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ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด 
ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหาร 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนดให้พนักงานอัยการมีอํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติใน

รัฐธรรมนูญและตามกฎหมายว่าด้วยอํานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอ่ืน  และให้

พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม  และกฎหมาย  

ว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  กําหนดให้พนักงานอัยการมีอํานาจและหน้าที่ในคดีอาญา 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติว่าเป็นอํานาจและหน้าที่ 

ของพนักงานอัยการ  หรือสํานักงานอัยการสูงสุด  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ

ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม  และคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  และเสรีภาพของบุคคล 

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  จึงสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  วรรคหนึ่ง  (๒)  และวรรคสาม  ประกอบมาตรา  ๑๙  

แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการอัยการ  จึงออกระเบียบ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา 

ของพนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   

“พนักงานอัยการ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพนักงานอัยการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 

“หัวหน้าพนักงานอัยการ”  หมายความว่า  อัยการพิเศษฝ่ายที่รับผิดชอบการดําเนินคดีอาญา

ประจําศาลชั้นต้นหรืออัยการจังหวัดที่รับผิดชอบในการดําเนินคดี   
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“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา  หรือสํานักงานอัยการจังหวัด 
“การดําเนินคดี”  หมายความว่า  การดําเนินการเก่ียวกับคดีอาญา  ตามอํานาจและหน้าที่ของ

พนักงานอัยการ 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของ 

ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
“คณะกรรมการ  ป.ป.ท.”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ  ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
“อัยการศาลสูง”  หมายความว่า  พนักงานอัยการผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินคดีอาญา

ชั้นอุทธรณ์และฎีกาภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ 
ข้อ ๔ ให้อัยการสูงสุดมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๕ เม่ือสํานักงานได้รับสํานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ที่กล่าวหา

เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้สํานักงานลงรับในสารบบความคดีอาญา  ส.๑  (ป.ป.ท.)  ต่างหากจากคดีสํานวน  ส.๑  
ทั่วไป  ให้หัวหน้าพนักงานอัยการจ่ายสํานวนแก่พนักงานอัยการ  เพื่อดําเนินการต่อไป  หากไม่อยู่ใน 
เขตอํานาจของสํานักงาน  ให้คืนสํานวนไปยังคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เพื่อส่งสํานักงานที่มีเขตอํานาจต่อไป 

ข้อ ๖ เม่ือได้รับสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริง  รายงาน  เอกสาร  และความเห็นของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  แล้ว  ให้พนักงานอัยการตรวจพิจารณาและทําความเห็นเสนอตามลําดับชั้น 
ถึงหัวหน้าพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่ง  หากเห็นควรสั่งฟ้องให้เสนอความเห็นพร้อมร่างคําฟ้องด้วย 

หากพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่า  ข้อเท็จจริง  รายงาน  เอกสารหรือความเห็นของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ที่ส่งมาให้พนักงานอัยการยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดําเนินคดีได้  ให้ทําความเห็น
ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์โดยให้ระบุข้อไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน  เสนอหัวหน้าพนักงานอัยการ
พิจารณา  เม่ือหัวหน้าพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยก็ให้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ทราบ  
เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

ในกรณีจําเป็นที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กับอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานร่วมกันเพื่อไต่สวน
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  ให้พนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดเป็นคณะทํางานร่วมกัน
ดําเนินการดังกล่าว 

กรณีหัวหน้าพนักงานอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้อง  ให้แจ้งคําสั่งและส่งเร่ืองไปยังคณะกรรมการ  
ป.ป.ท.  แต่หากคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีมติยืนยันให้ฟ้องและส่งเร่ืองมายังอัยการสูงสุด  เพื่อพิจารณา
วินิจฉัย  กรณีอัยการสูงสุดมีคําสั่งให้ฟ้อง  ให้พนักงานอัยการย่ืนฟ้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจ  กรณีอัยการสูงสุด 
มีคําสั่งไม่ฟ้อง  ให้แจ้งคําสั่งคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ทราบ  คําสั่งของอัยการสูงสุดเป็นที่สุด 
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ข้อ ๗ การพิจารณาฐานความผิด  ย่อมพิจารณาจากการกระทําที่ได้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหา  

พนักงานอัยการจะพิจารณาแต่เฉพาะฐานความผิดที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ

และมีความเห็นไว้เท่านั้นไม่ได้  หากการกระทําที่กล่าวหาเป็นความผิดฐานอื่นด้วย  ให้พนักงานอัยการ

พิจารณาสั่งคดีในความผิดฐานอื่นนั้นด้วย  แต่ก่อนสั่งคดีให้พนักงานอัยการแจ้งให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  

ดําเนินการในเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนเสียก่อน 

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้องในบางข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  แจ้งมา  

ให้ดําเนินการตามวรรคหน่ึง   

ข้อ ๘ การบรรยายฟ้อง  ให้พนักงานอัยการยึดหลักตามมาตรา  ๑๕๘  แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และต้องมีข้อความเป็นการกล่าวหาเก่ียวกับเร่ืองการกระทําความผิด

ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือตามกฎหมายอื่น 

ข้อ ๙ เม่ือคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  ส่งสํานวนให้พนักงานอัยการพิจารณาดําเนินการ   

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาพบพนักงานอัยการตามกําหนด  ให้พนักงานอัยการฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่มาพบ

พนักงานอัยการต่อศาลที่มีเขตอํานาจ  โดยไม่ต้องรอผู้ถูกกล่าวหาอื่นที่ไม่มาพบตามกําหนดหรือยัง 

จับตัวไม่ได้แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องควบคุมตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราว  ให้พนักงานอัยการทําความเห็น

เสนอตามลําดับชั้นถึงหัวหน้าพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่ง   

ข้อ ๑๐ กรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งฟ้อง  ให้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหามาพบพนักงาน

อัยการตามวันเวลาที่กําหนด  หากผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบพนักงานอัยการตามกําหนดเพื่อจะฟ้องคดี   

ให้พนักงานอัยการแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่ที่ผู้ถูกกล่าวหา 

มีภูมิลําเนาหรือที่อยู่เป็นผู้ดําเนินการเพื่อให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาฟ้อง  ทั้งนี้  ให้แจ้งไปด้วยว่า

ผู้บังคับบัญชา  หรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหา  พนักงานฝ่ายปกครอง 

หรือตํารวจดังกล่าว  มีอํานาจร้องขอต่อศาลที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่นั้นให้ออกหมายจับได้ 

ในกรณีที่มีการจับกุม  ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้งบันทึกการจับ

ไปยังศาลแล้วแจ้งให้พนักงานอัยการทราบภายในส่ีสิบแปดชั่วโมง  เพื่อฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอํานาจ

ต่อไป  หากฟ้องไม่ทันภายในกําหนดให้ขออํานาจศาลฝากขังต่อไป  ทั้งนี้  ให้นําบทบัญญัติเร่ืองการจับ  

การขังและการปล่อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ 
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ข้อ ๑๑ เม่ือศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งแล้ว  ให้พนักงานอัยการ
เจ้าของสํานวนเสนอสํานวนพร้อมด้วยรายงานการคดีตามแบบ  อ.ก.๑๓  และความเห็นตามแบบ  อ.ก.๑๔  
รวมทั้งคําพิพากษา  คําพยานโจทก์จําเลย  และเอกสารต่าง ๆ  ที่จําเป็น  เสนอความเห็นต่อหัวหน้า
พนักงานอัยการ  เพื่อให้หัวหน้าพนักงานอัยการทําความเห็นและส่งสํานวนไปยังอัยการศาลสูง 
เพื่อพิจารณาสั่ง   

คดีที่จําเลยอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่ง  หรือย่ืนคําแก้อุทธรณ์  หรือคําแก้ฎีกา  ให้พนักงาน
อัยการผู้รับมอบหมายเสนอสําเนาอุทธรณ์หรือสําเนาฎีกา  สํานวนพร้อมด้วยรายงานการคดีตามแบบ  
อ.ก.๑๓  ต่อหัวหน้าพนักงานอัยการ  ให้หัวหน้าพนักงานอัยการส่งสําเนาไปยังอัยการศาลสูงเพื่อพิจารณาสั่ง   

เม่ืออัยการศาลสูงมีคําสั่งอุทธรณ์  ฎีกา  หรือแก้อุทธรณ์  หรือแก้ฎีกาแล้ว  ให้เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการทําคําฟ้องอุทธรณ์  คําฟ้องฎีกา  คําแก้อุทธรณ์  หรือคําแก้ฎีกา  แล้วดําเนินการย่ืนต่อศาลภายใน
ระยะเวลาตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๒ กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการทหาร  ในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดี   
โดยถือเป็นอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลทหารหรือจะมอบหมายให้อัยการทหาร
เป็นผู้ฟ้องคดีแทนก็ได้  ทั้งนี้  ให้นําระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ  ในส่วนการดําเนินคดีและการปฏิบัติกรณีทหารถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดอาญา 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้กําหนดไว้  ให้นําระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วย 
การดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔ ให้อัยการสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศ  คําสั่ง  
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อรรถพล  ใหญ่สว่าง 
อัยการสูงสุด 


