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พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระธรรมนู ญ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๘ แหงพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๘ ใหมีประธานศาลฎีกาประจําศาลฎีกาหนึ่งคน ประธานศาลอุทธรณประจําศาล
อุทธรณหนึ่งคน ประธานศาลอุทธรณภาคประจําศาลอุทธรณภาค ศาลละหนึ่งคน และใหมีอธิบดี
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต
ศาลอาญาธนบุ รี และศาลยุ ติ ธ รรมอื่ น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลนั้ น กํ า หนดให เ ป น ศาลชั้ น ต น
ศาลละหนึ่งคน กับ ใหมีรองประธานศาลฎีกาประจําศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณประจําศาล
อุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาคประจําศาลอุทธรณภาค และรองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้น ตน
ประจําศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรี
และศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดใหเปนศาลชั้นตน ศาลละหนึ่งคน และในกรณี
ที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็น ชอบ
ของประธานศาลฎีกาจะกําหนดใหมีรองประธานศาลฎีกามากกวาหนึ่งคนแตไมเกินหกคน รองประธาน
ศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค หรือรองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน มากกวาหนึ่งคนแตไมเกิน
สามคนก็ได
เมื่อตําแหนงประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ ประธานศาลอุทธรณภาค หรืออธิบดี
ผูพิพากษาศาลชั้นตนวางลง หรือเมื่อผูดํารงตําแหนงดังกลาวไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรองประธาน
ศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค หรือรองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน
แลวแตกรณี เปนผูทําการแทน ถามีรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาล
อุทธรณภาค หรือรองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนหลายคน ใหรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาล
อุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค หรือรองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน ที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูทํา
การแทน ถาผูที่มีอาวุโสสูงสุดไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลําดับเปนผูทําการแทน”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๓๓ แหงพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ การเรียกคืน สํานวนคดีหรือการโอนสํานวนคดีซึ่งอยูใ นความรับผิดชอบของ
องคคณะผูพิพากษาใด ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ ประธานศาลอุทธรณภาค อธิบ ดี
ผูพิพากษาศาลชั้นตน หรือผูพิพากษาหัวหนาศาล จะกระทําไดตอเมื่อเปนกรณีที่จะกระทบกระเทือน
ต อ ความยุ ติ ธ รรมในการพิ จ ารณาหรื อ พิ พ ากษาอรรถคดี ข องศาลนั้ น และรองประธานศาลฎี ก า
รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค รองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน หรือผูพิพากษา
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ในศาลจังหวัดหรือศาลแขวง ที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้น แลวแตกรณี ที่มิไดเปนองคคณะในสํานวน
คดีดังกลาวไดเสนอความเห็นใหกระทําได
ในกรณีที่ร องประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุ ทธรณภาค
รองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน หรือผูพิพากษาในศาลจังหวัดหรือศาลแขวง ที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้น
แลวแตกรณี ไมอาจปฏิบัติราชการได หรือไดเขาเปนองคคณะในสํานวนคดีที่เรียกคืน หรือโอนนั้น
ใหรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค รองอธิบดีผูพิพากษา
ศาลชั้ น ตน หรือผู พิพากษา ที่ มีอาวุโสถัดลงมาตามลํ าดับ ในศาลนั้ น เปน ผูมีอํ านาจในการเสนอ
ความเห็นแทน ในกรณีที่รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค
รองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน มีหนึ่งคน หรือมีหลายคนแตไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไดเขาเปน
องค คณะในสํ านวนคดี ที่เรี ยกคื น หรื อโอนนั้น ทั้ง หมด ใหผูพิ พากษาที่ มีอาวุโสสูงสุ ดของศาลนั้ น
เปนผูมีอํานาจในการเสนอความเห็น”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญัติฉ บับนี้ คือ โดยที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมได
กําหนดใหมีรองประธานศาลฎีกาหนึ่งคน รองประธานศาลอุทธรณ และรองประธานศาลอุทธรณภาค ศาลละ
หนึ่งคน และในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดย
ความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาจะกําหนดใหมีรองประธานศาลฎีกามากกวาหนึ่งคนแตไมเกินสามคนก็ได
แตเนื่องจากในปจจุบันปริมาณงานของประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ และประธานศาลอุทธรณภาค
ไดเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ สมควรกําหนดใหมีการเพิ่มการกําหนดจํานวนรองประธานศาลฎีกาไดไมเกินหกคน
และจํานวนรองประธานศาลอุทธรณหรือรองประธานศาลอุทธรณภาคไดไมเกินสามคน เพื่อชวยแบงเบา
ภาระหนาที่ข องประธานศาลฎีก า ประธานศาลอุทธรณและประธานศาลอุทธรณภาค จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

