.

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
สราวุธ เบญจกุล
1

ขอบเขตการบรรยาย
ระบบศาล
 ผูพ
้ ิพากษาทีเป็ นหัวหน้าในแต่ละศาล และผูท้ าํ การแทน
 อํานาจหน้าทีของผูพ
้ ิพากษาทีเป็ นหัวหน้าและผูท้ าํ การแทน
รวมถึงกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรื อมีเหตุจาํ เป็ นอืนอันมิอาจก้าว
ล่วงได้
 เขตอํานาจศาล


2

1

.

ขอบเขตการบรรยาย
อํานาจของผูพ้ ิพากษาคนเดียว
 องค์คณะผูพ
้ ิพากษา
 การจ่ายสํานวนคดี
 การเรี ยกคืนหรื อโอนสํานวนคดี และการขอคืนสํานวน
คดี


3

ระบบศาล
4

2

.

ระบบศาล
อํานาจอธิปไตย

บริ หาร

นิติบญั ญัติ

ตุลาการ
5

ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรม

ตุลาการ

ศาลปกครอง
ศาลทหาร
6

3

.

ศาลฎีกา

ศาลยุตธิ รรม

ศาลชันอุทธรณ์
ศาลชันต้น

ศาลชันต้นในเขต
กรุ งเทพมหานคร
 ศาลชํานัญพิเศษ
 ศาลจังหวัด
 ศาลแขวง
 ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว
 ศาลอาญาคดี
ทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ
กลาง/ภาค


7

ผู้พพิ ากษาทีเป็ นหัวหน้ าในศาล


ผูพ้ ิพากษาทีเป็ นหัวหน้าในศาล

มาตรา 8
 มาตรา 9
 มาตรา 13
้ าํ การแทน
 ผูท


8
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.

ผู้พพิ ากษาทีเป็ นหัวหน้ าในศาล
มาตรา 8




ตําแหน่งหัวหน้า
 ประธานศาลฎี กา
 ประธานศาลอุทธรณ์
 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
ู้ ิพากษาศาลชันต้นประจําศาล
 อธิ บดี ผพ
ตําแหน่งรองหัวหน้า

9

ผู้พพิ ากษาทีเป็ นหัวหน้ าในศาล
มาตรา 9




ตําแหน่งหัวหน้า
้ ิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
 ผูพ
้ ิพากษาหัวหน้าศาลแขวง
 ผูพ
้ ิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว
 ผูพ
ตําแหน่งรองหัวหน้า
10

5

.

ผู้พพิ ากษาทีเป็ นหัวหน้ าในศาล
มาตรา 13




ตําแหน่งหัวหน้า
 อธิ บดีผพ
ู้ ิพากษาภาค
ตําแหน่งรองหัวหน้า

11

การเป็ นผู้ทําการแทน
ตําแหน่ งหัวหน้ า
ว่างลง

ตาย
 เกษียณราชการ
 ลาออก
 ปลดออก
 ไล่ออก


ไม่ อาจปฏิบัติราชการได้
 ป่ วยกะทันหัน
 ลาป่ วย
 ลากิจ
 ลาพักผ่อน
 ไปราชการทีอืน

12
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.

ผู้ทําการแทน
ตําแหน่งหัวหน้า
ว่างลง
หรื อ
ไม่อาจปฏิบตั ิ
ราชการ
ได้

ให้รองหัวหน้า
ทําการแทน
ถ้ามีหลายคน
ให้ผทู ้ ีมีอาวุโส
สูงสุ ด
เป็ นผูท้ าํ การแทน

ถ้าผูท้ ีมีอาวุโส
สูงสุ ดไม่อาจ
ปฏิบตั ิราชการได้
ให้ผทู ้ ีมีอาวุโสถัด
ลงมาตามลําดับ
เป็ นผูท้ าํ การแทน
13

ผู้ทําการแทน
ไม่มีผทู ้ าํ การแทน
หรื อมี
แต่ไม่อาจปฏิบตั ิ
ราชการได้
ให้ผพู ้ ิพากษาที
มีอาวุโสสูงสุ ด
ในศาลนัน
เป็ นผูท้ าํ การแทน

ถ้าผูท้ ีมีอาวุโส
สูงสุ ดไม่อาจ
ปฏิบตั ิราชการได้
ให้ผทู ้ ีมีอาวุโสถัด
ลงมาตามลําดับ
เป็ นผูท้ าํ การแทน

ถ้าไม่มี
ประธานศาลฎีกา
จะสังให้ผู ้
พิพากษา
คนหนึง
ทําการแทนก็ได้
14
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.

ผู้ทําการแทน

แต่หา้ ม
บุคคลต่อไปนี
ทําการแทน

ผู้พพิ ากษาอาวุโส

ผู้พพิ ากษาประจําศาล
15

ผู้ทําการแทน (มาตรา 13)
ข้อสังเกต






ผูท้ าํ การแทนอธิ บดี ผพู ้ ิพากษาภาคได้ มีเพียงรองอธิ บดี
ผูพ้ ิพากษาภาค เรี ยงตามลําดับอาวุโส
ถ้าไม่มีผทู้ าํ การแทนดังกล่าว ประธานศาลฎีกาจะสังให้
ผูพ้ ิพากษาคนหนึ งทําการแทนก็ได้
ไม่ใช้หลักเกณฑ์ทีให้ผพู ้ ิพากษาทีมีอาวุโสสูงสุดในศาล
นันเป็ นผูท้ าํ การแทน
16
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อํานาจหน้ าทีของผู้พพิ ากษาทีเป็ นหัวหน้ า


มาตรา 11



มาตรา 14



มาตรา 28



มาตรา 29



มาตรา 32 และ 33
17

อํานาจหน้ าทีของผู้พพิ ากษาทีเป็ นหัวหน้ า


อํานาจตามมาตรา 11 (1) – (7) เช่น


(1) นังพิจารณาและพิพากษาคดีในศาลนัน หรื อเมือได้
ตรวจสํานวนคดีใดแล้ว มีอาํ นาจทําความเห็นแย้งได้
 ในการนังพิ จ ารณาและพิ พ ากษาคดี ใ นศาลนัน
ต้องเป็ นการเข้าไปเป็ นองค์คณะผูพ้ ิพากษา
 มิได้มีการจํากัดประเภทคดี ไว้
18

9

.

อํานาจหน้ าทีของผู้พพิ ากษาทีเป็ นหัวหน้ า




เป็ นการปฏิบตั ิตามตําแหน่งหน้าทีทีผูน้ นดํ
ั ารงอยู่
มิใช่เป็ นการเฉพาะตัว
ถ้าไม่ได้นงพิ
ั จารณาตังแต่ตน้ จะลงลายมือชือทํา
คําพิพากษาไม่ได้ ทําความเห็นแย้งได้เท่านัน

19

อํานาจหน้ าทีของผู้พพิ ากษาทีเป็ นหัวหน้ า
(2) สังคําร้องคําขอต่างๆทียืนต่อตนตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ
(4) ให้คาํ แนะนําแก่ผพู ้ ิพากษาในศาลนัน ในข้อขัดข้อง

เนืองในการปฏิบตั ิหน้าทีของผูพ้ ิพากษา
นังพิจ ารณาคดี แทน ในกรณี ทีผูพ้ ิ พากษาองค์ค ณะในคดี มีเ หตุ
สุดวิสยั หรื อมีเหตุจาํ เป็ นอืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ ตามมาตรา 28




20
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.

อํานาจหน้ าทีของผู้พพิ ากษาทีเป็ นหัวหน้ า






อํานาจลงลายมือชือทําคําพิพากษาหรื อทําความเห็นแย้ง ภายหลัง
เมื อได้ต รวจสํา นวนนันแล้ว ในกรณี มี เ หตุ สุ ด วิ สัย หรื อ มี เ หตุ
จําเป็ นอืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ ทําให้ผพู้ ิพากษาทีเป็ นองค์คณะใน
การพิจารณาคดี นัน ไม่ อาจทําคําพิ พากษาคดี นันต่ อไปได้ ตาม
มาตรา 29
อํานาจในการจ่ายสํานวนคดี ตามมาตรา 32
(ยกเว้นอธิบดีผพู ้ ิพากษาภาค)
อํานาจในการเรี ยกคืนสํานวนคดี ตามมาตรา 33 วรรคหนึง

21

อํานาจหน้ าทีของผู้พพิ ากษาทีเป็ นหัวหน้ า




อํานาจในการรั บคืนสํานวนคดี และโอนให้ผูพ้ ิพากษาหรื อองค์
คณะผูพ้ ิพากษาอืนตามมาตรา 33 วรรคสี
อธิบดีผพู้ ิพากษาภาคมีอาํ นาจตามมาตรา 14 ด้วย
เป็ นผูพ้ ิพากษาในศาลทีอยูใ่ นเขตอํานาจด้วยผูห้ นึง

ในกรณี จาํ เป็ นจะสังให้ผูพ้ ิพากษาในศาลที อยู่ในเขต

อํานาจของตนไปช่วยทํางานชัวคราวได้ไม่เกิน 3 เดือน
22
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เหตุจาํ เป็ นอืนอันมิอาจก้ าวล่ วงได้


มาตรา 30



เป็ นเหตุจาํ เป็ นทีเกิดจากตัวผูพ้ ิพากษาเอง
เกิดจาก
 พ้นจากตําแหน่ งที ดํารงอยู่
 ถูกคัดค้านและถอนตัวไป (ป.วิ.พ. มาตรา 13(1))
ั ิราชการจนไม่สามารถนังพิจารณา
 ไม่ อ าจปฏิ บต
หรื อทําคําพิพากษาคดีนนต่
ั อไปได้
23

เหตุจาํ เป็ นอืนอันมิอาจก้ าวล่ วงได้


มาตรา 31




เป็ นเหตุจาํ เป็ นที เกิ ดจากการใช้อาํ นาจของผูพ้ ิพากษา
คนเดียวในการพิจารณาพิพากษาคดี
ทําให้เกิดปัญหา ดังนี
้ ิ พากษาคนเดี ยวไต่ สวนมูลฟ้ องคดีอาญาแล้ว
 ผูพ
เห็ น ว่ า ควรพิ พ ากษายกฟ้ อง แต่ ค ดี นันมี อ ตั รา
โทษเกินกว่าทีกําหนดในมาตรา 25(5)
24

12

.

เหตุจาํ เป็ นอืนอันมิอาจก้ าวล่ วงได้




ผูพ้ ิพากษาคนเดี ยวพิจารณาคดีอาญา ตามมาตรา
25(5) แล้วเห็นว่าควรพิพากษาลงโทษจําคุกเกิน
กว่า 6 เดือน หรื อปรับเกิ น 10,000 บาท หรื อทัง
จําทังปรับ
คําพิพากษาหรื อคําสังคดีแพ่ง จะต้องทําโดยองค์
คณะที ประกอบด้ว ยผูพ้ ิ พ ากษาหลายคน แต่ ผู้
พิพากษาในองค์คณะมี ความเห็ นแย้งกันจนหา
เสียงข้างมากมิได้
25

เหตุจาํ เป็ นอืนอันมิอาจก้ าวล่ วงได้


ผูพ้ ิ พ ากษาคนเดี ยวพิ จารณาคดี แ พ่งตามมาตรา
25(4) ไปแล้ว ต่อมาปรากฏว่าราคาทรัพ ย์สิน ที
พิ พ าท หรื อจํ า นวนเงิ นที ฟ้ อง เกิ น อํ า นาจ
ผูพ้ ิพากษาคนเดียว

26
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เขตอํานาจศาลยุติธรรม
มาตรา 15 ห้ ามมิให้ ศาลยุตธิ รรมศาลใดศาลหนึง
รับคดีซึงศาลยุติธรรมอืนได้ สังรับประทับฟ้องโดยชอบแล้ว
ไว้พจิ ารณาพิพากษา เว้นแต่ คดีนันจะได้ โอนมาตามบทบัญญัติ
แห่ งกฎหมายว่ าด้ วยวิธีพจิ ารณาความหรือ
ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
เป็ นปัญหาทีเกียวด้วยความสงบเรียบร้ อยของประชาชน

27

เขตศาลยุติธรรม
ศาลชันต้ น
(มาตรา 16)

ศาลอุทธรณ์
(มาตรา 21)

ศาลฎีกา

เขตศาลชันต้ นทัวไป
เขตศาลแพ่ งและศาลอาญา
เขตศาลเยาวชนและครอบครัว
เขตศาลยุติธรรมอืน
เขตศาลอุทธรณ์
เขตศาลอุทธรณ์ ภาค 1-9

28

14
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อํานาจศาล
อํานาจศาลแขวง

ศาลชันต้น

อํานาจศาลจังหวัด
อํานาจศาลแพ่ ง ศาลแพ่ งกรุงเทพใต้
ศาลแพ่งตลิงชัน ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี
อํานาจศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้
ศาลอาญาตลิงชัน ศาลอาญาธนบุรี
ศาลอาญาพระโขนง ศาลอาญามีนบุรี
อํานาจศาลยุติธรรมอืน

ศาลอุทธรณ์
(มาตรา 22)

ศาลฎีกา

(มาตรา 23)

29

อํานาจของศาลชันต้ น
อํานาจศาลแขวง (มาตรา 17)
พิจารณาพิพากษาคดี ไต่ สวน หรือมีคาํ สังใดๆ
ซึงผู้พพิ ากษาคนเดียวมีอาํ นาจ
มาตรา 24

มาตรา 25
วรรคหนึง

30

15

.

อํานาจของศาลชันต้ น
อํานาจศาลจังหวัด (มาตรา 18)
คดีแพ่ง

คดีอาญา

เป็ นคดีทไม่
ี อยู่ในอํานาจศาลยุตธิ รรมอืน
31

การฟ้องคดีทีอยู่ในอํานาจและเกิดขึนในเขตศาลแขวง
จังหวัดทีไม่ มีศาลแขวง

ฟ้องทีศาลจังหวัด

จังหวัดทีมีศาลแขวง

ต้ องฟ้องทีศาลแขวง

ถ้ านําคดีมายืนฟ้องต่อ
ศาลจังหวัด

ศาลจังหวัดจะยอมรับคดีไว้
หรือโอนคดีไปยัง
ศาลแขวงทีมีเขตอํานาจ

32
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.

การฟ้องคดีทอยู
ี ่ ในอํานาจและเกิดขึนในเขตศาลแขวง
**แต่หากศาลจังหวัดได้มีคาํ สังรับฟ้ องคดีเช่นว่านันไว้แล้ว ให้
ศาลจังหวัดพิจารณาพิพากษาคดีนนต่
ั อไป (มาตรา 19/1 วรรค
หนึง) ดังนัน หากศาลจังหวัดรับฟ้ องแล้ว จะใช้ดุลพินิจไม่ยอมรับ
คดีหรื อโอนคดีไปยังศาลแขวงทีมีเขตอํานาจไม่ได้
***หากขณะยืนฟ้ อง คดีนนเป็
ั นคดีทีอยูใ่ นอํานาจศาลจังหวัดอยู่
แล้ว แม้ต่อมาจะมีพฤติการณ์เปลียนแปลงไปทําให้คดีนนเป็
ั นคดี
ทีอยูใ่ นอํานาจของศาลแขวง ก็ให้ศาลจังหวัดพิจารณาพิพากษาคดี
ดังกล่าวต่อไป (มาตรา 19/1 วรรคสอง)
33

การฟ้องคดีทีอยู่ในอํานาจและเกิดขึนในเขตศาลแขวง


คําพิพากษาศาลฎีกาที 4094/49 (**ใช้ เป็ นบรรทัดฐานไม่ ได้**)
แม้ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้รับฟ้ องโจทก์ไว้ และมีการพิจารณา
สื บพยานโจทก์จนเสร็ จและอยูร่ ะหว่างนัดสื บพยานจําเลย แต่เมือ
ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าเป็ นคดีทีอยูใ่ นเขตอํานาจของศาลแขวง
พิษณุโลก ศาลจังหวัดพิษณุโลกย่อมไม่มีอาํ นาจพิจารณาคดีนีอีก
ต่อไป การทีศาลมีคาํ สังให้โอนคดีไปยังศาลแขวงซึ งเป็ นศาลทีมี
เขตอํานาจเป็ นการชอบด้วยมาตรา 16 วรรคท้ายแล้ว
34
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ฎีกาที 4094/2549
**เมือมีการยกเลิกมาตรา 16 วรรคสี และเพิมเติมมาตรา

19/1 แล้ ว ฎีกานีจึงใช้ เป็ นบรรทัดฐานไม่ได้
***หากจะปรับข้อเท็จจริงตามฎีกานีให้ เป็ นไปตามมาตรา
19/1 ต้องวินิจฉัยว่ า “เมือศาลจังหวัดได้มีคาํ สังรับฟ้ องคดีนี
ไว้แล้ว ให้ศาลจังหวัดพิจารณาพิพากษาคดีนีต่อไปตาม
มาตรา 19/1 วรรคหนึง จะสังโอนคดีไปยังศาลแขวง (ตาม
มาตรา 16 วรรคสี เดิมซึ งถูกยกเลิกแล้ว) ไม่ได้”
35

การฟ้องคดีทีอยู่ในอํานาจและเกิดขึนในเขตศาลแขวง
ข้อสังเกต




เมื อศาลจัง หวัด มี ค ํา สั งโอนคดี แ ล้ว ก็ จ ะมี ค ํา สั งให้
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลจังหวัด
คําสังโอนคดีเป็ นการออกคําสังใดๆ ซึ งมิได้เป็ นไป
ในทางวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทแห่ งคดี ตามมาตรา 24(2)
ผูพ้ ิพากษานายเดียวมีอาํ นาจออกคําสังได้ แม้จะเป็ น
เพียงผูพ้ ิพากษาประจําศาล (ข้อสอบผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา ปี
2548)
36
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การฟ้องคดีทอยู
ี ่ ในอํานาจและเกิดขึนในเขตศาลแขวง
ข้อสังเกต
-ศาลแขวงมีคาํ สังโอนคดีไปยังศาลจังหวัดไม่ได้ แต่ชอบทีจะมี
คําสังไม่รับหรื อคืนคําฟ้ องให้ไปยืนต่อศาลทีมีเขตอํานาจ หาก
ล่วงเลยเวลาทีจะสังไม่รับหรื อคืนคําฟ้ อง ศาลแขวงชอบทีจะ
พิพากษายกฟ้ องเพือให้ไปยืนฟ้ องต่อศาลทีมีเขตอํานาจตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 18 (เทียบ ฎ.993/2527)
-หากศาลแขวงรับคดีทีไม่อยูใ่ นอํานาจไว้พิจารณาพิพากษา การ
พิจารณาพิพากษาคดียอ่ มไม่ชอบ (ฎ.11419/2554 ฎ.4187-4189/
2561)

37

อํานาจของศาลชันต้ น
อํานาจศาลแพ่ ง ศาลแพ่ งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งตลิงชัน
ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี

พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทังปวง
และคดีอนใดที
ื
มิได้ อยู่ในอํานาจของศาลยุตธิ รรมอืน
38
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อํานาจของศาลชันต้ น
อํานาจศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาตลิงชัน
ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญาพระโขนง ศาลอาญามีนบุรี
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาทังปวง
ทีมิได้ อยู่ในอํานาจของศาลยุตธิ รรมอืน
รวมถึงคดีทมีี กฎหมายบัญญัตใิ ห้ อยู่ในอํานาจของศาลที
มีอาํ นาจพิจารณาคดีอาญา

39

ข้ อยกเว้นเขตอํานาจศาลแพ่งและศาลอาญา
มาตรา 16 วรรคสาม
มีการยืนฟ้องคดีต่อศาลแพ่ ง หรือศาลอาญา
เป็ นคดีทีเกิดขึนนอกเขตของศาลแพ่ง หรือ
ศาลอาญา
ใช้ ดุลพินิจยอมรับไว้
พิจารณาพิพากษา หรือ

มีคาํ สังโอนคดีไปยังศาล
ยุตธิ รรมอืนทีมีเขตอํานาจ

40

20

.

ข้ อยกเว้นเขตอํานาจศาลแพ่งและศาลอาญา
ตัวอย่ างการใช้ ดุลพินิจยอมรับไว้พจิ ารณาพิพากษา


คําพิพากษาศาลฎีกาที 6287/38
ศาลแพ่ ง รั บ ฟ้ องคดี และดํา เนิ น กระบวนพิ จ ารณา
สื บพยานโจทก์ จําเลยจนเสร็จ
คําพิพากษาศาลฎีกาที 2403/23






ศาลแพ่งอนุญาตให้ถอนฟ้ องจําเลยทีอยู่ในเขตศาล และ
ดําเนิ นกระบวนพิจารณาสื บพยานจําเลยทีไม่มีภูมิลาํ เนา
ในเขตศาลจนเสร็จ
41

ข้ อยกเว้นเขตอํานาจศาลแพ่งและศาลอาญา


คําพิพากษาศาลฎีกาที 2595/34




ศาลแพ่งรับฟ้ องโจทก์ไว้ นัดชีสองสถาน กําหนดให้โจทก์
เสี ยค่าขึนศาลเพิม และโจทก์เสี ยค่าขึนศาลครบแล้ว

คําพิพากษาศาลฎีกาที 2115/2523 (ป)



ศาลอาญาไต่ส วนมูลฟ้ องแล้ว สังคดีมีมูลให้ประทับฟ้ อง
และนัดสื บพยานโจทก์ไว้แล้ว
แต่ถา้ การไต่สวนมูลฟ้ องไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถือว่ามี
การไต่สวนมูลฟ้ อง เช่น ผูพ้ ิพากษาประจําศาลไม่มีอาํ นาจ
ตามมาตรา 25 (3) (4) และ (5)

42
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ข้ อยกเว้นเขตอํานาจศาลแพ่งและศาลอาญา

สํ าหรับคดีซึงเกิดขึนในเขตศาลแขวงและอยู่ในอํานาจของ
ศาลแขวง ตามมาตรา 19/1
*ถ้ายืนฟ้ องต่อศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ศาลแพ่งตลิง
ชัน ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาล
อาญา ศาลอาญากรุ งเทพใต้ ศาลอาญาตลิงชัน ศาลอาญา
ธนบุรี ศาลอาญาพระโขนง ศาลอาญามีนบุรี ให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของศาลดังกล่าวทีจะยอมรับพิจารณาคดีใดคดีหนึง
ทียืนฟ้องเช่ นนัน หรื อ มีคาํ สั งโอนคดีไปยังศาลแขวงทีมี
เขตอํานาจก็ได้ (มาตรา 19/1 วรรคหนึง)

43

ข้ อยกเว้นเขตอํานาจศาลแพ่งและศาลอาญา
**แต่หากศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ศาลแพ่งตลิงชัน

ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาล
อาญา ศาลอาญากรุ งเทพใต้ ศาลอาญาตลิงชัน ศาลอาญา
ธนบุรี ศาลอาญาพระโขนง ศาลอาญามีนบุรี ได้มีคาํ สั งรับ
ฟ้องคดีเช่ นว่ านันไว้แล้ ว ให้ ศาลดังกล่ าวพิจารณาพิพากษา
คดีนันต่อไป (มาตรา 19/1 วรรคหนึง)
-ดังนันหากศาลดังกล่าวรับฟ้ องแล้ว จะใช้ดุลพินิจไม่
ยอมรับคดีหรื อโอนคดีไปยังศาลแขวงทีมีเขตอํานาจไม่ได้

44
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ข้ อยกเว้นเขตอํานาจศาลแพ่งและศาลอาญา
ั นคดีทีอยูใ่ นอํานาจศาล
***ในกรณี ทีขณะยืนฟ้ อง คดีนนเป็

แพ่ง ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ศาลแพ่งตลิงชัน ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญา
กรุ งเทพใต้ ศาลอาญาตลิงชัน ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญา
พระโขนง ศาลอาญามีนบุรี อยูแ่ ล้ว แม้ต่อมาจะมีพฤติการณ์
เปลียนแปลงไปทําให้ คดีนันเป็ นคดีทอยู
ี ่ในอํานาจของศาล
แขวง ก็ให้ศาลดังกล่าวพิจารณาพิพากษาคดีนนต่
ั อไป
(มาตรา 19/1 วรรคสอง)

45

ข้ อสั งเกต มาตรา 16 วรรคสาม, 19/1
-กรณีคดีเกิดขึนนอกเขตของศาลแพ่ง ศาลอาญา
แต่ยนฟ้
ื องต่อศาลแพ่ง ศาลอาญา เป็ นกรณี ตามมาตรา
16 วรรคสาม
-แต่กรณีคดีทีเกิดขึนในเขตศาลแขวง และอยูใ่ น
อํานาจของศาลแขวง แต่เขตทีคดีเกิดขึนนันก็อยูใ่ นเขต
ของศาลแพ่ง ศาลอาญาด้วย เป็ นกรณีตามมาตรา 19/1
วรรคหนึง ไม่ใช่มาตรา 16 วรรคสาม

46
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อํานาจศาลอุทธรณ์







อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทีอุทธรณ์คาํ พิพากษา หรื อคําสังศาล
ชันต้น
อํานาจพิพากษาในคดีโทษประหารชีวิตหรื อจําคุกตลอดชีวิต
วินิจฉัยชี ขาดคําร้องคําขอทียืนต่อศาลอุทธรณ์หรื อศาลอุทธรณ์
ภาค
วิ นิ จ ฉัย ชี ขาดคดี ที ศาลอุ ท ธรณ์ แ ละศาลอุ ท ธรณ์ ภ าคมี อ ํา นาจ
วินิจฉัยได้ตามกฎหมายอืน เช่น รัฐธรรมนูญ ม.226 ว.6
47

อํานาจศาลฎีกา
พิจารณาคดีทรัี ฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติให้
เสนอต่ อศาลฎีกาได้
โดยตรง
(เช่ น รธน ม. 226 ว.1, 235)
พิจารณาคดีทมีี การอุทธรณ์
หรือฎีกา

ศาลชันต้ น
ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ ภาค

ของ

คําพิพากษา
คําสั ง
48
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อํานาจศาลฎีกา

ศาลฎีกาอาจไม่ พจิ ารณาพิพากษาคดีทีเสนอมาก็ได้ หากปรากฏว่า







เป็ นกรณีทีศาลฎีกาเห็นว่าข้อกฎหมาย/ข้อเท็จจริ ง ทีมีการ
อุทธรณ์ ฎีกานัน จะไม่เป็ นสาระอันควรแก่การพิจารณา
เป็ นการใช้อาํ นาจตามพระธรรมนูญฯ ม. 23 ว.1
เดิมเป็ นการใช้อาํ นาจตาม รธน 2550 ม. 219 ว.2 ด้วย แต่
ตาม รธน 2560 ไม่บญั ญัติเรื องดังกล่าวไว้
ตามระเบียบทีประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการไม่รับคดีซึงข้อ
กฎหมายหรื อข้อเท็จจริ งทีอุทธรณ์หรื อฎีกาจะไม่เป็ นสาระอัน
ควรแก่การพิจารณาไว้พิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551

49

อํานาจศาลฎีกา

คําพิพากษาฎีกาที 2454/2552







จําเลยฎีกาว่าในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
โจทก์โอนทีดินพิพาทให้บุคคลอืน โจทก์จึงไม่มีอาํ นาจ
ฟ้ อง
เป็ นการฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายซึงศาลฎีกาเคยวินิจฉัย
ทํานองเดียวกันว่า อํานาจฟ้ องของโจทก์ยงั บริ บูรณ์อยูแ่ ม้
ภายหลังจะได้โอนสิ ทธิ ครอบครองให้บุคคลอืน
ไม่มีเหตุเปลียนแปลงแนววินิจฉัยเดิม
เป็ นฎีกาทีไม่เป็ นสาระแก่คดีอนั ควรแก่การพิจารณา

50
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อํานาจศาลฎีกา
คําพิพากษาฎีกาที 9520/2553





จําเลยที 3 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริ งว่ามิได้ร่วมกันมี
กัญชาไว้ในครอบครองเพือจําหน่าย
ศาลฎีกาเห็นว่าศาลอุทธรณ์ภาค 9 ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริ ง
ดังกล่าวไว้ชอบด้วยเหตุผลแล้ว จึงไม่มีเหตุ
เปลียนแปลงคําวินิจฉัย
เป็ นฎีกาทีไม่เป็ นสาระแก่คดีอนั ควรแก่การพิจารณา
51

อํานาจศาลฎีกา
คําพิพากษาฎีกาที 9520/2553 (ต่อ)






ศาลฎีกาไม่รับฎีกาของจําเลยที 3 ไว้พิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญ (2550) มาตรา 219 วรรคสอง ประกอบ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 23 วรรคหนึง
แต่ศาลฎีการับวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่าการ
กระทําของจําเลยที 1 และ ที 3 เป็ นความผิดฐานร่ วมกัน
มียาเสพติดให้โทษประเภท 3 ไว้ในครอบครองเพือ
จําหน่ายหรื อไม่
การสังไม่รับคดีไว้พิจารณาจึงไม่รับไว้บางส่วนได้
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อํานาจของผู้พพิ ากษาคนเดียว






อํานาจผูพ้ ิพากษาคนเดียวในทุกชันศาล
อํานาจผูพ้ ิพากษาคนเดียวในศาลชันต้น
ผูพ้ ิพากษาประจําศาลไม่มีอาํ นาจ (มาตรา 25 (3)
(4) หรื อ (5))
ผูพ้ ิพากษาประจําศาลและผูพ้ ิพากษาอาวุโสจะเป็ น
ผูท้ าํ การแทนไม่ได้
53

อํานาจผู้พพิ ากษาคนเดียวในทุกชันศาล








เป็ นการใช้อาํ นาจตามมาตรา 24
มีอาํ นาจออกหมายเรี ยก หมายอาญา หรื อหมายสัง
ออกคําสังใดๆ ซึ งมิได้เป็ นไปในทางวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาท
แห่ งคดี
ผูพ้ ิ พากษาประจําศาล และ ผูพ้ ิพากษาอาวุโสมี อาํ นาจตาม
มาตรานีด้วย
แต่ผชู ้ ่วยผูพ้ ิพากษาไม่มีอาํ นาจตามมาตรานี (ฎ. 7352/50)
54
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.

อํานาจออกหมาย






หมายอาญามี 5 ประเภท ได้แก่ หมายจับ หมายขัง
หมายจําคุก หมายปล่อยและหมายค้น
มี อ ํา นาจออกหมายอาญาได้ท ังในคดี แ พ่ง และ
คดีอาญา
โดยไม่ตอ้ งพิ จารณาจํานวนทุนทรั พย์ใ นคดี แ พ่ ง
หรื ออัตราโทษในคดีอาญา
55

อํานาจออกคําสั ง





มีอาํ นาจออกคําสังได้ทงในคดี
ั
แพ่งและคดีอาญา
โดยไม่ตอ้ งพิ จารณาจํานวนทุนทรัพย์ในคดีแพ่ ง หรื อ
อัตราโทษในคดีอาญา
เช่น คําสังไม่รับฟ้ อง หรื อคืนคําคู่ความ (ป.วิ.พ. ม.18)
คําสังโอนคดี (ป.วิ.พ. ม.6, 28) คําสังให้รวมการ
พิจารณาคดีเข้าด้วยกัน (ป.วิ.พ. ม.28) คําสังงดการไต่
สวนมูลฟ้ อง (ป.วิ.อ. ม.14) คําสังเรี ยกพยานมาสืบ
เพิมเติม (ป.วิ.อ. ม.150)
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อํานาจออกคําสั ง
กรณีดังต่อไปนีไม่ ใช่ การออกคําสังตามมาตรา 24(2)


การตรวจคําร้องขัดทรัพย์ แล้วมีคาํ สังว่าผูร้ ้องเป็ นผูม้ ี
หุ้นส่ วนในการซือทีดินทียึด และผูร้ ้องไม่ได้กล่าวอ้าง
ว่าจําเลยหรื อลูกหนีตามคําพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์
ทียึดไว้ จึงไม่มีสิทธิ ยนคํ
ื าร้องขัดทรัพย์ ให้ยกคําร้องนัน
เป็ นการวินิจฉัยชีขาดคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 131(2)
(ฎ. 125/2526)
57

อํานาจออกคําสั ง





คําสังยกคําร้องของผูร้ ้องทีอ้างว่ามิใช่บริ วารของโจทก์
ในคดีฟ้องขับไล่ เป็ นการออกคําสังทีมีลกั ษณะเป็ นการ
วินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทแห่ งคดี (ฎ. 3459/2538)
คําสังวินิจฉัยชี ขาดคดี ชนขอคื
ั
นของกลางในคดี อาญา
ผูร้ ้องอ้างว่าเป็ นเจ้าของรถจักรยานยนต์ และมิได้รู้เห็น
เป็ นใจในการกระทําความผิด แต่โจทก์คดั ค้าน จึ งเป็ น
คดี มีขอ้ พิพาททีศาลต้องวินิจฉัยชี ขาด เมือเป็ นคดีทีอยู่
ในอํานาจพิ จารณาพิ พากษาของศาลจังหวัด จึงต้องมี
องค์คณะอย่างน้อยสองคน (ฎ. 8492/2548)
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อํานาจออกคําสั ง


การที ผู้ ร้ องไม่ ม าศ าล ในวั น นั ด ไต่ สวนคํ า ร้ อง
ศาลจังหวัดโดยผูพ้ ิพากษานายเดียว มีคาํ สังให้ยกคําร้อง
ของผู้ร้ อ งที ขอคื น ของกลางที ศาลสั งริ บ โดยฟั ง
ข้อ เท็ จ จริ งว่ า ผู ้ร้ อ งรู ้ เ ห็ น เป็ นใจด้ว ยในการกระทํา
ความผิด เป็ นการวินิจฉัยชี ขาดข้อพิพาทแห่ งคดี จึ งไม่
ชอบด้วยพระธรรมนู ญศาลยุติธรรม มาตรา 24(2), 26
(ฎ. 8914/2551)
59

อํานาจออกคําสั ง
การวินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทแห่ งคดีตามคําร้องขอเฉลียทรัพย์
(ป.วิ.พ. มาตรา 290 ตรงกับมาตรา 326 (ใหม่)) ศาลชันต้นซึ งเป็ น
ศาลจังหวัดต้องมีองค์คณะอย่างน้อย 2 คนจึงเป็ นองค์คณะทีมี
อํานาจพิพากษาคดีได้ตามมาตรา 26 การทีผูพ้ ิพากษาคนเดียวใน
ศาลชันต้นเป็ นองค์คณะพิจารณาและมีคาํ สังวินิจฉัยชีขาดข้อ
พิพาทโดยไม่มีอาํ นาจกระทําเช่นนันได้ตามมาตรา 24(2) และ
มาตรา 25 จึงเป็ นกรณี ทีศาลชันต้นมิได้ปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตาม
กฎหมาย ต้องให้ศาลชันต้นดําเนินการให้ถูกต้องก่อน
(ฎ.3977/2553)
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อํานาจออกคําสั ง
การสังคําร้องขออนุญาตให้ผจู ้ ดั การมรดกร่ วมคนหนึง
ลาออกจากการเป็ นผูจ้ ดั การมรดกและตังผูจ้ ดั การมรดกทีเหลืออยู่
เพียงคนเดียวให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดกเพียงผูเ้ ดียว ถือเป็ นการวินิจฉัย
ชีขาดข้อพิพาทแห่ งคดี ต้องมีผพู้ ิพากษาอย่างน้อยสองคนจึงเป็ น
องค์คณะทีมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ตามมาตรา 26 ผู้
พิพากษาคนเดียวไม่มีอาํ นาจพิจารณาและมีคาํ สังตามมาตรา 24
(2), 25 (ฎ.12189/2557)
61

อํานาจผู้พพิ ากษาคนเดียวในศาลชันต้ น
ผูพ้ ิพากษาคนเดียวในศาลชันต้นมีอาํ นาจตามมาตรา 25 ดังนี
 ไต่สวนและวินิจฉัยชี ขาดคําร้องหรื อคําขอ (มาตรา 25 (1))
เมือคู่ความยืนคําร้องหรื อคําขอขึนมาให้ศาลวินิจฉัย
ํ สังเกียวกับวิธีการเพือความปลอดภัย
 ไต่สวนและมีคา
(มาตรา 25 (2)) ซึงมีบญั ญัติไว้ใน ป.อ. มาตรา 39 และเมือ
วิธีการเพือความปลอดภัยเป็ นส่ วนหนึงของคําพิพากษา
คําพิพากษานันต้องชอบด้วยกฎหมาย เช่น
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อํานาจผู้พพิ ากษาคนเดียวในศาลชันต้ น

คําพิพากษาศาลฎีกาที 5943/2548 (ป)

ศาลชันต้นพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย 1 ปี และปรับ 5,000 บาท
โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี และให้คุมความประพฤติ
จําเลยไว้ แต่มีผพู ้ ิพากษาลงนามในคําพิพากษาคนเดียว จึงเป็ น
กรณี ทีศาลชันต้นมิได้ปฏิบตั ิตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
มาตรา 17 ประกอบมาตรา 25(5) ทังนี เพราะผูพ้ ิพากษาคนเดียว
จะพิพากษาลงโทษจําคุกเกิน 6 เดือนไม่ได้ เมือคําพิพากษาศาล
ชันต้นไม่ชอบ ย่อมมีผลให้คาํ สังเกียวกับวิธีการเพือความ
ปลอดภัยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

63

อํานาจผู้พพิ ากษาคนเดียวในศาลชันต้ น
ไต่ สวนมูลฟ้องและมีคําสังในคดีอาญา (มาตรา 25(3))
ํ สังไต่ส วนมูลฟ้ อง และผูพ้ ิพากษาคนเดี ย ว
 ถ้า ในระหว่ า งการมี ค า
เห็นควรยกฟ้ องเพราะคดี ไม่มีมูล การมี คาํ สังนี จะกลายเป็ นคําสั ง
วินิจฉัยชีขาดข้อพิพาทแห่ งคดี
้ ิพากษาคนเดี ยวที จะเป็ นองค์คณะ
 ต้อ งพิ จ ารณาว่า อยู่ใ นอํา นาจผูพ
พิจารณาพิพากษาได้หรื อไม่ คื อต้องเป็ นคดี ทีมีอตั ราโทษอย่างสู ง
จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
่ นอํานาจก็ตอ้ งนํามาตรา 31(1) ประกอบมาตรา 29 มา
 ถ้าไม่อยูใ
บังคับใช้
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อํานาจผู้พพิ ากษาคนเดียวในศาลชันต้ น


พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง ทุนทรัพย์ ไม่ เกิน 300,000 บาท
(มาตรา 25(4))
ปกติเป็ นกรณี การพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทีอยูใ่ นอํานาจ

ศาลแขวงอยูแ่ ล้ว
ถ้า ปรากฏขึ นในระหว่ า งพิ จ ารณาของศาลว่ า ราคา

ทรัพย์สินเกินกว่าอํานาจพิจารณาพิพากษาของผูพ้ ิพากษา
คนเดี ยวในศาลชันต้น ต้องดํา เนิ นการตามมาตรา 31(4)
ประกอบมาตรา 28 หรื อ 29 แล้วแต่กรณี
65

อํานาจผู้พพิ ากษาคนเดียวในศาลชันต้ น


พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึงมีอตั ราโทษจําคุกอย่ างสู งไม่ เกิน
3 ปี หรือปรับไม่ เกิน 60,000 บาท หรือทังจําทังปรับ แต่จะ
ลงโทษจําคุกเกิน 6 เดือน หรือปรับเกิน 10,000 บาท หรือทังจํา
ทังปรับ ไม่ ได้ (มาตรา 25(5))
คําพิพากษาฎีกาที 4479/2549 ผูพ้ ิพากษาคนเดียวมีอาํ นาจ

พิจารณาพิพากษาความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลได้ ไม่มี
ข้อห้ามมิให้ผพู ้ ิพากษาทีสังให้เจ้าหน้าทีรายงานการกระทํา
ความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล เป็ นผูพ้ ิจารณาพิพากษาคดี
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อํานาจผู้พพิ ากษาคนเดียวในศาลชันต้ น






คําพิพากษาศาลชันต้นซึงเป็ นศาลแขวงมีผพู ้ ิพากษาลงนามให้
จําคุกจําเลย 1 ปี ต้องมีผพู ้ ิพากษาเป็ นองค์คณะอย่างน้อย 2 คนจึง
เป็ นกรณี ทีศาลชันต้นมิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(ฎ.6234/2548)
กรณี ค วามผิ ด หลายกรรมต่ า งกัน ผูพ้ ิ พ ากษาคนเดี ย วมี อ ํา นาจ
พิจารณาพิพากษาหรื อไม่ ต้องดูจากอัตราโทษอย่างสู งสําหรับแต่
ละกระทงความผิดเป็ นสําคัญ (ฎ.530/2480(ป) ฎ.2887/2540)
กรณี ก ารกระทํา กรรมเดี ย วเป็ นความผิด ต่ อ กฎหมายหลายบท
ผูพ้ ิพากษาคนเดี ยวมี อาํ นาจพิจารณาพิพากษาหรื อไม่ ต้องดู จาก
อั ต ราโทษอย่ า งสู งข องบทที มี โทษหนั ก ที สุ ดเป็ นสํ า คั ญ
(ฎ.1509/2527 ฎ.7651/2552 ฎ.22056/2555)
67

อํานาจผู้พพิ ากษาคนเดียวในศาลชันต้ น
-อํานาจของผูพ้ ิพากษาคนเดียวในการพิพากษาลงโทษ กรณี
ความผิดหลายกรรมต่างกัน ต้องพิจารณา “โทษสุทธิ” ในแต่ละ
กระทงความผิดเป็ นสําคัญ (ฎ.5868/2554)
-โทษสุทธิ หมายถึง โทษสุทธิทีลงแก่จาํ เลยภายหลังจากเพิม
และลดแล้ว (ฎ.1666/2550)
-กรณี การเพิมโทษ เมือเพิมแล้วต้องลงโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ (ฎ.4189/2550
(ป))
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อํานาจผู้พพิ ากษาคนเดียวในศาลชันต้ น

-กรณี นาํ โทษทีรอการลงโทษในคดีอนมาบวกโทษ
ื
หรื อการนับ
โทษต่อ โทษในคดีอืนไม่ใช่กรณี ทีศาลในคดีนีพิพากษา เมือ
ผูพ้ ิพากษาคนเดียวในคดีนีลงโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน แม้นาํ โทษ
ทีรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนมารวมกับโทษในคดีนีแล้วเกิน 6
เดือน ผูพ้ ิพากษาคนเดียวในคดีนีย่อมมีอาํ นาจกระทําได้
-การกําหนดโทษทีรอไว้ ในคดีอนแล้
ื วนํามาบวกกับโทษในคดี
นี ต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับมาตรา 25(5) ด้วย ผูพ้ ิพากษาคนเดียวใน
ศาลชันต้นจะกําหนดโทษทีรอโดยให้จาํ คุกเกิน 6 เดือน หรื อปรับ
เกิน 10,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ ไม่ได้ (ข้อสอบเนติ สมัยที 70)
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อํานาจผู้พพิ ากษาคนเดียวในศาลชันต้ น




ผูพ้ ิพากษาประจําศาลไม่มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาตามมาตรา
25 (3) (4) หรื อ (5) มีเพียงอํานาจตาม (1) และ (2) เท่านัน
หากฝ่ าฝื น คําพิพากษาหรื อคําสังดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
ผูพ้ ิพากษาอาวุโสไม่มีขอ้ จํากัดเรื องอํานาจตามมาตรา 25 จึงเป็ น
ผูพ้ ิพากษาคนเดียวในศาลชันต้นทีเป็ นองค์คณะพิจารณา
พิพากษาคดีตาม (1) ถึง (5) ได้
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องค์ คณะผู้พพิ ากษา




องค์คณะในศาลชันต้ น
องค์ คณะในศาลอุ ท ธรณ์ ศาลอุ ท ธรณ์ ภาค หรื อ
องค์คณะในศาลฎีกา
71

องค์ คณะผู้พพิ ากษา

องค์คณะในศาลชันต้ น




ถ้าเป็ นคดีแพ่งหรื อคดีอาญาทีอยูใ่ นอํานาจพิจารณา
พิพากษาของผูพ้ ิพากษาคนเดียวเป็ นองค์คณะในศาล
ชันต้น ตามมาตรา 25 ให้บงั คับตามมาตรา 25
ถ้าเป็ นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแขวง
ศาลแขวงมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดี ไต่สวน
และมีคาํ สังซึ งผูพ้ ิพากษาคนเดียวมีอาํ นาจ ตามมาตรา
17, 24, 25
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องค์ คณะผู้พพิ ากษา

องค์คณะในศาลชันต้ น


ถ้าเป็ นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมอืน
ต้องเป็ นไปตามพระราชบัญญัติจดั ตังศาลนันๆ เช่น
พระราชบัญญัติจดั ตังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 ทีต้องประกอบด้วยผูพ้ ิพากษา
ผูพ้ ิพากษาสมทบฝ่ ายนายจ้างและลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ าย
ละ 1 คน จึงจะครบองค์คณะ (ฎ.7473-7530/2543,
ฎ.399/2544)
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องค์ คณะผู้พพิ ากษา





องค์คณะผูพ้ ิพากษาทีจะพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชันต้น
ต้องมีผพู ้ ิพากษาอย่างน้อย 2 คน และต้องไม่เป็ นผูพ้ ิพากษา
ประจําศาลเกิน 1 คน
คําพิพากษาศาลฎีกาที 7651/2552 โจทก์ฟ้องจําเลยต่อศาล
จังหวัดว่ากระทําความผิดกรรมเดียวฐานหมินประมาทโจทก์
ร่ วมโดยการโฆษณา ตาม ป.อ. มาตรา 326 และ 328 ซึง
มาตรา 328 มีระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน
200,000 บาท ศาลชันต้นต้องมีผพู ้ ิพากษาอย่างน้อย 2 คนจึง
เป็ นองค์คณะทีมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ การทีศาล
ยกฟ้ องโดยผูพ้ ิพากษาคนเดียวเป็ นผูพ้ ิจารณาพิพากษาคดี จึง
ไม่ชอบด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25(5), 26
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องค์ คณะผู้พพิ ากษา
คําพิพากษาศาลฎีกาที 5255/2559 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษ
จําเลยตาม ป.อ. มาตรา 326 และ 328 ซึงมาตรา 328 มีระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท ศาลชันต้นต้องมี
ผูพ้ ิพากษาอย่างน้อย 2 คนจึงเป็ นองค์คณะทีมีอาํ นาจพิจารณา
พิพากษาคดีได้ตามมาตรา 26 การทีศาลจังหวัดพิจารณาคดีแล้ว
พิพากษาลงโทษจําเลยตามป.อ. มาตรา 326, 328, 91 โดย
ผูพ้ ิพากษาคนเดียวเป็ นผูพ้ ิจารณาพิพากษาคดี จึงไม่ชอบด้วย
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25(5), 26
75

องค์ คณะผู้พพิ ากษา



ในกรณี ทีผูพ้ ิพากษาหลายคนเป็ นองค์คณะใน
คดีอาญา มีความเห็นแย้งกัน ให้ผพู้ ิพากษาซึ งมี
ความเห็นเป็ นผลร้ายแก่จาํ เลยมาก ยอมเห็นด้วย
กับผูพ้ ิพากษาซึ งมีความเห็นเป็ นผลร้ายแก่จาํ เลย
น้อยกว่า (ป.วิ.อ. ม. 184) ไม่อาจนําเรื องเหตุจาํ เป็ น
อืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ตามมาตรา 29 มาใช้บงั คับ
ได้ (ฎ. 6988/2549)
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องค์ คณะผู้พพิ ากษา
-ในกรณี ทีผูพ้ ิพากษาหลายคนเป็ นองค์คณะในคดีแพ่ง
มีความเห็นแย้งกันจนหาเสี ยงข้างมากมิได้ ต้องดําเนินการ
ตามมาตรา 31(3) ประกอบมาตรา 28, 29
-คําพิพากษาของศาลชันต้นทีไม่ครบองค์คณะตาม
มาตรา 26 ถือเป็ นคําพิพากษาทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลสูง
ต้องยกย้อนสํานวนไปให้ศาลชันต้นพิพากษาใหม่
77

องค์ คณะผู้พพิ ากษา



คําพิพากษาศาลฎีกาที 3977/2553 การวินิจฉัยชีขาดข้อ
พิพาทแห่งคดีตามคําร้องขอเฉลียทรัพย์ (ป.วิ.พ. ม. 290
ตรงกับมาตรา 326 (ใหม่)) ศาลชันต้นซึ งเป็ นศาลจังหวัด
ต้องมีองค์คณะอย่างน้อย 2 คนจึงเป็ นองค์คณะทีมีอาํ นาจ
พิพากษาคดีได้ตามมาตรา 26 การทีผูพ้ ิพากษาคนเดียวใน
ศาลชันต้นเป็ นองค์คณะพิจารณาและมีคาํ สังวินิจฉัยชีขาด
ข้อพิพาทโดยไม่มีอาํ นาจกระทําเช่นนันได้ตามมาตรา
24(2) และมาตรา 25 จึงเป็ นกรณี ทีศาลชันต้นมิได้ปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องให้ศาลชันต้นดําเนินการให้
ถูกต้องก่อน
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องค์ คณะผู้พพิ ากษา

องค์ คณะในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค หรือศาลฎีกา (มาตรา 27)



ต้องมีผพู ้ ิพากษาอย่างน้อย 3 คน
ถ้าผูพ้ ิพากษาได้ลงนามไว้ในต้นร่ างคําพิพากษาแล้ว ต่อมา
ปรากฏว่าได้เกษียณอายุราชการ 1 คน และย้ายไปดํารงตําแหน่ง
อืน 1 คน ก่อนทีจะลงลายมือชือในคําพิพากษา ตามบันทึกของ
ประธานศาลฎีกาต่อท้ายคําพิพากษาศาลฎีกาแสดงเหตุที
ผูพ้ ิพากษามิได้ลงลายมือชือโดยอ้างถึงการลงลายมือชือใน
ต้นร่ าง ย่อมแสดงแจ้งชัดว่าองค์คณะดังกล่าวมีความเห็นพ้อง
ด้วยกับคําพิพากษานันแล้ว จึงถือเป็ นองค์คณะตามกฎหมาย
และเป็ นคําพิพากษาทีชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ฎ.2892/2540)
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องค์ คณะผู้พพิ ากษา
องค์ คณะในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค หรือศาลฎีกา (มาตรา 27)
-กรณี ผพู้ ิพากษาองค์คณะเพียงแต่ยา้ ยไปรับราชการทีศาลอืน
ก่อนลงชือในคําพิพากษา ไม่ใช่กรณี ตามมาตรา 28, 29 แต่เป็ น
กรณี ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 141 ทีให้ผพู ้ ิพากษาอืนทีพิพากษาหรื อทํา
คําสังคดีนนหรื
ั ออธิบดีผพู ้ ิพากษา จดแจ้งเหตุทีผูพ้ ิพากษาคนนัน
มิได้ลงลายมือชือและมีความเห็นพ้องด้วยคําพิพากษาหรื อคําสัง
นันแล้วกลัดไว้ในสํานวนความ (ฎ.5873/2557 ฎ.10829/2558
ฎ.6341/2559)
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องค์ คณะผู้พพิ ากษา






ในกรณี ทีมีการประชุมใหญ่ของศาลนัน หรื อในแผนก
คดี ของศาลดังกล่ าว ผูพ้ ิพากษาที เข้าประชุ มใหญ่หรื อ
ประชุ ม แผนกคดี แ ละได้ตรวจสํา นวนคดี นันแล้ว มี
อํานาจพิพากษาหรื อทําคําสังคดีนนได้
ั
เฉพาะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ผูพ้ ิพากษาที
เข้าประชุมดังกล่าวมีอาํ นาจทําความเห็นแย้งได้ดว้ ย
ผูพ้ ิพากษาศาลฎีกาไม่มีอาํ นาจทําความเห็นแย้ง
81

การจ่ ายสํ านวนคดี
ผู้มีอาํ นาจจ่ายสํ านวนคดี







ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลอุทธรณ์
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
อธิบดีผพู้ ิพากษาศาลชันต้น
ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาล
ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าแผนกคดีในแต่ละศาล
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การจ่ ายสํ านวนคดี
การจ่ ายสํ านวนคดีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีกําหนด
โดยระเบียบราชการฝ่ ายตุลาการของศาลยุตธิ รรม


คท. 442/2551 การจ่ายสํานวนคดีตอ้ งจ่ายตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดโดยระเบียบราชการ
ฝ่ ายตุลาการของศาลยุติธรรมตามมาตรา 32 วรรคหนึ ง
ซึงไม่จาํ ต้องจ่ายสํานวนคดีขอให้ปล่อยชัวคราวให้ผู้
พิพากษาองค์คณะเดิมเป็ นผูส้ งั
83

การเรียกคืนหรือโอนสํ านวนคดี และ
การขอคืนสํานวนคดี
การเรียกคืนหรือโอนสํ านวนคดี
 การขอคืนสํ านวนคดี
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การเรียกคืนหรือโอนสํ านวนคดี
ผู้มีอาํ นาจเรียกคืน
หรือโอนสํานวนคดี ได้ แก่
• ประธานศาลฎีกา
•ประธานศาลอุทธรณ์
•ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค
•อ ธิ บดี ผู้ พิ พ า กษ าศ า ล
ชันต้ น
•ผู้พพิ ากษาหัวหน้ าศาล

อธิบดีผ้พู พิ ากษาภาคไม่ มี
อํานาจเรียกคืน หรือโอน
สํานวนคดี เช่ นเดียวกับ
อํานาจการจ่ ายสํ านวนคดี

ผู้พพิ ากษาหัวหน้ าแผนกคดี
ในศาล มีอาํ นาจจ่ ายสํ านวน
คดีแต่ ไม่ มีอาํ นาจเรียกคืนหรือ
โอนสํานวนคดี
85

การเรียกคืนหรือโอนสํ านวนคดี
ต้ องเป็ นกรณีทจะ
ี
กระทบกระเทือน
ต่ อความยุตธิ รรม
ในการพิจารณา
หรือพิพากษาคดี
ของศาลนัน
บุคคลกลุ่มนีต้ องไม่ เป็ น
องค์คณะในสํ านวนคดี
ดังกล่ าว

ต้ อ ง มี บุ ค ค ล ดั ง ต่ อ ไ ป นี เ ส น อ
ความเห็นให้ กระทําได้ (วรรคแรก)
รองประธานศาลฎีกา
รองประธานศาลอุทธรณ์
รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค
รองอธิบดีผ้ ูพพ
ิ ากษาศาลชันต้ น
ผู้ พิพ ากษาในศาลจั ง หวัด หรื อศาล
แขวงทีมีอาวุโสสู งสุ ดในศาลนัน
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การเรียกคืนหรือโอนสํ านวนคดี
ถ้ าบุคคลตามวรรคแรก
ไม่ อาจปฏิบัติราชการได้
หรือเข้ าเป็ นองค์คณะ
ในสํานวนคดี
ทีเรียกคืนหรือโอนนัน

ให้ รองฯ หรือ
ผู้พพิ ากษา
ทีมีอาวุโสถัดลงมา
ตามลําดับในศาลนัน
เป็ นผู้มีอาํ นาจในการ
เสนอความเห็นแทน
87

การเรียกคืนหรือโอนสํ านวนคดี
ในกรณีทมีี รองฯ 1 คน
หรือมีหลายคนแต่ ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้
หรือเข้ าเป็ นองค์ คณะ
ในสํ านวนคดีทีเรียกคืน
หรือโอนทังหมด

ให้ ผ้ พู พิ ากษาทีมี
อาวุโสสู งสุ ดของ
ศาลนันเป็ น
ผู้มีอาํ นาจในการ
เสนอความเห็น
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การเรียกคืนหรือโอนสํ านวนคดี
ผู้พพิ ากษาอาวุโส
ไม่ มีอํานาจในการ
เสนอความเห็น
ผู้พพิ ากษาประจําศาล
89

การขอคืนสํานวนคดี
ผุ้พพิ ากษาเจ้ าของสํ านวน
หรือองค์คณะผู้พพิ ากษา
มีคดีค้างการพิจารณาอยู่
เป็ นจํานวนมาก ทําให้ การ
พิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลนันล่าช้ า

ผู้พพิ ากษาเจ้ าของสํ านวน
หรือองค์คณะผู้พพิ ากษา
นัน ได้ ขอคืนสํานวนคดีที
ตนรับผิดชอบอยู่
(โดยสมัครใจ)
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การขอคืนสํานวนคดี
• ประธานศาลฎีกา
• ประธานศาลอุทธรณ์
• ประธานศาลอุ ท ธรณ์
ภาค
• อธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาล
ชันต้ น
• ผู้พพิ ากษาหัวหน้ าศาล

มีอาํ นาจรับคืนสํ านวน

โอนให้ ผ้พู พิ ากษา หรือ
องค์คณะอืนในศาลนัน
รับผิดชอบแทน
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