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ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม



ขอบเขตการบรรยาย

 1. ระบบศาล 

 2. ผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าในแต่ละศาล และผู้ทำการแทน 

 3. อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้า และผู้ทำการแทน รวมถึง

กรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ 

 4. เขตอำนาจศาล
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ขอบเขตการบรรยาย 

 5. อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียว 

 6. องค์คณะผู้พิพากษา 

 7. การจ่ายสำนวนคดี  

 8. การเรียกคืนหรือโอนสำนวนคดีและการขอคืน  

     สำนวนคดี
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ระบบศาล



อำนาจอธิปไตย

บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ
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ตุลาการ

ศาลยุติธรรม

ศาลปกครอง

ศาลทหาร

ศาลรัฐธรรมนูญ
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ศาลยุติธรรม

ศาลฎีกา

ศาลอุทธรณ์

ศาลชั้นต้น

l ศาลชั้นต้นในเขต  

กรุงเทพมหานคร 

l ศาลชำนัญพิเศษ 

l ศาลจังหวัด 

l ศาลแขวง 

l ศาลเยาวชนและ

ครอบครัว
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➢ ผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าในศาล 

- มาตรา 8 

- มาตรา 9 

 -มาตรา 13 
➢ ผู้ทำการแทน

ผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าในศาล
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ผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าในศาล  
!มาตรา 8 

• ตำแหน่งหัวหน้า 

 - ประธานศาลฎีกา 

 - ประธานศาลอุทธรณ์ 

 - ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 

 - อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำศาล 

• ตำแหน่งรองหัวหน้า
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ผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าในศาล  

!มาตรา 9 

• ตำแหน่งหัวหน้า 

 - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด 

 - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง 

 - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว 
• ตำแหน่งรองหัวหน้า
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ผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าในศาล  

!มาตรา 13 

• ตำแหน่งหัวหน้า 

 - อธิบดีผู้พิพากษาภาค  

• ตำแหน่งรองหัวหน้า  

             - รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค
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การเป็นผู้ทำการแทน

ตำแหน่งหัวหน้า

ว่างลง 

· ตาย 

· เกษียณราชการ 

· ลาออก 

· ปลดออก 

· ไล่ออก

ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

· ป่วยกะทันหัน 

· ลาป่วย 

· ลากิจ 

· ลาพักผ่อน 

· ไปราชการที่อื่น
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ผู้ทำการแทน

ตำแหน่งหัวหน้า 

ว่างลง 

หรือ 

ไม่อาจปฏิบัติ 

ราชการได้

ให้รองหัวหน้า 

ทำการแทน 

ถ้ามีหลายคน 

ให้ผู้ที่มีอาวุโส 

สูงสุด 

เป็นผู้ทำการแทน

ถ้าผู้ที่มีอาวุโส 

สูงสุดไม่อาจ 

ปฏิบัติราชการได้ 

ให้ผู้ที่มีอาวุโสถัด 

ลงมาตามลำดับ 

เป็นผู้ทำการแทน
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ผู้ทำการแทน 

ไม่มีผู้ทำการแทน 

หรือมี 

แต่ไม่อาจปฏิบัติ 

ราชการได้ 

ให้ผู้พิพากษาที่ 

มีอาวุโสสูงสุด 

ในศาลนั้น 

เป็นผู้ทำการแทน

ถ้าผู้ที่มีอาวุโส 

สูงสุดไม่อาจ 

ปฏิบัติราชการได้ 

ให้ผู้ที่มีอาวุโสถัด 

ลงมาตามลำดับ 

เป็นผู้ทำการแทน

ถ้าไม่มี 

ประธานศาลฎีกา 

จะส่ังให้ผู้พิพากษา 

คนหนึ่ง 

ทำการแทนก็ได้
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ผู้ทำการแทน

แต่ห้าม 

บุคคลต่อไปนี้ 

ทำการแทน

ผู้พิพากษาอาวุโส

ผู้พิพากษาประจำศาล
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ผู้ทำการแทน (มาตรา 13) 
!ข้อสังเกต 

➢  ผู้ทำการแทนอธิบดีผู้พิพากษาภาคได้ มีเพียงรองอธิบดีผู้

พิพากษาภาค เรียงตามลำดับอาวุโส 

➢ ไม่ใช้หลักเกณฑ์ที่ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้น

เป็นผู้ทำการแทน 

➢ ถ้าตำแหน่งว่างลง หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธาน

ศาลฎีกาส่ังให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งทำการแทน
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อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้า

● มาตรา 11 

● มาตรา 14 

● มาตรา 28 

● มาตรา 29  

● มาตรา 32 และ 33
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อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้า 
อำนาจตามมาตรา 11 (1) – (7) เช่น 

(1) นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีในศาลนั้น หรือเม่ือได้ตรวจ

สำนวนคดีใดแล้ว มีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ 

    - ในการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีในศาลนั้น 

ต้องเป็นการเข้าไปเป็นองค์คณะผู้พิพากษา 

     - มิได้มีการจำกัดประเภทคดีไว้
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อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้า 

- เป็นการปฏิบัติตามตำแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้นดำรงอยู่  

  มิใช่เป็นการเฉพาะตัว 

- ถ้าไม่ได้นั่งพิจารณาต้ังแต่ต้น จะลงลายมือชื่อทำคำ 

  พิพากษาไม่ได้ ทำความเห็นแย้งได้เท่านั้น
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อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้า 

(2) ส่ังคำร้องคำขอต่างๆที่ยื่นต่อตนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่า

ด้วยวิธีพิจารณาความ 

(4) ให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลนั้น ในข้อขัดข้องเนื่องในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา 

- นั่งพิจารณาคดีแทน ในกรณีที่ผู้พิพากษาองค์คณะในคดีมีเหตุสุดวิสัยหรือ

มีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ตามมาตรา 28
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อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้า 

- อำนาจลงลายมือชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้ง ภายหลังเม่ือได้ตรวจ

สำนวนนั้นแล้ว ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วง

ได้ ทำให้ผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้น ไม่อาจทำคำ

พิพากษาคดีนั้นต่อไปได้ ตามมาตรา 29 

- อำนาจในการจ่ายสำนวนคดี ตามมาตรา 32 (ยกเว้นอธิบดีผู้พิพากษาภาค) 

- อำนาจในการเรียกคืนสำนวนคดี ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง
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อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้า 

- อำนาจในการรับคืนสำนวนคดีและโอนให้ผู้พิพากษาหรือองค์คณะผู้

พิพากษาอื่นตามมาตรา 33 วรรคส่ี 

- อธิบดีผู้พิพากษาภาคมีอำนาจตามมาตรา 14 ด้วย 

- เป็นผู้พิพากษาในเขตอำนาจด้วยผู้หนึ่ง 

- ในกรณีจำเป็นจะส่ังให้ผู้พิพากษาในศาลที่อยู่ในเขตอำนาจ

ของตนไปช่วยทำงานชั่วคราวได้ไม่เกิน 3 เดือน 
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เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้
มาตรา 30  

- เป็นเหตุจำเป็นที่เกิดจากตัวผู้พิพากษาเอง 

- เกิดจาก 

1. พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ 

2. ถูกคัดค้านและถอนตัวไป (ป.วิ.พ. มาตรา 13(1)) 

3. ไม่อาจปฏิบัติราชการจนไม่สามารถนั่งพิจารณาหรือทำคำ  

     พิพากษาคดีนั้นต่อไปได้
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เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ 
มาตรา 31 

1. เป็นเหตุจำเป็นที่เกิดจากการใช้อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวใน

การพิจารณาพิพากษาคดี 

2. ทำให้เกิดปัญหา ดังนี้ 

2.1 ผู้พิพากษาคนเดียวไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาแล้วเห็นว่า 

      ควรพิพากษายกฟ้อง แต่คดีนั้นมีอัตราโทษเกินกว่าที่ 

      กำหนดในมาตรา 25(5)
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เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ 
2.2 ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีอาญา ตามมาตรา 25(5) 

      แล้วเห็นว่าควรพิพากษาลงโทษจำคุกเกินกว่า 6 เดือน  

      หรือปรับเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

2.3 คำพิพากษาหรือคำส่ังคดีแพ่ง จะต้องทำโดยองค์คณะที่ 

      ประกอบด้วยผู้พิพากษาหลายคน แต่ผู้พิพากษาในองค์ 

      คณะมีความเห็นแย้งจนหาเสียงข้างมากมิได้
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เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้

2.4 ผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณาคดีแพ่งตามมาตรา  

       25(4) ไปแล้ว ต่อมาปรากฏว่าราคาทรัพย์สินที่ 

       พิพาท หรือจำนวนเงินที่ฟ้อง เกินอำนาจผู้ 

       พิพากษาคนเดียว
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เขตอำนาจศาลยุติธรรม
         มาตรา 15 ห้ามมิให้ศาลยุติธรรมศาลใดศาลหนึ่ง 

รับคดีซึ่งศาลยุติธรรมอื่นได้ส่ังรับประทับฟ้องโดยชอบแล้ว 

ไว้พิจารณาพิพากษา เว้นแตค่ดีนั้นจะได้โอนมาตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือ 

ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

เป็นปัญหาที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
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เขตศาลยุติธรรม

ศาลชั้นต้น 

(มาตรา 16)

ศาลอุทธรณ์ 
(มาตรา 21)

ศาลฎีกา

เขตศาลชั้นต้นทั่วไป

เขตศาลเยาวชนและครอบครัว

เขตศาลยุติธรรมอื่น

เขตศาลอุทธรณ์

เขตศาลอุทธรณ์ภาค 1-9

เขตศาลแพ่งและศาลอาญา

28



อำนาจศาล

ศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์ 
(มาตรา 22)

ศาลฎีกา 
(มาตรา 23)

อำนาจศาลแขวง 

อำนาจศาลจังหวัด

อำนาจศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  

และศาลแพ่งธนบุรี

อำนาจศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้  

และศาลอาญาธนบุรี

อำนาจศาลยุติธรรมอื่น 29



อำนาจของศาลชั้นต้น

อำนาจศาลแขวง (มาตรา 17)

พิจารณาพิพากษาคดี ไต่สวน หรือมีคำส่ังใดๆ  

ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจ

มาตรา  24
มาตรา  25  

วรรคหนึ่ง 30



อำนาจของศาลชั้นต้น

อำนาจศาลจังหวัด (มาตรา 18)

คดีแพ่ง คดีอาญา

เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลยุติธรรมอื่น
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การฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจและเกิดข้ึนในเขตศาลแขวง

จังหวัดที่ไม่มีศาลแขวง ฟ้องที่ศาลจังหวัด

จังหวัดที่มีศาลแขวง ต้องฟ้องที่ศาลแขวง

ถ้านำคดีมายื่นฟ้องต่อ

ศาลจังหวัด

ศาลจังหวัดต้องมีคำส่ัง 

โอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขต

อำนาจ
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การฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจและเกิดข้ึนในเขตศาลแขวง

● คำพิพากษาศาลฎีกาที่  4094/49 

! แม้ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้รับฟ้องโจทก์ไว้ และมีการพิจารณาสืบ    

พยานโจทก์จนเสร็จและอยู่ระหว่างนัดสืบพยานจำเลย แต่เม่ือปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่าเป็นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงพิษณุโลก ศาล

จังหวัดพิษณุโลกย่อมไม่มีอำนาจพิจารณาคดีนี้อีกต่อไป  การที่ศาลมี

คำส่ังให้โอนคดีไปยังศาลแขวงซ่ึงเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเป็นการชอบ

ด้วยมาตรา 16 วรรคท้ายแล้ว
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การฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจและเกิดข้ึนในเขตศาลแขวง
!ข้อสังเกต 

➢ เม่ือศาลจังหวัดมีคำส่ังโอนคดีแล้ว ก็จะมีคำส่ังให้จำหน่ายคดี
ออกจากสารบบความของศาลจังหวัด 

➢ คำส่ังโอนคดีเป็นการออกคำส่ังใดๆ ซ่ึงมิได้เป็นไปในทาง
วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี ตามมาตรา 24(2)ผู้พิพากษานาย
เดียวมีอำนาจออกคำส่ังได้ แม้จะเป็นเพียงผู้พิพากษาประจำ
ศาล (ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาปี 2548) 

➢ ศาลแขวงมีคำส่ังโอนคดีไปศาลจังหวัดไม่ได้
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อำนาจของศาลชั้นต้น

อำนาจศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  

และศาลแพ่งธนบุรี

พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวง  

และคดีอื่นใดที่มิได้อยู่ในศาลยุติธรรมอื่น
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อำนาจของศาลชั้นต้น

อำนาจศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้  

และศาลอาญาธนบุรี

พิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวง  

และคดีอื่นใดที่มิได้อยู่ในศาลยุติธรรมอื่น  

รวมถึงคดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลที่มีอำนาจ

พิจารณาคดีอาญา 36



ข้อยกเว้นเขตอำนาจศาลแพ่งและศาลอาญา

มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง หรือศาลอาญา

เป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกเขตของศาลแพ่งหรือศาลอาญา

ใช้ดุลพินิจยอมรับไว้ 

พิจารณาพิพากษา

มีคำส่ังโอนคดีไปยังศาล 

ยุติธรรมอื่นที่มีเขตอำนาจ
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ข้อยกเว้นเขตอำนาจศาลแพ่งและศาลอาญา

! ตัวอย่างการใช้ดุลพินิจยอมรับไว้พิจารณาพิพากษา 

● คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6287/38 

− ศาลแพ่งรับฟ้องคดี และดำเนินกระบวนพิจารณาสืบ

พยานโจทก์ จำเลยจนเสร็จ 

● คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2403/23 

− ศาลแพ่งอนุญาตให้ถอนฟ้องจำเลยที่อยู่ในเขตศาล และ

ดำเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานจำเลยที่ไม่มีภูมิลำเนา

ในเขตศาลจนเสร็จ
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ข้อยกเว้นเขตอำนาจศาลแพ่งและศาลอาญา
● คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2545/34 

− ศาลแพ่งรับฟ้องโจทก์ไว้ นัดชี้สองสถาน กำหนดให้โจทก์เสีย

ค่าข้ึนศาลเพิ่ม และโจทก์เสียค่าข้ึนศาลครบแล้ว 

● คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2115/2523 (ป) 

− ศาลอาญาไต่สวนมูลฟ้องแล้ว ส่ังคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง และ

นัดสืบพยานโจทก์ไว้แล้ว 

− แต่ถ้าการไต่สวนมูลฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถือว่ามีการ

ไต่สวนมูลฟ้อง เช่น ผู้พิพากษาประจำศาลไม่มีอำนาจตาม

มาตรา 25 (3) (4) และ (5) 
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อำนาจศาลอุทธรณ์
➢ อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษา หรือคำส่ังศาลชั้นต้น 

➢ อำนาจพิพากษาในคดีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต 

➢ วินิจฉัยชี้ขาดคำร้องคำขอที่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค 

➢ วินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีอำนาจวินิจฉัยได้

ตามกฎหมายอื่น เช่น รธน ม. 219 ว.3
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อำนาจศาลฎีกา

พิจารณาคดีที่รัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหมายบัญญัติให้ 

เสนอต่อศาลฎีกาได้โดยตรง 

( รธน ม. 219 ว. 3)

พิจารณาคดีที่มีการอุทธรณ์ 

หรือฎีกา

คำพิพากษา

คำส่ัง

ศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์

ของ
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อำนาจศาลฎีกา
!ศาลฎีกาอาจไม่พิจารณาพิพากษาคดีที่เสนอมาก็ได้หากปรากฏว่า 

➢ เป็นกรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่าข้อกฎหมาย/ข้อเท็จจริง ที่มีการอุทธรณ์ ฎีกา

นั้น จะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา 

➢ เป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219 วรรคสอง 

➢ ตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการไม่รับคดีซ่ึงข้อกฎหมาย

หรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา

พิพากษา พ.ศ. 2551
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อำนาจศาลฎีกา
!คำพิพากษาฎีกาที่ 2454/2552 

− จำเลยฎีกาว่าในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์โอน
ที่ดินพิพาทให้บุคคลอื่น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง 

− เป็นการฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายซ่ึงศาลฎีกาเคยวินิจฉัยทำนอง
เดียวกันว่า อำนาจฟ้องของโจทก์ยังบริบูรณ์อยู่แม้ภายหลังจะได้
โอนสิทธิครอบครองให้บุคคลอื่น 

− ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงแนววินิจฉัยเดิม 

− เป็นฎีกาที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรแก่การพิจารณา
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อำนาจศาลฎีกา
!คำพิพากษาฎีกาที่ 9520/2553 

− จำเลยที่ 3 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงว่ามิได้ร่วมกันมีกัญชาไว้

ในครอบครองเพื่อจำหน่าย 

−  ศาลฎีกาเห็นว่าศาลอุทธรณ์ภาค 9 ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงดัง

กล่าวไว้ชอบด้วยเหตุผลแล้ว จึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำ

วินิจฉัย 

− เป็นฎีกาที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรแก่การพิจารณา
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อำนาจศาลฎีกา
!คำพิพากษาฎีกาที่ 9520/2553 (ต่อ) 

− ศาลฎีกาไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ไว้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 219 วรรคสอง ประกอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

มาตรา 23 วรรคหนึ่ง 

− แต่ศาลฎีการับวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่าการกระทำของ

จำเลยที่ 1 และ ที่ 3 เป็นความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้

โทษประเภท 3 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือไม่ 

− การส่ังไม่รับคดีไว้พิจารณาจึงไม่รับไว้บางส่วนได้
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อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียว
➢ อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในทุกชั้นศาล  

➢ อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น  

➢ ผู้พิพากษาประจำศาลไม่มีอำนาจ (มาตรา 25 (3) 

(4) หรือ (5))  

➢ ผู้พิพากษาประจำศาลและผู้พิพากษาอาวุโสจะ

เป็นผู้ทำการแทนไม่ได้
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อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในทุกชั้นศาล
➢ เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 24 

➢ มีอำนาจออกหมายเรียก หมายอาญา หรือหมายส่ัง 

➢ ออกคำส่ังใดๆ ซ่ึงมิได้เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี 

➢ ผู้พิพากษาประจำศาล และ ผู้พิพากษาอาวุโสมีอำนาจตามมาตรานี้ด้วย 

➢ แต่ผู้ช่วยผู้พิพากษาไม่มีอำนาจตามมาตรานี้ (ฎ. 7352/50)
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อำนาจออกหมาย
➢ หมายอาญามี 5 ประเภท ได้แก่ หมายจับ หมายขัง 

หมายจำคุก หมายปล่อยและหมายค้น 

➢ มีอำนาจออกหมายอาญาได้ทั้งในคดีแพ่งและคดี

อาญา 

➢ โดยไม่ต้องพิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ในคดีแพ่ง 

หรืออัตราโทษในคดีอาญา
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อำนาจออกคำส่ัง
➢ มีอำนาจออกคำส่ังได้ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา 

➢ โดยไม่ต้องพิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ในคดีแพ่ง หรืออัตรา

โทษในคดีอาญา 

➢ เช่น คำส่ังไม่รับฟ้อง หรือคืนคำคู่ความ (ป.วิ.พ. ม.18) คำส่ัง

โอนคดี (ป.วิ.พ. ม.6, 28) คำส่ังให้รวมการพิจารณาคดีเข้าด้วย

กัน (ป.วิ.พ. ม.28)คำส่ังงดการไต่สวนมูลฟ้อง (ป.วิ.อ. ม.14) 

คำส่ังเรียกพยานมาสืบเพิ่มเติม (ป.วิ.อ. ม.150)
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อำนาจออกคำส่ัง
!กรณีดังต่อไปนี้ไม่ใช่การออกคำส่ังตามมาตรา 24(2) 

➢ การตรวจคำร้องขัดทรัพย์ แล้วมีคำส่ังว่าผู้ร้องเป็นผู้มีหุ้น

ส่วนในการซ้ือที่ดินที่ยึด และผู้ร้องไม่ได้กล่าวอ้างว่าจำเลย

หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ที่ยึดไว้ จึง

ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขัดทรัพย์ ให้ยกคำร้องนั้น เป็นการ

วินิจฉัยชี้ขาดคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 131(2)    (ฎ. 

125/2526)
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อำนาจออกคำส่ัง
➢ คำส่ังยกคำร้องของผู้ร้องที่อ้างว่ามิใช่บริวารของโจทก์ในคดีฟ้องขับ

ไล่ เป็นการออกคำส่ังที่มีลักษณะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
แห่งคดี (ฎ. 3459/2538)  

➢ คำส่ังวินิจฉัยชี้ขาดคดีชั้นขอคืนของกลางในคดีอาญา    ผู้ร้องอ้างว่า
เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ และมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความ
ผิด แต่โจทก์คัดค้าน จึงเป็นคดีมีข้อพิพาทที่ศาลต้องวินิจฉัยชี้ขาด 
เม่ือเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด จึงต้องมี
องค์คณะอย่างน้อยสองคน (ฎ. 8492/2548)
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อำนาจออกคำส่ัง
➢ การที่ผู้ร้องไม่มาศาลในวันนัดไต่สวนคำร้อง           ศาล

จังหวัดโดยผู้พิพากษานายเดียว มีคำส่ังให้ยกคำร้องของ

ผู้ร้องที่ขอคืนของกลางที่ศาลส่ังริบ โดยฟังข้อเท็จจริง

ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด 

เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี จึงไม่ชอบด้วย

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 24(2) และ 26 (ฎ. 

8914/2551)
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อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น

◦ ผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้นมีอำนาจตามมาตรา 25 ดังนี้ 

➢ ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือคำขอ (มาตรา 25 (1)) เม่ือคู่ความ
ยื่นคำร้องหรือคำขอข้ึนมาให้ศาลวินิจฉัย 

➢ ไต่สวนและมีคำส่ังเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย (มาตรา 25 (2)) 
ซ่ึงมีบัญญัติไว้ใน ป.อ. มาตรา 39 และเม่ือวิธีการเพื่อความปลอดภัย
เป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษา คำพิพากษานั้นต้องชอบด้วยกฎหมาย 
เช่น
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อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น
!คำพิพากษาฎีกาที่ 5943/2548 (ป) 

! ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี และปรับ 5,000 บาท        

โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี และให้คุมความประพฤติจำเลยไว้ แต่มีผู้

พิพากษาลงนามในคำพิพากษาคนเดียว จึงเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติ

ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 17 ประกอบมาตรา 25(5) ทั้งนี้ 

เพราะผู้พิพากษาคนเดียวจะพิพากษาลงโทษจำคุก 6 เดือนไม่ได้ เม่ือคำ

พิพากษาศาลชั้นต้นไม่ชอบ ย่อมมีผลให้คำส่ังเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความ

ปลอดภัยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
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อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น
➢ ไต่สวนมูลฟ้องและมีคำส่ังในคดีอาญา (มาตรา 25(3)) 

➔ ถ้าในระหว่างการมีคำส่ังไต่สวนมูลฟ้อง และผู้พิพากษาคนเดียวเห็นควร
ยกฟ้องเพราะคดีไม่มีมูล การมีคำส่ังนี้จะกลายเป็นคำส่ังวินิจฉัยชี้ขาดข้อ
พิพาทแห่งคดี  

➔ ต้องพิจารณาว่าอยู่ในอำนาจผู้พิพากษาคนเดียวที่จะเป็นองค์คณะ
พิพากษาได้หรือไม่ คือต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่
เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

➔ ถ้าไม่อยู่ในอำนาจก็ต้องนำมาตรา 31(1) ประกอบมาตรา 29 มาบังคับใช้
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อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น
➢ พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง ทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท 

(มาตรา 25(4)) 

➔ ปกติเป็นกรณีการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งที่อยู่ใน

อำนาจศาลแขวงอยู่แล้ว 

➔ ถ้าปรากฏข้ึนในระหว่างพิจารณาของศาลว่าราคา

ทรัพย์สินเกินกว่าอำนาจพิจารณาพิพากษาของผู้

พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น ต้องดำเนินการตาม

มาตรา 28 หรือ 29 แล้วแต่กรณี
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อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น
➢ พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่จะลงโทษจำคุก

เกิน 6 เดือน หรือปรับเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ไม่ได้ 

(มาตรา 25(5)) 

➔ คำพิพากษาฎีกาที่ 4479/2549 ผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจ

พิจารณาพิพากษาความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้ ไม่มีข้อห้าม

มิให้ผู้พิพากษาที่ส่ังให้เจ้าหน้าที่รายงานการกระทำความผิด

ฐานละเมิดอำนาจศาล เป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดี
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อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น
➔ คำพิพากษาฎีกาที่ 6234/2548 คำพิพากษาศาลชั้นต้นซ่ึงเป็นศาลแขวง

มีผู้พิพากษาลงนามให้จำคุกจำเลย 1 ปี ต้องมีผู้พิพากษาเป็นองค์คณะ
อย่างน้อย 2 คนจึงเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

➔ กรณีความผิดหลายกรรมต่างกัน การพิจารณาว่าอยู่ในอำนาจผู้
พิพากษาคนเดียวหรือไม่ ต้องดูจากโทษสุทธิที่ลงแต่ละกระทงความ
ผิดเป็นสำคัญ 

➔ กรณีการเพิ่มโทษ รวมแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ฎ. 4189/2550 (ป)) 
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อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น
➢ ผู้พิพากษาประจำศาลไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาตามมาตรา 25 

(3) (4) หรือ (5) มีเพียงอำนาจตาม (1) และ (2) เท่านั้น       หาก

ฝ่าฝืนคำพิพากษาหรือคำส่ังดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

➢ ผู้พิพากษาอาวุโสไม่มีข้อจำกัดเรื่องอำนาจตามมาตรา 25 จึงเป็นผู้

พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้นที่เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี

ตาม (1) ถึง (5) ได้
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องค์คณะผู้พิพากษา

➢ องค์คณะในศาลชั้นต้น 

➢ องค์คณะในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค หรือ       
องค์คณะในศาลฎีกา
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องค์คณะผู้พิพากษา
!  องค์คณะในศาลชั้นต้น 

➔ ถ้าเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของผู้
พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะในศาลชั้นต้น ตามมาตรา 25 ให้
บังคับตามมาตรา 25 

➔ ถ้าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่น 
ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลนั้นๆ เช่น พระราช
บัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ที่
ต้องประกอบด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและ
ลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน จึงจะครบองค์คณะ (ฎ. 
7473-7530/2543, ฎ. 399/2544)
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องค์คณะผู้พิพากษา
➔ องค์คณะผู้พิพากษาที่จะพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ต้องมีผู้

พิพากษาอย่างน้อย 2 คน และต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน 1 

คน  

➔ คำพิพากษาฎีกาที่ 7651/2552 โจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดว่ากระทำ

ความผิดกรรมเดียวฐานหม่ินประมาทโจทก์ร่วมโดยการโฆษณา ตาม 

ป.อ. มาตรา 326 และ 328 ซ่ึงมาตรา 328 มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี 

และปรับไม่เกิน 200,000 บาท ศาลชั้นต้นต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย 2 

คนจึงเป็นองค์คณะที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ การที่ศาล

ยกฟ้องโดยผู้พิพากษาคนเดียวเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดี จึงไม่ชอบ

ด้วย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25(5) และ 26
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องค์คณะผู้พิพากษา
➔ ในกรณีที่ผู้พิพากษาหลายคนเป็นองค์คณะในคดีอาญา มีความเห็นแย้ง

กัน ให้ผู้พิพากษาซ่ึงมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำเลยมาก ยอมเห็นด้วย

กับผู้พิพากษาซ่ึงมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำเลยน้อยกว่า (ป.วิ.อ. ม. 

184) ไม่อาจนำเรื่องเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ตามมาตรา 29 

มาใช้บังคับได้ (ฎ. 6988/2549)  

➔ คำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ไม่ครบองค์คณะตามมาตรา 26 ถือเป็นคำ

พิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลสูงต้องยกย้อนสำนวนไปให้ศาล

ชั้นต้นพิพากษาใหม่ 
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องค์คณะผู้พิพากษา
➔ คำพิพากษาฎีกาที่ 3977/2553 การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดี

ตามคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ (ป.วิ.พ. ม. 290) ศาลชั้นต้นซ่ึงเป็นศาล
จังหวัดต้องมีองค์คณะอย่างน้อย 2 คนจึงเป็นองค์คณะที่มีอำนาจ
พิพากษาคดีได้ตามมาตรา 26 การที่ผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นต้น
เป็นองค์คณะพิจารณาและมีคำส่ังวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทโดยไม่มี
อำนาจกระทำเช่นนั้นได้ตามมาตรา 24(2) และมาตรา 25 จึงเป็น
กรณีที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องให้ศาลชั้น
ต้นดำเนินการให้ถูกต้องก่อน
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องค์คณะผู้พิพากษา
!องค์คณะในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาลฎีกา (มาตรา 27) 

➔ ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย 3 คน 

➔ ถ้าผู้พิพากษาได้ลงนามไว้ในต้นร่างคำพิพากษาแล้ว ต่อมาปรากฏว่าได้

เกษียณอายุราชการ 1 คน และย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น 1 คน ก่อนที่จะลง

ลายมือชื่อในคำพิพากษา  ตามบันทึกของประธานศาลฎีกาต่อท้ายคำ

พิพากษาศาลฎีกาแสดงเหตุที่ผู้พิพากษามิได้ลงลายมือชื่อโดยอ้างถึงการลง

ลายมือชื่อในต้นร่าง ย่อมแสดงแจ้งชัดว่าองค์คณะดังกล่าวมีความเห็นพ้อง

ด้วยกับคำพิพากษานั้นแล้ว จึงถือเป็นองค์คณะตามกฎหมาย และเป็นคำ

พิพากษาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

65



องค์คณะผู้พิพากษา
➔ ในกรณีที่มีการประชุมใหญ่ของศาลนั้น หรือในแผนกคดีของ

ศาลดังกล่าว ผู้พิพากษาที่เข้าประชุมใหญ่และได้ตรวจสำนวน

คดีนั้นแล้วมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได้ 

➔ เฉพาะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ผู้พิพากษาในศาล

ดังกล่าวมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้ด้วย 

➔ ผู้พิพากษาศาลฎีกาไม่มีอำนาจทำความเห็นแย้ง
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การจ่ายสำนวนคดี
!ผู้มีอำนาจจ่ายสำนวนคดี 

➢ ประธานศาลฎีกา 

➢ ประธานศาลอุทธรณ์ 

➢ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 

➢ อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 

➢ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 

➢ ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีในแต่ละศาล
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การจ่ายสำนวนคดี
!การจ่ายสำนวนคดีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดย

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการของศาลยุติธรรม 

➔ คท. 442/2551 การจ่ายสำนวนคดีต้องจ่ายตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กำหนดโดยระเบียบราชการฝ่ายตุลาการของ

ศาลยุติธรรมตามมาตรา 32 ววรคหนึ่ง ซ่ึงไม่จำต้องจ่าย

สำนวนคดีขอให้ปล่อยชั่วคราวให้ผู้พิพากษาองค์คณะเดิม

เป็นผู้ส่ัง
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การเรียกคืนหรือโอนสำนวนคดี และ  
การขอคืนสำนวนคดี

➢ การเรียกคืนหรือโอนสำนวนคดี  

➢ การขอคืนสำนวนคดี
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การเรียกคืนหรือโอนสำนวนคดี 

ผู้มีอำนาจเรียกคืน 

หรือโอนสำนวนคดี ได้แก่ 

• ประธานศาลฎีกา 

•ประธานศาลอุทธรณ์ 

•ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 

•อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้น
ต้น 

•ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

อธิบดีผู้พิพากษาภาคไม่มี 

อำนาจเรียกคืน หรือโอน 

สำนวนคดี เช่นเดียวกับ 

อำนาจการจ่ายสำนวนคดี

ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดี 

ในศาล มีอำนาจจ่ายสำนวน

คดีแต่ไม่มีอำนาจเรียกคืน

หรือโอนสำนวนคดี
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การเรียกคืนหรือโอนสำนวนคดี 
ต้องเป็นกรณีที่จะ 

กระทบกระเทือน 

ต่อความยุติธรรม 

ในการพิจารณา 

หรือพิพากษาคดี 

ของศาลนั้น

ต้องมีบุคคลดังต่อไปนี้เสนอความ

เห็นให้กระทำได้ (วรรคแรก) 

·รองประธานศาลฎีกา 
·รองประธานศาลอุทธรณ์ 

·รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 

·รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 

·ผู้พิพากษาในศาลจังหวัดหรือศาล
แขวงที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นบุคคลกลุ่มนี้ต้องไม่เป็น 

องค์คณะในสำนวนคดี 

ดังกล่าว 71



การเรียกคืนหรือโอนสำนวนคดี 

ถ้าบุคคลตามวรรคแรก 

ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

หรือเข้าเป็นองค์คณะ 

ในสำนวนคดี 

ที่เรียกคืนหรือโอนนั้น 

ให้รองฯ หรือ 

ผู้พิพากษา 

ที่มีอาวุโสถัดลงมา 

ตามลำดับในศาลนั้น  

เป็นผู้มีอำนาจในการ 

เสนอความเห็นแทน
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การเรียกคืนหรือโอนสำนวนคดี 

ในกรณีที่มีรองฯ 1 คน  

หรือมีหลายคนแต่ไม่ 

อาจปฏิบัติราชการได้  

หรือเข้าเป็นองค์คณะ 

ในสำนวนคดีที่เรียกคืน 

หรือโอนทั้งหมด 

ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโส

สูงสุดของ  ศาลนั้นเป็น 

ผู้มีอำนาจในการเสนอ

ความเห็น
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การเรียกคืนหรือโอนสำนวนคดี 

ผู้พิพากษาอาวุโส

ไม่มีอำนาจในการ

เสนอความเห็น

ผู้พิพากษาประจำศาล
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การขอคืนสำนวนคดี

ผุ้พิพากษาเจ้าของสำนวน 

หรือองค์คณะผู้พิพากษามี

คดีค้างการพิจารณาอยู่ 

เป็นจำนวนมาก ทำให้การ

พิจารณาพิพากษาคดีของ

ศาลนั้นล่าช้า

ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน 

หรือองค์คณะผู้พิพากษา

นั้น ได้ขอคืนสำนวนคดีที่

ตนรับผิดชอบอยู่ 

(โดยสมัครใจ)
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การขอคืนสำนวนคดี

• ประธานศาลฎีกา 

• ประธานศาลอุทธรณ์ 

•ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 

•อธิบดีผู้พิพากษาศาล  ชั้นต้น 

• ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

มีอำนาจรับคืนสำนวน

โอนให้ผู้พิพากษา หรือ 

องค์คณะอื่นในศาลนั้น 

รับผิดชอบแทน
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