
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ว�าด�วยวิธีการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๗ วรรคสาม มาตรา ๓๖ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๖ วรรคสอง (๗) และมาตรา ๔๗ แห�งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกาออก
ข�อบังคับไว� ดังต�อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับของประธานศาลฎีกาว�าด�วยวิธีการดําเนินคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
ข�อ ๒๑  ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป>นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ในข�อบังคับนี้ 
“ศาล” หมายความว�า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามกฎหมายว�าด�วย

การจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และศาลอุทธรณ?แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
“องค?คณะผู�พิพากษา” หมายความว�า องค?คณะผู�พิพากษาซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ีในการ

พิจารณาและวินิจฉัยคําร�องตามมาตรา ๔๕ 
 
ข�อ ๔  ในกรณีท่ีมีความจําเป>นต�องมีวิธีการอย�างหนึ่งอย�างใดในทางธุรการเพ่ือให�

การปฏิบัติตามข�อบังคับนี้เป>นไปด�วยความเรียบร�อย ให�เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป>นผู�กําหนด
วิธีการนั้น 

 
ข�อ ๕  ให�ประธานศาลฎีการักษาการและมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปFญหาเก่ียวกับการ

ปฏิบัติ รวมท้ังออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือคําแนะนําเพ่ือประโยชน?ในการปฏิบัติตามข�อบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

ข�อ ๖  การติดต�อระหว�างศาลกับศาลอ่ืน หรือระหว�างศาลกับคู�ความหรือผู�เก่ียวข�อง
ในคดี ศาลอาจกระทําโดยทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส? หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทอ่ืนก็ได� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๘๗ ก/หน�า ๑/๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข�อ ๗  การสืบพยานก�อนฟLองคดี การไต�สวนมูลฟLอง หรือการพิจารณาคดีในกรณีท่ี

ศาลอนุญาตให�พยานเบิกความท่ีศาลอ่ืนหรือสถานท่ีทําการของทางราชการหรือสถานท่ีแห�งอ่ืน โดย
จัดให�มีการถ�ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ให�นําข�อบังคับของประธานศาล
ฎีกาว�าด�วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือข�อกําหนดของ
ประธานศาลฎีกาว�าด�วยแนวทางการนําสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลท่ีอยู�นอกศาลโดย
ระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล�วแต�กรณี มาใช�บังคับเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับข�อบังคับนี้ 

 
หมวด ๒ 

การพิจารณา พิพากษาคดีและวิธีการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าพนักงานคดี 
   

 
ข�อ ๘  เม่ือโจทก?ยื่นฟLอง ให�เจ�าพนักงานคดีตรวจสอบฟLองในเบื้องต�น หากฟLอง

ไม�ถูกต�อง ให�เจ�าพนักงานคดีทํารายงานเสนอศาลเพ่ือมีคําสั่งแก�ไขฟLองให�ถูกต�อง 
 
ข�อ ๙  เม่ือศาลมีคําสั่งประทับฟLองและจําเลยมาอยู�ต�อหน�าศาล ให�เจ�าพนักงานศาล

ตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีทางราชการออกให�ซ่ึงมีข�อมูลเพียงพอสําหรับ
ตรวจว�าใช�จําเลยหรือไม� เม่ือศาลเชื่อว�าเป>นจําเลยจริง ให�ดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 

(๑) ถ�ายรูปจําเลย เก็บลายพิมพ?นิ้วมือไว�ในสํานวนและฐานข�อมูลของศาล 
(๒) ถ�ายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจําเลย หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีทางราชการออก

ให�เก็บไว�ในสํานวน หรือ 
(๓) ดําเนินการอ่ืนใดเท�าท่ีจําเป>นและสมควรเพ่ือให�มีข�อมูลของจําเลยเพียงพอเก็บไว�

ในสํานวน 
 
ข�อ ๑๐  ในคดีท่ีผู�เสียหายเป>นโจทก? หากความปรากฏต�อศาลว�ามีการกล�าวหาใน

เรื่องเดียวกันกับท่ีโจทก?ยื่นฟLองต�อหน�วยงานที่มีอํานาจหน�าที่ในการสอบสวนคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบใด ให�ศาลสอบถามไปยังหน�วยงานนั้น และมีอํานาจเรียกรายงานและสํานวนการสอบสวนหรือ
สํานวนการไต�สวนข�อเท็จจริงในเรื่องดังกล�าวมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของศาลได� 

ถ�าศาลเห็นว�าเรื่องดังกล�าวยังอยู�ในระหว�างสอบสวนและหากดําเนินคดีต�อไปจะ
ก�อให�เกิดความเสียหายแก�การดําเนินการในชั้นสอบสวนอันกระทบต�อความยุติธรรม ศาลอาจสั่งให�รอ
การไต�สวนมูลฟLองหรือการพิจารณาคดีไว�ก�อนได�ตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังนี้ ให�คํานึงถึงความล�าช�าในการ
สอบสวนความสุจริตในการปฏิบัติหน�าท่ี รวมท้ังความเดือดร�อนของผู�เสียหายประกอบด�วย 

 
ข�อ ๑๑  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจพยานหลักฐาน ก�อนวันนัดตรวจ

พยานหลักฐานศาลอาจมอบหมายให�เจ�าพนักงานคดีดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 
(๑) ตรวจสํานวน รวมท้ังสํานวนการสอบสวนและสํานวนคดีของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. จัดทําสรุปย�อการกระทําความผิดของจําเลยตามฟLอง รวมท้ัง
พยานหลักฐานต�าง ๆ ท่ีปรากฏในสํานวนการสอบสวนและสํานวนคดี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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(๒) จัดทําสรุปรายการพยานหลักฐาน โดยระบุพยานหลักฐานท่ีคู�ความไม�โต�แย�งกัน
เพ่ือความสะดวกในการท่ีศาลจะสอบถามคู�ความและให�คู�ความรับข�อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานนั้น
โดยไม�ต�องไต�สวน รวมท้ังสรุปรายละเอียดประเด็นแห�งคดีท่ีคู�ความยังโต�แย�งกัน จํานวนพยาน ความ
เก่ียวข�องกับประเด็น ความจําเป>นท่ีต�องสืบพยานหลักฐานดังกล�าว รวมท้ังจัดเตรียมพยานหลักฐาน
ดังกล�าวก�อนหลังตามท่ีคู�ความประสงค?จะนําสืบ 

(๓) ค�นคว�าข�อกฎหมาย และคําพิพากษาท่ีเก่ียวข�องรวมไว�ในสํานวน หรือกระทํา
การอ่ืนใดตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 
ข�อ ๑๒  ในกรณีท่ีมีเหตุสมควร เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจและได�มา

ซ่ึงพยานหลักฐาน ศาลอาจมีคําสั่งให�คู�ความส�งพยานหลักฐานเพ่ือให�มีการตรวจสอบให�เสร็จสิ้นก�อน
วันนัดตรวจพยานหลักฐานก็ได� 

 
ข�อ ๑๓  ในกรณีท่ีโจทก?ไม�มาศาลในวันนัดโดยไม�มีเหตุอันสมควร หากศาลเห็นว�า

กรณีมีเหตุจําเป>นต�องสืบพยาน ก็ให�ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาต�อไป โดยมิให�นําบทบัญญัติใน
มาตรา ๑๖๖ แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช�บังคับ 

 
ข�อ ๑๔  ในกรณีท่ีโจทก?ยื่นคําร�องขอถอนฟLอง ให�ศาลพิจารณาสั่งคําร�องขอถอนฟLอง

โดยคํานึงถึงประโยชน?สาธารณะและความเสียหายท่ีมีผลกระทบต�อรัฐเป>นสําคัญ  ทั้งนี้ ศาลอาจ
ไต�สวนข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งคําร�องก็ได� แต�ถ�าคําร�องนั้นได�ยื่นในภายหลัง
เม่ือจําเลยให�การแก�คดีแล�ว ให�ถามจําเลยว�าจะคัดค�านหรือไม� แล�วให�ศาลจดคําแถลงของจําเลยไว� 
ในกรณีท่ีจําเลยคัดค�านการถอนฟLอง ให�ศาลยกคําร�องขอถอนฟLองนั้นเสีย 

 
ข�อ ๑๕  ในการพิจารณาพิพากษาคดี ให�ศาลนํารายงานและสํานวนการสอบสวน

หรือสํานวนการไต�สวนข�อเท็จจริงของโจทก? มาเป>นหลักในการแสวงหาความจริง แต�ไม�ผูกพันศาลว�า
จะต�องฟFงข�อเท็จจริงเป>นเช�นนั้น ศาลมีอํานาจแสวงหาข�อเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร 
พยานวัตถุ หรือพยานหลักฐานอื่นใดนอกเหนือจากพยานหลักฐานที่คู�ความอ�างอิงได�ตามท่ี
ศาลเห็นสมควร 

 
ข�อ ๑๖  ในชั้นไต�สวนมูลฟLองหรือในชั้นพิจารณาคดี หากศาลเห็นว�ามีความจําเป>น

เพ่ือให�ได�ความแจ�งชัดในข�อเท็จจริงแห�งคดี ศาลอาจมอบหมายให�เจ�าพนักงานคดีดําเนินการ
ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานอันเป>นประเด็นแห�งคดี การตรวจสอบกรณีการริบทรัพย?สิน 
หรือมีหนังสือเรียกให�หน�วยงานหรือบุคคลใดมาให�ข�อมูลหรือจัดส�งพยานหลักฐาน รวมท้ังตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงอ่ืนใดเพ่ือประโยชน?แก�การไต�สวนมูลฟLอง พิจารณาและพิพากษาคดี 

ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามวรรคหนึ่ง เจ�าพนักงานคดีอาจแจ�งให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ส�งข�อมูลท่ีจําเป>นหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาให�ข�อมูลหรือทําหนังสือชี้แจง จัดส�งเอกสาร
มาเพ่ือประกอบการดําเนินการ แล�วจัดทํารายงานเสนอต�อศาล โดยอาจระบุถึงพยานหลักฐานท่ีศาล
สมควรเรียกมาสืบเพ่ิมเติมตามมาตรา ๒๒ ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญท่ีศาลสมควรรับฟFงความเห็น
เพ่ือประกอบการพิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๒๖ 

Windows 10
Highlight

Windows 10
Highlight

Windows 10
Highlight



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข�อ ๑๗  พยานหลักฐานหรือความเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญตามรายงาน

ของเจ�าพนักงานคดีตามข�อ ๑๖ ให�ศาลแจ�งให�คู�ความทราบก�อนการสืบพยานนั้นตามสมควร เพ่ือให�
คู�ความมีโอกาสโต�แย�งพยานหลักฐานดังกล�าวหรือเรียกผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญฝRายตนมาให�
ความเห็นโต�แย�งหรือเพ่ิมเติมได� 

 
ข�อ ๑๘  ในการสืบพยาน ศาลมีอํานาจให�พยานเข�าเบิกความก�อนหลัง ตาม

ความสําคัญและความสะดวกในการพิจารณาคดี พยานคนใดทราบวันนัดสืบพยานโดยชอบแล�ว
ไม�ไปศาลในวันนัดดังกล�าวและศาลเห็นว�าคําเบิกความของพยานท่ีไม�มาศาลคนใดเป>นข�อสําคัญในการ
วินิจฉัยชี้ขาดคดี ให�ศาลเลื่อนการสืบพยานออกไปและดําเนินการติดตามพยานมาเบิกความหรือให�ได�
ข�อเท็จจริงเก่ียวกับประเด็นแห�งคดีตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข�อ ๑๙  ศาลอาจมีคําสั่งให�ถือเอาบันทึกคําเบิกความพยานในชั้นไต�สวนมูลฟLองเป>น

คําเบิกความพยานในชั้นพิจารณา โดยพยานไม�ต�องเบิกความใหม�ทั้งหมด แต�ถ�าจําเลยขออนุญาต
ถามพยานโดยอ�างเหตุว�าตนไม�ได�มาศาลในชั้นไต�สวนมูลฟLอง ศาลพึงให�โอกาสแก�จําเลยในการต�อสู�คดี 

 
ข�อ ๒๐  ในการสืบพยานของศาล หากศาลเห็นว�าคดีใดมีข�อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

เพียงพอท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยได� ศาลจะมีคําสั่งให�งดการสืบพยานเสียก็ได� 
 
ข�อ ๒๑  ในกรณีท่ีมีการบันทึกคําพยานโดยใช�วิธีการบันทึกลงในวัสดุ ซ่ึงถ�ายทอด

ออกเป>นภาพหรือเสียงหรือโดยใช�วิธีการอ่ืนใด ซ่ึงคู�ความและพยานอาจตรวจสอบถึงความถูกต�องของ
บันทึกการเบิกความนั้นได� ศาลอาจมอบหมายให�เจ�าพนักงานคดีควบคุม และตรวจสอบความถูกต�อง
สมบูรณ?ของข�อความท่ีบันทึกตลอดจนการจัดทําสําเนาข�อความดังกล�าวเป>นลายลักษณ?อักษรหรือ
สิ่งบันทึกอย�างอ่ืน 

 
ข�อ ๒๒  ศาลอาจมอบหมายให�เจ�าพนักงานคดีช�วยควบคุมและแนะนําให�คู�ความ

ดําเนินคดีไปตามข้ันตอนของกฎหมาย หากพบว�ามีข�อบกพร�องให�รายงานต�อศาลพร�อมด�วยแนว
ทางแก�ไขโดยเร็วเพ่ือให�ศาลพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข�อ ๒๓  ก�อนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง เพ่ือประโยชน?แห�งความยุติธรรม ศาลอาจ

เรียกพยานหลักฐานมาสืบเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงรวมท้ังการเรียกพยานท่ีสืบแล�วมาสืบใหม�ด�วย
โดยไม�ต�องมีฝRายใดร�องขอก็ได� 

 
ข�อ ๒๔  การริบทรัพย?สินในคดีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หากปรากฏต�อศาลว�ามี

บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับทรัพย?สินดังกล�าว ให�ศาลแจ�งบุคคลนั้นเพ่ือส�งข�อมูลท่ีจําเป>นประกอบการ
พิจารณาสั่ง 

คําร�องขอให�ทรัพย?สินตกเป>นของแผ�นดิน ให�ประกาศคําร�องดังกล�าว ณ ท่ีทําการ
ศาล และศาลจังหวัดแห�งท�องท่ีท่ีทรัพย?สินนั้นต้ังอยู�  และประกาศในหนังสือพิมพ?ท่ีมีจําหน�าย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แพร�หลายท่ัวไปอย�างน�อยสามวันติดต�อกัน นอกจากนี้ ในกรณีท่ีผู�ครอบครองหรือมีชื่อเป>นผู�ถือ
กรรมสิทธิ์ดังกล�าวมิใช�ผู�ถูกกล�าวหา ให�ศาลส�งสําเนาประกาศดังกล�าวแก�บุคคลดังกล�าวด�วย 

 
หมวด ๓ 
อุทธรณ? 

   
 

ข�อ ๒๕  ในการยื่นอุทธรณ?ของจําเลยซึ่งไม�ได�ถูกคุมขัง จําเลยต�องมาแสดงตนต�อ
เจ�าพนักงานศาล หากจําเลยร�องขอขยายระยะเวลาแสดงตนต�อเจ�าพนักงานศาล ให�ระบุถึงเหตุผล
ความจําเป>นท่ีต�องขอขยายระยะเวลาพร�อมแสดงหลักฐานและท่ีอยู�หรือช�องทางท่ีสามารถติดต�อกับ
จําเลยได� การพิจารณาคําร�องให�ศาลคํานึงถึงความหนักเบาของโทษท่ีจําเลยได�รับ พฤติการณ?หรือ
โอกาสท่ีจําเลยอาจหลบหนี รวมถึงความสุจริตในการต�อสู�คดีของจําเลยประกอบกัน 

ในการแสดงตนของจําเลย ให�เจ�าพนักงานศาลดําเนินการตามข�อ ๙ (๑) 
 
ข�อ ๒๖  ในการยื่นอุทธรณ? หากจําเลยซ่ึงไม�ได�ถูกคุมขังไม�มาแสดงตน หรือเม่ือครบ

กําหนดขอขยายระยะเวลาแสดงตนแล�ว จําเลยไม�มาแสดงตนต�อเจ�าพนักงานศาล ให�เจ�าพนักงานศาล
ทํารายงานเจ�าหน�าท่ีเสนอต�อศาลชั้นต�น และให�ศาลชั้นต�นส�งฟLองอุทธรณ?ดังกล�าวพร�อมสํานวน 
รวมท้ังรายงานเจ�าหน�าท่ีไปยังศาลอุทธรณ?แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือพิจารณาสั่งต�อไป 

 
หมวด ๔ 

ฎีกา 
   

 
ข�อ ๒๗  ในการยื่นคําร�องขออนุญาตฎีกาของจําเลยซ่ึงไม�ได�ถูกคุมขัง จําเลยต�องมา

แสดงตนต�อเจ�าพนักงานศาล โดยให�นําหมวด ๓ มาใช�บังคับด�วยโดยอนุโลม 
 
ข�อ ๒๘  คําร�องแสดงเหตุท่ีศาลฎีกาควรรับฎีกาไว�พิจารณาต�องแสดงถึง 
(๑) ปFญหาข�อเท็จจริงหรือปFญหาข�อกฎหมายท่ีขออนุญาตฎีกา และ 
(๒) ปFญหาท่ีขออนุญาตฎีกานั้นเป>นปFญหาสําคัญดังท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๔๖ หรือใน

ข�อบังคับนี้ ซ่ึงศาลฎีกาควรรับวินิจฉัย 
 
ข�อ ๒๙  ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาของพนักงานอัยการว�ามี

เหตุอันควรท่ีศาลฎีกาจะได�วินิจฉัย ตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่ คําร�องตามมาตรา ๔๔ เพียงแสดงว�า
อัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซ่ึงอัยการสูงสุดมอบหมายได�ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาของพนักงาน
อัยการว�ามีเหตุอันควรท่ีศาลฎีกาจะได�วินิจฉัย 

 
ข�อ ๓๐  ให�ศาลชั้นต�นมีอํานาจตรวจคําร�องแสดงเหตุท่ีศาลฎีกาควรรับฎีกาไว�

พิจารณาและฎีกาและมีคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ ประกอบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�ง มาตรา ๑๘ หากผู�ฎีกาไม�ปฏิบัติตามคําสั่ง ให�ศาลชั้นต�นรีบส�ง
คําร�องและฎีกาดังกล�าวพร�อมสํานวนไปยังศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาสั่งโดยเร็วต�อไป 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ�าองค?คณะผู�พิพากษาเห็นว�าคําสั่งของศาลชั้นต�นถูกต�อง ให�มี
คําสั่งไม�รับคําร�องและไม�รับฎีกา หรือถ�าไม�มีคําร�องก็ให�สั่งไม�รับฎีกา 

 
ข�อ ๓๑  ในกรณีท่ีมีการขอขยายระยะเวลาใด ๆ เช�น การยื่นคําร�องหรือฎีกา หาก

ศาลชั้นต�นเห็นสมควรอนุญาตให�ขยาย ให�ศาลชั้นต�นสั่งตามท่ีเห็นสมควร มิฉะนั้นให�รีบส�งคําร�องขอ
ขยายระยะเวลาพร�อมสํานวนความไปยังศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาสั่งโดยเร็ว 

การขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หากจําเลยเป>นผู�ต�องคําพิพากษาให�ประหารชีวิต 
การอนุญาตให�ขยายระยะเวลาควรคํานึงถึงกําหนดระยะเวลาตามบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๒ 

 
ข�อ ๓๒  เม่ือศาลชั้นต�นได�รับคําร�องและฎีกาตามข�อ ๒๘ แล�ว ให�รีบส�งสําเนาคําร�อง

และฎีกานั้นให�คู�ความอีกฝRายแล�วส�งคําร�องพร�อมฎีกาและสํานวนความไปยังศาลฎีกาโดยเร็ว  ท้ังนี้ 
ไม�จําต�องรอคําคัดค�านของคู�ความฝRายนั้น แต�ในกรณีท่ีคู�ความอีกฝRายได�ยื่นคําร�องและฎีกาด�วย ให�
ศาลชั้นต�นดําเนินการเก่ียวกับคําร�องดังกล�าวให�เสร็จสิ้นเสียก�อนแล�วจึงส�งคําร�องและฎีกาของคู�ความ
ทุกฝRายไปยังศาลฎีกาในคราวเดียวกัน 

ถ�ามีการยื่นคําคัดค�านภายหลังท่ีได�ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล�ว ก็ให�ส�งคําคัดค�าน
นั้นไปยังศาลฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีท่ีจําเลยต�องคําพิพากษาให�ประหารชีวิต ให�ศาลชั้นต�นรีบส�งคําร�องและฎีกา
พร�อมสํานวนคดีไปยังศาลฎีกาในทันที โดยทางไปรษณีย?ด�วนท่ีสุดหรือวิธีการอ่ืนท่ีได�ผลไม�ช�ากว�านั้น 

 
ข�อ ๓๓  การขอแก�ไขคําร�องหรือฎีกาให�กระทําได�ภายในกําหนดระยะเวลาตาม

มาตรา ๔๔ หรือตามท่ีศาลมีคําสั่งให�ขยายออกไป 
 
ข�อ ๓๔  การพิจารณาคําร�องตามมาตรา ๔๕ องค?คณะผู�พิพากษาพึงพิจารณา

วินิจฉัยและมีคําสั่งให�แล�วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต�วันท่ีได�รับสํานวนหรือตามระเบียบของประธาน
ศาลฎีกา 

 
ข�อ ๓๕  ปFญหาสําคัญอ่ืนตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง (๗) ได�แก� กรณี ดังต�อไปนี้ 
(๑) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ?แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีความเห็นแย�งในสาระสําคัญ 
(๒) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ?แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได�วินิจฉัย

ข�อกฎหมายสําคัญท่ีไม�สอดคล�องกับความตกลงระหว�างประเทศท่ีมีผลผูกพันกับประเทศไทย 
 
ข�อ ๓๖  ในกรณีท่ีองค?คณะผู�พิพากษาเห็นว�าปFญหาตามคําร�องแสดงเหตุท่ีศาลฎีกา

ควรรับฎีกาท้ังหมดหรือบางข�อเป>นปFญหาสําคัญท่ีศาลฎีกาควรวินิจฉัย ให�มีคําสั่งอนุญาตให�ฎีกาและ
สั่งรับฎีกาท้ังหมดหรือบางข�อไว�พิจารณาแล�วส�งให�ศาลชั้นต�นอ�านคําสั่งดังกล�าวให�คู�ความฟFง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

จําเลยฎีกาอาจยื่นคําแก�ฎีกาต�อศาลชั้นต�นได�ภายในกําหนดสิบห�าวันนับแต�วันฟFง
คําสั่งและภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต�วันท่ีจําเลยฎีกายื่นคําแก�ฎีกาหรือนับแต�ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�
สําหรับการยื่นคําแก�ฎีกาได�สิ้นสุดลง ให�ศาลชั้นต�นส�งคําแก�ฎีกาไปยังศาลฎีกาหรือแจ�งให�ทราบว�าไม�มี
คําแก�ฎีกา เม่ือศาลฎีกาได�รับคําแก�ฎีกาหรือแจ�งความเช�นว�าแล�ว ให�นําคดีลงสารบบความโดยพลัน  

การขอขยายระยะเวลายื่นคําแก�ฎีกาให�นําความในข�อ ๓๑ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
ข�อ ๓๗  ในกรณีท่ีองค?คณะผู�พิพากษาเห็นว�าคําร�องมิได�ปฏิบัติตามข�อ ๓๐ หรือ

ปFญหาตามคําร�องท้ังหมดมิใช�ปFญหาสําคัญท่ีศาลฎีกาควรวินิจฉัย ให�มีคําสั่งยกคําร�องและไม�รับฎีกา
โดยแสดงเหตุผลโดยย�อ แล�วส�งสํานวนความคืนศาลชั้นต�นเพ่ือแจ�งให�คู�ความทราบโดยเร็ว 

 
ข�อ ๓๘  ในกรณีท่ีมีคู�ความหลายฝRายต�างยื่นคําร�องแสดงเหตุท่ีศาลฎีกาควรรับฎีกา

ไว�พิจารณา ให�วินิจฉัยโดยทําเป>นคําสั่งฉบับเดียวกันก็ได� 
 
ข�อ ๓๙  ผู�พิพากษาซึ่งเป>นองค?คณะที่พิจารณาสั่งอนุญาตให�ฎีกาคดีใดอาจเป>น

องค?คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นอีกก็ได� 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วีระพล  ต้ังสุวรรณ 
ประธานศาลฎีกา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

วริญา/ปริยานุช/จัดทํา 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
วิชพงษ?/ตรวจ 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




