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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม
พ.ศ. ๒๕๒๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนทีข่ ัดหรือแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“คดี” หมายความวา คดีอาญา
“คํารอง” หมายความวา คํารองขอใหรื้อฟนคดีอาญาที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุด ใหลงโทษ
แลวขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม
“ศาล” หมายความวา ศาลตามกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนหรือศาลตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
แลวแตกรณี
“ศาลชั้นตน” หมายความวา ศาลชั้นตนตามกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ศาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน หรือศาลทหารชั้นตนตามกฎหมายวาดวย
ธรรมนูญศาลทหารแลวแตกรณี
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“ศาลอุทธรณ” หมายความวา ศาลอุทธรณตามกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
หรือศาลทหารกลางตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร แลวแตกรณี
“ศาลฎีกา” หมายความวา ศาลฎีกาตามกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมหรือศาล
ทหารสูงสุดตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร แลวแตกรณี
“พนักงานอัยการ” หมายความวา พนักงานอัยการตามกฎหมายวาดวยพนักงาน
อัยการ หรืออัยการทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร แลวแตกรณี
มาตรา ๕ คดีใดที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหบุคคลใดตองรับโทษอาญาในคดีนนั้ แลว อาจมี
การรองขอใหรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาใหมได เมื่อปรากฏวา
(๑) พยานบุคคลซึ่งศาลไดอาศัยเปนหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนัน้ ไดมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดในภายหลังแสดงวาคําเบิกความของพยานนั้นเปนเท็จ หรือไมถูกตองตรงกับความจริง
(๒) พยานหลักฐานอื่นนอกจากพยานบุคคลตาม (๑) ซึ่งศาลไดอาศัยเปนหลักในการ
พิจารณาพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ไดมคี ําพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังแสดงวาเปนพยานหลักฐาน
ปลอมหรือเปนเท็จ หรือไมถูกตองตรงกับความจริง หรือ
(๓) มีพยานหลักฐานใหมอนั ชัดแจงและสําคัญแกคดีซึ่งถาไดนํามาสืบในคดีอันถึงที่สุดนั้น
จะแสดงวาบุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นไมไดกระทําความผิด
มาตรา ๖ บุคคลดังตอไปนี้มสี ิทธิยื่นคํารอง
(๑) บุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
(๒) ผูแ ทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลในกรณีที่บุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดนั้นเปนผูเยาว หรือคนไรความสามารถ
(๓) ผูจัดการหรือผูแทนอื่นของนิติบุคคลในกรณีทนี่ ิติบคุ คลนั้นตองรับโทษอาญาโดยคํา
พิพากษาถึงทีส่ ุด
(๔) ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยาของบุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดซึ่งถึงแกความตายกอนที่จะมีการยื่นคํารอง หรือ
(๕) พนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานอัยการมิไดเปนโจทกในคดีเดิม
มาตรา ๗ ภายใตบังคับมาตรา ๖(๕) พนักงานอัยการจะยืน่ คํารองเมื่อเห็นสมควรหรือเมื่อ
บุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๖(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) รองขอก็ได และเพื่อประโยชนในการ
รวบรวมพยานหลักฐานใหพนักงานอัยการมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
มาตรา ๘ คํารองใหยนื่ ตอศาลชั้นตนที่ไดพพิ ากษาคดีนั้นหรือศาลอื่นที่ไดมีเขตอํานาจแทน
ศาลนั้น เวนแต
(๑) คดีของศาลอาญาศึกหรือศาลประจําหนวยทหาร ใหยื่นตอศาลทหารกรุงเทพ
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(๒) คดีของศาลตามกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่กฎหมายกําหนดใหเปน
ศาลทหารและศาลนั้นไมเปนศาลทหารสําหรับคดีนั้นแลว ใหยนื่ ตอศาลตามกฎหมายวาดวยพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรมที่เคยเปนศาลทหารนั้น หรือศาลอืน่ ที่ไดมีเขตอํานาจแทนศาลนั้น
ในคํารองดังกลาวในวรรคหนึ่ง ตองอางเหตุตามที่ระบุไวในมาตรา ๕ โดยละเอียดชัดแจง
และถาประสงคจะขอคาทดแทนเพื่อการทีบ่ ุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุด หรือ
ขอรับสิทธิที่บุคคลนั้นเสียไปอันเปนผลโดยตรงจากคําพิพากษานั้นคืน ใหระบุการขอคาทดแทน
หรือขอรับสิทธิคืนไวในคํารองนั้นดวย คําขอคาทดแทนหรือขอรับสิทธิคืนนั้นมิใหเรียก
คาธรรมเนียมศาล
สิทธิดังกลาวในวรรคกอนมิใหรวมถึงสิทธิในทางทรัพยสิน
ในกรณีที่ตองยื่นคํารองตอศาลทหาร ใหบคุ คลตามมาตรา ๖(๑) (๒) (๓) และ (๔) มีสทิ ธิ
ดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารและแตงทหารแทนตนได
เพื่อประโยชนในการไตสวนตามมาตรา ๙ และการพิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๑๓ หรือ
การดําเนินการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวาศาลตาม (๒) เปนศาลทหาร
มาตรา ๙ ใหศาลที่ไดรับคํารองทําการไตสวนคํารองนั้นวามีมูลพอที่จะรื้อฟนคดีขึ้น
พิจารณาพิพากษาใหมหรือไม เวนแตในกรณีที่พนักงานอัยการเปนผูรอง ศาลจะไตสวนคํารอง
หรือไมก็ได ถาเห็นวาไมจําเปนตองไตสวนคํารอง ก็ใหศาลสั่งรับคํารองและดําเนินการพิจารณาคดี
ที่รื้อฟนขึ้นพิจารณาใหมตอไป คําสั่งของศาลในกรณีเชนนี้ใหเปนที่สุด
ในการไตสวนคํารองตามวรรคหนึ่ง ใหศาลสงสําเนาคํารองและแจงวันนัดไตสวนไปให
โจทกในคดีเดิมทราบ ในกรณีที่โจทกในคดีเดิมมิใชพนักงานอัยการ ใหสงสําเนาคํารองและแจงวัน
นัดไตสวนใหพนักงาน อัยการทราบดวย พนักงานอัยการและโจทกในคดีเดิมจะมาฟงการไตสวน
และชักคานพยานของผูรองดวยหรือไมกไ็ ด ผูรองและโจทกในคดีเดิมมีสิทธิแตงทนายแทนตนได
เมื่อไดไตสวนคํารองแลว ใหศาลที่ไตสวนคํารองสงสํานวนการไตสวนพรอมทั้งความเห็น
ไปยังศาลอุทธรณโดยไมชกั ชา
ใหผูพิพากษา ตุลาการของศาลตามกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนศาลทหาร หรือตุลาการพระธรรมนูญคนเดียวมีอํานาจไตสวนคํารองและทํา
ความเห็นได
มาตรา ๑๐ เมื่อศาลอุทธรณไดรับสํานวนการไตสวนและความเห็นแลว ถาศาลอุทธรณเห็น
วาคํารองมีมูลพอที่จะรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม ใหศาลอุทธรณสั่งรับคํารองและสั่งใหศาล
ชั้นตนที่รับคํารองดําเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟนขึ้นพิจารณาใหมตอไป แตถาศาลอุทธรณเห็นวาคํา
รองนั้นไมมีมลู ใหศาลอุทธรณมีคําสั่งยกคํารองนั้น
คําสั่งของศาลอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด
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มาตรา ๑๑ เมือ่ ศาลสั่งรับคํารองแลว ใหศาลแจงวันนัดสืบพยานผูรองไปใหพนักงานอัยการ
และโจทกในคดีเดิมทราบ ในกรณีที่พนักงานอัยการหรือโจทกในคดีเดิมยังไมไดรับสําเนาคํารองให
สงสําเนาคํารองไปใหดวย พนักงานอัยการหรือโจทกในคดีเดิมมีสิทธิยนื่ คําคัดคานไดกอนวัน
สืบพยาน
เมื่อสืบพยานผูร องเสร็จแลว พนักงานอัยการและโจทกในคดีเดิมมีสิทธินําพยานของตนเขา
สืบได
เมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลจะเรียกพยานที่นําสืบมาแลวมา
สืบเพิ่มเติม หรือเรียกพยานอื่นมาสืบก็ได
มาตรา ๑๒ ในระหวางดําเนินการพิจารณาคดีที่รื้อฟนขึ้นพิจารณาใหม หากบุคคลผูตองรับ
โทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดกําลังรับโทษนั้นอยู ศาลชั้นตนที่รับคํารองจะสั่งปลอยบุคคลนั้น
ชั่วคราวโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได
มาตรา ๑๓ การพิจารณาคดีที่รื้อฟนขึ้นพิจารณาใหม ใหศาลมีอํานาจ
(๑)ในกรณีที่คาํ พิพากษาถึงทีส่ ุดในคดีเดิมนั้นเปนคําพิพากษาของศาลชั้นตนหรือศาลอาญา
ศึกใหศาลชั้นตนที่รับคํารองดําเนินการพิจารณาพิพากษาตอไป และถาเห็นวาบุคคลผูต องรับโทษ
อาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ในคดีเดิมไดกระทําความผิด ก็ใหพิพากษายกคํารองนั้นเสีย แตถาเห็น
วาบุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมมิไดกระทําความผิด ใหพิพากษายกคํา
พิพากษาเดิมและพิพากษาวาบุคคลนั้นมิไดกระทําความผิด
(๒) ในกรณีทคี่ ําพิพากษาถึงที่สุดในคดีเดิมเปนคําพิพากษาของศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา
ใหศาลชั้นตนที่รับคํารองดําเนินการพิจารณาและทําความเห็นสงสํานวนไปใหศาลอุทธรณหรือศาล
ฎีกา แลวแตกรณีพิจารณาเพือ่ พิพากษายกคํารอง หรือยกคําพิพากษาเดิม และพิพากษาวาบุคคลนัน้
มิไดกระทําความผิด
ในกรณีที่มีคําขอคาทดแทนหรือขอรับสิทธิคืนตามมาตรา ๘ วรรคสอง เมื่อศาลตาม (๑)
หรือ(๒) พิพากษาวาบุคคลนั้นมิไดกระทําความผิด ใหศาลกําหนดคาทดแทนหรือมีคําสั่งเกี่ยวกับ
การขอรับสิทธิคืนดวย
มาตรา ๑๔ การกําหนดคาทดแทนใหกําหนดไดไมเกินจํานวนตามคําขอที่ระบุในคํารอง
ตามมาตรา ๘ และตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) ถาตองรับโทษริบทรัพยสิน ใหไดรับทรัพยสินที่ถูกริบนั้นคืนเวนแตทรัพยสินนั้นเปน
ทรัพยสินที่กฎหมายบัญญัติวา ใหริบ ไมวาเปนของผูกระทําความผิดและมีผูถูกลงโทษตามคํา
พิพากษาหรือไม ถาไมสามารถคืนทรัพยสินที่ถูกริบนั้นได ใหไดรับชดใชราคาของทรัพยสินที่ถูก
ริบนั้น โดยถือราคาในขณะทีศ่ าลพิพากษาคดีที่รื้อฟนขึ้นพิจารณาใหมและถาทรัพยสินที่ถูกริบเปน
เงิน ใหไดรับเงินจํานวนนัน้ คืนโดยศาลจะคิดดอกเบีย้ ใหในอัตรารอยละ สิบหาตอปของจํานวนเงิน
นั้น นับแตวนั ริบจนถึงวันทีศ่ าลเห็นสมควรกําหนดก็ได

๕

(๒) ถาตองรับโทษปรับและไดชําระคาปรับตอศาลแลว ใหไดรับเงินคาปรับคืน โดยศาลจะ
คิดดอกเบีย้ ใหในอัตรารอยละสิบหาตอปของจํานวนเงินคาปรับนับตั้งแตวนั ชําระคาปรับจนถึงวันที่
ศาลเห็นสมควรกําหนดก็ได
(๓) ถาตองรับโทษกักขังหรือกักขังแทนคาปรับหรือจําคุก ใหไดรับคาทดแทนเปนเงินโดย
คํานวณจากวันที่ถูกกักขังหรือถูกจําคุกในอัตราที่กําหนดไวสําหรับการกักขังแทนคาปรับตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
(๔) ถาตองรับโทษประหารชีวิตและถูกประหารชีวิตแลว ใหกําหนดคาทดแทนเปนจํานวน
เงินไมเกินสองแสนบาท
(๕) ถาถูกใชวธิ ีการสําหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญาใหศาลกําหนดคาทดแทน
ใหตามที่เห็นสมควร
การสั่งใหไดรบั สิทธิคืนตามคําขอที่ระบุไวในคํารองตามมาตรา ๘ ถาไมสามารถคืนสิทธิ
อยางหนึ่งอยางใดเชนวานัน้ ได ใหศาลกําหนดคาทดแทนเพื่อสิทธินั้นใหตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๕ เมือ่ ศาลไดมีคําพิพากษาอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๓ แลว พนักงานอัยการ
ผูรองหรือโจทกในคดีเดิมซึ่งเปนคูความมีสทิ ธิอุทธรณหรือฎีกาไดดังนี้
(๑) ถาคําพิพากษานัน้ เปนคําพิพากษาของศาลชั้นตน มีสิทธิอุทธรณคําพิพากษานั้นตอศาล
อุทธรณคําพิพากษานัน้ ตอศาลอุทธรณ คําพิพากษาของศาลอุทธรณในกรณีเชนนีใ้ หเปนที่สุด
(๒) ถาคําพิพากษานัน้ เปนคําพิพากษาของศาลอุทธรณ มีสิทธิฎีกาคําพิพากษานัน้ ตอศาล
ฎีกา
มาตรา ๑๖ ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมกฎหมายวาดวย
วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวยวิธพี ิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายวาดวยวิธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารมาใชบังคับแกการพิจารณา
พิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ไดมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดวาบุคคลผูตอง รับโทษอาญาโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดในคดีเดิมนั้นไมไดกระทําความผิด และศาลไดกําหนดคาทดแทนตามมาตรา ๑๔ แลว ให
กระทรวงการคลังจายคาทดแทนตามจํานวนที่ระบุไวในคําพิพากษานั้น ถาผูมีสิทธิไดรับคา
ทดแทนถึงแกความตายกอนที่จะไดรับคาทดแทน ใหกระทรวง การคลังจายคาทดแทนใหแกทายาท
มาตรา ๑๘ คํารองเกี่ยวกับผูต องรับโทษอาญาคนหนึ่งในคดีหนึ่งใหยนื่ ไดเพียงครั้งเดียว
มาตรา ๑๙ เมือ่ บุคคลตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดไดยื่นคํารองแลว ถึงแก
ความตาย ผูบพุ การี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยาของผูยื่นคํารองนั้นจะดําเนินคดีตาง ผูต ายตอไปก็ได
ในกรณีที่ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยาของบุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคํา
พิพากษาถึงทีส่ ุดเปนผูยื่นคํารองตามมาตรา ๖(๔)เมื่อผูยนื่ คํารองนั้นถึงแกความตาย ผูบ ุพการี

๖

มาตรา ๒๐ คํารองใหยนื่ ไดภายในหนึ่งปนบั แตวนั ที่ปรากฏขอเท็จจริงตามมาตรา
๕ หรือภายในสิบปนับแตวนั ที่คําพิพากษาในคดีเดินถึงที่สุด แตเมื่อมีพฤติการณพิเศษจะรับคํารองที่
ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวขางตนนั้นไวพิจารณาก็ได
มาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
บุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดมีสิทธิขอรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมในภายหลัง
หากปรากฏหลักฐานขึ้นใหมวาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิดและกําหนดใหมสี ิทธิที่จะไดรบั
คาทดแทน และไดรับบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแหงคําพิพากษานั้นคืน หากปรากฏตามคํา
พิพากษาของศาลที่พิจารณาคดีที่รื้อฟนขึ้นพิจารณาใหมวาบุคคลผูนั้นมิไดกระทําความผิด จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

