พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ผู้บรรยาย อาจารย์ พิศล พิรุณ (ภาคคํา)
“ธรรมนูญ” หมายถึง กฎหมายทีจัดระเบียบองค์กร เช่น ธรรมนูญศาลทหาร
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม. (จากพจนานุกรมราชบัณฑิต 2542)
รัฐธรรมนูญ = ธรรมนูญของรัฐประเทศ
พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม = ธรรมนูญของศาลยุติธรรม

อํานาจอธิปไตย
นิติบัญญัติ

บริหาร

ตุลาการ

สถาบันผู้ใช้
อํานาจตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.

ศาลปกครอง
พ.ศ.

ศาลยุติธรรม

ศาลทหาร
พ.ศ.

หากมีขอ้ โต้แย้งว่าคดีควรอยูใ่ นเขตอํานาจของศาลใด“คณะกรรมการวินิจฉัย
ชีขาดอํานาจหน้าทีระหว่างศาล” ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการวินิจฉัยชีขาดอํานาจ
หน้าทีระหว่างศาล พ.ศ. 2542 จะเป็ นผูช้ ีขาด
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หมวด 1
บททัวไป

ศาลยุติธรรม
ศาลชันต้ น

ศาลชั นอุทธรณ์

ศาลฎีกา
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ศาลฎีกา
มี แผนก
1. คดีเยาวชนและครอบครัว
2. คดีล้มละลาย
3. คดีภาษี
4. คดีทรัพย์ สินทางปัญญาและ
การค้ าระหว่ างประเทศ
5. คดีสิงแวดล้ อม
6. คดีพาณิชย์
7. คดีเลือกตัง (ส.ส. หรือ ส.ว.)
8. คดีแรงงาน
9. คดีผ้บู ริโภค
10. คดีอาญาของผู้ดาํ รง
ตําแหน่ งทางการเมือง
11. คําสังคําร้ อง
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ศาลชันอุทธรณ์ (ม. )
ศาลอุทธรณ์
(กรุงเทพฯ)
แผนกคดี
1. ยาเสพติด
2. เลือกตัง
3. สิงแวดล้ อม

ภาค
(ปทุมธานี)
ภาค
(ระยอง)
ภาค
(นครราชสีมา)
ภาค
(ขอนแก่น)

4. ผู้บริโภค

ภาค
(เชียงใหม่ )

5. ค้ ามนุษย์

ภาค
(นครสวรรค์)

6. ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาค
(นครปฐม)

* คดียาเสพติดและคดีคา้ มนุ ษย์
ต้องอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เท่านัน
จะอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาคไม่ได้
(ตาม พ.ร.บ. วิ.คดียาเสพติด พ.ศ.
ม.
และ พ.ร.บ. วิ.คดีคา้ มนุษย์ พ.ศ.
ม. )

ภาค
(ภูเก็ต)
ภาค
(สงขลา)
แต่ละภาคมี
- แผนกคดีเลือกตัง
- แผนกคดีผบู ้ ริ โภค
- แผนกคดีสิงแวดล้อม

ศาลอุทธรณ์ คดีชํานัญพิเศษ
(มี แผนก)
- แผนกคดีทรัพย์ สินทางปัญญา
และการค้ าระหว่ างประเทศ
- แผนกคดีภาษีอากร
- แผนกคดีแรงงาน
- แผนกคดีล้มละลาย
- แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
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เขตอํานาจศาลอุทธรณ์ มีเขตอํานาจเหนือคดีทีอุทธรณ์จาก

1. ศาลชันต้นในกรุ งเทพฯ หรื อ
2. คดีพิเศษทีต้องอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ คือ
ศาลชันต้นในกรุ งเทพ ฯ

- ศาลแพ่ง, ศาลอาญา, ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้, ศาลอาญากรุ งเทพใต้, ศาลแพ่ง
ธนบุ รี ,ศาลอาญาธนบุ รี , ศาลแพ่ งตลิ งชัน , ศาลอาญาตลิ งชัน , ศาลแพ่ ง
พระโขนง, ศาลอาญาพระโขนง, ศาลแพ่งมีนบุรี, ศาลอาญามีนบุรี,
ศาลแขวงพระนครเหนื อ, ศาลแขวงพระนครใต้, ศาลแขวงธนบุรี, ศาลแขวง
ดุสิต, ศาลแขวงปทุมวัน,ศาลแขวงดอนเมือง, ศาลแขวงบางบอน
คดีพิเศษ
- คดียาเสพติดและคดีคา้ มนุษย์ จากศาลทัวประเทศ
- ศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบกลาง (และภาค)
(วิ. คดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ม. 38)
- คดี เลื อกตังสมาชิกสภาท้องถิน หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน (รัฐธรรมนูญ ปี
ม. วรรคหก)

เขตอํานาจศาลอุทธรณ์ภาค มีเขตอํานาจเหนื อคดีทีอุทธรณ์จากศาล

จังหวัดและศาลแขวงในภาคนันๆ
(เว้นแต่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดทุกจังหวัดต้องอุทธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)
ภาค 1 – ศาลจัง หวัด พระนครศรี อยุธ ยา, ศาลแขวงพระนครศรี อ ยุธ ยา,
ศาลจังหวัด ลพบุ รี, ศาลจังหวัด ชัยบาดาล, ศาลแขวงลพบุ รี, ศาลจังหวัดชัยนาท,
ศาลจังหวัดสิ งห์ บุ รี, ศาลจังหวัดอ่างทอง, ศาลจังหวัดสระบุ รี, ศาลแขวงสระบุ รี,
ศาลจังหวัด ปทุ ม ธานี , ศาลจังหวัด ธัญ บุ รี, ศาลจังหวัด นนบุ รี, ศาลแขวงนนบุ รี,
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ,ศาลแขวงสมุทรปราการ
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ภาค 2 – ศาลจังหวัดชลบุ รี, ศาลแขวงชลบุรี, ศาลจังหวัดพัทยา, ศาลแขวง
พัท ยา, ศาลจังหวัดฉะเชิ งเทรา, ศาลจังหวัดนครนายก, ศาลจังหวัดปราจี น บุรี, ศาล
จังหวัด กบิ นทร์ บุรี, ศาลจังหวัดสระแก้ว, ศาลจังหวัดระยอง, ศาลแขวงระยอง, ศาล
จังหวัดตราด, ศาลจังหวัดจันทบุรี
ภาค 3 – ศาลจังหวัดนครราชสี ม า, ศาลแขวงนครรราชสี มา, ศาลจังหวัด
สี คิว, ศาลจังหวัดบัวใหญ่, ศาลจังหวัดพิมาย, ศาลจังหวัดชัยภูมิ, ศาลจังหวัดภูเขียว,
ศาลจัง หวัด บุ รีรัม ย์,ศาลจังหวัด นางรอง, ศาลจังหวัดสุ ริท ร์ , ศาลแขวงสุ ริ นทร์ ,
ศาลจังหวัดรั ต นบุ รี, ศาลจังหวัดศรี ส ะเกษ, ศาลจังหวัดกัน ทรลักษ์, ศาลจังหวัด
อุ บ ลราชธานี , ศาลจั ง หวัด เดชอุ ด ม, ศาลแขวงอุ บ ลราชธานี , ศาลจั ง หวัด
อํานาจเจริ ญ, ศาลจังหวัดยโสธร
ภาค 4 – ศาลจัง หวัด ขอนแก่ น , ศาลแขวงขอนแก่ น , ศาลจัง หวัด พล,
ศาลจั ง หวั ด ชุ ม แพ, ศาลจั ง หวั ด อุ ด รธานี , ศาลแขวงอุ ด รธานี , ศาลจั ง หวัด
หนองบัวลําภู, ศาลจังหวัดหนองคาย, ศาลจังหวัดบึงกาฬ, ศาลจังหวัดสกลนคร,
ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน, ศาลจังหวัดนครพนม, ศาลจังหวัดมุกดาหาร, ศาลจังหวัด
มหาสารคาม, ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสยั , ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด, ศาลจังหวัดกาฬสิ นธุ์
ภาค 5 – ศาลจัง หวัด เชี ย งใหม่ , ศาลจัง หวัด ฮอด, ศาลแขวงเชี ย งใหม่ ,
ศาลจังหวัด ฝาง, ศาลจังหวัด ลําปาง, ศาลแขวงลําปาง, ศาลจังหวัดแม่ ฮ่องสอน,
ศาลจังหวัดแม่สะเรี ยง, ศาลจังหวัดเชียงราย, ศาลแขวงเวียงป่ าเป้ า, ศาลจังหวัดเทิง,
ศาลจัง หวัด พะเยา, ศาลจัง หวัด เชี ย งคํา , ศาลจัง หวัด น่ า น, ศาลจัง หวัด ลํา พู น ,
ศาลจังหวัดแพร่ , ศาลแขวงเชี ยงราย, ศาลแขวงเชียงดาว
ภาค 6 – ศาลจังหวัด พิษณุ โลก, ศาลแขวงพิ ษณุ โลก, ศาลแขวงนครไทย,
ศาลจังหวัดสุ โขทัย, ศาลจังหวัดสวรรคโลก, ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์, ศาลจังหวัดตาก,
ศาลจัง หวัด แม่ ส อด, ศาลจัง หวัด กําแพงเพชร, ศาลจัง หวัด พิ จิต ร, ศาลจัง หวัด
เพชรบู รณ์ , ศาลจังหวัดหล่ ม สัก, ศาลจังหวัดวิเชี ยรบุ รี, ศาลจังหวัดนครสวรรค์,
ศาลแขวงนครสวรรค์, ศาลจังหวัดอุทยั ธานี
ภาค 7 – ศาลจัง หวัด นครปฐม, ศาลแขวงนครปฐม, ศาลจังหวัด ราชบุ รี,
ศาลแขวงราชบุ รี , ศาลจัง หวัด สุ พ รรณบุ รี , ศาลแขวงสุ พ รรณบุ รี, ศาลจัง หวัด
ก าญ จน บุ รี , ศ าลจั ง ห วั ด ท องผาภู มิ , ศ าล จั ง ห วั ด เพ ชรบุ รี , ศ าลจั ง ห วั ด
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ประจวบคีรีขนั ธ์, ศาลจังหวัด หั ว หิ น , ศาลจั ง หวัด สมุ ท รสาคร, ศ าลจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
ภาค 8 – ศาลจั ง หวัด สุ ราษฎร์ ธ านี , ศาลจั ง หวัด เวี ย งสระ, ศาลแขวง
สุ ราษฎร์ ธานี , ศ าล จั ง ห วั ด ไ ช ย า, ศ าล จั ง ห วั ด เก า ะ ส มุ ย , ศ าล จั ง ห วั ด
นครศรี ธรรมราช, ศาลแขวงนครศรี ธรรมราช, ศาลจังหวัดปากพนัง, ศาลจังหวัด
ทุ่ งสง, ศาลแขวงทุ่ ง สง, ศาลจัง หวัด ชุ ม พร, ศาลจัง หวัด หลังสวน, ศาลจังหวัด
ระนอง, ศาลจังหวัดกระบี, ศาลจังหวัดพังงา, ศาลจัง หวัด ตะกัวป่ า, ศาลจั ง หวัด
ภูเก็ต, ศาลแขวงภูเก็ต, ศาลแขวงกระบี
ภาค 9 – ศาลจัง หวัด สงขลา, ศาลจัง หวัด นาทวี , ศาลแขวงสงขลา, ศาล
จังหวัด ตรั ง , ศาลแขวงตรั ง, ศาลจัง หวัด พัท ลุ ง, ศาลจัง หวัด สตู ล , ศาลจัง หวัด
ปัตตานี, ศาลจังหวัด ยะลา, ศาลจังหวัดเบตง, ศาลจังหวัดนราธิวาส

เขตอํานาจศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ

มีเขตอํานาจเหนื อคดีทีอุทธรณ์จากศาลชํานัญพิเศษชันต้น
(ทังศาลชํานัญพิเศษกลางและภาค รวมทังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด)
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ศาลชันต้น (ม. )
กรุงเทพ
ศาลแพ่ ง, แพ่ งกรุ งเทพใต้ , แพ่ งธนบุรี,
ศาลแพ่ งตลิงชัน, ศาลแพ่ งพระโขนง,
ศาลแพ่ งมีนบุรี
ศาลอาญา, อาญากรุ งเทพใต้, อาญาธนบุรี,
ศาลอาญาตลิงชัน, ศาลอาญาพระโขนง,
ศาลอาญามีนบุรี
ศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมชิ อบกลาง
(กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร,
นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี)
(เปิ ด ต.ค. )
ศาลแขวง
- ปทุมวัน
- พระนครเหนือ
- พระนครใต้
- ธนบุรี
- ดอนเมือง
- ดุสิต
- บางบอน
ศาลชํานัญพิเศษ (กลาง)
- ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ
- ภาษีอากร
- ล้มละลาย
- แรงงาน (กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร,
นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี)
- เยาวชนและครอบครัว

ต่ างจังหวัด
ศาลจังหวัด
(ทุกจังหวัดและบางอําเภอ)
ศาลแขวง (31 ศาล)
นนทบุรี, สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา,
ลพบุรี, สระบุรี, ชลบุรี, พัทยา, ระยอง,
นครราชสีมา, อุบลราชธานี, สุ รินทร์ ,
ขอนแก่น, อุดรธานี, พยัคฆภูมพิ ิสัย, เชียงใหม่,
ลําปาง, เวียงป่ าเป้า,นครสวรรค์ , พิษณุโลก,
นครไทย, นครปฐม,ราชบุรี, สุ พรรณบุรี,
สุ ราษฎร์ ธานี, นครศรีธรรมราช, ทุ่งสง,
ภูเก็ต, สงขลา, เชียงราย, เชียงดาว, กระบี, ตรัง
ศาลชํานัญพิเศษ
- เยาวชนและครอบครัวจังหวัด
- ศาลแรงงานภาค ( – 9)
* ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ศาลภาษีอากร
และศาลล้มละลาย ไม่ มีศาลภาค
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค ( - 9)

* คดีฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
ส่ วนคดีค้ามนุษย์ ยืนฟ้องตาม วิ.อาญา ม.

ต้ องยืนฟ้องต่อศาลแพ่ ง
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สํ านักงานอธิบดีผ้ พู พิ ากษาภาค (ไม่ใช่ศาล แต่อธิบดีผพู ้ ิพากษาภาค
เป็ นผูพ้ ิพากษาในศาล ทีอยู่ในเขตอํานาจด้วยผูห้ นึง ตาม ม. 14 )
มี 9 ภาค
1. กรุ งเทพฯ
2. ชลบุรี
3. นครราชสี มา
4. ขอนแก่น
5. เชียงใหม่
6. พิษณุโลก
7. นครปฐม
8. สุ ราษฎร์ ธานี
9. สงขลา

อธิบดีผพู ้ ิพากษาภาค
ภาคละ 1 คน
รองอธิ บดีผพู ้ ิพากษาภาค
ภาคละไม่เกิน 3 คน
เขตรับผิดชอบของแต่ละภาคเป็ นเช่นเดียวกับเขตอํานาจ
ศาลอุทธรณ์ภาค

ข้ อสั งเกต ศาลแขวงในกรุ งเทพ (ศาลแขวงนครเหนือ, ศาลแขวงพระนครใต้,
ศาลแขวงธนบุรี, ศาลแขวงดุสิต, ศาลแขวงปทุมวัน, ศาลแขวงดอนเมือง
และศาลแขวงบางบอน)
อยูภ่ ายใต้การบริ หารของอธิ บดีผพู ้ ิพากษาภาค 1
**แต่ถา้ เป็ นการยืนอุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาของศาล
ดังกล่าว คูค่ วามต้องยืนต่อศาลอุทธรณ์ (ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์ภาค 1)
(ส่ ว นศาลแพ่ ง ศาลอาญา ศาลแพ่ งกรุ ง เทพใต้ ศาลอาญากรุ ง เทพใต้
ศาลแพ่ งธนบุ รี ศาลอาญาธนบุ รี ศาลแพ่ง ตลิ งชัน ศาลอาญาตลิ งชัน ศาลแพ่ ง
พระโขนง ศาลอาญาพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี และศาลอาญามีนบุรีมีอธิ บดีศาล
นัน ๆ เป็ นผูบ้ ริ หารอยูแ่ ล้ว)
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การบริหารงานศาลยุติธรรม (ม. )
ฝ่ ายตุลาการ

ฝ่ ายบริหาร
สํานักงานศาลยุติธรรม
- เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
- คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ)
(12 คน เลือกตังโดยผูพ้ ิพากษาชันศาลละ คน)

ประธานศาลฎีกา
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)
มี คน
- ประธานศาลฎีกา (โดยตําแหน่ ง)
- เลือกตังโดยผูพ้ ิพากษาในแต่ละชันศาล
- ศาลฎีกา คน
- ศาลอุทธรณ์ คน
- ศาลชันต้น คน
- คัดเลือกโดยวุฒิสภา คน
(ก.ต. ผูท้ รงคุณวุฒิ)

ผู้พพิ ากษาในศาลยุติธรรม
1. ผูพ้ ิพากษา
2. ผูพ้ ิพากษาอาวุโส
3. ผูพ้ ิพากษาประจําศาล
4. ดะโต๊ะยุติธรรม
5. ผูพ้ ิพากษาสมทบ (มีเฉพาะศาลเยาวชนและครอบครัว
ศาลแรงงาน และศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ)
___________________________
6. ผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา
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“ ผู้ทาํ การแทน ” ม. 8, ม. 9, ม. 10, ม. 13
( โดยกฎหมาย จะมอบหมายเป็ นอย่างอืนมิได้ )
ม. 8 ศาลฎีกา, ศาลอุทธรณ์, ศาลอุทธรณ์ภาค, ศาลแพ่ง, ศาลอาญา,
ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้, ศาลอาญากรุ งเทพใต้, ศาลแพ่งธนบุรี, ศาลอาญธนบุรี,
ศาลแพ่งตลิงชัน, ศาลอาญาตลิงชัน, ศาลแพ่งพระโขนง, ศาลอาญา
พระโขนง, ศาลแพ่งมีนบุรี, ศาลอาญามีนบุรี, ศาลอาญาคดีทุจริ ต
และประพฤติมิชอบกลาง, ศาลชํานัญพิเศษ
ม. 9 ศาลจังหวัด, ศาลแขวง
ม. 10 แผนกต่าง ๆ ในศาล
ม. 13 อธิบดีผพู ้ ิพากษาภาค

ชือตําแหน่ งผู้พพิ ากษา ผู้รับผิดชอบราชการศาล
และรองฯ (ม. 8 วรรค 1)
ศาลฎีกา

- ประธาน
- รองประธานศาลฎีกา 6 คน

ศาลชันอุทธรณ์
และอุทธรณ์ ภาค

- ประธาน
- รองประธานศาลอุทธรณ์ 3 คน

ศาลอุทธรณ์ คดีชํานัญพิเศษ

- ประธาน
- รองประธานศาลอุทธรณ์
คดีชาํ นัญพิเศษ 5 คน

ศาลชันต้ น เฉพาะ
ศาลแพ่ง, ศาลอาญา, ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้, ศาลอาญากรุ งเทพใต้, - อธิ บดี
ศาลแพ่งธนบุรี, ศาลอาญาธนบุรี, ศาลแพ่งตลิงชัน,
- รองอธิ บดี
ศาลอาญาตลิงชัน, ศาลแพ่งพระโขนง, ศาลอาญาพระโขนง,
(ไม่เกิน คน)
ศาลแพ่งมีนบุรี, ศาลอาญามีนบุรี, ศาลชํานัญพิเศษ (กลางและภาค)
ศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบกลางและภาค
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ผู้ทําการแทน ในศาลฎีกา ศาลชันอุทธรณ์ ศาลชันต้นทีมีตาํ แหน่ง
ผูร้ ับผิดชอบราชการศาลเป็ นอธิบดี
เมือตําแหน่งประธานฯ หรื ออธิบดี (ม. 8 วรรค 2)
1. ว่างลง ( ตาย, ย้าย, เกษียณ )
2. ไม่อาจปฏิบตั ราชการได้ ( ติดราชการ, ลา )
- รองประธานหรื อรองอธิบดีทีมีอาวุโสสูงสุ ด เป็ นผูท้ าํ การแทน

- ถ้ารองฯ ทีมีอาวุโสสูงสุ ด ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้(รอง) ผูม้ ีอาวุโส
ถัดลงมาเป็ นผูท้ าํ การแทน
- ถ้าไม่มีผทู้ าํ การแทน หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้ผพู้ ิพากษา
ทีมีอาวุโสสู งสุ ด(เรี ยงอาวุโสถัดลงมา)ในศาลนันเป็ นผูท้ าํ การแทน

ผู้ทําการแทน ในศาลจังหวัดและศาลแขวง

เมือตําแหน่ง ผู้พพิ ากษาหัวหน้ าศาลจังหวัด หรื อผู้พิพากษา
หัวหน้ าศาลแขวง (ม. 9)

1. ว่างลง
2. ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้
- ให้ผพู ้ ิพากษาทีมีอาวุโสสูงสุ ดในศาลนัน ทําการแทน

- ถ้าผูพ้ ิพากษาทีมีอาวุโสสูงสุ ด ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้ผพู้ ิพากษา
ทีมีอาวุโส ถัดลงมาทําการแทน
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ผู้ทําการแทน ในแผนก
เมือตําแหน่งประธานแผนกฯ หรื อผู้พิพากษาหัวหน้ าแผนกฯ ( ม. 10 )
1. ว่างลง
2.ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้
- ให้ผพู ้ ิพากษาทีมีอาวุโสสูงสุ ดในแผนก ทําการแทน

- ถ้าผูพ้ ิพากษาสูงสุ ดในแผนกไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้
ให้ผพู ้ พิ ากษาสู งสุ ดถัดลงมาตามลําดับ ทําการแทน

ผู้ทําการแทน อธิบดีผพู ้ พิ ากษาภาค
เมือตําแหน่งอธิบดีผ้พู พิ ากษาภาค (ม. 13)

1. ว่างลง
2. ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้
- รองฯ ทีมีอาวุโสสูงสุ ดทําการแทน ถ้ารองฯ ทีมีอาวุโสสูงสุ ดไม่อาจ
ปฏิบตั ิราชการได้ ให้ผทู้ ีมีอาวุโสสูงสุ ดถัดลงมาในสํานักงานอธิ บดี
ผูพ้ ิพากษาภาคนันเป็ นผูท้ าํ การแทน

**ข้อเหมือนกันในเรืองผู้ทาํ การแทน คือ

- ในกรณีไม่มีผทู ้ าํ การแทน ตามที ม. 8, ม. 9, ม. 10 และ ม. 13
ประธานศาลฎีกาจะสังให้ผพู้ ิพากษาคนหนึงทําการแทน

*- ผูพ้ พิ ากษาอาวุโสและผูพ้ ิพากษาประจําศาล เป็ นผูท้ าํ การแทนไม่ได้
(ออกสอบเสมอ)
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อํานาจผู้พพิ ากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล (ม. 11)

- ประธานศาลฎีกา
- ประธานศาลอุทธรณ์ (รวมถึงประธานศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ)
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
- อธิ บดีผพู้ ิพากษาศาลชันต้น (รวมทังอธิ บดีศาลชํานัญพิเศษ
กลางและภาค แต่ไม่รวมอธิ บดีผพู ้ ิพากษาภาค ตาม ม. 14)
- ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาล
อนุ (1) นังพิจารณาและพิพากษาคดีใด ของศาลนัน
- หมายถึง ต้องนังพิจารณาเป็ นองค์คณะจึงจะพิพากษาได้
- หากไม่ได้นังพิจารณา
 มีสิทธิ เพียงตรวจสํานวนแล้วทําความเห็นแย้ง หรื อ
 ลงลายมือชือทําคําพิพากษาในกรณี ตาม ม. 29 (มีเหตุสุดวิสยั หรื อ
เหตุจาํ เป็ นอืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ ในระหว่างการทําคําพิพากษา)
อนุ (2) สังคําร้องคําขอทียืนต่อตนตาม วิ.แพ่ง วิ.อาญา เช่น วิ.แพ่ง ม. 6, 8,
28, 230วรรค 3หรื อ วิ.อาญา ม.26
อนุ (3) – (6) อํานาจทางธุ รการ
อนุ (7) มีอาํ นาจหน้าทีอืนตามทีกฎหมายกําหนด เช่น
- ประธานศาลฎีกา มีอาํ นาจชีขาดเรื องเขตอํานาจศาลชํานัญพิเศษ
- ประธานศาลอุทธรณ์ มีอาํ นาจชีขาดว่าคดีใดเป็ นคดีผบู ้ ริ โภค
- อธิ บดีผพู ้ ิพากษาศาลแรงงานกลาง มีอาํ นาจชีขาดว่าคดีใดเป็ นคดี
แรงงาน
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อํานาจรองฯ : รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์ (รวมถึง

รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ) รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค
รองอธิ บดีผพู ้ ิพากษาศาลชันต้นหรื อรองอธิ บดีผพู้ ิพากษาศาลชํานัญพิเศษ
กลางและภาค (ม.11 วรรค 2)

มีอาํ นาจ (เฉพาะ อนุ 2 ของ ม. 11) คือสังคําร้องคําขอต่าง ๆ ทียืนต่อตน
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ

ข้ อสั งเกต
- รองฯ ไม่มีอาํ นาจนังพิจารณาพิพากษาคดีใด ๆ ในศาลนัน ตาม อนุ (1)
- เป็ นอํานาจของรองฯ ทุกคนโดยไม่นบั อาวุโส
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อํานาจอธิบดีผ้ พู พิ ากษาภาค (ม. 14)

อธิ บดีผพู้ ิพากษาภาค เป็ นผูพ้ ิพากษาในศาลทีอยูใ่ นเขตอํานาจด้วยผูห้ นึ ง
มีอาํ นาจและหน้าทีเช่นเดียวกับ ประธานฯและอธิ บดีฯ ตาม ม. 11 (อนุ 1 – 7) คือ
- เป็ นองค์คณะนังพิจารณาพิพากษาคดีใดๆ ในศาลทีอยูใ่ นเขตอํานาจของตนได้
- ถ้าไม่ได้เป็ นองค์คณะ ก็มีอาํ นาจตรวจสํานวนแล้วทําความเห็นแย้งได้

อํานาจรองอธิบดีผ้พู พิ ากษาภาค (ม. 14 วรรค 2)

รองอธิ บดีผพู้ ิพากษาภาค เป็ นผูพ้ ิพากษาในศาลทีอยู่ในเขตอํานาจของตน
เช่นเดียวกับอธิ บดีผพู ้ ิพากษาภาค
* แต่ไม่มีอาํ นาจนังพิจารณาพิพากษาคดีใด ๆ ตาม ม. 11(1) เหมือนอย่างอธิ บดีฯ
มีเพียงอํานาจสังคําร้องคําขอต่าง ๆ ทียืนต่อตนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา
ความ ตาม ม.11(2) เท่านัน
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หมวด 2
เขตอํานาจศาล
เขตท้ องที เช่น ศาลแพ่ง ศาลอาญา มีเขตท้องทีครอบคลุมพืนทีทุกเขตใน

กรุ งเทพฯ นอกจากท้องทีทีอยูใ่ นเขตศาลศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ศาลอาญากรุ งเทพใต้
ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี ศาลแพ่งตลิงชัน ศาลอาญาตลิงชัน ศาลแพ่ง
พระโขนง ศาลอาญาพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี (ม. วรรคสอง)
หรื อ เมือต้องตอบคําถามว่า ศาลแขวงเชี ยงใหม่ มีเขตท้องทีครอบคลุมพืนที
อําเภอใดของจังหวัดเชียงใหม่
หรื อ ศาลแขวงพระนครเหนื อ มีเขตท้องทีครอบคลุมเขต (การปกครอง) ใด
ในกรุ งเทพฯบ้าง

เขตอํานาจศาล คือ ศาล (นันๆ) มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาเหนือคดีประเภทใด
เช่น

- ศาลแขวงฯ มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซึ งราคาทรัพย์สินทีพิพาท
หรื อจํานวนเงินทีฟ้ องไม่เกิน 300,000 บาท
- ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มีเขตอํานาจเหนือ คดีอาญาทีเด็กหรื อ
เยาวชนกระทําผิดกฎหมายอาญา และเหนือคดีครอบครัวในส่ วนคดีแพ่งตาม
พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ ม. 10

18

หนึงคดีหนึงศาล

เนืองจาก ตาม วิ.แพ่ง และวิ.อาญา โจทก์มีสิทธิ นาํ คดีไปฟ้ องต่อศาลได้
มากกว่า 1 ศาล ( วิ.อาญา ม.22 วิ.แพ่ง ม.4, ม.4 ทวิ )
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ม.15 จึ งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้ศาลยุติธรรมศาล
ใดศาลหนึ งรับคดีซึงศาลยุติธรรมอืนได้สงั รั บประทับฟ้ องโดยชอบแล้วไว้
พิจารณาพิพากษา...” เว้นแต่จะได้โอนมาตาม วิ.แพ่ง วิ.อาญา หรื อตาม
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
โอนตาม วิ.แพ่ง คือ ม.6, 6/1, 8, 28
โอนตาม วิ.อาญา คือ ม.23, 26
โอนตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม คือ ม.16 วรรคท้าย, 19/1 วรรค 1
นอกจากนันยังมี วิ.แพ่ง ม.173 วรรค 2(1) วางหลักในเรื องฟ้ องซ้อนไว้อีก
ว่า นับแต่ยนคํ
ื าฟ้องแล้ว ห้ามมิให้โจทก์ยนคํ
ื าฟ้ องเรื องเดียวกันต่อศาลเดียวกัน
หรื อศาลอืนอีก
(วิ.อาญา ก็ใช้หลักเดียวกัน โดยอาศัยมาตรา 15 เพราะเรื องฟ้ องซ้อนไม่มี
บัญญัติไว้ใน วิ.อาญาโดยเฉพาะ จึงต้องนํา วิ.แพ่ง มาใช้บงั คับ)
** ข้อแตกต่างของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ม.15 กับ วิแพ่ง ม.173
วรรค2(1) คือ
ม.15 ถือหลักเมือศาลหนึ ง “รับประทับฟ้อง” แล้ว ส่ วน ม.173
วรรค 2(1) วิ.แพ่ง ถือตังแต่*โจทก์ยนฟ้
ื อง
ดังนัน คดี อาญาทีราษฎรเป็ นโจทก์ ซึงศาลต้องไต่สวนมูลฟ้ องก่อนมีคาํ สัง
ประทับฟ้ อง หากพิจารณาว่าแม้ไม่ตอ้ งห้ามโจทก์ทีจะยืนฟ้ องคดีต่อศาลอืน
ได้อีก ตาม ม.15 (พระธรรมนูญศาลยุติธรรม) เพราะศาลยังไม่มีคาํ สังประทับฟ้ อง
แต่ก็ตอ้ งห้ามโจทก์ทีจะนําคดีเดียวกันมาฟ้ องต่อศาลอืนอีกตามหลักในเรื อง
ฟ้ องซ้อน (วิ.แพ่ง ม. 173 วรรค(1) ประกอบ วิ.อาญา ม. 15)
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อํานาจรับคดีของศาลแพ่ง ศาลอาญา (ม.16 วรรค3 )
- (เฉพาะ) ศาลแพ่ง ศาลอาญา เป็ นศาลหลักของประเทศทีมีอาํ นาจรับคดี
เป็ นกรณี พเิ ศษ คือ คดีทีเกิดนอกเขต (ท้องที) ของศาลแพ่ง หรื อ ศาลอาญา จะยืน
ฟ้ องต่อศาลแพ่ง หรื อ ศาลอาญาก็ได้
คําว่า “คดี” หมายรวมถึงคดีทีอยูใ่ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง
ด้วยแต่ตอ้ งเป็ นคดี ทีเกิดนอกเขตศาลแพ่ง ศาลอาญา

“การยืนฟ้ อง” ไม่ตอ้ งยืนคําร้องขออนุญาตต่อศาลแพ่ง หรื อศาลอาญา

ก่อน เพราะเป็ นสิ ทธิ ของผูฟ้ ้ องตามกฎหมาย

“คดีนันเกิดขึนนอกเขตศาลแพ่ งหรื อศาลอาญา” หมายถึงศาลแพ่ง

หรื อศาลอาญาไม่มีอาํ นาจทีจะรับฟ้ องตาม วิแพ่ง (คือศาลแพ่งไม่ใช่ศาลทีจําเลยมี
ภูมิลาํ เนา ศาลที อสังหาริ มทรั พย์นันตังอยู่ ศาลที โจทก์มีภูมิลาํ เนาตาม ม. 4 ตรี ,
หรื อศาลที เจ้า มรดกมี ภู มิ ล ํ า เนาขณะถึ ง แก่ ค วามตายฯ ) หรื อตาม วิ .อาญา
(คือ ศาลอาญาไม่ใช่ศาลทีความผิดเกิดขึน อ้างว่าหรื อเชื อว่าได้เกิดขึน หรื อจําเลย
มีทีอยู่ จําเลยถูกกจับ หรื อพนักงานสอบสวนได้ทาํ การสอบสวนในเขตศาลอาญา
ตาม ม. 22) เลย
ศาลแพ่งหรื อศาลอาญา มีทางเลือก คือ
1.ใช้ดลุ พินิจ รับคดีไว้พจิ ารณาพิพากษา
หรื อ 2. มีคําสังโอนคดีไปยังศาลทีมีเขตอํานาจ
การใช้ดุลพินิจรับคดีไว้ แม้ไม่ได้สงรั
ั บไว้โดยตรง แต่โดยพฤติการณ์อาจ
ถือว่าใช้ดุลพินิจรับไว้โดยปริ ยายได้
เช่น - ศาลแพ่งสังให้โจทก์เสี ยค่าขึนศาลเพิม
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- ศาลแพ่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้ องสําหรับจําเลยทีมีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นเขต

ของศาลแพ่ง แล้วพิจารณาคดีต่อไปในส่ วนของจําเลยทีมีภมู ิลาํ เนาอยูน่ อกเขต
ต้องถือว่าศาลแพ่งใช้ดุลพินิจรับคดีทีอยู่ นอกเขตไว้พิจารณาพิพากษาแล้ว
(ฎ.2403/2523)

*- ศาลอาญาไต่สวนมูลฟ้ องคดีอาญาทีเกิดขึนนอกเขต แล้วมีคาํ สังว่าคดี
มีมูล ให้ประทับฟ้ องและนัดสื บพยานโจทก์ ถือว่าศาลอาญาใช้ดุลพินิจรับคดีไว้
พิจารณาพิพากษาแล้ว (ฎ.2115/2523 ป.)
- (แต่ถา้ ) ศาลอาญาเพียงแต่นดั ไต่สวนมูลฟ้ อง ไม่ถือว่าได้รับคดีไว้
พิจารณาพิพากษา จึงมีคาํ สังโอนคดีได้ (ฎ.2038/2523)

“คําสั งโอนคดี” เมือศาลแพ่งหรื อศาลอาญาตรวจคําฟ้ องตามวิ.แพ่ง ม.18

และเห็นว่าเป็ นคดีทีเกิดขึนนอกเขตศาล (ศาลแพ่งหรื อศาลอาญา) แม้จะมีคาํ สัง
โอนคดี ศาลแพ่งหรื อศาลอาญา ก็ตอ้ งสังรับฟ้ องไว้ก่อนแล้วจึงสังโอนคดี จะสัง
ไม่รับหรื อคืน (คําคู่ความ) ตาม วิ.แพ่ง ม. 18 วรรค 3 โดยอ้างว่ายืนไม่ถูกศาล
ไม่ได้ เพราะจะมีผลต่ออายุความฟ้ องร้อง (กล่าวคือ เพราะต้องถือว่าโจทก์ยนฟ้
ื อง
โดยชอบตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ม. 16 วรรคท้ายแล้ว อายุความก็ไม่เดินต่อ
แต่หากศาลไม่รับคดีไว้ อายุความฟ้ องร้องต้องเดินต่อไป ซึ งอาจมีผลให้คดีโจทก์
ขาดอายุความได้)
- ถ้าขณะตรวจคําฟ้ อง ศาลแพ่งหรื อศาลอาญาไม่รู้ว่าคดีเกิดขึนนอกเขต
(เช่น เพราะโจทก์ระบุในฟ้ องว่าจําเลยมีภูมิลาํ เนาในเขตศาลแพ่งหรื อศาลอาญา
แต่ต่อมาขอแก้ไขคําฟ้ องหรื อแก้ฟ้องว่าจําเลยมีภูมิลาํ เนาอยูน่ อกเขตศาลแพ่งหรื อ
ศาลอาญา) หากจะสังโอนคดีตอ้ งมีคาํ สังนับแต่เมือรู้ คือเมือมีการขอแก้ไขคําฟ้ อง
หรื อแก้ฟ้อง
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ข้ อสั งเกต
1. กรณี จาํ เลยย้ายภูมิลาํ เนาหลังจากยืนฟ้ องแล้ว ไม่อยูใ่ นความหมายของ
ม. 16 วรรคท้าย โจทก์ยอ่ มขอแก้ไขคําฟ้ องหรื อแก้ฟ้องแล้วดําเนินคดีต่อไปได้
โดยไม่ถือว่าคดีเกิ ดขึนนอกเขต
. กรณีมีคาํ วินิจฉัยของประธานศาลฎีกาว่า คดีทีศาลแพ่งรับไว้พิจารณา
อยูใ่ นเขตอํานาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ศาลแพ่งก็มีอาํ นาจสังให้โอน
สํานวนคดีไปยังศาลทรัพย์สินทางปั ญญา ได้ตาม ม. วรรคท้าย (ฎ. / )
. ราษฎรฟ้ องคดีแพ่งเกียวเนืองด้วยคดีอาญาต่อศาลอาญา ศาลไต่สวน
มูลฟ้ องแล้ว มีคาํ สังว่าคดีไม่มีมลู ให้ยกฟ้ อง ต้องสังคืนค่าขึนศาลในส่ วนแพ่ง
ให้แก่โจทก์ดว้ ย เพราะถือว่าศาลอาญาไม่มีอาํ นาจรับคดีส่วนแพ่งไว้พิจารณา
(ฎ. / )

อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแขวงและศาลจังหวัด
ศาลแขวง (ม. 17)

มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดี อํานาจไต่สวนหรื อมีคาํ สัง
ใดๆ ซึงผูพ้ ิพากษาคนเดียวมีอาํ นาจตามทีกําหนดไว้ใน
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ม. 24 และ25 วรรค 1

ศาลจังหวัด (ม. 18) มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและอาญาที มิได้อยูใ่ น
อํานาจของศาลยุติธรรมอืน (เช่น ศาลชํานัญพิเศษ หรื อ
ศาลแขวง แต่สาํ หรับศาลแขวงต้องอยูภ่ ายใต้ ม. 19/1
วรรคหนึ ง กล่าวคือ ศาลจังหวัดอาจใช้ดุลพินิจรับคดีทีอยู่
ในอํานาจของศาลแขวงไว้พิจารณาพิพากษาได้)

คดีทีอยู่ในเขตอํานาจศาลแขวง

(เช่นเดียวกับคดีทีอยูใ่ นอํานาจของผูพ้ ิพากษาคนเดียว)
คดีแพ่ ง

– คือ คดีทีมีราคาทรัพย์ สินทีพิพาท หรื อจํานวนเงินทีฟ้ อง
ไม่เกิน 300,000 บาท ตาม ม.25(4)
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คดีอาญา

– คือ คดีทีกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างสู งไว้ให้จาํ คุก
ไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรื อทังจําทังปรับ
(แต่จะลงโทษจําคุกเกิน 6 เดือน หรื อปรับเกิน 10,000 บาท
หรื อทังจําทังปรับ ซึ งโทษจําคุกหรื อโทษปรับ หรื อทังสอง
อย่างเกินอัตราดังกล่าวไม่ได้) ตาม ม. 25(5)

นอกจากนัน ศาลแขวงซึ งมีผพู้ ิพากษาคนเดียวเป็ นองค์คณะยังมีอาํ นาจ
- ออกหมายเรี ยก หมายอาญา ตาม ม. 24(1)
- ออกคําสังใดๆซึงมิใช้ เป็ นไปในทางวินิจฉัยชีขาดข้ อพิพาทแห่ งคดี ตาม ม. 24(2)
- ไต่สวนและวินิจฉัยชีขาดคําร้องคําขอทียืนต่อศาลในคดีทงปวง
ั
ตาม ม. 25(1)
- ไต่สวนและมีคาํ สังเกียวกับวิธีการเพือความปลอดภัย ตาม ม. 25(2)
- ไต่สวนมูลฟ้ องและมีคาํ สังในคดีอาญา ตาม ม. 25(3)

คดีทีอยู่ในเขตอํานาจศาลจังหวัด

คือ คดีแพ่งและคดีอาญาทีเกินอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง
ต้องได้รับการพิจารณาพิพากษาจากศาลจังหวัดซึ งมีผพู้ ิพากษาเป็ นองค์คณะอย่าง
น้อย 2 คน โดยต้องไม่เป็ นผูพ้ ากษาประจําศาลเกิน 1 คน ตาม ม. 26
สรุป
- คดีแพ่ง ทีไม่มีทุนทรัพย์ (คดีทีมีคาํ ขอให้ปลดเปลืองทุกข์อนั ไม่อาจ
คํานวณเป็ นราคาเงินได้) คดีไม่มีขอ้ พิพาท หรื อคดีทีมีทุนทรัพย์เกิน 300,000 บาท
(คือ ตังแต่ 300,001 บาทขึนไป)
- คดีอาญา ซึงกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จาํ คุกเกิน 3 ปี
(3 ปี ถ้วน ถือว่าไม่เกิน) หรื อปรับเกิน 60,000 บาท (60,000 บาทถ้วน ถือว่า
ไม่เกิน)

คดีทมีี ทุนทรัพย์ (ราคาทรัพย์สินทีพิพาท หรื อจํานวนเงินทีฟ้ อง) หมายถึง คดีที

เมือศาลพิพากษาแล้วมีผลให้โจทก์ (หรื อจําเลยผูฟ้ ้ องแย้ง) ได้ทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
จํานวนใดจํานวนหนึ ง ในกรณี พิพากษายกฟ้ องก็มีผลให้จาํ เลยไม่ตอ้ งเสี ยทรัพย์
หรื อทรัพย์สินจํานวนใดจํานวนหนึ ง เช่น
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- ฟ้ องให้ทางราชการออก น.ส. 3 (ฎ.4139 - 44/2541)
- ฟ้ องว่าเป็ นทายาท ขอให้ทาํ ลายพินัยกรรมทีเจ้ามรดกทําพินยั กรรม
ยกมรดกให้แก่จาํ เลย (ฎ.1176/2505 ประชุมใหญ่)
- ฟ้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ( , บาท) พร้อมดอกเบีย นับแต่วนั ฟ้ องจนกว่า
จะโอนสิ ทธิ การเช่าทีดินราชพัสดุพร้อมอาคาร (ทีดินพิพาท) ให้แก่โจทก์ จําเลยยืน
คําให้การขอให้ยกฟ้ อง ต้องคิดทุนทรัพย์ในส่วนสิ ทธิการเช่าทีดินพิพาทด้วย ซึง
เมือรวมกับค่าเสี ยหายแล้ว ทุนทรัพย์ในคดียอ่ มเกินอํานาจศาลแขวง (ฎ. / )

หลักการคิดทุนทรัพย์
1. คู่ความหลายคน
- โจทก์หลายคนฟ้ องรวมกันมา ถ้าสิ ทธิ ของโจทก์แต่ละคนสามารถแยกกันได้
คิดทุนทรัพย์แยกตามทีโจทก์แต่ละคนเรี ยกร้อง เช่น
· ในคดีละเมิด ผูร้ ับประกันภัย 2 ราย รับช่วงสิ ทธิ ฟ้องไล่เบียตามสิ ทธิ
ของตน รายใดเรี ยกร้ องเกิ น 300,000 บาท รายนันศาลแขวงไม่มีอาํ นาจพิจารณา
พิพากษา (ฎ.9245/2538)
- เจ้าของรวมหลายคนฟ้ องขอให้ใส่ ชือถือกรรมสิ ทธิ รวมกับจําเลยคนเดียวถือเป็ น
เรื องแต่ละคนใช้สิทธิเฉพาะตัว คิดทุนทรัพย์แยก (ฎ.5194/2537)
แต่ เจ้าของรวมหลายคนฟ้ องขอแบ่งกรรมสิ ทธิ รวมจากจําเลย จําเลยต่อสู ้
ว่าทรัพย์พิพาทเป็ นของจําเลยคนเดียว ไม่เป็ นกรรมสิ ทธิ รวม คิดทุนทรัพย์รวม
เท่ากับราคาทรัพย์ทีพิพาท เพราะเท่ากับเจ้าของรวมทุกคนใช้อาํ นาจแห่ ง
กรรมสิ ทธิ รวมต่อสู้กบั จําเลย (ฎ.7158/2538)
- ทายาทหลายคนฟ้ องขอแบ่งมรดกจากจําเลยในฐานะทายาทด้วยกัน หรื อในฐานะ
ผูจ้ ดั การมรดกตามส่ วนทีตนมีสิทธิ ได้รับ คิดทุนทรัพย์แยกตามส่ วนทีทายาทแต่ละ
คนมีสิทธิ แม้จาํ เลยจะต่อสู ้วา่ ทรัพย์พิพาทไม่ใช่มรดก (ฎ.5971/2544 ป.)
- เจ้าหนีร่ วมฟ้ องจําเลยคนเดียว คิดทุนทรัพย์รวม เพราะจําเลยจะชําระหนี แก่
เจ้าหนีร่ วมคนใดก็ได้ (ฎ.7151/2538)
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แต่ถา้ จําเลยหลายคน ไม่ได้เจตนาร่ วมกันก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์
ต้องคิดทุนแยกตามความเสี ยหายทีจําเลยแต่ละคนก่อ (ฎ.7578/2538)
- คดีผบู้ ริ โภค ซึงคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคฟ้ องแทนผูบ้ ริ โภคหลายรายตาม
พ.ร.บ. คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 ม.39 คิดทุนทรัพย์รวม (ฎ.7045/2553)
2. หลายสัญญาหรือหลายมูลหนี
- ฟ้ องเรี ยกเงินตามเช็ค 6 ฉบับ (ฎ.2054/2525) หรื อฟ้ องให้ชาํ ระเงินกู้ 2 ฉบับ
(ฎ.2726/2528 ป.) คิดทุนทรัพย์รวม
แต่ถา้ สัญญาแยกกันได้ชดั เช่น ทําสัญญาประกันตัวคนต่างด้าว 5 ราย ด้วย
สัญญาประกัน 5 ฉบับ แล้วผิดสัญญาประกัน แม้จะฟ้ องรวมกันมา ก็คิดทุนทรัพย์
แยกตามจํานวนเงินประกันแต่ละสัญญา (ฎ.2273/2526) หรื อ โจทก์ฟ้องว่า จําเลย
เล่นแชร์กบั โจทก์ รวม 13 วง แล้วผิดสัญญา ทุนทรั พย์ในคดีตอ้ งคิดแยกตามสัญญา
เล่นแชร์แต่ละวง (ฎ.2468/2527)
- ฟ้ องเรี ยกมูลหนี ต่างกัน เช่น ฟ้ องเรี ยกค่าเสี ยหายฐานผิดสัญญา กับฟ้ องให้ใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนฐานละเมิด (ฎ.1216/2525) หรื อ ฟ้ องให้รับผิดตามสัญญา
เช่าทรัพย์ สัญญาซือขาย และสัญญาจ้างทําของ (ฎ. 5/ ) คิดทุนทรัพย์แยก
3. ฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือค่ าสินไหมทดแทนหลายรายการ
เช่น ใน คดีละเมิด ฟ้ องเรี ยกค่ารักษาพยาบาล กับค่าซ่อมรถ คิดทุนทรัพย์รวม
4. คําขอตามลําดับ
เช่น ฟ้ องขอให้โอนกรรมสิ ทธิ ในทรัพย์สิน (ทุนทรัพย์ตามราคาทรัพย์สิน) หาก
โอนไม่ได้ให้ใช้ค่าเสี ยหาย คิดทุนทรัพย์เหมือนมีคาํ ขอเดียว หากราคาทรัพย์สิน
กับจํานวนเงินค่าเสี ยหายไม่เท่ากัน คําขอใดมีจาํ นวนเงินสูงกว่า ให้คิดทุนทรัพย์
ตามคําขอนัน
- แต่ถา้ ฟ้ องขอหรื อเรี ยกมากกว่า 1 รายการ เช่น ฟ้ องขอให้โอนกรรมสิ ทธิ
ในทรัพย์สินพร้อมกับเรี ยกค่าเสี ยหาย ต้องคิดราคาทรัพย์สินบวกกับค่าเสี ยหาย
เป็ นทุนทรั พย์ในคดี (ฎ.6630/2556)
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5. คิดทุนทรัพย์ ตามคําขอท้ ายฟ้อง มิใช่ จากคําบรรยายฟ้ อง
เช่น บรรยายฟ้ องว่า โจทก์มีสิทธิเรี ยกให้จาํ เลยชําระหนีจํานวนหนึ ง แต่ขอท้าย
ฟ้ องให้จาํ เลยชําระหนี ตํากว่าจํานวนทีบรรยายตามฟ้ อง ต้องคิดทุนทรัพย์ตาม
จํานวนทีขอท้ายฟ้ อง เพราะ วิ.แพ่ง ม.142 ห้ามมิให้ศาลพิพากษาเกินคําขอ
(ฎ.1544/2520)
6. คดีรวมพิจารณา
เช่นศาลแขวงรวมพิจารณาพิพากษาสองคดีเข้าด้วยกัน จะไม่นาํ ทุนทรัพย์ทงสอง
ั
คดีมารวมกัน
7. ตีราคาทรัพย์ พพิ าทอย่างไร
- เบืองต้น ถ้าคู่ความรับกันในราคาใด ให้ถือตามราคานัน (ฎ.1517/2538)
- โจทก์ระบุราคาทรัพย์สินทีพิพาทมาในฟ้ องแล้วจําเลยไม่คดั ค้าน ก็ถือตามราคา
ทีโจทก์กาํ หนด (ฎ.2449/2517)
- ต้องถือราคาขณะโจทก์ยืนฟ้ อง มิใช่ถือตามราคาทีขายได้เมือมีการบังคับตาม
คําพิพากษา (ฎ.255/2513)
8. หนีเงินคิดดอกเบียอย่ างไร
ดอกเบียทีจะคิดรวมกับต้นเงินเป็ นทุนทรัพย์ได้ ต้องเป็ นดอกเบียทีคํานวณจนถึง
วันฟ้ อง เพราะเมือคํานวณแล้วได้จาํ นวนเงินทีแน่นอน ส่วนดอกเบียนับแต่
วันฟ้ องจนกว่าจะชําระเสร็ จ หรื อค่าเสียหายในคดีละเมิดทีให้ชดใช้เป็ นรายวัน
หรื อรายเดือนจนกว่าจะหยุดกระทําละเมิดนัน ไม่นาํ มาคํานวณเป็ นทุนทรั พย์
ในคดีเพราะยังคิดเป็ นจํานวนเงินทีแน่นอนไม่ได้
- บรรยายฟ้ องขอคิดดอกเบียนับแต่วนั ทําละเมิดจนกว่าจะชําระสําเร็ จ แสดงว่าขอ
คิดดอกเบียจนถึงวันฟ้ องด้วย ถ้าฟ้ องเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทน , บาท พร้อม
ดอกเบีย โดยบรรยายคําขอส่ วนดอกเบียในลักษณะดังกล่าว ศาลแขวงย่อมไม่มี
อํานาจรับฟ้ อง (ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายกคําพิพากษาศาลชันต้น ยกอุทธรณ์โจทก์
และยกคําสังศาลชันต้นทีให้รับฟ้ องชอบแล้ว ฎ. / )
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9. คําให้ การอาจมีผลต่ อทุนทรัพย์ในคดีได้
การคิดทุนทรัพย์ในคดี นอกจากดูทีจํานวนเงินทีโจทก์ฟ้องแล้ว ยังต้อง
พิจารณาคํา ให้การของจําเลยด้วย
เช่น โจทก์ฟ้องขอเพิกถอนสัญญากูแ้ ละเรี ยกเงินทีจําเลยหักไว้ไม่ชอบ
275,957 บาท จําเลยให้การต่อสู้วา่ โจทก์ยงั ค้างชําระเงินตามสัญญากูด้ งั กล่าว
445,502.50 บาท ต้องถือว่าทุนทรัพย์ในคดี คือ 445,502.50 บาท เพราะหากโจทก์
ชนะคดี โจทก์จะไม่ตอ้ งจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวแก่จาํ เลย (ฎ.3050/2551)
10. เงินทีโจทก์เสนอให้ จําเลย หากจําเลยยอมปฏิบัติตามทีโจทก์เรียกร้ องไม่ คดิ
เป็ นทุนทรัพย์ในคดี
เช่น ฟ้ องขอให้จาํ เลยไปจดทะเบียนการเช่า หากจดทะเบียนการเช่าไม่ได้ให้
ชดใช้ค่าเสี ยหาย กับขอให้คืนเงินมัดจํา และเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นรายเดือนนับ
แต่เดือนทีโจทก์คาดว่าจะก่อสร้างศูนย์การค้าเสร็ จจนกว่าจําเลยจะไปจดทะเบียน
การเช่าเสร็ จ หากจําเลยยอมจดทะเบียนการเช่า โจทก์กจ็ ะให้เงินกินเปล่าแก่จาํ เลย
เช่นนี เงินกินเปล่าทีโจทก์เสนอให้จาํ เลยไม่นาํ มาคิดรวมเป็ นทุนทรัพย์ เพราะ
ไม่ใช่เงินทีโจทก์เรี ยกร้องจากจําเลย ดังนันทุนทรัพย์ในคดี ก็คือจํานวนเงินค่า
เสี ยหายกับเงินมัดจําทีโจทก์ขอให้จาํ เลยคืน สําหรับการเรี ยกให้จาํ เลยจดทะเบียน
การเช่ าถือเป็ นคําขอทีไม่มีทุนทรัพย์ (ฎ.7410/2540)
11. ฟ้องแย้ง คิดทุนทรัพย์ แยกจากฟ้องเดิม
ถ้าฟ้ องแย้งมีทุนทรัพย์เกิน , บาท หรื อเป็ นคดีไม่มีทุนทรัพย์
ศาลแขวงก็ไม่มีอาํ นาจรับฟ้ องแย้งไว้พิจารณา คงรับได้แต่ส่วนทีเป็ นคําให้การ
(ฎ. / ป., ฎ. / )
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12. ร้ องสอดเข้ ามาเป็ นคู่ความฝ่ ายที 3 ตาม วิ.แพ่ ง ม.57(1)
คําร้องสอดดังกล่าวอาจมีหรื อไม่มีทุนทรัพย์กไ็ ด้ ซึ งต้องแยกพิจารณาหรื อ
คิดทุนทรัพย์ต่างหากจากฟ้ องเดิม (ฎ.5345/2540)
13.คดีสาขาในชันบังคับคดี
เช่น คําร้องขัดทรัพย์ (วิ.แพ่ง ม.323)
คําร้องขอกันส่วน หรื อคําร้องขอรับชําระหนีจํานอง (วิ.แพ่ง ม.324)
คําร้องขอเฉลียหนี (วิ.แพ่ง ม.326)
ต้องขอยืนคําร้องต่อศาลทีมีอาํ นาจในการบังคับคดี คือ ศาลทีออกหมาย
บังคับคดี หรื อศาลทีออกหมายจับลูกหนีตามคําพิพากษา ตาม วิ.แพ่ง ม.271
ประกอบ ม.7(2)
ดังนันแม้เป็ นคดีของศาลแขวง แต่ราคาทรัพย์ทีร้องขัดทรัพย์ จํานวนเงิน
ทีขอกันส่วน หรื อขอรับชําระหนีจํานอง หรื อจํานวนเงินทีขอเฉลียหนี เกิน
300,000 บาท ก็ตอ้ งยืนต่อศาลแขวง
* ร้องขัดทรัพย์ ร้องขอกันส่วน และร้องขอรับชําระหนี จํานอง เป็ นคดีที
มีทุนทรั พย์
แต่ร้องขอเฉลียหนี เป็ นคดีไม่มีทุนทรัพย์ (คําสังคําร้องขอเฉลียหนี ทียืน
ต่อศาลจังหวัด ต้องมีผพู้ ิพากษาลงชือเป็ นองค์คณะ 2 คน (ฎ.3977/2553) )
หากเป็ นคําร้องขอเฉลียหนีในศาลแขวง น่าจะใช้องค์คณะผูพ้ ิพากษา
คนเดียวตามคดีหลัก เพราะไม่น่าจะให้ความสําคัญแก่คดีสาขายิงกว่าคดีหลัก
(ยังไม่มีฎีกา)
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คดีไม่ มีทุนทรัพย์ ได้แก่
- คดีไม่มีขอ้ พิพาท เช่น คําร้องขอให้ศาลสังแสดงกรรมสิ ทธิ ในทรัพย์สิน ตาม
ป.พ.พ. ม.1382
- คดีทีฟ้ องขอบังคับหรื อให้รับรองเกียวกับสิทธิของบุคคลตามกฎหมาย
ครอบครัว เช่น คดีฟ้องหย่า
- คดีทีไม่ทาํ ให้โจทก์ได้ทรัพย์สินสิ งใดเพิมจากผลของคําพิพากษาเมือตนชนะคดี
เช่น • ฟ้ องขอแบ่งทีดินทีได้แยกการครอบครองเป็ นสัดส่ วนแล้ว(ฎ.4550/2540)
• ฟ้ องเรี ยกให้ไปจดทะเบียนการเช่าตามสัญญา หากโจทก์ชนะคดี โจทก์
ก็ได้สิทธิครอบครองทรั พย์สินทีเช่าตามสัญญาเช่าเท่านัน ไม่ได้กรรมสิ ทธิ
ในทรัพย์สินทีเช่า (ฎ.7410/2540)
• ฟ้ องขอให้เพิกถอนการฉ้อฉล ตาม ป.พ.พ. ม.237 หากโจทก์ชนะคดี
โดยศาลให้เพิกถอนนิติกรรมทีลูกหนีโอนทรัพย์สินไปให้บุคคลภายนอก
ทังทีรู ้ว่าเป็ นทางให้เจ้าหนี เสี ยเปรี ยบ ทรัพย์สินดังกล่าวก็เพียงแต่กลับมา
เป็ นของลูกหนี เท่านัน มิได้ตกเป็ นของโจทก์ โจทก์ตอ้ งไปฟ้ องบังคับใน
ภายหลังอีกชันหนึ ง (ฎ.2855/2526)

* แต่ ฟ้ องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนทรัพย์มรดกทีผูจ้ ดั การมรดก

โอนไปให้บุคคลอืนโดยไม่ชอบ เป็ นคดีมีทุนทรัพย์ เพราะมรดกทีได้
กลับคืนมาเป็ นกองมรดกย่อมตกได้แก่โจทก์ผเู ้ ป็ นทายาท (ฎ.5512/2537)
- ตัวแทนรับโอนกรรมสิ ทธิทีดินตามสัญญาจะซือจะขายจากบุคคลภายนอกแทน
ตัวการ แล้วไม่ยอมจดทะเบียนโอนให้ตวั การ ตัวการจึงฟ้องขอให้ จดทะเบียน
โอน ตาม ป.พ.พ. ม.810 เป็ นคดีไม่มีทุนทรัพย์ เพราะโจทก์ซึงเป็ นตัวการไม่ได้
ทรัพย์สินสิ งใดเพิมขึนใหม่ (ฎ.5460/2547)
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* ต่างจากตัวการฟ้ องเพิกถอนการโอนทีตัวแทนโอนทรัพย์สินของตัวการไปให้
บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับมอบอํานาจจากตัวการ โดยฟ้ องตัวแทนเป็ นจําเลย
ร่ วมกับบุคคลภายนอก เป็ นคดีมีทุนทรัพย์เพราะหากโจทก์ซึงเป็ นตัวการชนะคดี
โจทก์ยอ่ มได้ทรัพย์สินกลับคืนมา (ฎ.7079/2540)
- ฟ้ องขอเรี ยกโฉนดทีดินอันเป็ นเอกสารสิ ทธิ แสดงหลักฐานแห่ งกรรมสิ ทธิ คืน
จากผูไ้ ม่มีสิทธิ จะยึดถือ ไม่ได้พิพาทกันเรื องกรรมสิทธิในทีดิน แม้คู่ความจะ
ตีราคาโฉนดทีดินมาด้วยและมีคาํ ขอว่าหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา ก็ไม่เป็ นคดี
มีทุนทรั พย์ (ฎ.13769/2555) หรื อแม้จาํ เลยจะต่อสูว้ ่าได้ครอบครองปรปักษ์แล้ว
ก็ไม่ทาํ ให้กลายเป็ นคดีทีมีทุนทรัพย์ เพราะข้ออ้างขอจําเลยเป็ นเพียงเพือ
ไม่ตอ้ งการคืนโฉนดทีดินตามฟ้ องเท่านัน (ฎ.8676/2544)

* แต่ ฟ้ องขอให้คืนเช็คหรื อใบสําคัญรับบิลอันเป็ นหลักฐานแห่งหนี คืน

โดยอ้างว่าได้ชาํ ระหนีดังกล่าวแล้ว จําเลยต่อสูว้ ่าโจทก์ยงั ไม่ได้ชาํ ระหนี
ให้เสร็ จสิ น จึงไม่คืน เป็ นคดีมีทุนทรัพย์เพราะประเด็นแห่ งคดี มีวา่ โจทก์
ชําระหนี แล้วหรื อยัง ถ้าชําระแล้วตามทีโจทก์ฟ้อง โจทก์กห็ ลุดพ้นจากหนี
(ฎ.1042/2538)
• ฟ้ องขอให้จาํ เลยรื อถอนเสาและสิ งก่อสร้างทีสร้างขวางคลองสาธารณะ
จําเลยต่อสูว้ ่าจําเลยก่อสร้างในทีดินของตนเอง มิใช่คลองสาธารณะโดย
มิได้ฟ้องแย้งขอให้รับรองสิ ทธิ ในทีดินพิพาทว่าเป็ นของจําเลย เป็ นคดี
ไม่มีทุนทรัพย์ (ฎ.6265/2557) (ข้อสอบผูช้ ่วยฯ ปี 2560)
หรื อ ฟ้ องว่าทีดินเป็ นของโจทก์ ห้ามจําเลยเดินผ่าน จําเลยต่อสูว้ ่าเป็ นทาง
สาธารณะ ขอให้ยกฟ้ อง เป็ นคดีไม่มีทุนมรัพย์ เพราะหากโจทก์ชนะคดี
โจทก์ก็ไม่ได้ทีดินพิพาทเพิม หรื อหากโจทก์แพ้คดี โจทก์กเ็ พียงไม่มีสิทธิ
ห้ามจําเลยเดินผ่านเท่านัน (ฎ.1637-1683/2536)
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กรณีคําฟ้องมีทังส่ วนทีมีทุนทรัพย์และไม่มีทุนทรัพย์รวมกัน
ให้พจิ ารณาว่า คําขอส่วนใดเป็ นคําขอหลัก ส่วนใดเป็ นคําขอรอง
ถ้า คําขอหลักไม่มีทุนทรัพย์ ศาลแขวงก็รับไว้พิจารณาไม่ได้ เช่น ฟ้ องขับไล่และ
เรี ยกค่าเสียหายไม่เกิน 300,000 บาท คําขอให้ขบั ไล่เป็ นคําขอหลัก จึงต้องฟ้ อง
ต่อศาลจังหวัด
หรื อ ฟ้ องขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลทีจําเลยโอนทีดินพิพาทให้แก่บุคคล
ภายนอกและขอให้โอนทีดินพิพาทแก่โจทก์ตามสัญญาจะซือจะขาย คําขอเพิก
ถอนการฉ้อฉลเป็ นคําขอหลัก ส่ วนคําขอให้โอนทีดินพิพาทเป็ นคําขอรอง
จึงถือว่าคดีนีเป็ นคดีไม่มีทุนทรัพย์ (ฎ.1220/2539)
ตัวอย่าง คําขอส่ วนทีมีทุนทรัพย์ เป็ นคําขอหลัก เช่น
โจทก์ฟ้องห้ามจําเลยนํารถมาจอดในทีเช่าซึงเป็ นของโจทก์และเรี ยก
ค่าเสี ยหาย จําเลยให้การต่อสูว้ ่า เป็ นเรื องผิดสัญญาเช่า ไม่ใช่เรื องละเมิด เหตุที
โจทก์ฟ้องเพราะโจทก์ขอขึนค่าเช่า แต่จาํ เลยเห็นว่าสูงเกินไป คดีจึงเป็ นเรื องเรี ยก
ค่าเช่าและค่าเสี ยหายเป็ นหลัก คําขอให้หา้ มนํารถมาจอดเป็ นคําขอรอง คดีนีจึง
เป็ นคดีทีมีทุนทรัพย์ (ฎ.1280/2538)
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หลักการพิจารณาคดีอาญาทีอยู่ในอํานาจของศาลแขวง
คดี “ซึ งกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จาํ คุกไม่เกิน 3 ปี หรื อ
ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ แต่จะพิพากษาลงโทษจําคุกเกิน
6 เดือน หรื อปรับเกิน 10,000บาท หรื อทังจําทังปรับ ซึ งโทษจําคุกหรื อปรับ
อย่างใดอย่างหนึ ง หรื อทังสองอย่างเกินอัตราทีกล่าวแล้วไม่ได้ ” ตาม ม. 25(5)
1. พิจารณาโทษตามข้ อหาทีโจทก์ ขอท้ ายฟ้อง ไม่ ใช่ ตามทีบรรยายฟ้อง
เช่น บรรยายฟ้ องว่าจําเลยทําร้ายร่ างกายจนเป็ นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัส
(ป.อ. ม.297) แต่คาํ ขอท้ายฟ้ องระบุ ม. 295 ศาลแขวงย่อมมีอาํ นาจพิจารณา
พิพากษาได้ เพราะศาลจะพิพากษาเกินคําขอตาม วิ.อ. ม. 192 ไม่ได้ (ฎ.253/2549)
หรื อ ฟ้ องบรรยายการกระทําผิดทีอยู่ในเขตอํานาจศาลแขวง แต่ขอให้ลงโทษตาม
บทมาตราทีเกินกว่าอํานาจศาลแขวง ศาลแขวงก็จะรับไว้พิจารณาพิพากษาไม่ได้
2. ความผิดหลายบท พิจารณาทีบทหนักว่าเกินอํานาจศาลแขวงหรื อไม่
(ฎ.22056/2555) แต่ถา้ ฟ้ องให้ศาลเลือกลงโทษฐานใดหนึ ง ต้องพิจารณา
อัตราโทษในความผิดทังสองฐาน เช่น ฟ้ องว่าจําเลยลักทรัพย์หรื อรับของโจร
ขอให้ลงโทษตาม ป.อ. ม. 334 หรื อ ม. 357 ความผิดตาม ม. 357 มีอตั ราโทษ
สู งกว่าอํานาจของศาลแขวง ศาลแขวงก็พิจารณาพิพากษาคดีดงั กล่าวไม่ได้
3. ความผิดหลายกระทง พิจารณาแยกเป็ นรายกระทง กระทงใดเกินอํานาจ
ศาลแขวง ศาลแขวงก็รับไว้พิจารณาพิพากษาไม่ได้ (ฎ.1356-1521/2501) ต้องสัง
ให้โจทก์แยกฟ้ อง
4. ฟ้องและขอให้ ลงโทษด้ วยเหตุฉกรรจ์ ต้องพิจารณาโทษหลังจากเพิมโทษตาม
เหตุฉกรรจ์แล้ว เช่น ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ ตาม ป.อ. ม. 334 ประกอบ
ม. 336 ทวิ ต้องถือว่ามีอตั ราโทษหลังจากเพิมกึงหนึ งตาม ม. 336 ทวิ แล้ว
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5. ถ้ าต้ องลดมาตราส่ วนโทษให้
- เพราะเหตุอายุของจําเลย ต้องคิดอัตราโทษหลังจากลดมาตราส่ วนโทษแล้ว
- เพราะเป็ นความผิดฐานพยายาม ผู้ใช้ หรือผู้โฆษณาประกาศให้ ผ้อู นกระทํ
ื
า
(ในกรณี ทีความผิดมิได้กระทําลง) หรือผู้สนับสนุน คิดอัตราโทษหลังจากลด
มาตราส่วนโทษตามบทมาตราดังกล่าวแล้ว
6. กรณีให้ศาลใช้ ดุลพินิจจะลงโทษน้ อยกว่ าทีกฎหมายกําหนดไว้ เพียงใดก็ได้
- กระทําผิดขณะไม่สามารถรู้ ผดิ ชอบ ตาม ป.อ. ม. 65 หรื อ มึนเมา ตาม ม. 66
- ป้ องกันเกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ. ม. 69
- ความผิดเกียวกับทรัพย์ ตาม ป.อ. ม. 334 ถึง ม. 336 วรรคแรก และ ม. 341 ถึง
ม. 364 ทีผูก้ ระทําและผูเ้ สี ยหายเป็ นญาติกนั ตาม ม. 71 วรรคสอง
- การกระทําโดยบันดาลโทสะ ตาม ป.อ. ม.72 ต้องถือโทษอย่างสู งสําหรับ
ความผิดนันเป็ นสําคัญ
7. โทษปรับทีให้ ปรับเป็ นรายวันตลอดเวลาทีฝ่ าฝื น ไม่ คดิ รวมเป็ นค่ าปรั บทีจะ
ถือว่ าเกินอํานาจศาลแขวงหรือไม่ เช่น
ความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ม.65 ซึ งมีโทษปรับไม่เกิน 10,000
บาท หรื อปรับอีกวันละ 500 บาท ตลอดเวลาทีฝ่ าฝื น ต้องถือว่ามีอตั ราโทษปรับ
ไม่เกิน 60,000 บาท จึงอยูใ่ นอํานาจศาลแขวงทีจะพิจารณาพิพากษาได้
(ฎ.3660/2529)
8. คําขอบังคับทีผนวกเข้ามากับโทษทางอาญา เช่น
- ขอให้คืน หรื อใช้ราคาทรัพย์ตาม วิ.อ. ม.43
คดีของศาลแขวง แต่ทรัพย์ทีขอคืนมีราคาเกิน 300,000 บาท ศาลแขวง
ก็มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาในส่ วนให้คืนทรัพย์ได้ เพราะกฎหมาย บังคับให้
พนักงานอัยการมีคาํ ขอมาในฟ้ องส่ วนอาญา (ฎ.2952/2527)
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- พิพากษาให้ จําเลยระงับเหตุรําคาญตามคําสังของเจ้ าพนักงานท้ องถิน
ในความผิดฐานขัดคําสังเจ้าพนักงานท้องถินทีสังให้จาํ เลยระงับเหตุรําคาญ
ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุ ข ม.75 ศาลแขวงมีอาํ นาจสังได้ เพราะเป็ นคําสังส่วนหนึง
ของคดีอาญา (ฎ.1495/2506)
9. ถ้ าโจทก์ แก้ฟ้องทําให้ ข้อหาทีฟ้องมีอตั ราโทษสู งเกินอํานาจศาลแขวง
ศาลแขวงต้องสังอนุญาตให้โจทก์แก้ฟ้อง แต่จะพิจารณาคดีต่อไปไม่ได้ ต้องสัง
จําหน่ายคดี ให้โจทก์ไปฟ้ องยังศาลทีมีเขตอํานาจต่อไป (ฎ.993/2527)
10. คําฟ้องคดีแพ่งเกียวเนืองด้วยคดีอาญา ตาม วิ.อ. ม.44/1 กรณี ทีราษฎรฟ้องเอง
โจทก์ยอ่ มไม่ได้ประโยชน์ทีจะไม่เสี ยค่าขึนศาลในส่ วนแพ่ง เพราะกฎหมายให้
สิ ทธิ ผเู ้ สี ยหายทีจะเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนเฉพาะในคดีทีพนักงานอัยการเป็ น
โจทก์ฟ้องเท่านัน ดังนันหากราษฎรฟ้ องเอง คําขอส่ วนแพ่งจึงต้องคิดทุนทรัพย์
แยกจากอัตราโทษในส่วนอาญา หากค่าสินไหมทดแทนเกิน 300,000 บาท
ศาลแขวงก็รับส่ วนแพ่งไว้พิจารณาพิพากษาไม่ได้ เช่น
ราษฎรฟ้ องจําเลยในความผิดฐานทําร้ายร่ างกาย ตาม ป.อ. ม. 295
ซึ งอยูใ่ นอํานาจของศาลแขวง แต่เรี ยกให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นเงินเกิน
300,000 บาท ศาลแขวงจะพิจารณาคดีส่วนแพ่งไม่ได้ เพราะทุนทรัพย์เกินอํานาจ
พิจารณาได้แต่คดีอาญา (เทียบเคียง ฎ.6630/2556 และข้อสอบผูช้ ่วยฯ เมือ
พ.ย. แต่ต่อมามี ฎ. / กลับหลักว่า ราษฎรฟ้ องกันเองข้อหายักยอก
ต่อศาลแขวง แม้เงินทียักยอกและเรี ยกให้ชาํ ระเกิน , บาท ศาลแขวง
ก็มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาได้)
* แต่ถา้ พนักงานอัยการฟ้ อง และผูเ้ สี ยหายยืนคําร้องขอให้จาํ เลยชดใช้ค่า
สิ นไหมทดแทนในกรณี ความผิดตาม ป.อ. ม.295 แม้ค่าสิ นไหมทดแทนจะสู ง
เกินกว่า 300,000 บาท ศาลแขวงก็มีอาํ นาจพิจารณา เพราะ วิ.อ. ม.44/1 บัญญัติให้
สิ ทธิ แก่ผเู้ สี ยหายทีจะยืนคําร้องเข้ามาในคดีทีพนักงานอัยการเป็ นโจทก์ฟ้องได้
มิใช่ผเู้ สียหายฟ้ องเรี ยกในส่วนแพ่งด้วยตนเอง (ฎ.14915/2557)
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11. คดีขอคืนของกลาง ตาม ป.อ. ม.36 ศาลแขวงพิพากษาให้ริบของกลาง ต่อมา
ผูร้ ้องยืนคําร้องขอคืนตาม ม. 36 แม้ราคาของกลางเกิน 300,000 บาท ศาลแขวง
ก็มีอาํ นาจสังได้
12. คดีละเมิดอํานาจศาล ทีเกิดขึนในบริ เวณศาลแขวง ศาลแขวงมีอาํ นาจไต่สวน
และมีคาํ สังลงโทษได้

อํานาจลงโทษของศาลแขวง ตาม ม. 25(5) ทีผูพ้ ิพากษาคนเดียวหรื อผูพ้ ิพากษา

ศาลแขวงมีอาํ นาจพิพากษา

โทษจําคุกไม่ เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนัน พิจารณาอย่ างไร
- พิจารณาทีโทษสุทธิ ทีจะลง หลังจากเพิมโทษและ/หรื อลดโทษแล้ว เช่น
ลงโทษ จําคุก 6 เดือน เพิมโทษกึงหนึง เป็ นจําคุก 9 เดือน ลดโทษอีกกึงหนึง
คงจํา 4 เดือน 15 วัน ศาลแขวงหรื อผูพ้ ิพากษาคนเดียวมีอาํ นาจพิพากษาลงโทษได้
แต่ถา้ พิพากษาลงโทษ (สุทธิ ) เกิน 6 เดือน เช่น 1 ปี แล้วรอการลงโทษ
แม้ยงั ไม่มีการลงโทษจําคุกจริ ง ก็ถือว่าพิพากษาจําคุกเกิน 6 เดือน ซึ งผูพ้ ิพากษา
คนเดียวไม่มีอาํ นาจพิพากษา (ฎ.5943/2548 ป.และข้อสอบเนติฯ สมัยที 62 ปี 2552)
- ไม่คิดรวมโทษทีบวกจากโทษซึงศาลรอการลงโทษจําคุกไว้ในคดีก่อน เพราะ
การบวกโทษเป็ นการปฏิบตั ิ ตาม ป.อ. ม. 58 มิใช่การใช้ดุลพินิจในการลงโทษ
เช่น ลงโทษจําคุก 6 เดือน บวกโทษจําคุกทีรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนอีก 2 เดือน
เป็ นจําคุก 8 เดือน ศาลแขวงก็พิพากษาได้

* แต่ถา้ เป็ นการกําหนดโทษทีศาลในคดีก่อนรอการกําหนดโทษไว้

ถ้าศาลแขวงกําหนดโทษจําคุกคดีก่อนไม่เกิน 6 เดือน และคดีทีจะพิพากษาก็
ไม่เกิน 6 เดือน แม้รวมกันแล้วโทษทีจําเลยได้รับจะเกิน 6 เดือน ศาลแขวงก็มี
อํานาจพิพากษาลงโทษได้ (แต่ถา้ กําหนดโทษในคดีก่อนทีศาลรอการกําหนด
โทษไว้ให้จาํ คุกเกิน 6 เดือน ศาลแขวงย่อมไม่มีอาํ นาจ เพราะถือว่าใช้ดุลพินิจ
ลงโทษเกินกว่าที ม. 25(5) กําหนด)
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- ความผิดหลายกระทง คิดแยกแต่ละกระทง หากมีกระทงใด ลงโทษจําคุกเกิ น
6 เดือน ศาลแขวงย่อมไม่มีอาํ นาจพิพากษา (ต้องปฏิบตั ิ ตาม ม. 29 (3) ประกอบ
ม. 31(2))

การฟ้องคดีในเขตทีมีทงศาลจั
ั
งหวัดและศาลแขวง ตาม ม.19/1
- เป็ นเรื องของคดี ทีอยูใ่ นอํานาจของศาลแขวง แต่นาํ ไปฟ้ องต่อศาลจังหวัด
- คดีศาลแขวงดังกล่าวต้องอยู่ในเขตของศาลจังหวัด รวมทังคดีศาลแขวงทีอยูใ่ น
เขตศาลแพ่ง ศาลอาญา หรื อศาลแพ่ง ศาลอาญาอืนในกรุ งเทพฯ ด้วย เพราะศาล
ดังกล่าว มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีเหมือนศาลจังหวัด
- ต่างจาก ม.16 วรรคท้าย ซึ งเป็ นเรื องคดีทีฟ้ อง (ไม่วา่ จะเป็ นคดีศาลจังหวัดหรื อ
คดีศาลแขวง) ต้องเกิดนอกเขตศาลแพ่งหรื อศาลอาญาเท่านัน แต่นาํ มาฟ้ องยัง
ศาลแพ่งหรื อศาลอาญา
หลัก คือ ศาลจังหวัดฯ มีอาํ นาจใช้ดุลพินิจรับคดีไว้พิจารณา หรื อจะมี
คําสังโอนคดีไปยังศาลแขวงทีมีเขตอํานาจก็ได้
-ความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท บทหนึ งบทใดอยู่ในเขตอํานาจศาล
จังหวัด แม้บทอืนจะอยูใ่ นเขตอํานาจศาลแขวง ศาลจังหวัดก็มอี าํ นาจรับไว้
พิจารณาได้ (ฎ. -7502/2561)
- ตามวรรค 1 ไม่วา่ กรณีจะเป็ นประการใด หากศาลจังหวัดฯรับคดีไว้พิจารณา
แล้วก็ให้พจิ ารณาคดีต่อไป เช่น
ศาลจังหวัดรับคดีแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000บาท ซึ งอยูอ่ าํ นาจของ
ศาลแขวงไว้พิจารณา ต่อมาจําเลยยืนคําให้การและฟ้ องแย้งขอให้โจทก์ชาํ ระหนี
ไม่เกิน 300,000 บาทเช่นกัน โดยหลักแล้ว ทุนทรัพย์ของฟ้ องแย้ง ต้องคิดแยก
จากฟ้ องเดิม แต่กรณีนีให้ศาลจังหวัดพิจารณาคดีในส่ วนฟ้ องแย้งได้ต่อไป
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หรื อ ศาลจังหวัดรับคดีไม่มีทุนทรัพย์ไว้พิจารณาแล้ว แต่จาํ เลยฟ้ องแย้ง
เรี ยกค่าเสียหายเป็ นเงิน ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ งผูพ้ ิพากษาสังรับฟ้ องแย้งไว้แล้ว
กรณีกเ็ ข้า ม. 19/1 วรรค 1 คือศาลจังหวัดต้องพิจารณาพิพากษาต่อไป จะโอนคดี
เฉพาะส่ วนฟ้ องแย้งไม่ได้ แม้จะมีหลักว่าทุนทรั พย์ฟ้องแย้งต้องพิจารณาแยกจาก
ฟ้ องเดิมก็ตาม (ข้อสอบผูช้ ่วยฯ ปี 2560)
- ตามวรรค 2 เป็ นเรื องยืนฟ้ องต่อศาลจังหวัดซึงขณะยืนฟ้ อง คดีดงั กล่าวเป็ นคดี
ทีอยูใ่ นอํานาจของศาลจังหวัดฯอยูแ่ ล้ว แต่ต่อมาพฤติการณ์เปลียนไป ทําให้คดี
นันกลายเป็ นคดีทีอยูใ่ นอํานาจ ศาลแขวง ศาลจังหวัดก็ตอ้ งพิจารณาคดีนนต่
ั อไป
เช่น
- ฟ้ องขับไล่ต่อศาลจังหวัด ต่อมาจําเลยให้การต่อสู ้ดว้ ยกรรมสิ ทธิ อัน
ทําให้คดีไม่มีทุนทรัพย์ซึงอยูใ่ นอํานาจศาลจังหวัดกลายเป็ นคดีมีทุนทรัพย์ตาม
ราคาทรัพย์สินทีพิพาท แม้ราคาทรัพย์สินทีพิพาทจะไม่เกิน 300,000 บาท ซึ งอยู่
ในอํานาจของศาลแขวง ศาลจังหวัดก็ตอ้ งพิจารณาคดีต่อไป จะมีคาํ สังโอนคดีไป
ศาลแขวงไม่ได้
- ฟ้ องขับไล่ต่อศาลจังหวัดโดยอ้างว่าทีพิพาทเป็ นของโจทก์ จําเลยต่อสูว้ ่า
โจทก์ไม่มีอาํ นาจฟ้ อง เพราะทีพิพาทเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ถือว่าจําเลย
ไม่ต่อสู้เรื องกรรมสิ ทธิ จึงเป็ นคดีไม่มีทุนทรัพย์ แต่ถา้ ศาลเรี ยกหน่วยงานราชการ
ทีดูแลทีดินพิพาทเข้ามาเป็ นจําเลยร่ วม ตาม วิ.แพ่ง ม. 57(3) ในฐานะผูร้ ้องสอด
และผูร้ ้องสอดยืนคําให้การว่าทีพิพาทเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน คดีกจ็ ะ
เปลียนจากคดีไม่มีทุนทรัพย์เป็ นคดีมีทุนทรัพย์ ซึ งหากราคาทีดินพิพาทไม่เกิน
300,000 บาท ศาลจังหวัดก็ไม่ตอ้ งโอนคดี ตาม ม. 19/1 วรรค 2
หรื อ ผูเ้ สี ยหายฟ้ องต่อศาลจังหวัดขอให้ลงโทษจําเลยฐานชิงทรัพย์ ตาม
ป.อ. ม. 339 ศาลชันต้นไต่สวนมูลฟ้ องแล้ว มีคาํ สังประทับฟ้ องข้อหาลักทรัพย์
ตาม ป.อ. ม. 334 ซึงโดยปกติอยูใ่ นอํานาจศาลแขวง ศาลจังหวัดก็จะโอนคดีไปยัง
ศาลแขวงไม่ได้
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หรื อ ฟ้ องคดีแพ่งทุนทรัพย์เกิน 300,000 บาท ต่อศาลจังหวัด ต่อมาโจทก์
ขอแก้ไขคําฟ้ องในส่ วนทุนทรัพย์จากทีเกิน 300,000 บาท เป็ น 200,000 บาท ศาล
จังหวัดก็จะโอนคดีไปยังศาลแขวงไม่ได้
ข้ อสั งเกต
ถ้าทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ งฟ้ องต่อศาลแขวง แต่ต่อมา
ข้อเท็จจริ งเปลียนไปเป็ นทุนทรั พย์เกิน 300,000 บาท ศาลแขวงต้องปฏิบตั ิตาม
ม.29(3) ประกอบ ม.31(4)
* การใช้ดุลพินิจรับคดีไว้พิจารณาของศาลจังหวัด ตาม ม.19/1 มีหลัก
เช่นเดียวกับการใช้ดุลพินิจรับคดีไว้พจิ ารณาของศาลแพ่งหรื อศาลอาญา ตาม
ม.16 วรรคท้าย คือต้องใช้ดุลพินิจตังแต่แรกทีตรวจคําฟ้ อง มิฉะนันจะถือว่ารับคดี
ไว้พิจารณาโดยปริ ยาย ซึงจะสังโอนคดีในภายหลังไม่ได้
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หมวด 3
องค์ คณะผู้พพิ ากษา
ศาลจังหวัด หรื อ ศาลแพ่ง ศาลอาญา หรื อศาลแพ่ง ศาลอาญาอืนในกรุ งเทพฯ
ต้องมีผพู้ ิพากษาอย่างน้อย 2 คน เป็ นองค์คณะ ซึ งต้องไม่เป็ นผูพ้ ิพากษา
ประจําศาลเกิน 1 คน ตาม ม. 26

- ต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับ ม.25 คือ หากเป็ นกระบวนพิจารณาพิพากษาตามทีระบุ
ในมาตรา 25 (1) – (5) ผูพ้ ิพากษาคนเดียวในศาลจังหวัดก็มีอาํ นาจพิจารณา
พิพากษาได้
- ไม่จาํ กัดอํานาจผูพ้ ิพากษาอาวุโส กล่าวคือ ผูพ้ ิพากษาอาวุโส 2 คน เป็ นองค์คณะ
ร่ วมกัน ก็ได้
- องค์คณะผูพ้ ิพากษาจะเกิน 2 คน ก็ได้ แต่นอ้ ยกว่า 2 คน ไม่ได้
- คดีทีอยูใ่ นอํานาจศาลจังหวัด หมายรวมถึงคดีทีอยูใ่ นอํานาจ ศาลแพ่ง ศาลอาญา
ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ศาลอาญากรุ งเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี ศาลแพ่ง
ตลิงชัน ศาลอาญาตลิงชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลอาญาพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี
และศาลอาญามีนบุรีดว้ ย
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ศาลแขวง มีผพู้ ิพากษาคนเดียวเป็ นองค์คณะ ตาม ม.17 ประกอบ ม.24 และม.25

เว้นแต่จะพิพากษาลงโทษจําคุกเกิน 6 เดือน หรื อปรับเกิน 10,000 บาท หรื อทังจํา
ทังปรับ ซึงโทษจําคุกหรื อปรับอย่างใดอย่างหนึ ง หรื อทังสองอย่างเกินอัตรา
ดังกล่าวไม่ได้ (หากจะพิพากษาลงโทษดังกล่าว ต้องปฏิบตั ิตาม ม.29(3)
ประกอบ ม.31(2))

ศาลยุติธรรมอืนฯ ตาม ม. เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ศาลแรงงานฯ
มีองค์คณะตามที พ.ร.บ. จัดตังศาลนันกําหนดไว้ เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
นอกจากองค์คณะผูพ้ ิพากษา คนแล้ว ต้องมีผพู้ ิพากษาสมทบอีก คน ลงชือ
เป็ นองค์คณะด้วย (พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.
ม. )
แต่คดีขอคืนของกลาง ตาม ป.อ. ม. ไม่มีปัญหาให้พจิ ารณาเกียวกับ
การกระทําผิดของจําเลย จึงไม่ตอ้ งมีผพู้ ิพากษาสมทบลงชือเป็ นองค์คณะ
(ฎ. / )
อํานาจของผู้พพิ ากษาคนเดียวหรือผู้พพิ ากษาศาลแขวง
อํานาจทัวไปของผูพ้ ิพากษาคนเดียวทุกชันศาล ตาม ม.24 คือ
(1) ออกหมายเรียก หมายอาญา
- หมายเรี ยกพยาน หมายเรี ยกให้จาํ เลยยืนคําให้การ
- หมายอาญา เช่น หมายจับ หมายค้น หมายขัง หมายจําคุก
หมายปล่อย หรื อหมายปล่อยชัวคราว
(2) ออกคําสังใดๆ ซึงมิใช่ เป็ นไปในทางวินิจฉัยชีขาดข้ อพิพาทแห่ งคดี
คําสังในทีนี คือคําสังทีศาลสังเองโดยไม่มีคู่ความยืนคําร้องคําขอ เช่น
- คําสังนัดไต่สวนมูลฟ้ อง
- คําสังให้งดสื บพยาน ตาม วิ.แพ่ง ม. 104 (ฎ.751-752/2509)
- คําสังให้สอบจําเลยเรื องทนาย ตาม วิ.อ. ม. 173 (ฎ.5412/2554)
- คําสังรับฟ้ องหรื อ ไม่รับฟ้ องโดยให้คืนไปทํามาใหม่ ตาม วิ.แพ่ง ม. 18
ซึ งไม่อาจรับฟ้ องทันทีได้ (ฎ.5458/2534)
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* แต่ถา้ พิพากษายกฟ้ องหลังจากตรวจฟ้ องตาม วิ.แพ่ง ม. 172
ต้องมีผพู ้ ิพากษาลงชือครบองค์คณะ เพราะเป็ นการวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาท
แห่งคดี (ฎ.2136/2525)
- คําสังเลือนคดี เพราะความจําเป็ นของศาล ตาม วิ.แพ่ง ม. 38
- คําสังจําหน่ายคดี เพราะโจทก์ทิงฟ้ อง ตาม วิ.แพ่ง ม. 174
- คําสังประทับฟ้ องทีพนักงานอัยการเป็ นโจทก์ (ข้อสอบเนติฯ สมัย 64
ปี 2554)
- ในวันนัดพร้อมเพือสอบจําเลยเรื องทนายซึ งถือเป็ นการนังพิจารณาคดี
ตาม วิ.แพ่ง ม.1(9) ประกอบ วิ.อ. ม.15 ผูพ้ พิ ากษาองค์คณะคนหนึงป่ วย
องค์คณะทีเหลืออีกคนหนึงขึนพิจารณากับผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษาแล้วมีคาํ สัง
แม้ผชู ้ ่วยผูพ้ ิพากษาไม่มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม แต่คาํ สังดังกล่าวมิใช่เป็ นในทางวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทแห่ ง
คดี ผูพ้ ิพากษาองค์คณะคนเดียวจึงมีอาํ นาจสังได้
(ข้อสอบผูช้ ่วยฯ เมือ 16 มิ.ย. 2556)
- การอ่านคําพิพากษา มิใช่การออกคําสังใด ๆ แต่เมืออ่านแล้ว ศาลต้องจด
รายงานกระบวนพิจารณาแสดงการอ่าน ซึ งถือเป็ นการออกคําสังใดๆที
มิใช่เป็ นไปในทางวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทแห่ งคดี ผูพ้ ิพากษาคนเดียวย่อม
กระทําได้ (ฎ.5412/2554)
บางคําสังตาม ม.24(2) อาจเกิดจากคําร้องคําขอของคูค่ วามก็ได้ เช่น
- คําร้องขอขยายระยะเวลา ตาม วิ.แพ่ง ม.23
- คําร้องขอเลือนคดี ตาม วิ.แพ่ง ม.40
- คําร้องขอถอนฟ้ อง ตาม วิ.แพ่ง ม.175 (ข้อสอบเนติฯ สมัยที 66 ปี 2556)
- สังให้ส่งประเด็นไปสื บพยานยังศาลอืนตามทีคู่ความขอ
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ข้ อสั งเกต
อํานาจของผูพ้ ิพากษาคนเดียว ตาม ม.24 เป็ นอํานาจของผูพ้ ิพากษาทุกคน
ตังแต่ผพู้ ิพากษาประจําศาลไปจนถึงผูพ้ ิพากษาอาวุโส (ไม่รวมผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา
ผูพ้ ิพากษาสมทบ หรื อดะโต๊ะยุติธรรม) และเป็ นอํานาจของผูพ้ ิพากษาทุกชันศาล
ไม่ เฉพาะศาลชันต้ นเหมือน ม.25
อํานาจเกียวแก่ คดี ของผูพ้ ิพากษาคนเดียวในศาลชันต้ น ตาม ม.25 (1) – (5)
(1) ไต่ สวนและวินิจฉัยชีขาดคําร้ องหรือคําขอทียืนต่อศาลในคดีทงปวง
ั
- แม้คดีดงั กล่าวเป็ นคดีของศาลจังหวัดซึงมีองค์คณะผูพ้ ิพากษา 2 คน
ผูพ้ ิพากษาคนเดียวก็ไต่สวนและมีคาํ สังได้
- “ในคดีทงปวง”
ั
หมายถึง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีในชันศาลอุทธรณ์ หรื อ
ฎีกา (แต่ตอ้ งดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชันต้น เช่น ไต่สวนคําขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมศาลในชันอุทธรณ์หรื อฎีกา) คดีสาขาในชันบังคับคดี
โดยมิใช่การชีขาดประเด็นข้อพิพาทในชันบังคับคดีดงั กล่าว
- การวินิจฉัยหรื อทําคําสังต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับของ ม.24(2) คือต้องมิใช่
เป็ นไปในทางวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทแห่ งคดี
- การทําคําสังอาจไม่ตอ้ งไต่สวนก่อนก็ได้ ตาม วิ.แพ่ง ม.21
- ผูพ้ ิพากษาประจําศาลก็มีอาํ นาจทําคําสังได้ เพราะไม่ถกู จํากัดอํานาจ
ตาม ม.25 วรรคท้าย
ตัวอย่าง ม. 25(1)
- ไต่สวนและมีคาํ สังสําหรับคําร้องขอเข้าเป็ นคู่ความแทนทีผูม้ รณะ
ตาม วิ.แพ่ง ม.42
-ไต่สวนและมีคาํ สังสําหรับคําร้องขอฟ้ องคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม
ศาลตาม วิ.แพ่ง ม.156
- ไต่สวนและมีคาํ สังทีอ้างว่าผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยวิกลจริ ตและไม่สามารถ
ต่อสู้คดีได้ ตาม วิ.อ. ม.14
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แต่ การสังอนุญาตให้ผจู ้ ดั การมรดกร่ วมตามคําสังศาลคนหนึ ง
ออกจากการเป็ นผูจ้ ดั การมรดกร่ วม เป็ นการวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทแห่งคดี
ผูพ้ ิพากษาคนเดียวไม่มีอาํ นาจสัง (ฎ. 12189/2557)
(2) ไต่ สวนและมีคาํ สังวิธีการเพือความปลอดภัย ตาม ป.อ. ม.39 ซึ งมี 5 วิธี คือ
กักกัน
ห้ามเข้าเขตกําหนด
เรี ยกประกันทัณฑ์บน
คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล
ห้ามประกอบอาชี พบางอย่าง

(3) ไต่ สวนมูลฟ้องและมีคาํ สังในคดีอาญา หมายถึง
- คดีอาญาทุกคดีโดยไม่จาํ กัดอัตราโทษ แม้มีอตั ราโทษสูงสุดประหาร
ชีวิต ผูพ้ ิพากษาคนเดียวก็มีอาํ นาจไต่สวนมูลฟ้ อง

- ไต่สวนและมีคําสัง ตาม ม. 25(3) มีความหมายว่า เฉพาะคําสังว่า
คดีมีมลู ให้ประทับฟ้ อง เท่านัน
แต่หากเห็นว่าคดีไม่มีมลู และจะพิพากษายกฟ้ อง ต้องพิจารณาว่าคดี
นันมีอตั ราโทษอย่างสู งให้จาํ คุกหรื อปรับเกิน ม.25(5) (จําคุกไม่เกิน 3 ปี
ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ) ซึ งผูพ้ ิพากษาคนเดียวมีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษาหรื อไม่ ถ้าไม่เกิน ผูพ้ ิพากษาคนเดียวผูท้ าํ การไต่สวน
ก็พิพากษายกฟ้ องในชันไต่สวนมูลฟ้ องได้ แต่ถา้ เกิน ต้องปฏิบตั ิตาม
ม. 29 (3) ประกอบ ม. 31(1) คือปรึ กษาผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาลแล้วให้
ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาลลงชือเป็ นองค์คณะ
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- กรณี ฟ้องมีหลายข้อหา เมือไต่สวนมูลฟ้ องแล้ว มีคาํ สังว่าคดีมีมลู
บางข้อหา และยกฟ้ องบางข้อหา หลักพิจารณาข้อหาทียกฟ้ องก็เป็ น
เช่นเดียวกัน คือ ถ้าข้อหาทียกฟ้ องมีอตั ราโทษสู งกว่า ม.25(5) ผูพ้ พิ ากษา
คนเดียว ก็พิพากษายกฟ้ องไม่ได้ซึงทางปฏิบตั ิตอ้ งปรึ กษาและให้
ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาลลงชือเป็ นองค์คณะในคดีนนั (ทุกข้อหา)
- ทีว่า “พิพากษายกฟ้ อง” นันรวมทังพิพากษายกฟ้ องกรณีโจทก์ขาดนัด
ไม่มาศาล ตาม วิ.อ. ม.166 ด้วย (ฎ.2716/2558 และข้อสอบผูช้ ่วยฯ เมือ
วันที 21 ต.ค. 2550)
ข้ อสั งเกต ไต่สวนชันสูตรพลิกศพ ทางปฏิบตั ิองค์คณะ 2 คน คงถือว่า
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ตาม ม.25(1) ทีบัญญัติว่า “ไต่สวนและวินิจฉัยชีขาดคําร้อง
คําขอทียืนต่อศาล...” เพราะกรณีไต่สวนชันสูตรพลิกศพ หลังจากไต่สวนแล้ว
ไม่มีการวินิจฉัยชีขาด
(4) พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ ง ซึ งราคาทรัพย์สินทีพิพาทหรื อจํานวนเงินทีฟ้ อง
ไม่เกิน300,000 บาท
(5) พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ งกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างสูงให้จาํ คุก
ไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ แต่จะลงโทษจําคุก
เกิน 6 เดือน ปรับเกิน 10,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ ซึ งโทษจําคุกหรื อปรับ
อย่างใดอย่างหนึ ง หรื อทังสองอย่างเกินอัตราทีกล่าวไม่ได้
- พิพากษาจําคุก 1 ปี ปรับ 5,000 บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษ 2 ปี
ก็ถือว่าพิพากษาจําคุกเกิน 6 เดือน ผูพ้ ิพากษาคนเดียวไม่มีอาํ นาจ
(ฎ. 5943/2548 ประชุมใหญ่)
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* ผู้พพิ ากษาประจําศาลไม่มีอาํ นาจ

- ไต่สวนมูลฟ้ อง ตาม ม. 25 (3)
- พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งตาม ม. 25 (4)
และ - พิจารณาพิพากษาคดีอาญาตาม ม. 25 (5)
แต่ผพู้ ิพากษาอาวุโสมีอาํ นาจทุกอนุมาตรา

เมือองค์คณะผู้พพิ ากษาคนใดคนหนึงไม่อยู่ 2 กรณี คือ
- ไม่อยูใ่ นระหว่างพิจารณา (ตาม ม. 28) คือ ในช่วงพิจารณาสื บพยานโจทก์
หรื อพยานจําเลย เนืองจากรัฐธรรมนูญฯกําหนดให้ในการนังพิจารณา
ต้องมีผพู้ ิพากษาครบองค์คณะ นอกจากนันยังหมายถึง การนังพิจารณา
ตาม วิ.แพ่ง ม. 1(9) ทีศาลต้องออกนังเกียวกับการพิจารณา เช่น การชี
สองสถาน การไต่สวนตามคําร้องของคู่ความ หรื อการเดินเผชิญสืบ
- ไม่อยูใ่ นระหว่างทําคําพิพากษา (ตาม ม. 29) คือ หลังจากสื บพยาน
ทังสองฝ่ ายเสร็ จแล้ว ระหว่างรอเจ้าของสํานวนทําคําพิพากษา
ข้ อเหมือนและข้ อแตกต่างของ ม.28 และ ม.29
ข้ อเหมือน 1. เหตุทไม่
ี อยู่
ทัง ม. 28 และ ม. 29 บัญญัติเหตุทีองค์คณะผูพ้ ิพากษาไม่อาจอยู่
ทําหน้าทีได้ไว้ 2 กรณีเหมือนกัน คือ
1. เหตุสุดวิสยั เช่น ตาย
หรื อ 2. เหตุจาํ เป็ นอืนอันมิอาจก้าวล่วงได้
2. ผู้พพิ ากษาทีเข้ ามาทําหน้ าทีแทน
ทัง ม.28 และ ม.29 บัญญัติให้ผพู ้ ิพากษาผูร้ ับผิดชอบราชการศาล
ต้องเข้ามาทําหน้าทีแทนองค์คณะผูพ้ ิพากษาทีไม่อยู่เหมือนกัน เช่น
ในศาลชันต้น ตาม (3) ของทังสองมาตราบัญญัติให้อธิ บดีผพู ้ ิพากษา
ศาลชันต้น อธิบดีผพู้ ิพากษาภาค รองอธิ บดีศาลชันต้น (ไม่เรี ยงอาวุโส)
รองอธิ บดีผพู ้ ิพากษาภาค (ไม่เรี ยงอาวุโส) และผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาลต้อง
เข้ามาทําหน้าทีแทนเหมือนกัน
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กล่าวคือ ถ้าเป็ นในระหว่างพิจารณา บุคคลดังกล่าวก็เข้ามาร่ วม
นังพิจารณาเป็ นองค์คณะฯ ด้วย ถ้าเป็ นระหว่างทําคําพิพากษา บุคคล
ดังกล่าวจะเข้ามาลงชือเป็ นองค์คณะ หรื อมีอาํ นาจทําความเห็นแย้งหลัง
จากตรวจสํานวนแล้วหากไม่เห็นด้วย (เว้นแต่ในชันฎีกาซึ งจะไม่มีการทํา
ความเห็นแย้ง แต่ใช้วิธีนาํ เข้าทีประชุมใหญ่ศาลฎีกา)
3. ผู้พพิ ากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล ของทัง ม. 28 และ ม. 29
ให้ รวมถึงผู้ทําการแทน ตาม ม.8, ม.9, และ ม.13 เหมือนกัน กล่าวคือ
หากผูพ้ ิพากษาผูร้ ับผิดชอบราชการศาล ตาม ม. 28 และ ม. 29ไม่อยู่
“ผูท้ าํ การแทน” ตาม ม. 8, ม. 9, และ13 ก็ตอ้ งทําหน้าทีแทน
ข้ อแตกต่ าง
ม. 28 มอบหมายได้ แต่ ม. 29 มอบหมายไม่ ได้ กล่าวคือ หากองค์คณะ
ผูพ้ ิพากษาคนใดไม่อยูใ่ นระหว่างพิจารณา นอกจากผูพ้ ิพากษาผูร้ ับผิดชอบ
ราชการจะเข้ามานังพิจารณาเป็ นองค์คณะแทนแล้ว ยังมีอาํ นาจมอบหมาย
ให้ผพู้ พิ ากษาคนใดคนหนึงในศาลนันมานังพิจารณาแทนได้
* ผูพ้ ิพากษาทีได้รับมอบหมายจะเป็ นผูพ้ ิพากษาอาวุโสหรื อผูพ้ ิพากษา
ประจําศาลก็ได้ (ข้อสอบเนติฯ สมัยที 60 ปี 2550) เว้นแต่องค์คณะทีเหลืออยูเ่ ป็ น
ผูพ้ ิพากษาประจําศาลอยูแ่ ล้ว
แต่ถา้ เป็ นในระหว่างทําคําพิพากษา ผูพ้ ิพากษาผูร้ ับผิดชอบราชการศาล
ต้องรับปรึ กษาคดี แล้วลงชือเป็ นองค์คณะในคําพิพากษาด้วยตนเอง จะมอบหมาย
ให้ผพู้ พิ ากษาคนอืนร่ วมลงชือเป็ นองค์คณะแทนไม่ได้
* อธิบดีผพู้ ิพากษาศาลชันต้น อธิบดีผพู้ ิพากษาภาค หรื อผูพ้ ิพากษา
หัวหน้าศาลเท่านันทีมีอาํ นาจมอบหมาย รองอธิ บดีหรื อรองอธิ บดีภาค จะมีคาํ สัง
มอบหมาย ตาม ม. 28 ไม่ได้
* ประธานแผนก หรื อหัวหน้าแผนกในศาลชันต้น ไม่มีอาํ นาจเข้ามาทํา
หน้าทีแทนองค์คณะฯทีไม่อยูท่ งในระหว่
ั
างพิจารณา หรื อระหว่างทําคําพิพากษา
เพราะ ม. 28 และ ม. 29 ไม่ได้บญั ญัติให้อาํ นาจไว้
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* ผูพ้ ิพากษาทีได้รับมอบหมายให้นงพิ
ั จารณา ตาม ม. 28 ไม่มีอาํ นาจทํา

คําพิพากษาในคดีนนเพราะเหตุ
ั
เพียงเคยได้นงพิ
ั จารณา ต้องให้ผพู้ ิพากษาทีได้รับ
การจ่ายสํานวนเป็ นคนทําคําพิพากษา
* ขณะนังพิจารณาคดีแทน หากมีคาํ ร้องทียืนระหว่างนัน และศาลต้อง
ทําคําสังซึ งมิใช่เป็ นไปในทางวินิจฉัยชี ขาดข้อพิพาทแห่ งคดี ตาม ม. 24(2) หรื อ
ม. 25(1) ผูพ้ ิพากษาทีนังพิจารณาคดีแทนก็มีอาํ นาจสังได้
ความหมายของคําว่ า ระหว่ างพิจารณา กับ ระหว่ างทําคําพิพากษา
* ในวันเลือนนัดมาฟังการผ่อนชําระเงินตามเช็คและฟังคําพิพากษา ใน
คดีอาญา มีความหมายว่า หากจําเลยผ่อนชําระตามกําหนดก็เลือนการอ่าน
คําพิพากษาต่อไป วันดังกล่าวจึงยังถือว่าอยูใ่ นระหว่างพิจารณา มิใช่อยูร่ ะหว่าง
ทําคําพิพากษา จึงมีการมอบหมายให้ผพู ้ ิพากษาทําหน้าทีแทนตาม ม. 28 ได้
แม้ในวันนันจําเลยจะไม่ผ่อนชําระหนี และโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเลยก็ตาม
(ข้อสอบผูช้ ่วยฯ เมือ 9 ก.พ. 2557)
* องค์คณะผูพ้ ิพากษาในศาลอุทธรณ์ คน ปรึ กษาคดีและลงชือในร่ าง
คําพิพากษาแล้ว แต่ขณะลงชือในคําพิพากษา องค์คณะคนหนึ งย้าย จึงมีเพียง
องค์คณะสองคนลงชือในคําพิพากษา โดยมีรองประธานศาลอุทธรณ์ลงชือรับรอง
ว่าองค์คณะทีย้ายไปได้ปรึ กษาและมีความเห็นพ้องกันแล้ว ถือเป็ นคําพิพากษา
ทีชอบ เพราะกรณี ไม่ได้มีเหตุจาํ เป็ นอืนอันไม่อาจก้าวล่วงได้ในระหว่างทํา
คําพิพากษา ตาม ม. (ฎ. / )
เหตุจําเป็ นอืนอันมิอาจก้ าวล่ วงได้
1. เหตุทตัี วผู้พพิ ากษา ตาม ม. 30 คือ
- พ้นจากตําแหน่ง
- ถูกคัดค้านและถอนตัวไป
- ไม่อาจปฏิบตั ิราชการจนไม่สามารถนังพิจารณาหรื อทําคําพิพากษาได้

47

ข้อสังเกต ถ้ามีเหตุจาํ เป็ นทังองค์คณะ เช่น พ้นจากตําแหน่ งทังสองคนใน
กรณี ศาลจังหวัด หรื อผูพ้ ิพากษาเจ้าของสํานวน (คนเดียว) ในศาลแขวงพ้นจาก
ตําแหน่ ง เช่นนี ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาลก็จะจ่ายสํานวนให้องค์คณะใหม่แทน
(ตามอํานาจใน ม. )
2. เหตุจําเป็ นเกียวกับการพิพากษาคดี ตาม ม. 31(1) – (4)
 ผูพ้ ิพากษาคนเดียวไต่ สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมลู จะพิพากษา

ยกฟ้อง แต่คดีนนมี
ั อตั ราโทษตามกฎหมายเกิน ม. 25(5)
 ผูพ้ ิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีอาญา ตาม ม. 25(5) แล้ว จะพิพากษา

 

ลงโทษจําคุกเกิน 6 เดือน หรื อปรับเกิน 10,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
ซึ งโทษอย่างใดอย่างหนึ งหรื อทังสองอย่างเกินอัตราดังกล่าว
 การทําคําพิพากษาคดีแพ่ ง ทีองค์คณะซึงมีมากกว่า 1 คน มีความเห็น

แย้งกันจนหาเสี ยงข้างมากไม่ได้
 

 กรณี ผพู ้ ิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีแพ่ ง ตาม ม. 25(4) (ทุนทรั พย์ไม่เกิน

300,000 บาท) ไปแล้ว แต่ต่อมาปรากฎว่าราคาทรัพย์สินทีพิพาทหรื อ
จํานวน เงินทีฟ้ องเกินอํานาจพิจารณาพิพากษาของผูพ้ ิพากษาคนเดียว
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หมวด 4
การจ่ าย การโอน และการเรี ยกคืนสํ านวนคดี
การจ่ ายสํานวน ผูม้ ีอาํ นาจจ่ายสํานวน ตาม ม.32
คือ - ประธานศาลฎีกา
- ประธานศาลอุทธรณ์
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
- ประธานแผนกหรื อหัวหน้าแผนก
- อธิ บดีผพู้ ิพากษาศาลชันต้น
- ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาล
ข้ อสั งเกต ไม่รวมอธิบดีผพู ้ ิพากษาภาค
* รองประธานฯ, รองอธิบดีฯ หรื ออธิบดีผพู ้ ิพากษาภาค ไม่มีอาํ นาจจ่าย
สํานวน เว้นแต่เป็ นกรณี ทาํ การแทนตาม ม.8 และ ม.9 (ข้อสอบผูช้ ่วยฯ เมือ
วันที 4 มิ.ย. 2559)
* จะจ่ายให้ผพู้ ิพากษาประจําศาลเป็ นเจ้าของสํานวนก็ได้ แต่ตอ้ งอยู่
ภายใต้ ม.26 คือต้องไม่มีผพู้ ิพากษาประจําศาลเกิน 1 คน (ข้อสอบ ผูช้ ่วยฯ เมือ
วันที 16 ส.ค.2552)
* จะจ่ายสํานวนคดีให้มีองค์คณะเกินกว่าทีกฎหมายกําหนด เช่น ในศาล
ชันต้น จ่ายให้ผพู้ ิพากษา 3 คน เป็ นองค์คณะร่ วมกันก็ได้
* ผูพ้ ิพากษาทีไม่ได้เป็ นองค์คณะรวมทังผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาลซึงหาก
มิได้จ่ายให้ตวั เองเป็ นองค์คณะร่ วมก็ไม่มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีนัน เว้นแต่
จะเข้ากรณี มีเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุจาํ เป็ นอืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ ตาม ม.28, ม.29
ประกอบ ม.30, ม.31
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การเรียกคืนสํ านวนและการโอนสํ านวนคดี ตาม ม.33 วรรค 1, 2 (ทางปฏิบตั ิ
เรี ยกว่า การโอนสํานวนคดี)
การขอคืนสํานวนคดี ตาม ม.33 วรรคท้าย
- การโอนสํานวนคดี เป็ นเรื องผูพ้ ิพากษาผูร้ ับผิดชอบราชการศาลมีคาํ สัง แต่การ
ขอคืนสํานวนคดีเป็ นเรื องความประสงค์ของเจ้าของสํานวนทีจะขอคืน
- ผูส้ ังโอนสํานวนคดีและผูร้ ับสํานวนคดีคืน (ในกรณี ขอคืนสํานวนคดี) คือ
ผูพ้ ิพากษาผูร้ ับผิดชอบราชการศาลในตําแหน่งเดียวกัน ได้แก่
- ประธานศาลฎีกา
- ประธานศาลอุทธรณ์
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
- อธิ บดีศาลชันต้น
- ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาล
ข้ อสั งเกต ไม่รวมอธิบดีผพู ้ ิพากษาภาค
- เงือนไขการโอนสํานวนคดี
1. เมือประธานฯ อธิ บดีศาลชันต้น หรื อผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาล เห็นว่าการ
ดําเนินคดีต่อไปจะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม
และ 2. เมือรองฯ (1) หรื อผูพ้ ิพากษาในศาลจังหวัดหรื อศาลแขวงทีมีอาวุโส
สู งสุดซึงมิได้เป็ นองค์คณะในคดีนนเสนอความเห็
ั
นว่าให้กระทําได้
* ถ้ารองฯ (1) ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ หรื อถ้าเป็ นองค์คณะในสํานวน
คดีนนต้
ั องให้รองฯ หรื อผูพ้ ิพากษาในศาลจังหวัดหรื อศาลแขวงทีมีอาวุโสถัดไป
เป็ นผูเ้ สนอความเห็นว่าควรโอนสํานวนคดีหรื อไม่
ผูพ้ ิพากษาอาวุโสหรื อผูพ้ ิพากษาประจําศาล ไม่มีอาํ นาจเสนอ
ความเห็นว่าควรโอนสํานวนคดีหรื อไม่ (ม. วรรคสาม)
เงือนไขการขอคืนสํานวนคดี ต้องอ้างเหตุว่า มีคดีคา้ งการพิจารณาอยู่
เป็ นจํานวนมากซึ งจะทําให้การพิจารณาพิพากษาคดีล่าช้า
เมือผูพ้ ิพากษาผูร้ ับผิดชอบราชการศาลรับสํานวนคดีคืนมาแล้วก็จ่ายให้
ผูพ้ ิพากษาหรื อองค์คณะอืนรับผิดชอบแทนต่อไป

---- จบ ----

