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พระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรเปลี่ ย นแปลงเขตอํ านาจศาลอาญาคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกลาง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ และศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตอํานาจในกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๔ ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ มีเขตอํานาจในจังหวัดชัยนาท
จังหวัด นนทบุ รี จั งหวัด ปทุ ม ธานี จั งหวั ด พระนครศรีอ ยุ ธยา จั งหวัด ลพบุ รี จั งหวั ด สมุ ท รปราการ
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
มาตรา ๕ ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ มีเขตอํานาจในจังหวัดกาญจนบุรี
จั งหวั ด นครปฐม จั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จั งหวั ด เพชรบุ รี จั งหวั ด ราชบุ รี จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี
มาตรา ๖ บรรดาคดี ข องท้ อ งที่ จั ง หวั ด นครปฐม จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลางหรือในศาลชั้นต้นใดในวันที่พ ระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้คงพิจารณาพิพ ากษาต่อไปใน
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหรือศาลชั้นต้นนั้น แล้วแต่กรณี
บรรดาคดีของท้องที่ตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบกลางหรือ ศาลชั้ น ต้ น ใดมี คํ าสั่ งให้ ผั ด ฟ้ อ งหรื อ ให้ ขั งผู้ ต้ อ งหาไว้ ระหว่ างสอบสวน แล้ ว แต่ ก รณี
ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหรือศาลชั้นต้นนั้น
แล้วแต่กรณี มีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับการผัดฟ้องหรือขังระหว่างสอบสวนนั้นต่อไป
มาตรา ๗ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันเขตอํานาจศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบยังไม่สอดคล้องกับโครงสร้างและเขตอํานาจของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
และเพื่อเป็นการอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางมายังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้
โดยสะดวกรวดเร็ว ยิ ่ง ขึ ้น สมควรเปลี ่ย นแปลงเขตอํ า นาจศาลอาญาคดีท ุจ ริต และประพฤติม ิช อบกลาง
ศาลอาญาคดีท ุจ ริต และประพฤติม ิช อบภาค ๑ และศาลอาญาคดีท ุจ ริต และประพฤติม ิช อบภาค ๗
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

