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ระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการอุทธรณคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ในกรณีมีพยานหลักฐานใหมซึ่งอาจทําให
ขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๘ วรรคสาม
บัญญัติใหผูตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอาจยื่นอุทธรณ
ตอที่ประชุม ใหญศาลฎีกาภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ในกรณีที่ผูตองคําพิพากษามีพยานหลักฐานใหมซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริง
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ และใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑในการ
พิจารณาเรื่องดังกลาว
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗๘ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ที่ประชุมใหญศ าลฎีกาใหออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการอุทธรณคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดี อาญาของผูดํ า รงตํา แหน งทางการเมือ ง ในกรณี มีพ ยานหลั กฐานใหม ซึ่ งอาจทํ าใหข อ เท็ จจริ ง
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบที่ประชุมใหญศ าลฎีกาวาดวยหลักเกณฑการอุทธรณ
คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ในกรณีมีพยานหลักฐานใหม
ซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
อุทธรณ หมายความวา อุทธรณของผูตองคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองที่ไดยื่นตอที่ประชุมใหญศาลฎีกา
ผูพิพากษา หมายความวา ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา
หรือผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
ผูตองคําพิพากษา หมายความวา ผูตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหรับโทษในทางอาญา ใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ใหพนจาก
ตําแหนง หรือตองหามมิใหดํารงตําแหนง ตามรัฐธรรมนูญ
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พยานหลั กฐานใหม หมายความว า พยานหลั ก ฐานที่ ยั ง ไม เคยปรากฏอยู ใ นสํา นวนคดี
ที่ผูตองคําพิพากษาไดยื่นอุทธรณตามระเบียบนี้ แตทั้งนี้พยานหลักฐานใหมยอมไมรวมถึงการกลับคําใหการ
ของพยานในคดี
ขอ ๔ พยานหลั กฐานใหม ที่ จะยกขึ้ น อุ ทธรณ ต อที่ ประชุ มใหญ ศาลฎี กานั้ นจะต องเป น
พยานหลักฐานที่สําคัญและผูตองคําพิพากษาไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูวาพยานหลักฐานดังกลาวมีอยู
และจะตองนํามาแสดงเพื่อประโยชนของตน ทั้งหากรับฟงพยานหลักฐานใหมเชนวานั้นแลวจะทําให
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษายกฟองหรือยกคํารองได
ขอ ๕ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม ผูตองคําพิพากษาอาจยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกาไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๖ การอุทธรณ ตามระเบีย บนี้ใ หยื่น ตอ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํา รงตําแหน ง
ทางการเมืองพรอมดวยสําเนา โดยอุทธรณจะตองทําเปนหนังสือใชถอยคําสุภาพและอยางนอยตองมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) รายละเอียดโดยชัดแจงเกี่ยวกับพยานหลักฐานใหม
(๒) สาเหตุที่ไมอาจนําพยานหลักฐานใหมมาแสดงตอศาลในชั้นพิจารณา
(๓) เหตุผลที่ทําใหเชื่อไดวาหากรับฟงพยานหลักฐานใหมเชนวานั้นแลวจะทําใหขอเท็จจริงใด
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
(๔) ลายมือชื่อของผูอุทธรณ ผูเรียง ผูเขียนหรือพิมพอุทธรณ
ขอ ๗ เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดรับอุทธรณแลวใหสง
สําเนาอุทธรณใหแกโจทกหรือผูรองทราบเพื่อใหแกอุทธรณภายในสิบหาวันนับแตวัน ที่ไดรับสําเนา
อุทธรณ ถาไดรับคําแกอุทธรณหรือพนกําหนดดังกลาวแลวแตไมมีคําแกอุทธรณก็ใหรวบรวมถอยคํา
สํานวนสงที่ประชุมใหญศาลฎีกาตอไป
ใหนําความในขอ ๖ มาใชแกการทําคําแกอุทธรณโดยอนุโลม
ขอ ๘ ใหที่ประชุม ใหญศ าลฎี กาเลือกผูพิ พากษาหา คนเปน องค คณะทําหน าที่พิจารณา
อุทธรณที่ไดยื่นตอที่ประชุม ใหญศาลฎีกาตามระเบียบนี้ แตทั้งนี้องคคณะผูพิพากษาดังกลาวจะตอง
ไมเปนหรือเคยเปนองคคณะในการพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ
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ใหองคคณะที่ไดรับเลือกตามวรรคหนึ่งตกลงกันวาจะใหผูพิพากษาคนใดในองคคณะทําหนาที่
เปนเจาของสํานวน
ถาผูพิพากษาคนใดในองคคณะพิจารณาอุทธรณที่ไดรับมอบหมายไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดดวย
เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปน อัน ไม อาจกาวลวงไดตามพระธรรมนู ญศาลยุติธรรม ใหที่ประชุม ใหญ
ศาลฎีกาเลือกผูพิพากษาคนอื่นทําหนาที่แทนตอไป
ใหอ งค คณะผู พิพ ากษาเลือ กผู ชว ยผูพิ พากษาศาลฎีก าแผนกคดี อาญาของผูดํ ารงตํ าแหน ง
ทางการเมืองหนึ่งคนทําหนาที่เปนเลขานุการองคคณะพิจารณาอุทธรณ
ขอ ๙ องคคณะพิจารณาอุทธรณมีหนาที่ทําบันทึกความเห็นสรุปสํานวนเสนอตอที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกาวาอุทธรณของผูตองคําพิพากษาเปนอุทธรณที่ชอบดวยระเบียบนี้ ที่จะรับไวพิจารณาหรือไม
กรณีที่เปนการจําเปน องคคณะพิจารณาอุทธรณอาจไตสวนใหไดความจริงอยางหนึ่งอยางใด
ในเรื่องที่เกี่ยวกับอุทธรณของผูตองคําพิพากษาเสียกอ นก็ได ในกรณีที่มีการไตสวนใหแ จงวัน นัด
ไตสวนใหผูตองคําพิพากษาและโจทกหรือผูรองทราบลวงหนากอนวันนัดไมนอยกวาสิบหาวัน
ขอ ๑๐ เมื่อองคคณะพิจารณาอุทธรณไดทําบันทึกความเห็นสรุปสํานวนเสร็จเรียบรอยแลว
ใหเสนอที่ประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อจัดใหมีการลงมติวาจะรับอุทธรณไวพิจารณาหรือไม ถาที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกามีมติวา เปนอุทธรณที่ชอบก็ใหรับอุทธรณไวพิจารณา
ขอ ๑๑ เมื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกามีมติใหรับอุทธรณไวพิจารณาแลว ใหองคคณะพิจารณา
อุทธรณตามขอ ๘ ทําหนาที่เปนองคคณะไตสวนรวบรวมขอเท็จจริงเสนอตอที่ประชุมใหญศาลฎีกา
เพื่อพิจารณาและวินิจฉัย
ถาเห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมจําเปนที่จะตองนําพยานหลักฐานอื่น อันเกี่ยวกับ
ประเด็นในคดีมาไตสวนเพิ่มเติม ใหองคคณะไตสวนทําการไตสวนพยานหลักฐานซึ่งอาจรวมทั้งการที่
จะเรียกพยานที่ไตสวนมาแลวมาไตสวนใหมดวยโดยไมตองมีฝายใดรองขอ
เมื่อ องคคณะไตสวนไดรวบรวมข อเท็จจริง แล วให สง ใหที่ ประชุม ใหญศ าลฎี กาพิ จารณา
ลวงหนากอนวันลงมติไมนอยกวาสิบหาวัน
ให นํ า ความในข อ ๘ ข อ ๙ และขอ ๑๐ มาใช บั ง คับ กั บ การดํ า เนิ น การขององค ค ณะ
ผูพิพากษาตามขอนี้โดยอนุโลม
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ขอ ๑๒ ผู พิ พ ากษาซึ่ ง เป น หรื อ เคยเป น องค ค ณะในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ที่ ผู ต อ ง
คําพิพากษาไดยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญศาลฎีกามีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญศาลฎีกา
ในเรื่องที่เกี่ยวกับอุทธรณของผูตองคําพิพากษาตามระเบียบนี้
ขอ ๑๓ ในวั น ลงมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ศ าลฎี ก า ให ผู ต อ งคํ า พิ พ ากษาพร อ มทั้ ง โจทก ห รื อ
ผูรองมายังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ในกรณีผูอุทธรณเปนผูตองคําพิพากษาใหไดรับโทษทางอาญา เมื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกาได
ลงมติแลว ใหแจงผลของการลงมติใ หผูตองคําพิพากษา และโจทกทราบในวันเดียวกันกับที่ไดมีม ติ
ถาเปนความผิดของโจทกที่ไมมา หากเห็นเปนการสมควร ที่ประชุมใหญศาลฎีกาจะลงมติโดยโจทก
ไมอยูก็ได ในกรณีที่ผูตองคําพิพากษาไมอยูโดยไมมีเหตุสงสัยวาหลบหนีหรือจงใจไมม าฟง ก็ใ ห
ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื่ อ นการประชุ ม ไปจนกว า ผู ต อ งคํ า พิ พ ากษาจะมาศาล แต ถ า มี เ หตุ ส งสั ย ว า
ผูตองคําพิพากษาหลบหนีหรือจงใจไมมาฟง ใหศ าลออกหมายจับผูตองคําพิพากษา และเมื่อไดออก
หมายจับแลวยังไมไดตัวผูตองคําพิพากษาภายในหนึ่งเดือน นับแตวันออกหมายจับ ก็ใหที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกาลงมติไปไดและถือวาผูตองคําพิพากษาไดทราบมติที่ประชุมใหญศาลฎีกาแลว
มติที่ประชุม ใหญศ าลฎีกาใหมีผ ลเทากับเปน การพิพากษาหรือออกคําสั่ง โดยใหองคคณะ
ไตสวนเปนผูแ จงหรืออานผลของมติที่ประชุมใหญศาลฎีกาใหคูความทราบ สวนรายละเอียดของมติ
ที่ประชุม ใหญของศาลฎีกาใหดําเนินการจัดทําเปน คําพิพากษาหรือคําสั่งในภายหลัง แตทั้งนี้จะตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสิบหาวันนับแตวันลงมติ
ในกรณีอื่น ถาคูความทุกฝายไมมาศาล ในวันลงมติที่ประชุมใหญศาลฎีกาจะใหงดการแจง
หรืออานผลมติที่ประชุมใหญศาลฎีกาก็ได
ใหผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือ งในศาลฎีกา มีอํานาจ
ออกหมายหรือคําสั่งใด ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อบังคับใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญศาลฎีกา
ขอ ๑๔ คําพิพากษาหรือคําสั่งตามมติที่ประชุมใหญศาลฎีกาใหองคคณะพิจารณาอุทธรณ
หรือองคคณะไตสวนเปนผูลงลายมือชื่อในคําพิพากษาหรือคําสั่งแลวแตกรณี
ใหสงคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ทําใหคดีถึงที่สุดไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมทั้ง
ติดประกาศไวที่ศาลฎีกา
ขอ ๑๕ ให นํ าข อ บัง คั บ การประชุ ม ใหญศ าลฎีก า มาใช บั งคั บ แกก ารพิ จ ารณาอุท ธรณ
ตามระเบียบนี้โดยอนุโลม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๓ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑

ขอ ๑๖ ใหประธานศาลฎีกาเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วิรัช ลิ้มวิชัย
ประธานศาลฎีกา

