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พระราชบัญญัติ 
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา 

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา   “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘  ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา 
เพื่อประโยชนในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้  ใหประธานศาลฎีกาแตงต้ังผูพิพากษาศาลฎีกาหรือผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาจํานวน
ตามที่เห็นสมควร เปนผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา  
เพื่อปฏิบัติงานที่จําเปนในระหวางที่ยังไมมีองคคณะผูพิพากษาตามมาตรา  ๑๓  สําหรับคดีใดคดีหนึ่ง” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๓  เมื่อมีการย่ืนฟองคดีตอศาล   ใหประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญศาลฎีกา 
เลือกผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 
เปนองคคณะผูพิพากษาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาวโดยเร็ว  แตทั้งนี้  ตองไมเกินสิบส่ีวันนับแตวัน
ย่ืนฟองคดี 

ผูพิพากษาคนใดประสงคจะขอถอนตัวจากการไดรับเลือก  ใหแถลงตอที่ประชุมใหญกอนการ
ลงคะแนน  และใหที่ประชุมใหญลงมติวาจะใหมีการถอนตัวหรือไม  มติของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด 

การเลือกองคคณะผูพิพากษาแตละคดีใหใชวิธีการลงคะแนนลับ  ใหผูพิพากษาที่ไดรับคะแนน
สูงสุดเรียงลงไปตามลาํดับจนครบจํานวนเกาคนเปนผูไดรับเลือกเปนองคคณะผูพิพากษาสําหรับคดีนั้น  
แตทั้งนี้  จะมีผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเปนผูไดรับเลือกเปนองคคณะผูพิพากษาเกินกวาจํานวนสามคน
ไมได   ถามีผูได รับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูได รับเลือกเกินจํานวนดังกลาว   
ใหประธานศาลฎีกาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 

ผูพิพากษาที่ไดรับเลือกเปนองคคณะผูพิพากษามีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี
จนกวาจะสิ้นสุดอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และระหวางการพิจารณา
พิพากษาคดีนั้น  หามมิใหมีคําส่ังใหผูพิพากษาผูนั้นไปทํางานที่อื่นนอกศาลฎีกา 
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การเปลี่ยนแปลงสถานะของผูพิพากษาในศาลฎีกาที่ไดรับเลือกเปนองคคณะผูพิพากษาไปเปน
ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา   ไมกระทบกระเทือนถึงการที่ผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่เปนองคคณะผูพิพากษา
ตอไป  และมิใหนําความในวรรคสามมาใชบังคับ” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  กําหนดจํานวนองคคณะ 
ผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาเกาคน  เพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแตละคดี  แตในปจจุบันมีแนวโนมวาจะมีปริมาณคดีเขามาสูศาลฎีกาเพิ่มขึ้น   
เปนเหตุใหศาลฎีกาประสบปญหาภาวะขาดแคลนอัตรากําลังผูพิพากษาที่จะเปนองคคณะผูพิพากษาในการ
พิจารณาพิพากษาคดีอยางมาก  ดังนั้น  สมควรกําหนดใหมีผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาตามกฎหมาย  วาดวย
หลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสรวมเปนองคคณะผูพิพากษาในการพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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