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  นับตั้งแตรัฐบาลพลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี  เขามาบริหารประเทศ  ไดให
ความสําคัญกับการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น  ซึ่งเปน  1  ใน   11  ดาน  ของการปฏิรูปประเทศ  และเปน

นโยบายเรงดวน แมที่ผานมาจะ
มีบางโครงการที่สรางความ
สั่นคลอนใหกับความเชื่อมั่นตอ
รัฐบาลอยูบาง  แตรัฐบาลยังคง
ยืนหยัดเดินหนาตามจุดยืนใน
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรรัปชั่นตอไป  ทั้งนี้  
นับเปนสัญญาณที่ดีในการ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอยางจริงจังดวย
การดําเนินการจัดตั้งศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น  เพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง  ซึ่งในการประชุม
คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที ่ 22  ธันวาคม  2558  ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ  โดยที่ประชุมเห็นชอบสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในเนื้อหากอนเสนอกลับมายังคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณามีมติใหสงสภา
นิติบัญญัติแหงชาติดําเนินการตอไป 
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เมื่อวันที ่14 มกราคม 2559 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ซึ่งมีนายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง เปนประธานการประชุม ไดมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ  โดยนายวิษณุ  เครืองาม  รอง
นายกรัฐมนตรีฝายกฎหมาย ไดชี้แจงหลักการและเหตุผลวา การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  จะ
จัดตั้งเหมือนศาลชํานัญพิเศษอื่น ๆ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้  เริ่มตนมาจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
(สปท.) ไดจัดทําและยกรางขึ้น แลวเสนอมายังคณะรัฐมนตร ีซึ่งมีหลักการสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  ที่ได
กําชับขอใหเปนเรื่องเรงดวน และจําเปนตองมีรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  เปน
กฎหมายตามมาในการนําไปบังคับใชดวย  ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา หากเรียบรอยแลวจะเสนอตามมาภายหลัง การทุจริตและประพฤติมิชอบมีความซับซอนมากขึ้น  

 
เมื่อเขาสูกระบวนการดวยวิธีการเหมือนปกติทั่วไป โดยใชเวลายาวนาน  ลาชา  ซึ่งทําใหกระทําผิด

ไดประโยชนโดยไมสมควร แตถาสามารถเรงรัดโดยไมเสียความเปนธรรม และมีกระบวนการพิจารณาพิเศษก็ควรจะ
มีศาลที่ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยใหผูพิพากษาชํานาญพิเศษที่เชี่ยวชาญคดีนี้มาพิจารณาเปนการคัดเลือกจากคนที่
เคยเปนผูพิพากษาหัวหนาศาล หรือผูพิพากษาในศาลอาญาไมนอยกวา  10 ป จะไดหลักประกันวา  มีผูพิพากษาที่
ชํานาญโดยเฉพาะซึ่งจะทําใหการพิจารณาคดีไดรวดเร็วขึ้น โดยศาลนี้จะใชวิธีพิจารณาแบบระบบไตสวนเชนเดียวกับ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ที่ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมาแสดงได  สวนใน
กรณีที่ผูถูกกลาวหาหลบหนี จะไมนับชวงเวลาที่หลบหนีใหถือวาอายุความหยุด ดังนั้น จะไมขาดอายุความในกรณีที่
มีการหลบหนี การประพฤติมิชอบตาง ๆ ก็จะนํามาขึ้นศาลนี้ สวนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองก็ยังคงอยู หากรัฐธรรมนูญกําหนดใหอยู ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะครอบคลุมบุคคลทั้งหมด  
ยกเวนบุคคลที่ตองไปขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  โดยศาลชําน าญพิเศษนี้  จะเปน
ระบบสองศาล เมื่อพิจารณาเสร็จแลวสามารถยื่นอุทธรณเปนศาลที่สองได ซึ่งตอไปจะตั้งแผนกมารองรับและจบที่
ศาลอุทธรณ 
  รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ. .... มีดวยกัน  2 หมวด  คือ 
หมวด 1 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ หมวด 2 ผูพิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบ  และ
บทเฉพาะกาล รวมทั้งหมด 20 มาตรา ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ การยกฐานะ “แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่รัฐ” ในศาลอาญา จัดตั้งขึ้นเปน “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ” ประกอบดวย  ศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค โดยกําหนดใหเปนศาลชั้นตนตาม
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติให
อํานาจไว ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. กําหนดใหการจัดตั้งศาลและความเชื่อมโยงกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดยยกฐานะแผนกค ดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐในศาลอาญา และจัดตั้งขึ้นเปนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลาง และจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคขึ้น โดยกําหนดใหเปนศาลชั้นตนตามพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม 

2. กําหนดใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  มีเขตตลอดกรุงเทพมหานคร  และ
ปริมณฑล และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค มีเขตตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเปดทําการ  โดยมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 

¢‹ÒÇ¡®ËÁÒÂÃÒÂà´×Í¹ 2 
 

 



 
 
3. กําหนดมิใหศาลชั้นตนอื่นรับคดีที่อยูในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไว

พิจารณาพิพากษา และใหประธานศาลอุทธรณมีอํานาจวินิจฉัยวาคดีใดอยูในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบหรือไม 

4. กําหนดใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค มีอธิบดีผูพิพากษาศาลละ 1 คน และรองอธิบดีผูพิพากษาศาลละ 1 คน แตในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชน
ในทางราชการ  จะกําหนดใหมีรองอธิบดีผูพิพากษาเพิ่มขึ้นไดแตตองไมเกิน 3 คน 

5. กําหนดแตงตั้งผูพิพากษาหัวหนาคณะ ใหแตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงผูพิพากษาหัวหนา
ศาลมาแลว และแตงตั้งผูพิพากษา ใหแตงตั้งจากผูที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูพิพากษามาแลวไมนอยกวา 10 ป 

6. กําหนดใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีอํานาจออกไปนั่งพิจารณาที่ศาลชั้นตนอื่นที่
อยูในเขตทองที่ของศาลนั้นได โดยจะใชเจาหนาที่ธุรการของศาลนั้นเอง  หรือของศาลชั้นตนที่ไปนั่งพิจารณาทํา
หนาที่ชวยเหลือในการพิจารณาพิพากษาคดีก็ได 

7. กําหนดบทเฉพาะกาลในกรณีที่ยังไมไดเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให
ศาลชั้นตนที่มีอยูพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปได และกรณีเมื่อมีการเปดทําการศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค  ใหศาลชั้นตนที่มีคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบคางพิจารณาอยู คงมีอํานาจพิจารณาตอไปจนเสร็จ 

 
ศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ศาลยุติธรรมชั้นตนของ
ประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ซึ่ง เปดทําการ
วันแรกในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีนาย
อํานาจ พวงชมภู ดํารงตําแหนงอธิบดีผู
พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบคนแรกโดยมีอธิบดีผูพิพากษา 1 คน 
และรองอธิบดผีูพิพากษา  อีก 3 คน เมื่อตั้ง

ศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบที่กรุงเทพมหานคร เสร็จ เชื่อวา ในอนาคตจะขยายเปดศาลอาญาคดีทุจริต
ภาค 1 - 9 ภายในระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ป เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชน ทั่วประเทศที่ตองเกี่ยวของกับ
คดีประเภทนี้ ทั้งที่เปนโจทก จําเลย และตองมาเปนพยาน  
                  

สําหรับองคคณะพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  จะ มีผูพิพากษา 2 ทาน คุณสมบัติของผู
พิพากษานั้น "ผูพิพากษาหัวหนาองคคณะ" จะตองเปนผูพิพากษาหัวหนาศาลมากอน ตองมีประสบการณทํางาน
อยางต่ํา 20 ป สวน "ผูพิพากษาองคคณะ" ตองมีประสบการณทํางานอยางต่ํา 10 ป  
                 คดีที่เขาสูการพิจารณา แบงเปน 3 กลุม คือ  

1. คดีอาญาที่เจาหนาที่รัฐ ถูกกลาวหา หรือรวมเอกชน กระทําผิด เชน ฮั้วประมูล  
2. คดีทางแพง ที่ขอใหริบทรัพยสินตกเปนของแผนดิน , คดีความผิดฐานฟอกเงิน , คดีร่ํารวย

ผิดปกติ  
3. คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพยสินเปนเท็จ 
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สวนคดีที่เขาสูศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมี 3 ชองทาง คือ 
   1. คดีสํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  

2. คดีสํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
3. ประชาชนผูเสียหายฟองรองเอง 

 
               ปจจุบันมีคดีความเขามาสูแผนก ศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ  เฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร เฉลี่ย 2 วัน ตอ 1 เรื่อง ยังมีระบบการพิจารณาใหมดวย คือ ระบบไตสวน โดยศาลมีหนาที่สําคัญ
ในการเสาะแสวงหาขอเท็จจริง ผูพิพากษาจะเปนผูซักถามพยานเอง คูความและทนายความจะถามไดก็ตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากศาล ตางจากระบบกลาวหาที่ใชกันในปจจุบัน   เรื่องภาระการพิสูจนยังคงตกอยูแกโจทกดังเดิม 
นอกจากนี้ระบบการพิจารณาของศาลใหมจะมีสํานวนของ ป .ป.ช. และ ป.ป.ท. เปนสํานวนหลักซึ่งอัยการสูงสุด หรือ 
ป.ป.ช.ในฐานะโจทก จะตองนํามาสงตอศาลในวันยื่นฟอง ซึ่งศาลจะใชสํานวนดังกลาวเปนแนวทางหรือเปนหลักใน
การไตสวน และตั้งคําถามที่สําคัญ                        
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