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บทความวิชาการ เร่ืองกฎหมายท่ีควรรู� “เกี่ยวกับระบบศาลไทย” 
The law should know Thailand about the court system 

สมุทร สงวนสิน 

บทคัดย�อ 
ตั้งแต�ป�พ.ศ.๒๕๔๐ เป�นต�นมาระบบศาลในประเทศไทยเป�นระบบศาลคู� แบ�งออกเป�น ๔

ประเภทศาลคือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ซึ่งแต�ละศาลได�แยกกันทําหน�าท่ี
อย�างอิสระ มีอํานาจเด็ดขาดเฉพาะของแต�ละศาล เป�นองค7กรการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในการ
พิจารณาพิพากษาคดีต�องดําเนินการให�เป�นไปโดยถูกต�อง รวดเร็วและเป�นธรรมตามกฎหมายบัญญัติ และ
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย7 ซึ่งในป=จจุบันเรียกได�ว�าเป�นระบบตุลาการวิวัฒน7 ได�พัฒนาระบบศาล
ให�วินิจฉัยพิจารณาพิพากษาคดีโดยเท่ียงธรรม ไม�เป�นการเลือกปฏิบัติต�อบุคคลบางกลุ�ม บางคนให�เสีย
ระบบความเป�นกลางเสียความยุติธรรมตามหลักนิติรัฐ หรือท่ีเรียกกันว�า ปฏิบัติสองมาตรฐาน 
คําสําคัญ : ระบบศาลไทย , ศาลรฐัธรรมนูญ , ศาลยตุิธรรม , ศาลปกครอง , ศาลทหาร 

Abstract 

Since the year ๒๕๔๐ B.E. Thailand court system is a dual court system. 

The court is divided into four categories. Each court has a separate act 

independently. With absolute power over each court. The organization is 

considering legal action sentenced. At the trial be conducted as to the correct 

fast. And justified by law. And the name of the king. Which today is known as 

a system. Judicial activism developed by the coverts to adjudicate cases 

impartially. Not to discriminate against certain individuals certain groups of 

people, to be fair impartial system. According to the rule of law or as we say 

in trailers. Double standards. 

Keywords: Thai Court System, Constitution Court, The Court of justice, 

Administrative Court, Military Court 

บทนํา 
ในเบ้ืองต�นน้ีต�องทําความเข�าใจก�อนว�า ระบบศาลสากลท่ัวโลกน้ัน ได�แบ�งระบบศาลออกเป�น

สองระบบคือ ระบบศาลเดี่ยว( Single Court System )และระบบศาลคู�( Dual Court System) ใน
ระบบศาลเดี่ยวน้ัน หมายถึง ประเทศท่ีไม�ได�มีการจัดตั้งศาลข้ึนมาพิจารณาคดีเป�นการเฉพาะเรื่องท่ี
เก่ียวข�องกับกฎหมายมหาชน ซึ่งศาลท่ีมีกฎหมายมหาชนใช� เช�นกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง 
เมื่อไม�มีการจัดตั้งศาลเป�นการเฉพาะโดยมีการใช�ระบบศาลเดี่ยว ก็จะใช�ศาลยุติธรรมทําหน�าท่ีเป�นศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได�ด�วย คือศาลยุติธรรมมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีทุกประเภทท้ังคดีอาญา คดี
แพ�ง คดีปกครองหรือคดีประเภทอ่ืนๆได�  ส�วนระบบศาลคู� หมายถึง ประเทศท่ีมีการจัดตั้งศาลข้ึนพิจารณา
คดีท่ีเก่ียวกับกฎหมายเป�นการโดยเฉพาะ แยกระบบผู�พิพากษาและแยกองค7กรออกจากศาลยุติธรรมเป�น
การคู�ขนานกัน อาจจะมีมากกว�าสองศาลก็ได� ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาเฉพาะคดีอาญา คดีแพ�ง
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เท�าน้ัน ป=ญหาใดท่ีเก่ียวข�องสําคัญกับรัฐธรรมนูญหรือการปกครอง ก็ไม�สามารถท่ีจะพิจารณาโดยศาล
ยุติธรรมได�ในการวินิจฉัยพิจารณาพิพากษาแต�ละประเภทของศาลแตกต�างกันออกไป 

ศาลไทยระบบศาลไทยเป�นระบบศาลคู� ซึ่งแต�ละศาลแยกกันทําหน�าท่ีอย�างเป�นอิสระ มีอํานาจ
เด็ดขาดเฉพาะของศาล เป�นองค7กรการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป�นอํานาจหน�าท่ีของศาล ในการ
พิจารณาคดีซึ่งต�องดําเนินการให�เป�นไปโดยถูกต�อง รวดเร็ว และเป�นธรรมตามกฎหมายบัญญัติในพระ
ปรมาภิไธยพระมหากษัตริย7 ประเทศไทยป=จจุบันเรียกได�ว�าเป�นระบบตุลาการภิวัฒน7ได�พัฒนาระบบศาลให�
วินิจฉัยคดีโดยเท่ียงธรรม ไม�เป�นการเลือกปฏิบัติต�อบุคคลบางกลุ�ม บางคนให�เสียระบบความยุติธรรมไม�
เป�นกลางตามหลักนิติรัฐ หรือท่ีเรียกว�ามีสองมาตรฐาน 

มีการเปลี่ยนแปลงระบบศาลไทย  ตั้งแต�ประกาศใช�รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป�นต�นมาโดยแยกการใช�อํานาจออกเป�น ๓ ฝXายคือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร 
และอํานาจตุลาการ ซึ่งการใช�อํานาจตุลาการน้ีก็คือใช�อํานาจทางศาลน่ันเองท่ีต�องพิจารณาพิพากษาอรรถ
คดีต�างๆ แต�ละศาลก็พิจารณาคดีแตกต�างกันไป เช�นศาลยุติธรรมใช�ระบบกล�าวหา ผู�พิพากษาค�นหาความ
จริงจากพยานหลักฐานหรือท่ีเรียกว�า ผู�ใดกล�าวอ�างผู�น้ันนําสืบ ศาลรับฟ=งพยานและตัดสินคดี ส�วนระบบ
ไต�สวนก็คือระบบท่ีผู�พิพากษาค�นหาความจริงด�วยตนเอง ศาลจะเป�นผู�หาประเด็นในคดี หาพยานหลักฐาน 
สืบค�นหาหลักฐานเองผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในทางอรรคคดีท้ังหลายเช�น  บุคคลท่ัวๆ ไปยังเข�าใจไม�ถูกต�องนัก 
ทําให�เกิดผลเสียหายข้ึนเป�นจํานวนมากมายมหาศาล ส�วนประชาชนท่ัวๆไปก็ยิ่งไม�เข�าใจเพ่ิมมากยิ่งข้ึนใน
ระบบของศาลไทย เช�นเมื่อถูกละเมิดหรือมีคดีเกิดข้ึนแล�วก็มักจะพูดกันว�าจะดําเนินคดีให�ถึงท่ีสุดท้ังสาม
ศาล ยังไม�รู�เลยว�าระบบศาลไทยมีศาลใดบ�าง จะต�องฟZองต�อศาลไหนได�บ�าง คดีประเภทใดข้ึนพิจารณาต�อ
ศาลใดได�บ�าง ผู�เขียนบทความน้ีมีความเห็นว�าเป�นสิ่งสําคัญอย�างยิ่งท่ีจะต�องทําความเข�าใจในระบบศาล
ไทยเสียก�อนว�า ศาลใดมีอํานาจพิจารณาคดีประเภทใดบ�าง แต�ละศาลมีก่ีช้ัน จึงขอแยกอธิบายระบบศาล
ไทย ดังน้ี 

ระบบศาลในประเทศไทยได�มีกฎหมายบัญญัติไว� โดยแบ�งประเภทศาลออกเป�น ๔ ระบบ คือ
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร  ตั้งแต�ป�พ.ศ. ๒๕๔๐ เป�นต�นมา ซึ่งต�อไปน้ีจะ
ได�กล�าวถึงศาลแต�ละระบบ ว�ามีอํานาจหน�าท่ีอย�างไรบ�าง และได�แบ�งการพิจารณาคดีแต�ละประเภทของ
ศาลไว�อย�างไร ดังต�อไปน้ี 

๑.ศาลรัฐธรรมนูญ ( Constitution Court ) มีศาลเดียว เป�นศาลสูงสุดและเป�นองค7กรอิสระมี
อํานาจหน�าท่ีในการพิจารณาและวินิจฉัยท่ีมีบทบัญญัติแห�งกฎหมายใดท่ีจะใช�บังคับขัดหรือแย�งกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม�อย�างไร หรือวินิจฉัยร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือร�างข�อบังคับประชุมสภาผู�แทนราษฎร7หรือข�อบังคับวุฒิสภาหรือของรัฐสภา ให�ความเห็นชอบแล�ว แต�
ยังมิได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตราข้ึนโดยไม�ชอบตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญ หรือไม� หรือ
ป=ญหาเก่ียวกับองค7กรต�างๆ ตามรัฐธรรมนูญ และบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ี
รับรองไว� มีสิทธิยื่นคําร�องต�อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยว�าบทบัญญัติแห�งกฎหมายขัดหรือแย�งต�อ
รัฐธรรมนูญได� ซึ่งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป�นเด็ดขาดและมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
และองค7กรอ่ืนของรัฐ 

๒.ศาลยุติธรรม ( The Court of justice )เป�นส�วนราชการท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในทางตุลาการ มีอยู�
มากมายหลายศาลพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา ๑ วรรคหน่ึง บัญญัติว�า “ศาลยุติธรรมท้ังหลายตาม
พระธรรมนูญน้ีให�สังกัดอยู�ในกระทรวงยุติธรรม” ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญน้ีมิได�มีเฉพาะตามท่ีระบุ
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ไว�ในมาตรา ๒ และ ๓ เท�าน้ัน แต�รวมท้ังศาลอ่ืน ๆ ซึ่งตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลน้ัน ๆ บัญญัติให�เป�นศาล
ยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมด�วย เช�น ศาลเยาวชนและครอบครัวตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ เป�นต�น ความมุ�งหมายของมาตรา 
๑ วรรคหน่ึง ก็เพ่ือไม�ให�ศาลแยกย�ายกันอยู�ในต�างกระทรวง ทบวง กรม ดังแต�ก�อนความจริงศาลต�าง ๆ 
เวลาน้ีนอกจากศาลทหารแล�วรวมอยู�ในกระทรวงยุติธรรมท้ังสิ้น ท่ีมาตรา ๑ บัญญัติไว�ก็เพ่ือความชัดเจน 
และเป�นการปZองกันมิให�ระบบศาลย�อนหลังเข�าสู�ระบบเดิมก�อนตั้งกระทรวงยุติธรรม คือ แยกย�ายกันอยู�
ตามกระทรวง ทบวง กรม ต�าง ๆ ผู�พิจารณาพิพากษาอยู�ในท่ีต�างกันทําความไม�แน�นอนและความ
เดือดร�อนให�แก�ราษฎรผู�มีคดี ท้ังคดีก็ล�าช�าเพราะแก�งแย�งอํานาจกันหากไม�บัญญัติไว�เช�นน้ี ต�อไปภายหน�า
ก็ไม�แน�ว�าจะไม�มีกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนจะไม�ตั้งศาลข้ึนใหม�โดยไม�ต�องสังกัดอยู�ในกระทรวงยุติธรรม การ
รวมอยู�ในกระทรวงเดียวกันย�อมสะดวกในการปกครอง และจัดให�อยู�ในระเบียบแบบแผนท่ีดีเป�นอย�าง
เดียวกันท่ัวราชอาณาจักรได�โดยสะดวก 

๑.๑ การแบ�งช้ันศาลยุติธรรม 
“มาตรา ๒ ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญน้ี แบ�งออกเป�น ๓ ช้ัน คือ 
(๑) ศาลช้ันต�น 
(๒) ศาลอุทธรณ7 
(๓) ศาลฎีกา (ศาลสูง)” 
ตามมาตรา ๒ แห�งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมน้ีแบ�งศาลออกเป�น ๓ ช้ัน คือ 
๑.๑.๑ ศาลช้ันต�น 

เป�นศาลท่ีเริ่มคดีในช้ันแรก โดยท่ัวไปคู�ความจะต�องเสนอคดีของตนต�อศาลช้ันต�น
เสียก�อน จากน้ันจึงใช�สิทธิอุทธรณ7 ฎีกา ภายใต�บทบัญญัติของกฎหมาย มีข�อยกเว�นอยู�บางกรณี
ท่ีเสนอคดีโดยไม�ผ�านการพิจารณาของศาลช้ันต�น เช�น การร�องขอเพิกถอนการจดทะเบียนพรรค
การเมือง อธิบดีกรมอัยการยื่นคําร�องขอต�อศาลฎีกา การพิจารณาคดีอาชญากรสงคราม
กําหนดให�ศาลฎีกามีอํานาจท่ีจะพิจารณา เป�นต�น 
๑.๑.๒ ศาลอุทธรณ7 

ศาลอุทธรณ7เป�นศาลช้ันกลาง จะรับพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอุทธรณ7มาจากศาลช้ันต�น 
แต�เดิมมีอยู�ศาลเดียว ต�อมาในป�พ.ศ. ๒๕๓๒ จึงมีการจัดตั้งศาลอุทธรณ7ภาคเพ่ิมข้ึนอีก ๓ ภาค 
ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ7ภาค พ.ศ. ๒๕๓๒ เพ่ือแบ�งเบาภาระการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลอุทธรณ7 ป=จจุบันศาลอุทธรณ7 และศาลอุทธรณ7ภาค ๑-๓ ตั้งอยู�ท่ีกรุงเทพมหานคร 
๑.๑.๓ ศาลฎีกา 

ศาลฎีกาเป�นศาลสูงสุดโดยท่ัวไปจะพิพากษาคดีท่ีผ�านการพิจารณาพิพากษาจากศาล
ช้ันต�นและศาลอุทธรณ7ตามลําดับ แต�มีบางกรณีท่ีคดีข้ึนสู�การพิจารณาของศาลฎีกาโดยท่ีไม�ต�อง
ผ�านการพิจารณาของศาลช้ันต�นหรือศาลอุทธรณ7 เช�น คดีตาม พ.ร.บ.อาชญากรสงคราม พ.ศ. 
๒๔๘๘ ให�อํานาจศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาคดีดังกล�าว โดยไม�ต�องผ�านการพิจารณาพิพากษา
ของศาลช้ันต�นและศาลอุทธรณ7 หรือ คดีแรงงาน เมื่อศาลแรงงานมีคําวินิจฉัยแล�ว คําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลแรงงาน อุทธรณ7ได�แต�เฉพาะข�อกฎหมายไปยังศาลฎีกา โดยท่ีไม�ต�องผ�านการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ/ เป1นต�น เมื่อศาลฎีกามีคําวินิจฉัยแล�วคดีก็ย�อมเป1นท่ีสุด 
เขตอํานาจศาลและอํานาจศาล 
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คําว�า เขตอํานาจศาลกับอํานาจศาลหรือ มีความหมายท่ีแตกต�างกัน ดังน้ี 
เขตอํานาจศาล หมายถึง อาณาเขตของพ้ืนดินตามภูมิศาสตร7ซึ่งได�กําหนดไว�สําหรับศาลช้ันต�น
ทุกศาลตามปกติจะถือเอาตามทางการปกครองของกระทรวงมหาดไทยและจะมีเขตมากน�อย
เท�าไรข้ึนอยู�กับ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลน้ัน ๆ  

อํานาจศาล หมายถึง ศาลน้ันมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีมีความสําคัญมากน�อย
เพียงใดเช�น ศาลแขวงมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษอย�างสูงจําคุกไม�เกินสามป� ปรับ
ไม�เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ ส�วนศาลจังหวัดมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาท้ังปวง 

๒.๑ เขตอํานาจศาลช้ันต�น มีเขตดังน้ี  
๑. ศาลแขวง มีเขตตามท่ีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงได�กําหนดไว� 
๒. ศาลจังหวัด มีเขตตามท่ีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดได�กําหนดไว� แต�บรรดาคดี

ซึ่งเกิดข้ึนในเขตศาลแขวงและอยู�ในอํานาจของศาลแขวงน้ัน ถ�ายื่นฟZองต�อศาลจังหวัดให�อยู�ใน
ดุลพินิจของศาลจังหวัดน้ัน ๆ ท่ีจะไม�ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึงท่ียื่นฟZองเช�นน้ันได� 

๓. ศาลแพ�งธนบุรี และศาลอาญาธนบุรี มีเขตตามท่ีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ�ง
ธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีได�กําหนดไว� 

๔. ศาลแพ�งกรุงเทพใต�และศาลอาญากรุงเทพใต�มีเขตตามท่ีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แพ�งและศาลอาญากรุงเทพใต�ได�กําหนดไว� 

๕. ศาลแพ�งและศาลอาญา มีเขตตลอดท�องท่ีกรุงเทพมหานคร นอนกจากท�องท่ีท่ีอยู�
ในเขตของศาลแพ�งกรุงเทพใต� ศาลอาญากรุงเทพใต� ศาลแพ�งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี และศาลจังหวัดมีน
บุรี แต�บรรดาคดีท่ีเกิดข้ึนนอกเขตอํานาจศาลแพ�งและศาลอาญาน้ันจะยื่นฟZองต�อศาลแพ�งหรือศาลอาญาก็
ได� ท้ังน้ี ให�อยู�ในดุลพินิจของศาลน้ัน ๆ ท่ีจะไม�ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีในคดีหน่ึงท่ียื่นฟZองเช�นน้ันได� 
เว�นแต�คดีน้ันจะได�โอนมาตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ” 

เขตอํานาจศาลช้ันต�น แยกพิจารณาได�ดังน้ี 
๒.๑.๑ ศาลแชวง 

(๑) เขตอํานาจศาล 
ศาลแขวงมีเขตอํานาจตามท่ี พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงได�กําหนด 

ศาลแขวงถูกจัดตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๓ 
ซึ่งบัญญัติให�ตั้งศาลแขวงข้ึนทุกจังหวัด ในจังหวัดหน่ึงจะมีศาลแขวงก่ีศาล มีเขตอํานาจเพียงใดและจะเปfด
ทําการเมื่อใด ให�ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ป=จจุบันมีศาลแขวงท่ัวประเทศรวม ๒๗ ศาล ในแต�ละศาล
จะมีการกําหนดเขตอํานาจไว�ใน พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงน้ัน 

(๒) อํานาจศาล 
“มาตรา ๑๕ ศาลแขวงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีและมี

อํานาจทําการไต�สวนหรือมีคําสั่งใด ๆ ซึ่งผู�พิพากษาคนเดียวมีอํานาจดังท่ีระบุไว�ในมาตรา ๒๑ และมาตรา 
๒๒(๑) ถึง (๕)  

ในกรณีท่ีพิจารณาคดีอาญาตามมาตรา ๒๒(๕) ถ�าศาลแขวงเห็นว�าควร
ลงโทษจําคุกจําเลยเกินหกเดือน หรือปรับเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ซึ่งโทษจําคุกหรือปรับน้ัน
อย�างหน่ึงอย�างใด หรือท้ังสองอย�างเกินอัตราท่ีกล�าวแล�ว ก็ให�มีอํานาจพิพากษาได� แต�จะต�องให�ผู�พิพากษา
อีกอย�างน�อยคนหน่ึงตรวจสํานวนและลงลายมือช่ือในคําพิพากษาเป�นองค7คณะด�วย 
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เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๑ และ
มาตรา ๒๒(๑) ถึง ๕ อํานาจศาลแขวงมีดังน้ี 

ก. ออกหมายเรียก หมายอาญา ออกหมายสั่งให�ส�งคนมาจากหรือไปยัง
จังหวัดอ่ืน 

ข. ออกคําสั่งใด ๆ ซึ่งมิใช�เป�นไปในทางวินิจฉัยช้ีขาดข�อพิพาท 
ค. ไต�สวนและวินิจฉัยช้ีขาดคําร�องหรือคําขอท่ียื่นต�อศาลในคดีแพ�ง 
ง. ไต�สวนมูลฟZองงและมีคําสั่งในคดีอาญา 
จ. ไต�สวนและมีคําสั่งในการชันสูตรพลิกศพตาม ป.วิอาญา 
ฉ. พิจารณาพิพากษาคดีแพ�ง ซึ่งมีราคาทรัพย7สินท่ีพิพาท หรือจํานวนเงิน

ท่ีฟZองไม�เกินสี่หมื่นบาท 
ช. พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ท่ีมีอัตราโทษจําคุกอย�างสูงไม�เกินสามป�

ปรับไม�เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ แต�ถ�าจะพิพากษาลงโทษ
จําคุกเกินหกเดือน หรือปรับเกินหน่ึงหมื่นบาทหรือท้ังจําท้ังปรับซึ่งโทษ
อย�างหน่ึงอย�างใดหรือท้ังสองอย�างเกินอัตราท่ีกล�าวแล�วไม�ได� จะต�อง
ให�ผู�พิพากษาอีกหน่ึงคน ตรวจสํานวนและลงลายมือข่ือในคําพิพากษา
เป�นองค7คณะ 
เมื่อพิจารณาตามมาตรา  ๒๒ (๕)  ประกอบกับมาตรา ๑๕ ก็มี
ความหมายว�าศาลแขวงมีอํานาจพิจาณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งมีอัตรา
โทษอย�างสูงตามกฎหมายท่ีกําหนดไว�ให�จุคุกไม�เกินสามป�หรือปรับไม�
เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ สําหรับอํานาจพิพากษาน้ันก็ต�อง
แยกออกเป�น ๒ กรณีคือ ผู�พิพากษาศาลแขวงคนเดียว ถ�าจะพิพากษา
ยกฟZองหรือพิพากษาลงโทษจําคุกไม�เกินหกเดือนหรือปรับไม�เกินหน่ึง
หมื่นบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ ซึ่งโทษจําคุกหรือปรับน้ันอย�างหน่ึงอย�างใด
หรือท้ังสองอย�างไม�เกินอัตราท่ีกล�าวแล�วก็ทําได� แต�ถ�าจะพิพากษา
ลงโทษเกินกว�าน้ีก็จะต�องให�ผู�พิพากษาอีกอย�างน�อยคนหน่ึงตรวจ
สํานวนและลงลายมือช่ือในคําพิพากษาเป�นองค7คณะด�วย 
ข�อสังเกตเก่ียวกับอํานาจของศาลแขวงตามมาตรา ๒๒ (๕)  

(๑) ถ�าคดีฟZองเป�นกรณีความผิดหลายกระทงให�พิจารณาว�าความผิดแต�ละกระทงน้ันมีอัตราโทษ
อย�างสูงตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�ให�จําคุกไม�เกินสามป� หรือปรับไม�เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับหรือไม�ถ�าอัตราโทษอย�างสูงตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�ไม�เกินกําหนดท่ีว�ามาน้ีถือว�าเป�นคดี
ท่ีอยู� ในอํานาจศาลแขวงท่ีจะพิจารณาพิพากษาได� ในกรณีท่ีศาลจะพิพากษาลงโทษก็
เช�นเดียวกัน ถ�าความผิดแต�ละกระทงศาลลงโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหมื่น
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับซึ่งโทษจําคุกหรือปรับน้ันอย�างหน่ึงอย�างใด หรือท้ังสองอย�างไม�เกินอัตรา
ดังกล�าว แม�โทษท่ีได�รับเมื่อรวมกันทุกกระทงแล�วจะเกินอัตราดังกล�าว ก็ถือว�าทําได� 

(๒) ท่ีว�าลงโทษจําคุกได�ไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหมื่นบาท 
หมายถึง โทษท่ีได�รับจริงหลังจากลดด�วยเหตุต�าง ๆ แล�ว 
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(๓) ในคดีท่ีศาลเอาโทษในคดีก�อน ท่ีรอการลงโทษไว�มาบวกเข�ากับ
โทษในคดีหลังซึ่งจะทําให�โทษท่ีได�รับจริงเกินอัตราโทษท่ีกฎหมาย
กําหนดไว� ก็ถือว�าทําได� เพราะการบวกโทษท่ีรอการลงทาไว�ในคดี
ก�อน เป�นการปฏิบัติตามวิธีการท่ีบัญญัติไว�ใน ป.อ. มาตรา ๕๘ 
เท�าน้ัน 

(๔) การกักกันไม�ใช�โทษอาญา ตาม ป.อ. มาตรา ๑๘ เป�นเพียงวิธีการ
เพ่ือความปลอดภัยตาม อ.อ. มาตรา ๓๙(๑) ศาลแขวงพิจารณา
ให�กักกันมีกําหนดห�าป�ได� 

(๕) ความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีโทษปรับไม�
เกินหน่ึงหมื่นบาท และปรับอีกวันละห�าร�อยบาท ตลอดเวลาท่ียัง
ฝXาฝiน มิใช�บทกําหนดโทษปรับเกินหกหมื่นบาท ตามความหมาย
ของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๒ (๕) แม�โทษปรับเป�น
รายวันเมื่อรวมกันแล�วจะเกินหกหมื่นบาท ศาลแขวงก็ย�อมมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาได� การท่ีศาลแขวงพิพากษาให�ปรับ
จําเลยเป�นรายวันจนกว�าจะรื้อถอนโดยไม�คํานึงว�าเมื่อรวมค�าปรับ
ท้ังหมดแล�วจะเกินหกหมื่นบาท หรือไม� จึงชอบท่ีจะทําได� 

(๖) กรณีการกระทํากรรมเดียวเป�นความผิดต�อกฎหมายหลายบทตาม 
ป.อ.มาตรา ๙๐ ให�ใช�กฎหมายบทท่ีมีโทษหนักท่ีสุดลงโทษแก�
ผู�กระทําความผิด ดังน้ัน หากความผิดตามบทกฎหมายท่ีโจทก7
ขอให�ลงโทษจําเลย บทท่ีมีโทษหนักท่ีสุดเกินอํานาจศาลแขวง แม�
ความผิดบทเบาจะอยู�ในอํานาจศาลแขวงก็ตาม ศาลแขวงก็ไม�มี
อํานาจพิจารณาพิพากษา 

(๗) ตาม ป.วิ. อาญามาตรา ๑๙๒ บัญญัติห�ามมิให�ศาลพิพากษาเกิน
คําขอหรือท่ีมิได�กล�าวในฟZอง ดังน้ัน หากคดีท่ีโจทก7บรรยายฟZอง
ขอให�ลงโทษจําเลยน้ัน มีอัตราโทษอย�างสูงตามท่ีกฎหมายกําหนด 
อยู�ในอํานาจศาลแขวงท่ีจะพิจารณา พิพากษาได�แล�ว แม�ทาง
พิจารณาจะได�ความว�า ความผิดท่ีจําเลยกระทําจะมีอัตราโทษเกิน
อํานาจศาลแขวง ก็เป�นเรื่องนอกฟZองนอกความประสงค7ของโจทก7 
ศาลแขวงย�อมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาได� 

(๘) กรณีความผิดตาม พ.ร.บ. ใดก็ตามท่ีนอกจากจะมีบทลงโทษแก�
จําเลย 
ผู�กระทําความผดิแล�ว ยังมีบทบัญญัติให�ศาลมีอํานาจสั่งให�จําเลย
ปฏิบัติ หรืองดเว�นการปฏบัิติการอย�างใดอย�างหน่ึง หรือเพิกถอน
สิทธิอย�างใดอย�างหน่ึงท่ีเรียกว�า “คําสั่งผนวกโทษ” เช�น คําสั่งให�
จําเลยปฏิบัตติามมาตรา ๒๓ แห�ง พ.ร.บ.สาธารณสุข คือระงับ
เหตุรําคาญตามคําสั่งของเจ�าพนักงานท�องถ่ิน หรือคําสั่งพักใช�
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 
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๒๕๒๒ มาตรา ๑๖๒ ในกรณีเช�นน้ี ถ�าอัตราโทษอย�างสูงตามบท
กําหนดโทษใน พ.ร.บ. น้ัน ๆ อยู�ในอํานาจศาลแขวงท่ีจะพิจารณา
พิพากษาได�แล�ว ศาลแขวงย�อมมีอํานาจสั่งให�จําเลยปฏิบัติหรืองด
เว�นการปฏิบตัิการอย�างหน่ึงหรือสัง่เพิกถอนสิทธิอย�างใดอย�าง
หน่ึงตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�ได� เพราะเป�นคําสั่งส�วนหน่ึงใน
คดีอาญาท่ีฟZองขอให�ลงโทษจําเลย ซึ่งมีกฎหมายให�อํานาจศาลท่ี
สั่งได� 

๒.๑.๒.ศาลจังหวัด 
(๑) เขตอํานาจศาล 

ศาลจังหวัดมีเขตตามท่ี พ.ร.บ.จดัตั้งศาลจังหวัดได�กําหนดไว�แต�บรรดาคดีซึ่ง
เกิดข้ึนในเขตศาลแขวงและอยู�ในอํานาจของศาลแขวงน้ัน ถ�ายื่นฟZองต�อศาลจังหวัด ให�อยู�ในดลุพินิจของ
ศาลจังหวัดน้ัน ๆ ท่ีจะไม�ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึงท่ียื่นฟZองเช�นน้ันได� 

ข�อสังเกต มาตรา ๑๔ (๒) ความในตอนท�ายท่ีว�า “แต�บรรดาคดีซึ่งเกิดข้ึนในศาลแขวง
และอยู�ในอํานาจศาลแขวงน้ัน ถ�ายื่นฟZองต�อศาลจังหวัด ให�อยู�ในดลุพินิจของศาลจังหวัดน้ัน ๆ ท่ีจะไม�
ยอมรับพิจารณาคดีใดคดหีน่ึงท่ียื่นฟZองเช�นน้ันได�”  การท่ีกฎหมายบัญญัตไิว�เช�นน้ีเพราะมีกรณีท่ีเขตของ
ศาลแขวงและอํานาจของศาลแขวงกับของศาลจังหวัดซ�อนกันอยู� ถ�าไม�มีข�อจํากัดไว�ก็อาจจะไปยื่นฟZองท่ี
ศาลแชวงก็ได� ท่ีศาลจังหวัดก็ได� กฎหมายจึงบัญญตัิว�ากรณีเช�นน้ีถ�ายื่นฟZองต�อศาลจังหวัด ให�อยู�ในดลุพินิจ
ของศาลจังหวัดท่ีจะไม�ยอมรับพิจารณาคดีน้ัน แต�มไิด�ห�ามขาดศาลจังหวัดจะรับไว�พิจารณาก็ได� แต�ถ�าศาล
จังหวัดรับพิจารณาคดีท่ีอยู�ในเขตอํานาจศาลแขวงแล�วต�องพิจารณาพิพากษาให�เสร็จสํานวนจะอ�าง
ภายหลังว�าคดีไม�อยู�ในเขตอํานาจไม�ได� 

(๒) อํานาจศาล 
ศาลจังหวัดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ�งและคดีอาญาท้ังปวง 
ข�อสังเกต ศาลจังหวัดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ�งและคดีอาญา ไม�ว�าคดีแพ�งจะ

มีทุนทรัพย7มากน�อยเท�าใด หรือเป�นคดีท่ีไม�มีทุนทรัพย7 ส�วนคดีอาญามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ทุกความผิดตั้งแต�ความผิดลหุโทษจนถึงความผิดช้ันอุกฤษฎ7โทษ 

๒.๑.๓ ศาลแพ�งธนบุรี และศาลอาญาธนบุร ี
(๑) เขตอํานาจ 

ศาลแพ�งธนบุรี และศาลอาญาธนบุรีมีเขตอํานาจ ตามท่ีกําหนดไว�ใน พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลแพ�งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี ซึ่งตามมาตรา ๔ แห�ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแพ�ง
ธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐ กําหนดให�มีเขตอํานาจตลอดท�องท่ี เขตคลอง
สาน ตลิ่งชัน บางกอกใหญ� บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร7บูรณะ และหนองแขม 
(๒) อํานาจศาล 
ศาลแพ�งธนบุรี มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ�งท้ังปวง ศาลอาญาธนบุรี มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาท้ังปวง 

๒.๑.๔ ศาลแพ�งกรุงเทพใต� และศาลอาญากรุงเทพใต� 
(๑) เขตอํานาจศาล 
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๓.ศาลปกครอง( Administrative Court )เป�นสถาบันหลักท่ีใช�อํานาจตุลาการในการอํานวย
ความยุติธรรมทางการปกครอง ตามหลักนิติธรรมอย�างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล 
ก�อให�เกิดบรรทัดฐานการบริหารราชการแผ�นดิน และสร�างความสมดุลระหว�างสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนกับประโยชน7สาธารณะ(วารสารวิชาการศาลปกครองป�ท่ี๑๖ฉบับท่ี๒)มีสองช้ันคือศาลปกครอง
ช้ันต�นและศาลปกครองสูงสุด ในการพิจารณาคดีน้ันใช�ระบบไต�ส�วน ศาลปกครองช้ันต�นจัดตั้งข้ึนเกือบทุก
ภาคแล�วมีเขตอํานาจหน�าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองเขตพ้ืนท่ีและอํานาจของศาลปกครองท่ีจะ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองต�างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด เช�น ระหว�างรัฐกับราษฎร7ในเขตพ้ืนท่ี ส�วน
ศาลปกครองสูงสุดมีศาลเดียว จึงไม�มีข�อจํากัดเขตอํานาจ ไม�ว�ามูลคดีจะเกิดข้ึนท่ีใด หรือผู�ฟZองคดีมี
ภูมิลําเนาอยู� ณ.ท่ีใดก็ตาม สามารถฟZองคดีต�อศาลปกครองสูงสุดได�เลย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จําแนกคดีพิพาทท่ีอยู�ในอํานาจของศาลปกครองออกเป�น
ประเภทได� ดังน้ี คือ 

๑.คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน�วยงานทางปกครองหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทําการโดยไม�ชอบ
ด�วยกฎหมาย 

๒.คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน�วยงานทางปกครองหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐละเลยต�อหน�าท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดให�ต�องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน�าท่ีดังกล�าวล�าช�าเกินสมควร 

๓.คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย�างอ่ืนของหน�วยงานทางปกครอง หรือ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐอันเกิดจากการใช�อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือ
จากการละเลยต�อหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน�าท่ีดังกล�าวล�าช�าเกินสมควร 

๔. คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
๕. คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดให�หน�วยงานทางปกครองหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐฟZองคดีต�อศาลเพ่ือ

บังคับให�บุคคลต�องกระทําการหรือละเว�นกระทําอย�างหน่ึงอย�างใด 
๖. คดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องท่ีมีกฎหมายกําหนดให�อยู�ในอํานาจของศาลปกครอง 

ประเภทของคดีท่ีไม�อยู�ในอํานาจของศาลปกครอง 
คดีบางประเภทท่ีต�องฟZองต�อศาลปกครองตามท่ีกล�าวไว� แต�พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได�กําหนดไว�ว�าคดีเหล�าน้ีเป�นคดีท่ีไม�อยู�ในอํานาจของศาล
ปกครอง ได�แก� 

๑. การดําเนินการเก่ียวกับวินัยของทหาร คดีประเภทน้ีอาจเก่ียวข�องกับคําสั่งใด ๆ ซึ่งเป�นการ 
กระทําท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมายท่ีอาจเป�นคดีประเภทท่ีฟZองต�อศาลปกครอง แต�กฎหมายกําหนดว�าจะฟZอง
ต�อศาลปกครองไม�ได� เหตุผลเพ่ือให�เกิดความรวดเร็วและเด็ดขาด 

๒. การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการ 
ฝXายตุลาการ คดีประเภทน้ีเป�นเรื่องเก่ียวกับการสั่งการทางด�านบริหารบุคคลของคณะกรรมการตุลาการ 
เหตุผลเพ่ือความเป�นอิสระในการปฏิบัติหน�าท่ีของผู�พิพากษา 

๓. คดีท่ีอยู�ในอํานาจของศาลชํานัญพิเศษ ได�แก� ศาลเยาวชนและครอบครัว 
ศาล 

แรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย7สินทางป=ญญาและการค�าระหว�างประเทศ ศาลล�มละลายหรือศาล
ชํานัญพิเศษอ่ืน ผู�ฟZองคดีต�องยื่นฟZองต�อศาลชํานัญพิเศษน้ัน ๆ จะไปยื่นฟZองคดีต�อศาลปกครองไม�ได� 

นอกจากคดีท้ังสามประเภทน้ีแล�ว ถ�าคดีเรื่องน้ันเป�นคดีท่ีอยู�ในอํานาจของศาล 
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ยุติธรรมก็ส�งผลให�ยื่นฟZองคดีน้ัน ๆ ต�อศาลปกครองไม�ได� 
การย่ืนคําฟ;อง 

การยื่นคําฟZอง ผู�ฟZองคดีสามารถเลือกยื่นคําฟZองได� ๒ วิธี ได�แก� 

๑. ยื่นคําฟZองต�อพนักงานหรือเจ�าหน�าท่ีของศาลปกครอง ณ ท่ีทําการของศาล
ปกครองท่ีมีเขตอํานาจ หรือ 

๒. คําฟZองโดยส�งทางไปรษณีย7ลงทะเบียน 
- ยื่นฟZองคดีต�อศาลปกครองช้ันต�น (ศาลปกครองกลางและศาลปกครองใน

ภูมิภาค ๙ แห�ง) 
จ�าหน�าซองถึงสํานักงานศาลปกครองกลาง หรือสํานักงานศาลปกครองใน
ภูมิภาคแห�งท่ีประสงค7จะยื่นฟZอง 

- ยื่นฟZองคดีต�อศาลปกครองสูงสุด จ�าหน�าซองถึงสํานักงานศาลปกครองสูงสุด 
การฟZองคดีปกครอง โดยท่ัวไป จะต�องยื่นฟZองต�อศาลปกครองช้ันต�นท่ีมีเขต
อํานาจ ซี่งกฏหมายกําหนดให�ยื่นฟZองต�อศาลท่ีผู�ฟZองคดีมีภูมิลําเนา หรือท่ี
มูลคดีเกิด 
แต�ถ�าเป�นการฟZองคดีพิพาทเก่ียวกับความชอบด�วยกฎหมายของพระราช
กฤษฎีกา หรือกฎท่ีออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ให�ยื่นฟZองต�อศาลปกครองสูงสุดโดยตรง ไม�ต�องยื่นฟZองต�อ
ศาลปกครองช้ันต�นก�อน 
นอกจากน้ี ผู�ฟZองคดีจะต�องแนบเอกสารและพยานหลักฐานดังต�อไปน้ีมา
พร�อมกับคําฟZองด�วย 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรท่ีทางราชการออกให�ท่ีรับรอง

สําเนาถูกต�อง 
๒. ในกรณีท่ีเป�นการมอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนฟZองคดีหรือดําเนินคดีแทน

ต�องมีหนังสือมอบอํานาจ พร�อมปfดอากรแสตมปnมาด�วย ถ�าเป�นการ
มอบอํานาจให�กระทําการครั้งเดียว ให�ปfดอากรแสตมปn ๑๐ บาท ถ�า
เป�นการมอบอํานาจให�กระทําการหลายครั้งหรือให�ดําเนินการท้ังคดีให�
ปfดอากรแสตมปn ๓๐ บาท 

๓. ในกรณีท่ีผู�ฟZองคดีเป�นผู�เยาว7หรือเป�นผู�ไร�ความสามารถต�องมีหนังสือ
อนุญาตหรือแสดงความยินยอมให�ฟZองคดีมาด�วย 

๔. แนบพยานหลักฐานท่ีเ ก่ียวข�องมาด� วย ในกรณี ท่ี ไม�อาจแนบ
พยานหลักฐานท่ีเ ก่ียวข�องได� เพราะพยานหลักฐานอยู� ในความ
ครอบครองของหน�วยงานทางปกครอง เจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน 
หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให�ระบุเหตุท่ีไม�อาจแนบพยานหลักฐานไว�ด�วย 
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๕. สําเนาคําฟZองและสําเนาพยานหลักฐาน โดยให�ผู�ฟZองคดีรับรองสําเนา
ถูกต�องให�ครบถ�วนตามจํานวนของผู�ถูกฟZองคดีโดยยื่นมาพร�อมกับคํา
ฟZอง 

๔.ศาลทหาร ( Military Court ) ศาลทหารท้ังหมด สังกัดกระทรวงกลาโหม 
ศาลทหารแบ�งออกเป�น ๓ ประเภทคือ ศาลทหารในเวลาปกติ ศาลทหารในเวลาไม�ปกติ และศาลทหาร
อาญาศึก ในส�วนศาลทหารได�มี ๓ ช้ันคือ ศาลทหารช้ันต�น ศาลทหารกลางและศาลทหารสูงสุด สําหรับ
ศาลทหารในช�วงรัฐประหารเมื่อป� พ.ศ.๒๕๕๗ ได�มีประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติให�มีอํานาจหน�าท่ี
ในการพิจารณาคดี ประเภทความผิดเก่ียวกับมาตรา ๑๑๒, ประเภทความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปiน, 
ประเภทความผิดเก่ียวกับฐานความผิดขัดคําสั่ง คสช., ประเภทความผิดเก่ียวกับความมั่นคง โดยปกติแล�ว
คดีท่ีอยู�ในเขตอํานาจศาลทหารพิจารณาพิพากษาได�น้ัน ต�องเป�นบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดไว� ให�อยู�ใน
อํานาจศาลทหารท่ีกระทําความผิดอาญา ในขณะกระทําผิดคือ๑.บุคคลท่ีเป�นทหารประจําการ ก็คือทหาร
อาชีพหรือรับราชการทหาร อาจจะเป�นทหารช้ันประทวนหรือนายทหารช้ันสัญญาบัตร ทหารไม�มียศคือ
พลทหารอาสาสมัคร 

๒.บุคคลท่ีเป�นทหารกองประจําการ คือทหารเกณฑ7 หรือทหารสมัครเข�ามาเป�นทหารกอง
ประจําการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๓.บุคคลท่ีเป�นนักเรียนทหาร คือ นักเรียนทหารท่ีกําหนดข้ึนโดยกระทรวงกลาโหม เช�นนักเรียน
นายสิบทหารบก นักเรียนนายร�อย นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ 

๔.บุคคลท่ีเป�นข�าราชการทหารพลเรือน หรือลูกจ�างในสังกัดกระทรวงกลาโหม เมื่อได�กระทํา
ความผิดต�อหน�าท่ีราชการ โดยมาจํากัดพ้ืนท่ีหรือความผิดอาญาอ่ืนโดยจํากัดพ้ืนท่ีเฉพาะในบริเวณท่ีตั้ง
หน�วยทหาร 

๕.บุคคลท่ีอยู�ในความควบคุมของเจ�าหน�าท่ีฝXายทหารโดยชอบด�วยกฎหมาย เช�นบุคคลท่ีศาล
ทหารออกหมายจับให�มาเบิกความเป�นพยานในศาลทหาร 

๖.บุคคลท่ีเป�นเชลยศึกหรือชนชาติศัตรู ในช�วงเวลาท่ีมีศึกสงครามเกิดข้ึนในประเทศของเรา
น่ันเอง 

ส�วนในกรณีท่ีคดีไม�อยู�ในอํานาจศาลทหารจะพิจารณาพิพากษาได�น้ัน ได�แยกไว�เป�นแต�ละ
ประเภทคดีเช�นกัน กล�าวคือ 

๑.คดีท่ีบุคคลอยู�ในอํานาจศาลทหารร�วมกับบุคคลท่ีไม�ได�อยู�ในอํานาจศาลทหาร ได�ร�วมกัน
กระทําความฐานใดฐานหน่ึงด�วยกัน 

๒.คดีท่ีเก่ียวพันกับคดีท่ีอยู�ในอํานาจศาลพลเรือน 
๓.คดีท่ีต�องดําเนินการพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ด�วยเหตุเพราะอายุของผู�กระทํา

ความผิดขณะเกิดเหตุ 
๔.คดีท่ีศาลทหารเห็นว�า เป�นคดีท่ีไม�อยู�ในอํานาจศาลทหาร เช�นคดีท่ีฟZองไปยังศาลทหารแล�ว

หรือเป�นคดีท่ีไม�เข�าหลักเกณฑ7ท่ีอยู�ในอํานาจศาลทหารพิจารณาได� 
ท่ีกล�าวมาน้ันเป�นระบบศาลในประเทศไทยว�า ศาลมีก่ีประเภท แต�ละศาลมีก่ีช้ัน ศาลมีอํานาจ

หน�าท่ีตามกฎหมายกําหนดประเภทคดี และประเภทบุคคลท่ีพิจารณาพิพากษาไว�อย�างไรบ�างระบบการ
พิจารณา ถึงแม�จะไม�ครบถ�วนท้ังหมด ก็อาจจะทําให�ประชาชนโดยท่ัวไปและผู�อ�านรู�จักระบบศาลและ
อํานาจหน�าท่ีในการพิจารณามากยิ่งข้ึน แม�แต�นักกฎหมายเองบางท�านก็ยังไม�ทราบว�าป=จจุบันศาลยุติธรรม
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ได�แยกออกจากกระทรวงยุติธรรมแล�ว ตามและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป�นท่ี
เรียบร�อยแล�ว ป=จจุบันน้ีเรียกได�ว�าเป�นระบบตุลาการภิวัฒน7 มีการพัฒนาระบบศาลไทยในการวินิจฉัย
พิพากษาอรรถคดียึดหลักนิติรัฐ โดยเท่ียงธรรม ถูกต�อง รวดเร็ว และเป�นธรรมตามกฎหมายบัญญัติ 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
๑) หนังสือท่ัวไป 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัทนาน
มีบุsคส7พับลิเคช่ัน จํากัด, ๒๕๔๖. 
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