๑
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง การขออนุญาตฎีกาในคดีแพง
๑. ระบบอนุญาตฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฉบับใหมมีหลักการคลายคลึงกับ
ระบบอนุญาตฎีกาที่ใชในคดีผูบริโภคเดิม กลาวคือ คําพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณจะถือเปนที่สุด และคดี
จะขึ้นสูศาลฎีกาไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลฎีกาเทานั้น คงมีขอแตกตางจากคดีผูบริโภคเดิมตรงที่ไม มี
ขอหามหรือขอจํากัดวา คดีที่มีทุนทรัพยที่พิพาทไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทจะขออนุญาตฎีกาไมได ดังนั้น คดีไมวา
จะมีทุนทรัพยเทาใดหรือไมมีทุนทรัพยเลยคูความอาจยื่นคํารองขออนุญาตฎีกาไดทั้งสิ้น และไมจํากัดวาปญหา
ที่ขออนุญาตตองเปนปญหาขอกฎหมายเทานั้น ปญหาขอเท็จจริงก็อาจขออนุญาตฎีกาได แตที่จะไดรับอนุญาต
ตองเปนปญหาสําคัญดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๙ หรือในขอกําหนดของประธานศาลฎีกาที่ออกตามมาตรา
๒๔๙ (๖) และเปนปญหาซึ่งศาลฎีกาเห็นสมควรรับไววินิจฉัยเทานั้น
๒. ระบบอนุญาตฎีกานี้ใชกับคดีแพงทุกประเภท สําหรับคดีแพงที่เกี่ย วเนื่องกับคดีอาญานั้น ตาม
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๔๐ บั ญ ญั ติ ว า การพิ จ ารณาคดี แ พ ง ต อ งเป น ไปตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งก็นาจะรวมถึงหลักเกณฑในการฎีกาคดีแพงดวย
ดังนั้น การฎีกาคดีสวนแพงจึงตองขออนุญาตจากศาลฎีกาตามกฎหมายใหมเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ถาคดี
ส ว นอาญาไม ต อ งห า มฎี ก าและมี ก ารยื่ น ฎี ก าขึ้ น มา ศาลฎี ก าอาจอนุ ญ าตให ฎี ก าคดี ส ว นแพ ง โดยอาศั ย
อนุมาตราใดอนุมาตราหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๙ หรือถึงแมจะไมมีฎีกา
คดีสวนแพง ศาลฎีกาก็อาจพิพากษาไปถึงคดีสวนแพงดวยก็เปนไดซึ่งขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาลฎีกา
๓. ระบบอนุญาตฎีกาใหมใชบังคับแกคดีที่ยื่นฟองตอศาลชั้นตนตั้งแตวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เปนตนไป คดีที่ยื่นฟองตอศาลชั้นตนกอนวันดังกลาวไมวาจะอยูในชั้นใดและถึงแมวาคดีนั้นศาลชั้นตนจะยังไมมี
คําสั่งรับฟองไวก็ตามตองใชกฎหมายเดิมบังคับทั้งสิ้น คูความมีสิทธิยื่นฎีกาภายใตหลักเกณฑเดิมโดยไมตอง
ขออนุญาตตอศาลฎีกา สวนคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ถึงแมวาคดีอาญายื่นฟองกอนวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ แตถาคําขอสวนแพงยื่นภายหลังวันดังกลาว การฎีกาคดีสวนแพงก็ตองขออนุญาตตอศาลฎีกาเพราะ
ตองถือวาคดีสวนแพงไดยื่นฟองภายหลังกฎหมายใหมใชบังคับแลว
๔. คดี แ พ ง ที่ ยื่ น ฟ อ งในป ๒๕๕๘ จึ ง ต อ งแยกเป น สองกลุ ม กลุ ม แรกเป น คดี ที่ ยื่ น ฟ อ งก อ นวั น ที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ การฎีกาใช "ระบบสิทธิ" ตามกฎหมายเดิมซึ่งศาลชั้นตนมีอํานาจในการสั่งรับ ฎีกา
กลุมที่ส องเปน คดีที่ยื่ นฟองตั้ งแตวัน ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปนตนไป การฎีกาใช "ระบบอนุญาต" ตาม
กฎหมายใหมซึ่งอํานาจในการอนุญาตและสั่งรับฎีกาเปนของศาลฎีกาเทานั้น
๕. คดีชํานัญพิเศษ เชน คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ คดีภาษีอากร คดีแรงงาน
และคดีลมละลายเฉพาะในสวนที่เปนคดีแพง ซึ่งเดิมกฎหมายกําหนดใหยื่นอุทธรณตรงไปยังศาลฎีกาโดยไมผาน
ศาลชั้นอุทธรณ แตไดมีกฎหมายใหมที่ประกาศใชบังคับไปเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ แกไขเปนใหจัดตั้ง
ศาลอุ ทธรณ คดี ชํ านั ญพิเศษขึ้ นและให ยื่ นอุทธรณตอศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษกอน หลังจากนั้น หากจะยื่นฎีกา
ก็ใหนําระบบอนุญาตฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๘ พฤศจิกายน

๒
๒๕๕๘ นี้ ม าใช เ ช น เดี ย วกั บ คดี แ พ ง สามั ญ แต ต ราบใดที่ ยั ง ไม ไ ด เ ป ด ทํ า การศาลอุ ท ธรณ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ
การอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ๔ ประเภทนี้ยังคงยื่นตรงไปยังศาลฎีกาเชนที่เปนอยูในปจจุบัน ตอเมื่อไดมีการเปด
ทําการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษแลว การอุทธรณคําพิพากษาของศาลชํานัญพิเศษเหลานี้ที่ตัดสินตั้งแต
วันเปดทําการเปนตนไปตองอุทธรณไปยังศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษและหากจะมีการยื่นฎีกาตอไปก็ตองขอ
อนุญาตตอศาลฎีกาตามหลักการใหม
๖. สําหรับคดีเยาวชนและครอบครัวในสวนที่เปนคดีแพง ถึงแมวาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เพิ่งประกาศใชไปเมื่อวันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะกําหนดหลักการใหมใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษและการยื่นฎีกาใหใช
ระบบอนุญาตเชนเดียวกับคดีชํานัญพิเศษอื่น แตระบบดังกลาวจะเริ่มใชตอเมื่อไดมีการเปดทําการศาลอุทธรณ
ชํานัญพิเศษแลว ในระหวางนี้จึงตองใชกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันไปกอน คือ ยื่นอุทธรณไปยังศาลอุทธรณหรือ
ศาลอุทธรณภาคและยื่นฎีกาตอศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เหมือนคดีแพงธรรมดา
(พระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ มาตรา ๑๘๐ และ ๑๘๓ เดิม) ดังนั้น เมื่อคดีแพงธรรมดาที่ยื่นฟองตั้งแตวันที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ใชระบบอนุญาตฎีกา คดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งเปนคดีแพงที่ยื่นฟองตั้งแตวันดังกลาว
ก็ตองใชระบบอนุญาตฎีกาเชนเดียวกันแมจะยังไมไดเปดทําการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
๗. สวนคดีผูบริโภค พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แกไขใหมมีผล
ใชบังคับแลวตั้งแตวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ คดีผูบริโภคที่ยื่นฟองตั้งแตวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป
จึงจะเปลี่ยนไปใชระบบอนุญาตฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเหมือนกับคดีแพงอื่น ๆ
หากเปนคดีที่ยื่นฟองตั้งแตกอนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตองพิจารณาวาคําพิพากษาที่จะฎีกานั้น
ศาลอุทธรณ หรื อศาลอุ ทธรณภ าคแผนกคดีผู บริโภคมีคําพิพากษากอนหรือหลังวันที่ ๑๕ ธั นวาคม ๒๕๕๘
หากศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคมีคําพิพากษากอนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มาตรา ๖
บัญญัติใหการฎีกาคดีผูบริโภคที่ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีผูบริโภคมีคําพิพากษาหรือคําสั่งกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบังคับตามกฎหมายซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
จนกวาคดีจะเสร็จการพิจ ารณาจากศาลฎีกา ดังนั้น การฎีกาคําพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณในคดีผูบริโภค
ดังกล าวจะใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโ ภคเดิมที่มีขอจํากัดเรื่องทุน ทรัพยในการขออนุญาตฎีกา
ในป ญหาข อเท็ จ จริ ง แต ห ากศาลอุ ทธรณ ห รื อศาลอุ ทธรณภ าคแผนกคดีผูบ ริโ ภคมีคําพิพากษาตั้งแต วัน ที่
๑๕ ธั น วาคม ๒๕๕๘ กรณี ตองเป น ไปตามกฎหมายที่แกไขใหมซึ่งใหนําบทบั ญ ญัติของประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใช โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๐ วรรคทาย ใหถือวาวันที่
ศาลชั้นตนอานคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนวันที่ศาลอุทธรณพิพากษาหรือมีคําสั่ง จึงสรุปไดวา ในคดีผูบริโภคหาก
ศาลชั้นตนอานคําพิพากษาศาลชั้นอุทธรณกอนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก็ตองใชระบบอนุญาตฎีกาตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคเดิม แตหากอานตั้งแตวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป ใหใชระบบ
อนุญาตฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
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นอกจากประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพงจะกําหนดหลักการในการขออนุญาตฎีกาไวแลว
ยังมีขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพงซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนที่ผานมา ในเบื้องตน ขออธิบายสาระสําคัญของขอกําหนดดังกลาวไว ดังนี้
๑) การขออนุญาตฎีกาเปนเรื่องระหวางศาลฎีกากับผูรอง โดยศาลฎีกาจะพิจารณาคํารองของผูรอง
เปนหลักวาปญหาที่ผูรองประสงคจะฎีกาเปนปญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรรับไววินิจฉัยหรือไม ดังนั้น การสง
สําเนาคํารองและฎีกาใหคูความอีกฝายจึงเปนเพียงการสงเพื่อแจงใหทราบวาคดีมีการยื่นคํารองขออนุญาตฎีกา
เทานั้น เชนนี้แลวเมื่อศาลชั้นตนไดรับคํารองและฎีกาของผูรอง ศาลชั้นตนพึงสงคํารองและฎีกาดังกลาวไปยัง
ศาลฎีกาทันที โดยไมจําตองรอผลการสงสําเนาใหอีกฝาย และหากมีคําคัดคาน ใหศาลชั้นตนสงตามไปภายหลัง
ตามขอกําหนดฯ ขอ ๑๐
๒) ศาลชั้นตนยังคงมีอํานาจพิจารณาและมีคําสั่งในกรณีที่ผูรองยื่นคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
ในชั้ น ฎี ก า โดยไต ส วนและมี คํ า สั่ ง ก อ นส ง คํ า ร อ งและฎี ก าไปยั ง ศาลฎี ก า เนื่ อ งจากข อ กํ า หนดฯให ผู ร อ ง
เสียคาขึ้นศาลชั้นฎีกาและนําเงินคาธรรมเนียมที่จะตองใชแกคูความอีกฝายมาวางศาลพรอมคํารองและฎีกา
๓) ศาลชั้นตนสามารถสั่งใหผูรองนําเงินคาธรรมเนียมที่จะตองใชแทนแกคูความอีกฝายมาวางศาล
ภายในเวลาที่ศาลกําหนด ซึ่งเปนอํานาจของศาลชั้นตนที่จะสั่งไดหากเห็นวาผูรองไมไดวางเงินเพราะหลงลืม
หรือผูรองไมไดจงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย
๔) หากมีการยื่นคํารองขอทุเลาการบังคับคดีในระหวางฎีกามาพรอมกับคํารองและฎีกาศาลชั้นตน
จะเพียงมีคําสั่งใหสงคํารองขอทุเลาการบังคับคดีไปใหศาลฎีกาพิจารณาพรอมกับคํารองและฎีกา โดยไมตองสั่ง
รับคํารองขอทุเลาการบังคับคดีเพราะศาลฎีกายังไมรับฎีกาของผูรอง และศาลชั้นตนไมมีอํานาจสั่งใหทุเลา
การบั งคับ ไวกอนในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอยางยิ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๑
วรรคสอง ทั้งนี้จนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งอนุญาตใหฎีกา
๕) หากศาลฎีกาอนุญาตตามคํารอง จําเลยฎีกาสามารถยื่นคําแกฎีกาไดภายใน ๑๕ วันนับแตวันฟง
คําสั่ง ดังนั้นคูความอีกฝายไมมีหนาที่ตองยื่นคําแกฎีกาตั้งแตตอนที่ไดรับสําเนาคํารองและฎีกา เพราะศาลฎีกา
อาจไมอนุญาตใหฎีกาทุกประเด็นที่ผูรองขออนุญาตก็ได
๖) สําหรับคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญากรณีผูเสียหายในคดีอาญายื่นคํารองขอคาสินไหมทดแทน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ ตั้งแตวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หากผูเสียหาย
ประสงคจะฎีกาในสวนคดีแพงก็จะตองยื่นคํารองขออนุญาตฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
แม คดี อ าญาจะไม ตอ งห า มให คูค วามฎี ก าก็ต าม หากเกิ ดกรณี ที่ คดี อ าญาขึ้ น สูศ าลฎี กาแต ค ดีแ พง ถึ งที่ สุ ด
ในชั้นศาลอุทธรณโดยศาลฎีกาไมอนุญาตใหฎีกา ศาลฎีกาก็สามารถพิพากษาไปถึงคดีแพงไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ เพื่ อ ให
คําพิพากษาสอดคลองกัน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๒๒๓ ทวิ แห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๔๔/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง
“มาตรา ๒๔๔/๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔๗ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด”

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๔๙๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔๗ การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ ให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุญาต
จากศาลฎีกา
การขออนุญาตฎีกา ให้ยื่นคําร้องพร้อมกับคําฟ้องฎีกาต่อศาลชั้นต้นที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ในคดีนั้นภายในกําหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ แล้วให้ศาลชั้นต้น
รีบส่งคําร้องพร้อมคําฟ้องฎีกาดังกล่าวไปยังศาลฎีกา และให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยคําร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔๘ และมาตรา ๒๔๙ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔๘ คําร้ องตามมาตรา ๒๔๗ ให้พิ จารณาและวินิจ ฉัย โดยองค์คณะผู้ พิพากษา
ที่ประธานศาลฎีกาแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยรองประธานศาลฎีกาและผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาอีกอย่างน้อยสามคน
การวินิจฉัยให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้บังคับตามความเห็นของฝ่ายที่
เห็นควรอนุญาตให้ฎีกา
มาตรา ๒๔๙ ให้ศาลฎีกาพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาตามมาตรา ๒๔๗ ได้ เมื่อเห็นว่าปัญหา
ตามฎีกานั้นเป็นปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย
ปัญหาสําคัญตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ปัญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สําคัญขัดกันหรือขัดกับ
แนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกา
(๓) คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สําคัญซึ่งยังไม่มีแนวคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลฎีกามาก่อน
(๔) เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ขัดกับคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น
(๕) เพื่อเป็นการพัฒนาการตีความกฎหมาย
(๖) ปัญหาสําคัญอื่นตามข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา
ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคสอง (๖) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา ให้คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด
ตั้งแต่วันที่ได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙
“มาตรา ๒๕๐ หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคําร้อง การพิจารณาวินิจฉัยและระยะเวลา
ในการพิจารณาคําร้องตามมาตรา ๒๔๗ การตรวจรับฎีกา การแก้ฎีกา การพิจารณา และการพิพากษาคดี
รวมทั้งการสั่งคืนค่าฤชาธรรมเนียม ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา
ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕๑ และมาตรา ๒๕๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕๑ ในคดีที่ได้รับอนุญาตให้ฎีกาที่มีแต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย หากศาลฎีกา
เห็นว่าคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ไม่ถูกต้องไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ศาลฎีกาจะมีคําวินิจฉัย
ในปัญหาข้อกฎหมายนั้นและยกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลชั้นต้น แล้วมีคําสั่งให้
ศาลอุทธรณ์หรือศาลชั้นต้น แล้วแต่กรณี ทําคําพิพากษาหรือคําสั่งใหม่ภายใต้กรอบคําวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ได้
มาตรา ๒๕๒ ในกรณีที่ไม่มีข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๒๕๐ กําหนดไว้
เป็นอย่างอื่น ให้นําบทบัญญัติในลักษณะ ๑ ว่าด้วยอุทธรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๙ บรรดาคดีที่ได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บังคับตามกฎหมาย
ซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด
มาตรา ๑๐ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบั ญญัติฉบับนี้ คื อ โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนการฎีกาไม่สามารถกลั่นกรองคดีที่ไม่เป็นสาระอันควรแก่การวินิจฉัยของศาลฎีกาได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาเกิดความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
และความศรัทธาที่มีต่อระบบศาลยุติธรรม ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริงและรวดเร็วขึ้น สมควรกําหนดให้ศาลฎีกามีอํานาจ
พิจารณาว่าคดีที่ได้ยื่นฎีกาใดสมควรอนุญาตให้ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกา จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑

พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)
เหตุผลของการจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ สืบเนื่องมาจากมีการแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงกําหนดใหคดีที่ขึ้นสูศาลฎีกาตองไดรับอนุญาตจากศาลฎีกา แตระบบ
อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่ง ในคดีทรัพยสิน ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ คดีภาษีอากร
คดีลม ละลาย และคดีแรงงานกําหนดใหคูความยื่น อุทธรณตรงไปยังศาลฎีกาโดยไมตองขออนุญ าต
สวนคดี เยาวชนและครอบครั ว กฎหมายกํ าหนดให คูความยื่นอุทธรณตอศาลอุ ทธรณ หรือศาลอุ ทธรณ ภาค
และมีสิทธิยื่นฎีกาตอศาลฎีกา ซึ่งไมเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่แกไขใหมและ
ทําใหเกิดความลักลั่นในการใชสิทธิอุทธรณฎีกา จึงมีการจัดระบบอุทธรณฎีกาของคดีชํานัญพิเศษใหม
โดยดําเนินการดังนี้
(๑) จัดตัง้ ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ ใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทอี่ ุทธรณมาจาก
ศาลชํานัญพิเศษตาง ๆ
(๒) กําหนดใหการฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี
โดยในสวนของคดีแพงชํานัญพิเศษจะขึ้นสูศาลฎีกาไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลฎีกาเชนเดียวกับ
คดีแพงทั่วไป
นอกจากนี้ มาตรา ๔ ยังไดกําหนดใหศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปน “ศาลชั้นอุทธรณ” ตาม
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ๑ และในระหวางที่ยังไมเปดทําการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ใหศาลฎีกา
คงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณมาจากศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
ศาลภาษีอากร ศาลแรงงาน และศาลลมละลาย และศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีที่อุทธรณจากศาลเยาวชนและครอบครัว จนกวาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษจะเปดทําการ
ความหมายของคดีชาํ นัญพิเศษเปนไปตามมาตรา ๓ ซึ่งไดแกคดี ๕ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลทรัพยสิน
ทางปญ ญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญ ญาและการคาระหวาง
ประเทศ
0

๑

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑ แหงพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม และใหใชความตอไปนี้แทน“ มาตรา ๑ ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญนี้มีสามชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลชั้นอุทธรณ
และศาลฎีกา เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓ แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา ๓
ศาลชั้นอุทธรณ ไดแก ศาลอุทธรณ ศาลอุท ธรณภาค และศาลยุ ติธรรมอื่น ที่พระราชบั ญญัติจัดตั้ง ศาลนั้นกํา หนดใหเป น
ศาลชั้นอุทธรณ”

๒

(๒) คดีภาษีอากรตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
(๓) คดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ๒
(๔) คดีลมละลายตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย
(๕) คดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว
1

ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษจะแบงสวนราชการออกเปนแผนก ๕ แผนก เพื่อพิจารณาพิพากษา
คดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลภาษีอากร
ศาลแรงงาน ศาลลมละลาย และศาลเยาวชนและครอบครัว การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลชํานัญ
พิเศษยังปรับปรุงโดยการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษแตละศาลโดยมีหลักการ
รวมกันของการแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑. แกไขผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมาเปนประธาน
ศาลฎีกาเพื่อใหสอดคลองกับระบบบริหารราชการในปจจุบัน ดังนั้น มาตราใดที่เคยอางถึงกฎกระทรวง
หรือระเบียบที่กระทรวงยุติธ รรมกําหนด หรือที่กําหนดใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมจึงมีการแกไขใหสอดคลองกันดวย
๒. แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญ
พิเศษ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
๓. ใหประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปนผูวินิจฉัยในกรณีมีปญหาวาคดีใดจะอยูในอํานาจ
ของศาลชํานัญพิเศษหรือไม ไมวาปญหานั้นจะเกิดขึ้นในศาลชํานัญพิเศษหรือศาลยุติธรรมอื่น
๔. กําหนดใหอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชํานัญพิเศษไปยังศาลอุทธรณคดีชํานัญ
พิ เ ศษ โดยให นํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง หรื อ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดตั้งศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ
๕. การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี มาใชบังคับ
โดยอนุโลม เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและการปรับปรุง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในอนาคต
๒

เหตุที่ใชคําวาคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน แตกตางจากจากอนุมาตราอื่น ๆ ที่ขึ้นตนวาเปนคดีอะไร
ก็เพราะในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษอื่นจะกําหนดนิยามของคดีชํานัญพิเศษนั้น ๆ วาหมายถึงคดีอยางไรบาง แตใน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ ไมมีนิยามคําวา คดีแรงงาน ดังนั้น คดีที่ขึ้นสูศาลแรงงานจึงเปนคดีตามกฎหมายตาง ๆ
ที่อยูในเขตอํานาจของศาลแรงงาน เชนกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ เปนตน ซึ่งคดี
ตามกฎหมายเหลานี้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯกําหนดใหอยูภายใตอํานาจของศาลแรงงาน

๓

๖. ในสวนของบทเฉพาะกาล แบงออกเปน ๒ กรณี ไดแก ๑. วรรคแรก สําหรับคดีที่ศาลชํานัญ
พิเศษมีคําพิพากษาหรือคําสั่งกอนวันเปดทําการของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ๒. วรรคสอง คดีชํานัญ
พิเศษที่คางพิจารณาอยูในศาลฎีกา (หรือศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค สําหรับคดีเยาวชนและ
ครอบครัว) กอนวันเปดทําการของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
หากเขากรณีตามวรรคแรก ใหอุทธรณไปยังศาลฎีกา (หรือศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค
สําหรั บคดีเยาวชนและครอบครัว) และสําหรับทั้ งสองกรณี ศาลฎีกา (หรื อศาลอุทธรณหรื อศาลอุทธรณภาค
สําหรับคดีเยาวชนและครอบครัว) จะมีอํานาจพิจารณาพิพากษาโดยใชบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลชํานัญพิเศษกอนมีการแกไขเพิ่มเติม
มีขอสังเกตวา กฎหมายนําเอาวันที่ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปดทําการเปนจุดตัด โดยไมคํานึง
วามีการยื่นฟองกอนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษมีผลใชบังคับ ทั้งนี้
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปดทําการเมื่อใดจะเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ขอควรพิจารณาคือ หากศาลฎีกาพิพากษายกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชํานัญพิเศษแลว
ยอนสํานวนมาใหศาลชํานัญพิเศษพิจารณาพิพากษาใหมกอนวันเปดทําการของศาลอุทธรณคดีชํานัญ
พิ เ ศษ (หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว า “ยกย อ น”) เมื่ อ ศาลชํ า นั ญ พิ เ ศษพิ จ ารณาพิ พ ากษาใหม ห ลั ง จากวั น ที่
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปดทําการแลว คูความจะตองอุทธรณตอศาลฎีกาตามกฎหมายเดิมหรือ
อุทธรณตอศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
เชนนี้ หากศาลฎีกาใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๓ (๑) หรือ
(๒) แลวยอนสํานวนมาใหศาลชํานัญพิเศษพิจารณาพิพากษาใหม คําพิพากษาศาลฎีกายอมถึงที่สุดตั้งแต
วันที่ ได อ านให คู ความฟ ง ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความแพ ง มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ ง การยกย อน
ดังกลาวมีผลใหคําพิพากษาเดิมของศาลชั้นตนถูกลบลางไป และคดีจะไมกลับเขาสูการพิจารณาของ
ศาลฎีกาอีก เวนแตจะมีการอุทธรณฎีกาขึ้นมาใหม ซึ่งคูความอาจไมติดใจก็ได กรณีนี้ยอมไมใชกรณีที่คดี
คางพิจารณาอยูที่ศาลฎีกาตามวรรคสอง และเมื่อศาลชํานัญพิเศษพิจารณาพิพากษาใหม หากคูความ
ประสงคจะอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ศาลชํานัญพิเศษพิพากษาหรือสั่งหลังจากวันเปดทําการของ
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ก็จะตองอุทธรณไปยังศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ซึ่งเปนการยึดหลักการวา
เมื่อศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปดทําการแลว จะไมมีการอุทธรณคดีชํานัญพิเศษไปยังศาลฎีกาอีก ๓
การยอนสํานวนของศาลฎีกาอาจมีกรณีที่ศาลฎีกายังมีอํานาจพิจารณาพิพากษาอยู เชน คดีที่
คูความมรณะ หรือลงลายมือชื่อไมครบ เชนนี้ก็จะเปนไปตามวรรคสอง
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๓

เปนที่มาของการใชถอยคํา “...มาใชบังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา” ในตอนทายของมาตรา ๑๒ วรรคสองแทน
ถอยคําตามรางเดิมที่ใชคําวา “จนกวาคดีจะถึงที่สุด” เพราะเกิดขอถกเถียงวาการยกคําพิพากษาศาลชั้นตนแลวยอนสํานวนให
ศาลชั้นตนพิจารณาพิพากษาใหมถือวาคดีถึงที่สุดหรือไม และเพื่อทําใหหลักการที่วา ถาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปดทําการ
แลว ตองอุทธรณไปที่ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเทานั้น ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยถอยคําของมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ไดบัญญัติไวในลักษณะเดียวกัน

๔

ขอควรพิจารณาสําหรับคดีชํานัญพิเศษแตละประเภทตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีของศาลชํานัญพิเศษนั้น ๆ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได ดังนี้
คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ (พระราชจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดี ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘)
มีการแกไขมาตรา ๒๑ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาฯ โดยตัด
คําวา มาตรา ๑๗๒ ทวิ ออก เนื่องจากอาจมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่ทําใหการสืบพยานลับหลังจําเลยสามารถกระทําไดนอกเหนือไปจากกรณีตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ
คดีภาษีอากร (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญ ญัติจัด ตั้ง ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ เดิม ไมไ ด
กําหนดวา หากมีปญหาวาคดีอยูในอํานาจของศาลภาษีอากรหรือไม ใหศาลนั้นรอการพิจารณาคดีไว
ชั่วคราว ซึ่งจะแตกตางกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ เดิม แตเมื่อมี
การแกไ ขใหมแ ลว ก็จะตองดําเนิน การตามมาตรา ๑๐ วรรคสองที่แ กไ ขใหม คือใหศาลนั้น รอการ
พิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวแลวเสนอปญหานั้นใหประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปนผูวินิจฉัย ๔
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๒๕๕๘

คดีแรงงาน (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๑. มาตรา ๙ เดิมกอนมีการแกไ ขมีการกําหนดวาถามีแ นวคําวินิจฉัยของอธิบดีศาลแรงงาน
เปนบรรทัดฐานไวแลว ก็ใหวินิจฉัยตามแนวดังกลาวไดทันที ซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษอื่น
ไมมีบทบัญญัติในลักษณะนี้ ดังนั้น เมื่อกฎหมายใหมใหประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปนผูวินิจฉัย
โดยประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษตองพิจารณาอยูแลววาแนวบรรทั ดฐานเดิมยังคงใชเปนบรรทัดฐาน
ไดหรือไม ถาประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษวินิจฉัยไวแลว ก็ถือวาเปนแนวคําวินิจฉัยที่สามารถ
นํามาใชไดเช นกัน และเพื่อใหระบบคดีชํานัญพิเศษมี ความสอดคลองกัน จึงมี การตัดหลักการในวรรคสาม
ของมาตรา ๙ เดิมออกไป
๒. เดิมมาตรา ๔๗ กําหนดใหเปนอํานาจของศาลแรงงานในการกําหนดคาปวยการ คาพาหนะ
เดินทางและคาเชาที่พักใหแกผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญและพยานที่ศาลแรงงานเรียกมา แตมาตรา ๔๗
ใหมที่แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ กําหนดใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
กําหนดเชนเดียวกับคดีชํานัญพิเศษอื่น
๔

มีขอสังเกตในสวนของคดีผูบริโภควา หากเปรียบเทียบคดีผูบริโภคกับคดีแพงทั่วไปแลวจะเห็นไดวา มีความแตกตางกันเฉพาะ
ประเภทคดีและวิธีพิจารณาคดี โดยจะไมมีการยายศาลเหมือนกับกรณีศาลชํานัญพิเศษอื่นๆ ดังนั้นระบบของคดีผูบริโภคจึงไมมี
ความจําเปนตองรอการพิจารณาพิพากษาไวกอน ทั้งเพื่อปองกันปญหาเรื่องการใชกระบวนการรอการพิจารณาคดีไวกอน
เพื่อประวิงคดี ดังนั้นพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคจึงไมมีการแกไขทํานองเดียวกับคดีชํานัญพิเศษ

๕

คดีลมละลาย (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. มาตรา ๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายฯ ไมไดพูดถึง
“พยานที่ศาลลมละลายเรียกมา” ดังเชนมาตรา ๔๗ ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ เนื่องจาก
มาตรา ๒๐ ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลลมละลายฯ ไมไดพูดถึงพยานที่ศาลลมลายเรียกมา คงมีแต
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญเทานั้น อยางไรก็ดี เพื่อใหเกิดความชัดเจนวาพยานที่ศาลเรียกมาหรือพยาน
ศาลมีสิทธิไ ดรับคาปว ยการ คาเดินทางและคาเชาที่พัก จึงมีการแกไขเพิ่ม เติมพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยเพิ่มขอความ (๑/๑) ของมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. ๒๔๗๗ ดังนี้มาตรา ๖ ใหประธานศาลฎีกาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอํานาจออกขอบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงในเรื่องตอไปนี้ (๑/๑) การกําหนดจํานวนคาปวยการคาพาหนะเดินทางและคาเชาที่พักของ
พยานที่ศาลเรียกมา ๕
๒. หลักการเรื่องคดีแ พง ลมละลายที่ตองหามอุทธรณยัง คงเดิม แตในสวนของคดีอาญานั้น
มาตรา ๒๗ กําหนดใหคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลลมละลายในสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญาอุทธรณไปยัง
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ โดยใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช
บังคับโดยอนุโลม ดังนั้น หลักการพิจารณาวาคดีใดตองหามอุทธรณหรือไม จึงกําหนดใหเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยยกเลิกหลักการตามวรรคสองของมาตรา ๒๔/๑ เดิม
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คดีเยาวชนและครอบครัว (พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. มาตรา ๑๑ ที่แกไขใหมนี้เปนการแกไขใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษ
อื่นๆ โดยคงหลักการเดิมเพียงแตมีการยกเลิกกําหนดเวลาที่คูความจะขอใหชี้ขาด จึงมีขอสังเกตวา
แนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินตามกฎหมายเดิม (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๓๔)
กอนมีการแกไขในป ๒๕๕๓ นาจะกลับมาใชเปนบรรทัดฐานได เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๐๘/๒๕๓๘ การที่ศาลชั้นตนตรวจคําฟองในคดที่โจทกฟองขอให
บังคับจําเลยตามสัญญาประนีประนอมหลังการจดทะเบียนหยาวา คดีนี้เปนการโตแยงสิทธิตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ ครอบครัว คดีไมอยูในอํานาจของศาลชั้นตน จึงไมรับฟอง เปนกรณี
ที่ศาลชั้นตนวินิจฉัยในปญหาวาคดีนี้อยูในอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลยุติธรรมอื่น ซึ่งตาม
๕

ดูพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เดิมมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฯ กําหนดใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมมีอํานาจออกขอบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในสวนที่เกี่ยวกับคาปวยการไดเฉพาะลามและ
ผูเชี่ยวชาญ แตยังขาดในสวนของพยานที่ศาลเรียกมา ซึ่งมีขอถกเถียงกันวาพยานศาลมีสิทธิไดรับคาปวยการ คาพาหนะ
เดินทางและคาเชาที่พักตามตาราง ๔ ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือไม การแกไขนี้จะทําใหเกิดความชัดเจน
มากขึ้ น และสามารถนํ า ไปใช กั บ ศาลชํ า นั ญ พิ เ ศษอื่ น ๆ ได เพราะกฎหมายว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลชํ า นั ญ พิ เ ศษทุ ก ฉบั บ
จะกําหนดใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไปใชบังคับโดยอนุโลม

๖

พระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๒ กําหนดใหประธานศาลฎีกาแตเพียงผูเดียวเทานัน้ เปนผูว ินจิ ฉัยชี้ขาด ศาลชั้นตนและศาลฎีกา
หามีอํานาจวินิจฉัยในปญหาดังกลาวไม คําสั่งของศาลชั้นตนจึงไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อปญหาวาคดีนี้
อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลชั้นตนมาสูการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลฎีกา
สงสํานวนคดีนี้ไปใหประธานศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๑๒ ดังกลาวขางตน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๘๖/๒๕๔๒ เมื่อปรากฏจากคําใหการและอุทธรณของจําเลยที่โตแยง
วา โจทกฟองเรียกคาสิน สอดเปนคดีครอบครัว โจทกจึงไมมีอํานาจยื่นฟองคดีที่ศาลแขวงขอนแกน
เป น การชอบด ว ยกฎหมายหรื อ ไม นั้ น ศาลชั้ น ต น หรื อ ศาลอุ ท ธรณ ภ าค ๑ ชอบที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๒ ซึ่ ง กํา หนดถึ ง กรณี ที่ มี ปญ หาวา คดี ใดจะอยู ใ นอํ า นาจศาลเยาวชนและครอบครั ว หรื อ
ศาลยุติธรรมอื่นไมวาจะเกิดปญหาขึ้น ในศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลยุติธรรมอื่นใหประธาน
ศาลฎีกาเปน ผูวินิจฉัยชี้ขาด ดังนั้น ที่ศาลชั้นตน และศาลอุทธรณภาค ๑ พิจารณาพิพากษาคดีนี้ไ ป
โดยมิไดดําเนินการดังกลาว จึงไมชอบดวยบทกฎหมาย เมื่อปญหาวาคดีนี้อยูในอํานาจศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดขอนแกนหรือไมขึ้นมาสูการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรสงสํานวน
คดีนี้ไปใหประธานศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดตามบทกฎหมายดังกลาวตอไป
๒. การฎีกาคดีเยาวชนและครอบครัวในสวนคดีแพงก็จะเปนไปตามหลักการของคดีแพงทั่วไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงคือ ตองไดรับอนุญาตจากศาลฎีกา สวนคดีอาญาก็จะเปนไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยยังคงกรณีที่ตองหามฎีกาตามมาตรา ๑๘๐ ไว
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พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“คดีชํานัญพิเศษ” หมายความว่า
(๑) คดี ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ
(๒) คดีภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
(๓) คดี ที่ อ ยู่ ใ นอํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลแรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
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(๔) คดีล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย
(๕) คดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว
“ศาลชํานัญพิเศษ” หมายความว่า
(๑) ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ
(๒) ศาลภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
(๓) ศาลแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
(๔) ศาลล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย
(๕) ศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว
มาตรา ๔ ให้จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษขึ้นเป็นศาลชั้นอุทธรณ์ตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ส่วนจะเปิดทําการเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕ ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชํานัญพิเศษ
ให้จัดตั้งแผนกดังต่อไปนี้ขึ้นในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
(๑) แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ที่อุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
(๒) แผนกคดีภาษีอากร มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลภาษีอากร
(๓) แผนกคดี แรงงาน มี อํ านาจพิ จารณาพิ พากษาคดี ที่ อุ ทธรณ์ คํ าพิ พากษาหรื อ คํ าสั่ งของ
ศาลแรงงาน
(๔) แผนกคดีล้มละลาย มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลล้มละลาย
(๕) แผนกคดี เยาวชนและครอบครั ว มี อํ านาจพิ จารณาพิ พากษาคดี ที่ อุ ทธรณ์ คํ าพิ พากษา
หรือคําสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว
มาตรา ๖ ให้มีประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษหนึ่งคน และรองประธานศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษห้าคนในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
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ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ และผู้พิพากษา
ในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับคดีชํานัญพิเศษ
มาตรา ๗ คดีที่มีปัญหาสําคัญซึ่งสมควรได้รับการวินิจฉัยโดยที่ประชุมแผนกหรือที่ประชุมร่วม
ระหว่างแผนก ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษจะให้มีการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวโดยที่ประชุมแผนก
หรือที่ประชุมร่วมระหว่างแผนกก็ได้
ที่ประชุมตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษซึ่งรับผิดชอบแผนก
ที่เกี่ยวข้องและผู้พิพากษาทุกคนในแผนกซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
ผู้พิพากษาในแผนกนั้น และให้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษหรือรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
คําวินิจฉัยของที่ประชุมตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานแห่งที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับกับศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์
รองประธานศาลอุทธรณ์ และผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ ให้นํามาใช้บังคับแก่ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ และผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม เว้นแต่บทบัญญัติดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าใช้บังคับเฉพาะกับ
ศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ หรือผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์เท่านั้น
มาตรา ๙ บรรดาคดีที่ศาลชํานัญพิเศษมีคําพิพากษาหรือคําสั่งก่อนวันเปิดทําการของ
ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ ให้ อุ ท ธรณ์ ไ ปยั ง ศาลที่ มี เ ขตอํ า นาจในการพิ จ ารณาคดี ที่ อุ ท ธรณ์ จ าก
ศาลชํานัญพิเศษนั้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้นําบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งใช้อยู่ใน
วัน ก่ อ นวั น ที่พ ระราชบัญ ญั ติ นี้ใ ช้ บั งคั บ มาใช้ บั ง คับ กั บ การพิจ ารณาพิ พ ากษาของศาลที่ มีเ ขตอํา นาจ
ในการพิจารณาคดีที่อุทธรณ์นั้น
บรรดาคดีชํานัญพิเศษที่มีการอุทธรณ์และยังค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดก่อนวันเปิดทําการของ
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้ศาลซึ่งคดีนั้นค้างพิจารณาอยู่คงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาต่อไป ทั้งนี้
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีของศาลชํานัญพิเศษนั้น ๆ
มาตรา ๑๐ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศาลอุทธรณ์
คดีชํานัญพิเศษขึ้นเป็นศาลชั้นอุทธรณ์ โดยมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลภาษีอากร ศาลแรงงาน ศาลล้มละลาย และศาลเยาวชน
และครอบครัว เพื่อให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นอุทธรณ์โดยองค์คณะผู้พิพากษาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
พิเศษในด้านนั้น ๆ อันจะทําให้การพิจารณาคดีชํานัญพิเศษในชั้นอุทธรณ์เกิดความเป็นเอกภาพและส่งเสริมให้
กระบวนการยุติธรรมมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๖/๑ เรื่องการโอนคดีที่มีผลกระทบตอการอนุรักษหรือการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะอยางอื่นไปศาลแพง
(ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘)
“มาตรา ๖/๑ คดีที่ยื่นฟองไวตอศาลชั้นตนซึ่งไมใชศาลแพง กอนวันชี้สองสถาน หรือกอนวันสืบพยาน
ไมนอยกวาเจ็ดวันในกรณีที่ไมมีการชี้สองสถาน หากศาลที่คดีนั้นอยูระหวางพิจารณาเห็นวาผลของ
คดีดังกลาวอาจกระทบตอการอนุรักษหรือการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม การคุมครอง
ผูบริโภคเปนสวนรวม หรือประโยชนสาธารณะอยางอื่นที่สําคัญ และการโอนคดีไปยังศาลแพงจะทําให
การพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็ใหศาลแจงคูความทราบและทําความเห็น
เสนอประธานศาลอุทธรณเพื่อมีคําสั่งใหโอนคดีนั้นไปยังศาลแพง ได คําสั่งของประธานศาลอุทธรณ
ใหเปนที่สุด
การโอนคดีตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนถึงกระบวนพิจารณาที่ไดดําเนินการไปกอนที่จะมี
คําสั่งใหโอนคดี และใหถือวาบรรดากระบวนพิจารณาที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นเปนกระบวนพิจารณา
ของศาลแพงดวย เวนแตศาลแพงจะมีคําสั่งเปนอยางอื่นเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม”
หลั กการและเหตุ ผลของมาตรานี้ โดยที่ ป จจุ บั นมี คดี ที่ มี ผลกระทบต อการอนุ รั กษ หรื อการบํ ารุ ง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวม หรือประโยชนสาธารณะ
อยางอื่นเขาสูการพิจารณาของศาลมากขึ้น และบางคดีมีความยุงยากซับซอน กฎหมายจึงเปดโอกาสให
สามารถโอนคดีเหลานั้นไปยังศาลแพงซึ่งไดจัดตั้งแผนกคดีพิเศษไวแ ลวอัน จะทําใหการพิจารณาคดี
มีป ระสิทธิภาพมากขึ้น และสมควรกําหนดใหศาลแพงที่รับ คดีไวมีอํานาจดําเนิน กระบวนพิจารณา
นอกเขตศาลได เพื่อใหองคคณะผูพิพากษาไดสืบพยานหลักฐานดวยตนเอง โดยมีขอสังเกตดังนี้
๑. มาตรา ๖/๑ บัญญัติใหศาลชั้นตนเปนผูใชดุลพินิจโอนคดีไปยังศาลแพง แตไมไดใหคูความ
มีสิทธิรองขอใหโอนคดี เนื่องจากโจทกผูฟองคดีสามารถเลือกฟองคดีไดอยูแลววาจะฟองที่ศาลที่มีเขต
อํานาจตามปกติหรือฟองที่ศาลแพงซึ่งมีอํานาจรับคดีไวพิจารณาทั่วราชอาณาจักร เมื่อคูความเลือกศาล
ที่ จะดํ าเนิ นคดี แล ว ขั้ นตอนตามมาตรา ๖/๑ เป นการบริ หารจั ดการคดี ภายในของศาลที่ ให สามารถโอนคดี
ลักษณะนี้ไปพิจารณายังศาลแพงไดอีกทางหนึ่ง มาตรา ๖/๑ จึงเปนการเปดชองในกรณีที่ผูพิพากษาในศาล
ที่รับฟองเห็นวา ลักษณะของคดีตองใชความชํานาญพิเศษเฉพาะทางซึ่งหากโอนคดีไปศาลแพงจะมี
ผูพิพากษาที่มี ประสบการณ ในการพิ จารณาเรื่องนั้น ๆ โดยตรง หรือมีแผนกคดี พิเศษคื อแผนกสิ่ งแวดลอม
หรือแผนกคดีผูบริโภค อันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษามากขึ้นโดยทําความเห็น
เสนอประธานศาลอุทธรณเพื่อมีคําสั่งโอนคดีไปยังศาลแพง

๒

สําหรับจําเลย แมจําเลยจะไมมีสิทธิเลือกศาลที่จะถูกฟอง แตจําเลยมีสิทธิที่จะรองขอโอนคดี
ถาเห็นวาไมสะดวก หรือจะไมไดรับความยุติธรรมตามมาตรา ๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ซึ่งคําวา “หรือจะไมไดรับความยุติธรรม” นี้ เปนถอยคําที่มีความหมายกวาง โดยจําเลยสามารถยกขึ้น
ใหศาลเห็นไดวาหมายความรวมถึงประสิทธิภาพในการดําเนินคดีดวย
๒. เงื่อนไขของการโอนคดีตามมาตรา ๖/๑ ศาลชั้นตนตองใชดุลพินิจกอนวันชี้สองสถาน หรือ
กอนสืบพยานไมนอยกวาเจ็ดวัน ในกรณีที่ไมมีการชี้สองสถาน โดยผูพิพากษาเจาของสํานวนสามารถ
ทราบจากคําคูความและเอกสารที่ยื่นเขามาในสํานวน วาคดีใดเปนคดีที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะหรือ
ประโยชนของสังคมเปนสวนรวมที่ผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็นวานาจะใหผูพิพากษาที่มีประสบการณ
หรือมีความชํานาญเปนพิเศษในเรื่องนั้น ๆ พิจารณาระยะเวลากอนวันชี้สองสถาน หรือกอนสืบพยาน
ไมนอยกวา ๗ วัน เปนกําหนดกรอบเวลาอยางชาที่สุดที่จะตองดําเนินการขอโอนคดี เนื่องจากการกําหนด
ประเด็นขอพิพาทในการพิจารณาคดีเปนเรื่องสําคัญ หากใหศาลที่รับคําฟองไวพิจารณาเปนผูกําหนด
ประเด็นขอพิพาท แลวตอมามีการโอนคดีใหศาลแพงสืบพยาน ศาลแพงอาจมีความเห็นไมสอดคลองกับ
ประเด็นขอพิพาทที่กําหนดไวแตแรก นอกจากนี้ การโอนคดีภายหลังวันชี้สองสถานหรือวันสืบพยานอาจ
ทําใหผูพิพากษาศาลแพงที่รับ โอนคดีไมอาจบริหารจัดการคดีตั้งแตเริ่ม ตนวาจะดําเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีนี้อยางไร แมความในวรรคสองของมาตรา ๖/๑ จะบัญญัติใหการโอนคดีไมกระทบกระเทือน
ถึงกระบวนพิจารณาที่ไดดําเนินการไปกอนที่จะมีคําสั่งโอนคดี และใหถือวาบรรดากระบวนพิจารณาที่ได
ดําเนิน การไปแลว เปนกระบวนพิจารณาของศาลแพงดวยก็ต าม แตการจะนําคําพยานที่ผูพิพากษา
ในศาลอื่นสืบมาใชตัดสินคดีอาจไมสมควรตามหลักการรับฟงพยานหลักฐาน และอาจกอใหเกิดความ
ลาชาขึ้นไปอีกหากศาลแพงเห็นวาพยานที่สืบมาแลวยังไดความไมชัดเจนเพียงพอ
๓. มาตรานี้มีเจตนารมณเพื่อใหคดีแพงใด ๆ ที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะและเปนคดีที่มีความ
ยุงยากซับซอนสามารถเขาสูการพิจารณาของศาลแพง ไมจํากัดแตเฉพาะคดีที่มีการจัดตั้งแผนกแลว
เทานั้นถอยคําวา “หรือประโยชนสาธารณะอยางอื่นที่สําคัญ” เปนการบัญญัติถอยคํารองรับคดีประเภทอื่น
ที่อาจไมใชคดีสิ่งแวดลอมหรือคดีผูบริโภค การใชถอยคํานี้เปนการเปดชองใหศาลสามารถตีความได
ยืดหยุนวาคดีที่กระทบตอประโยชนสาธารณะอยางอื่นที่สําคัญคือคดีประเภทใด ซึ่งในเบื้องตนก็คือคดีที่
หากศาลมีคําพิพากษาหรือชี้ขาดตัดสินแลวจะเกิดผลกระทบตอสังคมในวงกวาง และผลของคดีไมได
จํากัดเฉพาะคูความเทานั้น
๔. ศาลที่ทําความเห็นมีหนาที่แจงคูความใหทราบวาศาลไดทําความเห็นเสนอขอใหโอนคดีไปยัง
ศาลแพงในระหวางพิจารณาคดี โดยเปนการแจงกอนทําความเห็นเสนอประธานศาลอุทธรณ เพื่อไมให
คูความไดรับผลกระทบในการเตรียมคดี หากคูความไมทราบวาศาลที่รับคดีไวในตอนแรกทําความเห็น
เสนอประธานศาลอุทธรณ และเมื่อประธานศาลอุทธรณมีคําสั่ง ในทางปฏิบัติ ก็จะตองแจงคําสั่งให
คูความทราบอีกครั้ง

๓

๕. เมื่อมีการโอนคดีตามบทบัญญัตินมี้ ายังศาลแพงแลวจะตองนั่งพิจารณาคดีที่ศาลแพงเปนหลัก
แตหากศาลแพงเห็นวาจําเปนจะพิจารณาคดีในศาลจังหวัดที่มูลคดีเกิด ก็สามารถกระทําไดตามวรรคสาม
ของมาตรา ๑๕ แห งประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความแพง.ที่ บัญญั ติว า.“คดี ที่ศาลแพงได รั บไวพิ จารณา
พิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมหรือที่ไดโอนไปยังศาลแพงตามมาตรา ๖/๑ ใหศาลแพงมีอํานาจ
ดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ นอกเขตศาลไดตามที่เห็นสมควร” นอกจากนี้ ศาลแพงยังสามารถใช
วิธีสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพ หรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ (video conference) ทําให
พยานบุคคลหรือคูความไมจําเปนตองเดินทางมาที่ศาลแพง ๑ ทั้งคูความมีอํานาจที่จะมอบอํานาจให
บุคคลใดหรือองคกรใดดําเนินคดีแทนตามกฎหมายไดอยูแลว
0

๑

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับมาตรานี้วา ถามีคําสั่งโอนคดีไปยังศาลแพงแลว หากศาลแพงออกไปนั่งพิจารณาสืบพยาน
ที่ศาลเดิม ก็จะชวยลดภาระคาใชจายตาง ๆ และเปนการอํานวยความสะดวกแกคูความไดดียิ่งขึ้น
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พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
“มาตรา ๖/๑ คดี ที่ ยื่ น ฟ้ อ งไว้ ต่ อ ศาลชั้ น ต้ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ศ าลแพ่ ง ก่ อ นวั น ชี้ ส องสถาน หรื อ
ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถาน หากศาลที่คดีนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาเห็นว่า
ผลของคดีดังกล่าวอาจกระทบต่อการอนุรักษ์หรือการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นที่สําคัญ และการโอนคดีไปยังศาลแพ่ง
จะทําให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็ให้ศาลแจ้งคู่ความทราบและทําความเห็น
เสนอประธานศาลอุทธรณ์เพื่อมีคําสั่งให้โอนคดีน้นั ไปยังศาลแพ่งได้ คําสั่งของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
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การโอนคดีตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงกระบวนพิจารณาที่ได้ดําเนินการไปก่อนที่จะมี
คําสั่งให้โอนคดี และให้ถือว่าบรรดากระบวนพิจารณาที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้นเป็นกระบวนพิจารณาของ
ศาลแพ่งด้วย เว้นแต่ศาลแพ่งจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม”
มาตรา ๔ ให้ ยกเลิ ก ความในมาตรา ๗ แห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความแพ่ ง
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ บทบัญญัติในมาตรา ๔ มาตรา ๔ ทวิ มาตรา ๔ ตรี มาตรา ๔ จัตวา มาตรา ๔
เบญจ มาตรา ๔ ฉ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๖/๑ ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติดังต่อไปนี้
(๑) คํ า ฟ้ อ งหรื อ คํ า ร้ อ งขอที่ เ สนอภายหลั ง เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ คดี ที่ ค้ า งพิ จ ารณาอยู่ ใ นศาลใด
ให้เสนอต่อศาลนั้น
(๒) คําฟ้องหรือคําร้องขอที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ซึ่งคําฟ้องหรือคําร้องขอนั้นจําต้องมีคําวินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดีจะได้ดําเนินไปได้โดยครบถ้วน
และถูกต้องนั้น ให้เสนอต่อศาลที่มีอํานาจในการบังคับคดีตามมาตรา ๓๐๒
(๓) คําร้องตามมาตรา ๑๐๑ ถ้าได้เสนอคําฟ้องหรือคําร้องขอต่อศาลใดแล้ว ให้เสนอต่อศาลนั้น
ในกรณีที่ ยังไม่ไ ด้เ สนอคําฟ้ องหรือ คํา ร้องขอต่ อศาลใด ถ้าพยานหลักฐานซึ่งจะเรี ยกมาสื บหรือบุ คคล
หรือทรัพย์หรือสถานที่ที่จะต้องตรวจอยู่ในเขตศาลใด ให้เสนอต่อศาลนั้น
(๔) คํา ร้ อ งที่ เสนอให้ ศ าลถอนคื น หรื อ เปลี่ย นแปลงคํา สั่ ง หรื อ การอนุ ญ าตที่ ศาลได้ ใ ห้ไ ว้ ก็ ดี
คําร้องที่เสนอให้ศาลถอดถอนบุคคลใดจากฐานะที่ศาลได้แต่งตั้งไว้ก็ดี คําร้องที่เสนอให้ศาลมีคําสั่งใด
ที่เกี่ยวกั บการถอนคืน หรือเปลี่ ยนแปลงคําสั่ง หรือการอนุญาตหรือ ที่เกี่ ยวกับการแต่ง ตั้งเช่น ว่านั้นก็ ดี
คําร้องขอหรือคําร้องอื่นใดที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ศาลได้มคี ําพิพากษาหรือคําสั่งไปแล้วก็ดี ให้เสนอต่อศาล
ในคดีที่ได้มีคําสั่ง การอนุญาต การแต่งตั้ง หรือคําพิพากษานั้น”
มาตรา ๕ ให้ เ พิ่ม ความต่อ ไปนี้เ ป็ น วรรคสามของมาตรา ๑๕ แห่ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง
“คดีที่ศาลแพ่งได้รับไว้พิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมหรือที่ได้โอนไปยังศาลแพ่ง
ตามมาตรา ๖/๑ ให้ศาลแพ่งมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ นอกเขตศาลได้ตามที่เห็นสมควร”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๔/๑ ในหมวด ๓ อํานาจและหน้าที่ของศาล
ลักษณะ ๒ ศาล แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
“มาตรา ๓๔/๑ เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม
หรือเพื่อความเหมาะสมสําหรับคดีบางประเภท ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
ศาลฎี ก ามี อํ า นาจออกข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การฟ้ อ งคดี การสื บ พยานและการรั บ ฟั ง พยานหลั ก ฐาน
การวินิจฉัยคดี ตลอดจนการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ได้ตามความจําเป็น
ข้อกําหนดตามวรรคหนึ่งเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
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มาตรา ๗ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น วรรคสองของมาตรา ๕๑ แห่ ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง
“การจัดทําสารบบความหรือสารบบคําพิพากษา การรวบรวมเอกสารในสํานวนความ และ
การเก็บรักษาสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) อาจกระทํา
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวที่รับรอง
โดยวิธีการที่ศาลกําหนดเป็นสําเนาสารบบความหรือสารบบคําพิพากษา หรือเป็นสําเนาเอกสารในสํานวนความ
แล้วแต่กรณี และให้ใช้แทนต้นฉบับได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของประธาน
ศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และเมื่อข้อกําหนดนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๘ ให้ เ พิ่ม ความต่อ ไปนี้เ ป็ น วรรคสามของมาตรา ๖๗ แห่ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง
“เพื่อประโยชน์แ ห่งประมวลกฎหมายนี้ ให้เ รียกนิติ บุคคลตามชื่อ หรือตามชื่อ ที่จดทะเบีย น
และภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของนิติบุคคลนั้น ให้ถือเอาสํานักงานหรือสํานักงานแห่งใหญ่ซึ่งอยู่
ภายในเขตศาลที่จะยื่นฟ้องคดีหรือที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๘ การยื่นและส่งคําคู่ความและเอกสารในลักษณะนี้ไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่ความ
ฝ่ายใดทําต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือศาลทําต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทุกฝ่าย รวมทั้ง
การแจ้งคําสั่งของศาลหรือข้อความอย่างอื่นไปยังคู่ความหรือบุคคลอื่นใด อาจดําเนินการโดยทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และเมื่อข้อกําหนดนั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๓ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๓ ทวิ คําคู่ความหรือเอกสารที่เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งไม่ว่าการส่งนั้นจะเป็นหน้าที่
ของศาลจัดการส่งเองหรือคู่ความมีหน้าที่จัดการนําส่งก็ตาม ศาลอาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศก็ได้ โดยให้คู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่นําส่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าคําคู่ความหรือเอกสารที่ส่งโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์ มีผลเสมือนเจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง
และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
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มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๓ สัตต แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๓ สัตต เมื่อโจทก์ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๘๓ จัตวา แล้ว ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ศาลดําเนินการส่งให้แก่จําเลยหรือบุคคลภายนอกโดยทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศหรือผู้ประกอบกิจการรับส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศหรือโดยผ่าน
สํานักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และเมื่อข้อกําหนดนั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๑๒ ให้ ยกเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๘๓ อั ฏ ฐ แห่ ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๓ อัฏฐ ในกรณีที่จะต้องส่งหมายเรียกและคําฟ้องตั้งต้นคดีตามมาตรา ๘๓ ทวิ
แก่จําเลยหรือบุคคลภายนอก ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลดังกล่าวนอกราชอาณาจักร
ถ้ า โจทก์ ยื่ น คํ า ขอฝ่ า ยเดี ย วโดยทํ า เป็ น คํ า ร้ อ งและสามารถแสดงให้ เ ป็ น ที่ พ อใจแก่ ศ าลได้ ว่ า การส่ ง
ตามมาตรา ๘๓ สัตต ไม่อาจกระทําได้เพราะเหตุที่ภูมิลําเนาและสํานักทําการงานของบุคคลดังกล่าวไม่ปรากฏ
หรือเพราะเหตุอื่นใด หรือเมื่อศาลได้ดําเนินการตามมาตรา ๘๓ สัตต แล้ว แต่ไม่อาจทราบผลการส่งได้
ถ้าศาลเห็นสมควร ก็ให้ศาลอนุญาตให้ส่งโดยวิธีปิดประกาศไว้ที่ศาลแทน ในกรณีเช่นว่านี้ ศาลจะสั่งให้ส่ง
โดยวิธีประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีอื่นใดด้วยก็ได้”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีคดีแพ่งที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
หรือประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนรวม เช่น คดีสิ่งแวดล้อม คดีคุ้มครองผู้บริโภค เข้าสู่การพิจารณาของศาล
เป็นจํานวนมาก ซึ่งคดีเหล่านี้เป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน สมควรกําหนดให้สามารถโอนคดีเหล่านี้ไปยังศาลแพ่ง
เป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดี โดยกําหนดให้ศาลแพ่งที่รับคดีไว้มีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณานอกเขตศาลได้
เพื่อให้องค์คณะผู้พิพากษาสามารถออกไปสืบพยานที่อยู่นอกเขตอํานาจด้วยตนเองได้ และกําหนดให้ประธานศาลฎีกา
โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกามีอํานาจออกข้อกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่ง
อันจะช่วยให้การพิจารณาพิพากษาคดีเกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
การเก็บรักษาข้อมูลคดีของศาลโดยการจัดเก็บในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการส่งคําคู่ความและเอกสารระหว่างศาลกับคู่ความ หรือระหว่างคู่ความด้วยกัน และกําหนด
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งหมายเรียกและคําฟ้องตั้งต้นคดีไปยังจําเลยหรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกราชอาณาจักร
เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑
ขอกําหนดของประธานศาลฎีกา
วาดวยการสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีแกจําเลย
ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของจําเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙)
เดิ ม การส ง หมายเรี ย กและสํ า เนาคํ า ฟ อ งตั้ ง ต น คดี แ ก จํ า เลยที่ มี ภู มิ ลํ า เนาอยู น อกราชอาณาจั ก ร
มี ๒ ชองทาง คือ ชองทางแรก การสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองไปยังประเทศที่มีขอตกลงเรื่องการใหความ
ชวยเหลือทางการศาลกับไทย จะกระทําผานสํานักงานศาลยุติธรรมในฐานะผูประสานงานกลาง ชองทางที่สอง
สํ า หรั บ ประเทศที่ ไ ม มี ข อ ตกลงเรื่ อ งการให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการศาลกั บ ไทยจะต อ งกระทํ า ผ า นช อ งทาง
ทางการทูต คือสงไปยังกระทรวงการตางประเทศใหชวยประสานงานให ซึ่งอาจใชเวลานานและในบางครั้งไมไดรับ
ความรว มมื อจากต างประเทศ ในป จจุ บันการสื่อสารและการคมนาคมระหวางประเทศพัฒ นาไปมาก การสง
เอกสารทางไปรษณียระหวางประเทศมี ความรวดเร็ว นาเชื่อถือ และตรวจสอบไดงายขึ้น ทั้งคูความเองที่เปน
คดีความในไทยก็มีภูมิลําเนาที่หลากหลายมากขึ้น การใชชองทางทางการทูตในการสงหมายเรียกและสําเนา
คําฟองเปนชองทางหลักเพียงชองทางเดียว กอใหเกิดความลาชาหรือไมมีประสิทธิภาพ อาจทําใหศาลตองเลื่อนคดี
หรือคูความที่อยูตางประเทศเองก็มิไดรับแจงวาถูกฟองเปนคดีในประเทศไทย
ด วยเหตุ นี้ ได มี การแก ไขประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความแพง (ฉบั บที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘๓ สัตต
กํ า หนดให ก ารส ง หมายเรี ย กและสํ า เนาคํ า ฟ อ งให แ ก จํ า เลยที่ มี ภู มิ ลํ า เนาหรื อ สํ า นั ก ทํ า การงานของจํ า เลย
นอกราชอาณาจั กร สามารถส งโดยไปรษณีย ร ะหวา งประเทศได โดยใหมีห ลักเกณฑและวิธีการกําหนดไวใ น
ขอกําหนดประธานศาลฎีกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีในประเทศไทยใหรวดเร็วและคุมครองสิทธิ
ของจําเลยที่ถูกฟองตามหลัก Due process ดวย
(๑) ขอกําหนดประธานศาลฎีกาวาดวยการสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีแกจําเลย ณ ภูมิลําเนา
หรือสํานักทําการงานของจําเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ ใชเฉพาะการสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดี
แกจําเลย
“มาตรา ๘๓ สั ตต เมื่ อโจทก ได ป ฏิ บัติ ต ามมาตรา ๘๓ จัต วา แล ว ถ าไมมี ขอ ตกลงระหว างประเทศ
ที่ประเทศไทยเปนภาคีกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหศาลดําเนินการสงใหแกจําเลยหรือบุคคลภายนอกโดยทาง
ไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศหรือผูประกอบกิจการรับสงพัสดุภัณฑระหวางประเทศหรือโดยผาน
สํานักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการตางประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็น ชอบของที่ป ระชุมใหญศาลฎีกา และเมื่อขอกําหนดนั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”

๒
มีขอสังเกตวา มาตรา ๘๓ สัตต ที่แกไขใหม กําหนดหลักเกณฑเฉพาการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟอง
ตั้งตนคดี ตาม มาตรา ๘๓ ทวิ และมาตรา ๘๓ จัตวา เทานั้น หากเปนกรณีสงคําคูความ คํารอง คําแถลงหรือ
เอกสารอื่นนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๓ ทวิแลว ตองเปนไปตามมาตรา ๘๓ ตรี กลาวคือ ถาผูรับไมมีภูมิลําเนา
อยู ในราชอาณาจั กรแต ป ระกอบกิ จ การในราชอาณาจักรดว ยตนเองหรือโดยตัว แทน หรือมีตัว แทนในการรับ
คําคูความและเอกสารหรือทนายความในการดําเนินคดีอยูในราชอาณาจักร ใหสงแกผูรับหรือตัวแทนเชนวานั้นหรือ
ทนายความ ณ สถานที่ที่ผูรับหรือตัวแทนใชประกอบกิจการ หรือสถานที่อันเปนถิ่นที่อยูของตัวแทน หรือภูมิลําเนา
หรื อสํ านั ก ทํ าการงานของทนายความซึ่ งตั้ งอยูในราชอาณาจักร แลว แตกรณี แตถาผูรับ มิไดป ระกอบกิจ การ
ในราชอาณาจักรดวยตนเองหรือไมมีตัวแทนดังกลาวหรือทนายความอยูในราชอาณาจักร ใหสงโดยวิธีปดประกาศไว
ที่ศาล
อยางไรก็ดี คําวา การสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีใหแกจําเลยตามมาตรา ๘๓ สัตต นั้น รวมถึง
เอกสารทายคําฟอง คําแปลหมายเรียก และคําแปลคําฟองดวย
(๒) ขอกําหนดประธานศาลฎีกาวาดวยการสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีแกจําเลย ณ ภูมิลําเนา
หรือสํา นักทําการงานของจําเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ ใชเฉพาะกรณีไมมีขอตกลงระหวางประเทศ
ที่ประเทศไทยเปนภาคีกําหนดไวเปนอยางอื่น
ดังที่ไดกลาวขางตนแลววา ในปจจุบัน ประเทศที่มีขอตกลงเรื่องการใหความชวยเหลือทางการศาลกับไทย
จะกระทําผานสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งมีอยู ๕ ประเทศ ดวยกัน ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย
ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี การสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองตั้งตนคดี
ใหแกจําเลย จะตองดําเนินการตามขอตกลงระหวางประเทศ ในทางปฏิบัติ ศาลจะสงเอกสารไดแก หมายเรียก
พรอมคําแปล สําเนาคําฟองพรอมคําแปล และหนังสือรองขอเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการมายังสํานักงาน
ศาลยุติ ธรรม และสํ านั กงานศาลยุติธรรมในฐานะผูประสานงานกลางจะสงเรื่องไปยังผูประสานงานกลางของ
แตละประเทศ ไดแก กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน สํานักงานแอตทอรนีย เจเนอรัล ออสเตรเลีย
กระทรวงยุติธรรม ราชอาณาจักรสเปน กรมบริหารงานศาลของกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ
องคการบริหารงานศาลยุติธรรมแหงชาติ สาธารณรัฐเกาหลี
สําหรับประเทศอื่นๆ นอกจาก ๕ ประเทศนี้ ไมมีขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี จึงตอง
ดําเนินการตามขอกําหนดประธานศาลฎีกาฉบับนี้

๓
(๓) ศาลตองมีคําสั่งวาจะใหสงโดยทางไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศ หรือสงทางผูประกอบ
กิจการรับสงพัสดุภัณฑระหวางประเทศ หรือโดยผานสํานักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการตางประเทศ
“ขอ ๓ ในกรณีที่ไมมีขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคีกําหนดวิธีการสงหมายเรียก และ
คําฟองตั้งตนคดีไวโดยเฉพาะ ใหศาลมีคําสั่งวาจะใหสงโดยทางไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศ หรือ
ผูประกอบกิจ การรับสงพัสดุภัณฑระหวางประเทศ หรือโดยผานสํานักงานศาลยุติธ รรมและกระทรวง
การตางประเทศ”
มีขอสังเกตวา การสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองตั้งตนคดีแกจําเลย ณ ภูมิลําเนาขอหรือสํานักทําการงาน
ของจําเลยนอกราชอาณาจักร จะใชวิธีใดแลวแตศาลเห็นสมควร กลาวคือ วิธีแรก ศาลอาจสั่งใหสงทางไปรษณีย
ดวนพิเศษระหวางประเทศ ซึ่งตามพระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ. ๒๔๗๗ และไปรษณียนิเทศ ขอ ๙๒ บัญญัติวา
ไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศ หมายถึง บริการที่บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด รับดําเนินการตอสงตาง ๆ ที่สง
ทางไปรษณียดวยความรวดเร็วและแนนอนเปนพิเศษ หรือ EMS (Express Mail Service) วิธีที่สอง ศาลอาจสั่งให
สงทางผูประกอบกิจการรับสงพัสดุภัณฑระหวางประเทศ เชน บริษัท FedEx, DHL, UPS เปนตน และวิธีสุดทาย
ศาลอาจสั่งใหสงตามวิธีเดิมคือ สงมายังสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อสงไปยังกระทรวงการตางประเทศ โดยศาลควร
คํานึงถึงคาใชจายในแตละวิธีเปรียบเทียบกับความรวดเร็วในการจัดสง ระบบการตรวจสอบผลการสง
หากเปนการสงทางผูประกอบกิจการรับสงพัสดุภัณฑระหวางประเทศ ศาลตองคํานึงถึงความนาเชื่อถือ
ของผูประกอบกิจการดังกลาวและระบบการตรวจสอบผลการสง โดยหากศาลเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกใช
ผูประกอบกิจการที่มีระบบการตรวจสอบผลการสงที่สามารถตรวจสอบการจัดสงเอกสารไดในทุกขั้นตอนและ
มีลายมือชื่อผูรับเอกสารดวย
(๔) โจทกวางเงินสําหรับเปนคาใชจายในการจัดสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดี
“ขอ ๔ ใหโจทกวางเงินสําหรับใชเปนคาใชจายในการจัดสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดี ตามระเบียบ
ปฏิบัติของศาล หากมีเงินดังกลาวเหลืออยูใหคืนแกผูมีสิทธิไดรับโดยเร็ว
หากเงินที่โจทกวางไวตามวรรคหนึ่งไมเพียงพอ ใหศาลสั่งโจทกวางเงินเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร”
หลักเกณฑในขอนี้ที่กําหนดใหโจทกวางเงินคาใชจายในการจัดสงเอกสาร เฉพาะการสงหมายเรียกและ
คําฟองตั้งตนคดี โดยใหศาลออกระเบียบปฎิบัติกําหนดอัตราการสง เนื่องจากในแตละพื้นที่จะมีอัตราคาสงเอกสาร
ไปตางประเทศที่แตกตางกัน ในทางปฏิบัติอาจมีการขอขอมูลจากบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด หรือผูประกอบกิจการ
รับสงพัสดุภัณฑระหวางประเทศ เชน บริษัท FedEx, DHL, UPS ถึงอัตราคาบริการการสงเอกสารไปตางประเทศ
กอนออกระเบียบปฏิบัติกําหนดอัตราการสง

๔
หากคูความไมวางเงินสําหรับเปนคาใชจายในการจัดสง ยอมมีผลเชนเดียวกับกรณีโจทกไมนําสงหมายเรียก
และสําเนาคําฟองในประเทศ เปนทิ้งฟอง ตามมาตรา ๑๗๔ (๑) และคาธรรมเนียมการสงหมายมิใชคาธรรมเนียม
ศาล แมโจทกไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาล จึงไมรวมถึงคาธรรมเนียมการสงหมาย (เทียบเคียงคําพิพากษาฎีกา
ที่ ๔๘๘๖/๒๕๔๖)
(๕) เมื่ อศาลสั่งใหส งหมายเรี ย กและสําเนาคําฟองตั้งตน คดีแกจําเลยโดยทางไปรษณียดว นพิเศษ
ระหวางประเทศ หรือสงทางผูประกอบกิจการรับสงพัสดุภัณฑระหวางประเทศแลว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตอง
ดําเนินการจัดสงภายในวันทําการถัดไป
“ขอ ๘ เมื่อจะตองสงหมายเรียก คําฟองตั้งตนคดี และเอกสารอื่นใดตามมาตรา ๘๓ จัตวา พรอมคําแปล
ตามขอกําหนดนี้ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดสงภายในวันทําการถัดไป เวนแตมีเหตุจําเปนหรือ
โจทกยังมิไดวางเงินคาใชจายตามขอ ๔ ก็ใหจัดสงภายในวันทําการถัดจากวันที่ เหตุจําเปนนั้นไดหมดสิ้นไป
หรือไดมีการวางเงินคาใชจายนั้นแลว”
ขอกําหนดขอนี้กําหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองดําเนินการจัดสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองตั้งตนคดี
โดยไมชักชา กลาวคือ ภายในวันทําการถัดไป หากเปนการสงทางไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศสามารถสงได
ที่ทําการไปรษณีย หรือหากเปนการสงทางผูประกอบกิจการรับสงพัสดุภัณฑระหวางประเทศ อาจมีการอํานวย
ความสะดวกดวยการเขามารับเอกสารที่ศาลใหดวย
(๖) เมื่ อศาลสั่งใหส งหมายเรี ย กและสําเนาคําฟองตั้งตน คดีแกจําเลยโดยทางไปรษณียดว นพิเศษ
ระหวางประเทศ หรือสงทางผูประกอบกิจการรับสงพัสดุภัณฑระหวางประเทศแลว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตอง
ติดตามผลการสงทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางอื่น แลวพิมพผลการสงจากระบบการตรวจสอบเพื่อนําไปรวมไวใน
สํานวนหรือเสนอศาลเพื่อมีคําสั่งวาจะดําเนินการอยางไรตอไป
“ขอ ๕ ในกรณีที่ศาลสั่งใหสงทางไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ติดตามผล
การสงทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางอื่นแลวแตกรณี แลวพิมพผลการสงจากระบบการตรวจสอบดังกลาว
เพื่อดําเนินการตอไปตามขอ ๑๐
ขอ ๖ ในกรณีที่ศาลสั่งใหสงทางผูประกอบกิจการรับสงพัสดุภัณฑระหวางประเทศ ใหสงทาง ผูประกอบ
กิจการดังกลาวที่นาเชื่อถือและมีระบบการตรวจสอบผลการสง และใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ติดตามผล
การสงทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางอื่นแลวแตกรณี แลวพิมพผลการสงจากระบบการตรวจสอบ ดังกลาว
เพื่อดําเนินการตอไปตามขอ ๑๐

๕
ขอ ๑๐ เมื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบผลการสงหมายเรียก คําฟองตั้งตนคดี และเอกสารอื่นใด ตาม
มาตรา ๘๓ จัตวา พรอมคําแปลแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ถาสามารถสงเอกสารดังกลาวได ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานประกอบ การแจงผลนั้นรวมไว
ในสํานวน
(๒) ถาไมสามารถสงเอกสารดังกลาวได หรือไมไดรับแจง หรือไมปรากฏผลการสงภายใน ระยะเวลา
อั น สมควร ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า รายงานผลเสนอศาลเพื่ อ ให มี คํ า สั่ ง ว า จะดํ า เนิ น การส ง
ดวยวิธีการอยางไรตอไป โดยไมตองรอใหคูความที่เกี่ยวของแถลงตอศาลอีก แตถาศาลไดกําหนดวิธีการ
หรือแนวทางปฏิบัติในการสงเอกสารดังกลาวในครั้งหลังนี้ไวแลวก็ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
วิธีการหรือแนวทางปฏิบัตินั้นทันที”
ในป จจุ บั น ระบบการตรวจสอบผลการสงของทั้ง ไปรษณียดว นพิเศษระหวางประเทศและการสงโดย
ผูป ระกอบกิ จการรั บส งพัส ดุ ภัณฑ ระหวางประเทศ จะกระทําทางอิน เตอรเน็ต โดยเมื่อเจาหนาที่ผูรับ ผิดชอบ
นําเอกสารไปสงและชําระเงินจะไดรหัสในการตรวจสอบมา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองนํารหัสดังกลาวไปตรวจสอบ
ในเว็บไซตแลวพิมพผลการตรวจสอบมารวมไวในสํานวน หากไมสามารถสงเอกสารดังกลาวได หรือไมไดรับแจง
หรือไมปรากฏผลการสงภายใน ระยะเวลาอันสมควร ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานผลเสนอศาลเพื่อใหมี
คําสั่งวาจะดําเนินการสงดวยวิธีการอยางไรตอไปโดยไมตองรอใหคูความที่เกี่ยวของแถลงตอศาลอีก
(๗) การสงสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองตั้งตนคดีผานทางสํานักงานศาลยุติธรรม และกระทรวง
การตางประเทศ
“ขอ ๗ ในกรณีที่ศาลสั่งใหสงผานทางสํานักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการตางประเทศ ใหศาลสง
หนังสือรองขอที่จะใหศาลตางประเทศสงหมายเรียก คําฟองตั้งตนคดี และเอกสารอื่นใด ตามมาตรา ๘๓
จัตวา ให โดยรับรองวาโจทกจะเปนผูชําระคาใชจายในการดําเนินการและศาลที่รองขอยินดี จะใหความ
รวมมือแกศาลของประเทศที่รับคํารองขอในลักษณะเดียวกันไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม พรอมหมายเรียก
คําฟองตั้งตนคดี และเอกสารอื่นใดตามมาตรา ๘๓ จัตวา ที่จะขอใหสง พรอมคําแปล เปนภาษาราชการ
ของประเทศนั้นหรือเปนภาษาอังกฤษ
ใหสํานักงานศาลยุติธรรมสงเรื่องที่ไดรับตามวรรคหนึ่งไปยังกระทรวงการตางประเทศโดยเร็ว เพื่อรอง
ขอใหรัฐบาลของประเทศนั้นติดตอกับศาลหรือเจาหนาที่อื่นที่มีอํานาจทําการสงหมายเรียก คําฟองตั้งตนคดี
และเอกสารอื่นใดตามมาตรา ๘๓ จัตวา พรอมคําแปลตามที่ไดรับการรองขอ ในกรณี ที่ไดรับแจงจาก
กระทรวงการต างประเทศว ามีคาใช จายในการสงเอกสารดั งกล าว ให สํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม แจงศาลที่รองขอ
เพื่อทําการเบิกจายจากเงินคาใชจายที่โจทกวางไวตามขอ ๔”

๖
ในกรณีที่ศาลมี คําสั่ งใหสงหมายเรีย กและสําเนาคําฟองผ านวิถีทางการทูต ศาลตองสงสําเนาคําฟอง
หมายเรียก เอกสารที่เกี่ยวของ พรอมคําแปลหมายเรียกและสําเนาคําฟองและหนังสือรองขอ เปนภาษาราชการ
ของประเทศนั้นหรือภาษาอังกฤษมายังสํานักงานศาลยุติธรรม และสํานักงานศาลยุติธรรมจะสงเรื่องไปที่กระทรวง
การตางประเทศใหชวยดําเนินการให หากกระทรวงตางประเทศแจงมายังสํานักงานศาลยุติธรรมวา มีคาใชจาย
ในการจัดสงเอกสารเปนประการใด สํานักงานศาลยุติธรรมจะแจงใหศาลทราบเพื่อนําเงินที่คูความวางไวมาชําระ
(๘) ขอกําหนดประธานศาลฎีกาวาดวยการสงหมายเรียกและคําฟองตั้งตนคดีแกจําเลย ณ ภูมิลําเนา
หรือสํานักทําการงานของจําเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ ใชบังคับแกกรณีรองสอดตามมาตรา ๕๗ (๓) ดวย
“ขอ ๙ ใหนําความในขอ ๓ ถึงขอ ๘ มาใชบังคับแกกรณีที่มีการเรียกบุคคลภายนอกซึ่งไมมี ภูมิลําเนาอยู
ในราชอาณาจักรเขามาเปนคูความตามมาตรา ๕๗ (๓) โดยอนุโลม”
ขอกําหนดนี้ใชในกรณีที่ศาลหมายเรียกหรือคูความรองขอใหศาลหมายเรียกบุคคลภายนอกเขามาในคดี
ดวย ตามมาตรา ๕๗ (๓) (ก) ตามคําขอของคูความฝายใดฝายหนึ่งทําเปนคํารองแสดงเหตุวาตนอาจฟองหรือ
ถูกคู ความเช นว านั้ นฟ องตนได เพื่ อการใช สิ ทธิ ไล เบี้ย หรื อเพื่อใช คาทดแทน ถาหากศาลพิ จารณาให คู ความเช นว านั้ น
แพคดี หรือ (ข) โดยคําสั่งของศาลเมื่อศาลนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอ ในกรณีที่กฎหมาย
บังคั บ ให บุ คคลภายนอกเข า มาในคดี หรื อศาลเห็น จําเปน ที่จะเรียกบุคคลภายนอกเขามาในคดีเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม แตถาคูความฝายใดฝายหนึ่ง จะเรียกบุคคลภายนอกเขามาในคดีดังกลาว แลวใหเรียกดวย
วิธียื่นคํารองเพื่อใหหมายเรียกพรอมกับคําฟองหรือคําใหการ หรือในเวลาใด ๆ ตอมากอนมีคําพิพากษาโดยไดรับ
อนุญาตจากศาล เมื่อศาลเปนที่พอใจวาคํารองนั้นไมอาจยื่นกอนนั้นได
การสงหมายเรียกบุคคลภายนอกในกรณีนี้ตองมีสําเนาคําขอหรือคําสั่งของศาล แลวแตกรณี และคําฟอง
ตั้งตนคดีนั้นแนบไปดวย
(๙) ศาลอาจออกระเบียบปฏิบัติของศาลในเรื่องวิธีการสง การติดตามผล การแจงผลการสงการเสนอ
หลักฐานแสดงภูมิลําเนาของคูความ และอัตราและการวางเงินคาใชจายในการจัดสงเอกสารได
“ขอ ๑๑ เพื่อใหการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใหศาลจัดวาง
ระเบียบปฏิบัติของศาลนั้นไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอขอกําหนดนี้ เชน
(๑) วิธีการสง การติดตามผล และการแจงผลการสง ตลอดจนระยะเวลาดําเนินการ โดยใหคํานึงถึงความ
ประหยัด สะดวก และรวดเร็วของคูความและบุคคลที่เกี่ยวของ
(๒) การเสนอหลักฐานแสดงภูมิลําเนาหรือที่ตั้งสํานักทําการงานของคูความหรือบุคคลที่เอกสารจะตอง
สงไปถึง
(๓) อัตราและการวางเงินคาใชจายในการจัดสงเอกสาร”

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคําฟ้องตั้งต้นคดี
แก่จําเลย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของจําเลยนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๓ สัตต แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อกําหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งหมายเรียก
และคําฟ้องตั้งต้นคดีแก่จําเลย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของจําเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีกําหนดวิธีการส่งหมายเรียก
และคําฟ้องตั้งต้นคดีไว้โดยเฉพาะ ให้ศาลมีคําสั่งว่าจะให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
หรือผู้ประกอบกิจการรับส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ หรือโดยผ่านสํานักงานศาลยุติธรรมและกระทรวง
การต่างประเทศ
การส่งคําแปลหมายเรียก คําฟ้องตั้งต้นคดี และเอกสารอื่นใดตามมาตรา ๘๓ จัตวา ให้บังคับ
ตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ ๔ ให้โจทก์วางเงินสําหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหมายเรียกและคําฟ้องตั้งต้นคดี
ตามระเบียบปฏิบัติของศาล หากมีเงินดังกล่าวเหลืออยู่ให้คืนแก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยเร็ว
หากเงินที่โจทก์วางไว้ตามวรรคหนึ่งไม่เพียงพอ ให้ศาลสั่งโจทก์วางเงินเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๕ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ติดตามผลการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นแล้วแต่กรณี แล้วพิมพ์ผลการส่งจากระบบการตรวจสอบดังกล่าว
เพื่อดําเนินการต่อไปตามข้อ ๑๐
ข้อ ๖ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ส่งทางผู้ประกอบกิจการรับส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ ให้ส่งทาง
ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวที่น่าเชื่อถือและมีระบบการตรวจสอบผลการส่ง และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ติดตามผลการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นแล้วแต่กรณี แล้วพิมพ์ผลการส่งจากระบบการตรวจสอบ
ดังกล่าวเพื่อดําเนินการต่อไปตามข้อ ๑๐
ข้อ ๗ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ส่งผ่านทางสํานักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ
ให้ศาลส่งหนังสือร้องขอที่จะให้ศาลต่างประเทศส่งหมายเรียก คําฟ้องตั้งต้นคดี และเอกสารอื่นใด
ตามมาตรา ๘๓ จัตวา ให้ โดยรับรองว่าโจทก์จะเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและศาลที่ร้องขอยินดี
จะให้ความร่วมมือแก่ศาลของประเทศที่รับคําร้องขอในลักษณะเดียวกันไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม
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พร้อมหมายเรียก คําฟ้องตั้งต้นคดี และเอกสารอื่นใดตามมาตรา ๘๓ จัตวา ที่จะขอให้ส่ง พร้อมคําแปล
เป็นภาษาราชการของประเทศนั้นหรือเป็นภาษาอังกฤษ
ให้สํานักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องที่ได้รับตามวรรคหนึ่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศโดยเร็ว
เพื่อร้องขอให้รัฐบาลของประเทศนั้นติดต่อ กับศาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่มีอํานาจทําการส่งหมายเรียก
คําฟ้องตั้งต้นคดี และเอกสารอื่นใดตามมาตรา ๘๓ จัตวา พร้อมคําแปลตามที่ได้รับการร้องขอ ในกรณี
ที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่ามีค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารดังกล่าว ให้สํานักงานศาลยุติธรรม
แจ้งศาลที่ร้องขอเพื่อทําการเบิกจ่ายจากเงินค่าใช้จ่ายที่โจทก์วางไว้ตามข้อ ๔
ข้อ ๘ เมื่อจะต้องส่งหมายเรียก คําฟ้องตั้งต้นคดี และเอกสารอื่นใดตามมาตรา ๘๓ จัตวา
พร้อมคําแปลตามข้อกําหนดนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดส่งภายในวันทําการถัดไป เว้นแต่
มี เ หตุ จํ า เป็ น หรื อ โจทก์ ยั ง มิ ไ ด้ ว างเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามข้ อ ๔ ก็ ใ ห้ จั ด ส่ ง ภายในวั น ทํ า การถั ด จากวั น ที่
เหตุจําเป็นนั้นได้หมดสิ้นไปหรือได้มีการวางเงินค่าใช้จ่ายนั้นแล้ว
ข้อ ๙ ให้นําความในข้อ ๓ ถึงข้อ ๘ มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีการเรียกบุคคลภายนอกซึ่งไม่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในราชอาณาจักรเข้ามาเป็นคู่ความตามมาตรา ๕๗ (๓) โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบผลการส่งหมายเรียก คําฟ้องตั้งต้นคดี และเอกสารอื่นใด
ตามมาตรา ๘๓ จัตวา พร้อมคําแปลแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ า สามารถส่ ง เอกสารดั ง กล่ า วได้ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า รายงานประกอบ
การแจ้งผลนั้นรวมไว้ในสํานวน
(๒) ถ้าไม่สามารถส่งเอกสารดังกล่าวได้ หรือไม่ได้รับแจ้ง หรือไม่ปรากฏผลการส่งภายใน
ระยะเวลาอันสมควร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานผลเสนอศาลเพื่อให้มีคําสั่งว่าจะดําเนินการส่ง
ด้วยวิธีการอย่างไรต่อไป โดยไม่ต้องรอให้คู่ความที่เกี่ยวข้องแถลงต่อศาลอีก แต่ถ้าศาลได้กําหนดวิธีการ
หรือแนวทางปฏิบัติในการส่งเอกสารดังกล่าวในครั้งหลังนี้ไว้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตาม
วิธีการหรือแนวทางปฏิบัตินั้นทันที
ข้อ ๑๑ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดนี้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ให้ศาลจัดวางระเบียบปฏิบัติของศาลนั้นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อกําหนดนี้ เช่น
(๑) วิ ธี ก ารส่ ง การติ ด ตามผล และการแจ้ ง ผลการส่ ง ตลอดจนระยะเวลาดํ า เนิ น การ
โดยให้คํานึงถึงความประหยัด สะดวก และรวดเร็วของคู่ความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(๒) การเสนอหลักฐานแสดงภูมิลําเนาหรือที่ตั้งสํานักทําการงานของคู่ความหรือบุคคลที่เอกสาร
จะต้องส่งไปถึง
(๓) อัตราและการวางเงินค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
ข้อ ๑๒ ในกรณีจําเป็นต้องมีวิธีการใดในทางธุรการเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้เป็นไป
โดยเรียบร้อย ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กําหนดวิธีการนั้น
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ข้อ ๑๓ ให้ประธานศาลฎีการักษาการและมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับทางปฏิบัติ
รวมทั้งออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือคําแนะนําเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วีระพล ตั้งสุวรรณ
ประธานศาลฎีกา

๑

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) เรื่องการใหศาลจังหวัด
มีอํา นาจรั บคดีที่อยู ในอํา นาจของศาลแขวงและการให ศาลจังหวั ด ตองพิจ ารณาคดี ที่ขณะฟอ ง
เปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลจังหวัดตอไป แมภายหลังจะมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)
๑. การใหศาลจังหวัดมีอํานาจรับพิจารณาคดีที่อยูในอํานาจของศาลแขวง (มาตรา ๑๙/๑
วรรคหนึ่ง)
“มาตรา ๑๙/๑ บรรดาคดีซึ่ งเกิดขึ้ นในเขตศาลแขวงและอยู ในอํ านาจของศาลแขวงนั้น ถ ายื่นฟอง
ตอศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรีหรือ
ศาลจังหวัด ใหอยูในดุลพินิจของศาลดังกลาวที่จะยอมรับพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟองเชนนั้นหรือ
มีคําสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอํานาจก็ได และไมวากรณีจะเปนประการใด หากศาลแพงศาลแพง
กรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรี หรือศาลจังหวัดไดมีคําสั่ง
รับฟองคดีเชนวานั้นไวแลว ใหศาลดังกลาวพิจารณาพิพากษาคดีนั้นตอไป”
หลักการตามวรรคนี้คลายคลึงกับหลักตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม ที่ใหศาลแพงหรือศาลอาญา
ใชดุลพินิจยอมรับคดีที่เกิดนอกเขตอํานาจของตนไวพิจารณาพิพากษาได โดยหลักการนี้มีแนวคําพิพากษา
ศาลฎี กาวิ นิจฉั ยเป นบรรทั ดฐานตลอดมาว า ศาลแพ งหรื อศาลอาญาตองใช ดุ ลพิ นิจมาตั้ งแต ขณะที่ ยื่ นฟ อง
หากพลั้งเผลอรับฟองไวพิจารณาแลว ภายหลังจะกลับปฏิเสธไมยอมรับพิจารณาพิพากษาตอไปไมได
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๔๕/๒๕๑๘)
หลักการที่กลาวมานี้ใชเฉพาะกรณีที่คดีนั้นอยูในอํานาจของศาลแขวงตั้งแตตนคือขณะยื่นฟอง
เหตุผลที่ตองแกไขเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา๑๖วรรคสี่ของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเดิม หามศาลจังหวัด
รับคดีของศาลแขวง ๑ ซึ่งในทางปฏิบัติปรากฏบอยครั้งที่ศาลจังหวัดรับคดีของศาลแขวง (หมายถึงคดีที่
อยูในเขตอํานาจของศาลแขวงมาตั้งแตตน เมือ่ พิจารณาตามคําฟอง) ไวพิจารณาโดยผิดหลง แลวมาทราบ
ภายหลังวาเปนคดีที่อยูในอํานาจศาลแขวงจึงมีคําสั่งใหโอนคดีไปยังศาลแขวงทําใหคูความที่ดําเนิน
กระบวนพิจารณามาแลวไดรับความเดือดรอน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๙/๑ วรรคหนึ่ง
ที่แกไขใหม จึงไดแกไขปญหาโดยกําหนดใหศาลจังหวัดมีดุลพินิจที่จะรับคดีของศาลแขวงไวพิจารณา
พิพากษาไดโดยอาจพิจารณาประโยชนของคูความเปนหลัก ทั้งนี้ ศาลจังหวัดตองพิจารณาตั้งแตในชั้น
รับฟองหากจะไมรับก็ตองมีคําสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงทันทีเพราะหากมีคําสั่งรับฟองไวแลวกฎหมาย
บังคับใหศาลจังหวัดพิจารณาพิพากษาคดีนั้นตอไปจนเสร็จสําหรับคดีอาญาที่ตองไตสวนมูลฟองตราบใด
ที่ ศ าลจั ง หวั ด ยั ง ไม มี คํ า สั่ ง ประทั บ ฟ อ งต อ งถื อ ว า ยั ง อยู ใ นเวลาที่ ส ามารถโอนคดี ไ ปยั ง ศาลแขวงได
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๑๕/๒๕๒๓ (ป) และที่ ๒๐๒๘/๒๕๒๓)
0

๑

ในกรณีที่มีการยื่นฟองคดี ตอศาลจังหวัด และคดีนั้นเกิดขึ้นในเขตของศาลแขวงและอยูในอํานาจของศาลแขวง ใหศาลจังหวัดนั้ น
มีคําสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอํานาจ

๒

การใชดุลพินิจยอมรับพิจารณาคดีนี้ ศาลจังหวัดอาจมีคําสั่งโดยชัดแจงวา พิเคราะหคําฟองแลว
เห็นวา เปนคดี เกิดขึ้นในเขตศาลแขวงและอยู ในอํานาจของศาลแขวง (ไม วาศาลจะตรวจคําฟ องแลวเห็นเอง
หรือโจทกแถลงมาในคําฟอง) แตเห็นควรยอมรับไวพิจารณาตอไป แลวสั่งรับฟอง หรืออาจมีการยอมรับ
คดีนั้นไวพิจารณาพิพากษาโดยปริยายได เชน ศาลจังหวัดสั่งใหโจทกเสียคาขึ้นศาลเพิ่ม (เทียบเคียง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๙๕/๒๕๓๔) หรือโจทกฟองพรอมกับยื่นคํารองขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล
แลวศาลจังหวัดสั่งรับคํารองและนัดไตสวน เจตนารมณของกฎหมายก็เพื่อใหการโอนคดีเกิดขึ้นเร็วที่สุด
หากศาลจัง หวัดจะไมยอมรับคดีไ วพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อปองกันความเสียหายแกคูความที่อาจเพิ่มขึ้น
หากยิ่งปลอยระยะเวลาไวนาน เมื่อศาลจังหวัดใชดุลพินิจยอมรับคดีไวพิจารณาแลว ก็ยอมมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีตอไปจนแลวเสร็จ และการใชดุลพินิจดังกลาวยอมเปนยุติจะโอนคดีกลับมายัง
ศาลแขวงภายหลังไมได
มีขอสังเกตวา มาตรานี้ใชกับกรณีที่เขตศาลของศาลจังหวัดและศาลแขวงทับซอนกัน กลาวคือ
เขตของศาลจังหวัดนั้นมีศาลแขวงตั้งอยูดวย เมื่อกฎหมายใชคําวา “ใหอยูในดุลพินิจของศาลดังกลาว
ที่จะยอมรับพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟองเชนนั้นหรือมีคําสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอํานาจ”
ดังนั้น หากโจทกยื่นฟองตอศาลจังหวัด และคดีอยูในเขตศาลของทั้งศาลจังหวัดและศาลแขวง แตอยูใน
อํ านาจของศาลแขวงและศาลจั งหวั ดจะไม ยอมรั บคดี ไว พิ จารณา ควรจะต องมี คํ าสั่ งโอนคดี ไปยั งศาลแขวง
เทานั้น จะสั่งคืนคําฟองใหโจทกไปยื่นตอศาลแขวงไมได
หลักการที่กลาวมานี้ใชกับศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญา
กรุงเทพใต หรือศาลอาญาธนบุรีดวย
๒. การใหศาลจังหวัดตองพิจารณาคดีที่ขณะฟองเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลจังหวัดตอไป
แมภายหลังจะมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป (มาตรา ๑๙/๑ วรรคสอง)
“ในกรณีที่ขณะยื่นฟองคดีนั้นเปนคดีที่อยูในอํานาจศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี
ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรี หรือศาลจังหวัดอยูแลว แมตอมาจะมีพฤติการณ
เปลี่ยนแปลงไปทําใหคดี นั้น เปน คดีที่อยูในอํานาจของศาลแขวง ก็ใหศาลนั้น พิจารณาพิพากษาคดี
ดังกลาวตอไป”
หลายคดีที่ขณะยื่นฟองอยูในอํานาจของศาลจังหวัดแตตอมาเกิดพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป เชน
ในคดีแพงทุนทรัพยของคดีนั้นเกิดลดลงต่ํากวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือในคดีอาญาเมื่อศาลไตสวนมูลฟอง
แลวมีคําสั่งใหประทับฟองเฉพาะขอหาที่อยูในอํานาจของศาลแขวงเชนนี้ก็มีการโอนคดีไปยังศาลแขวง
ทําใหเกิดขอโตแยงกันระหวางศาลแขวงกับศาลจังหวัดยิ่งเปนการเพิ่มความเดือดรอนแกคูความและ
คดีตองลาชาออกไปพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๙/๑ วรรคสอง ที่แกไขใหม จึงไดแกไขปญหา
โดยกําหนดวา ถาในขณะยื่นฟองคดีนั้นอยูในอํานาจของศาลจังหวัด (ดูตามคําฟอง) แมภายหลังปรากฏวา
พฤติการณเปลี่ยนแปลงไปใหศาลจังหวัด ตองพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ตอไปและจะสั่งโอนคดีไ ปยัง
ศาลแขวงไมไ ด หลักการเดียวกัน นี้ใชไดกับศาลแพง ศาลแพง กรุง เทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลอาญา
ศาลอาญากรุงเทพใต และศาลอาญาธนบุรีดวย

๓

เมื่อมีเหตุภายหลังจากที่ศาลจังหวัดรับฟองแลวทําใหกลายเปนคดีที่อยูในเขตอํานาจศาลแขวง
เชนนี้ ศาลจังหวัดโดยผูพิพากษานายเดียวก็พิจารณาพิพากษาคดีนั้นไดตามมาตรา ๒๕ (๔) หรือ (๕) ๒
หลั กการตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองเปนคนละกรณี กัน กล าวคื อวรรคหนึ่ งเป นกรณีที่ ขณะยื่ นฟ อง
เห็นไดชัดเจนในคําฟองอยูแลววาคดีอยูในอํานาจของศาลแขวง เพียงแตอาจรับไวโดยผิดหลง สวนกรณี
ตามวรรคสอง เปนเรื่องที่ตามคําฟอง คดีอยูในเขตอํานาจของศาลจังหวัด แตตอมามีประเด็นเรื่องจํานวน
ทุนทรัพยที่ลดลงหรือขณะยื่นฟองเปนคดีไมมีทุนทรัพย แตตอมาจําเลยใหการตอสูคดีทําใหกลายเปน
คดีมีทุนทรัพยและทุนทรัพยที่พิพาทอยูในอํานาจศาลแขวง หรือไตสวนมูลฟองและประทับฟองเฉพาะ
ขอหาที่อยูในเขตอํานาจของศาลแขวง ดังนั้นทั้งสองวรรคจึงแยกตางหากจากกันและวรรคสองไมไดอยู
ภายใตบังคับของวรรคหนึ่ง
ตัวอยาง โจทกฟองขับไลจําเลยออกจากที่ดินที่ศาลจังหวัดเนื่องจากเปนคดีไมมีทุนทรัพย ตอมา
จําเลยใหการตอสูวาที่ดินดังกลาวจําเลยไดกรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครองปรปกษซึ่งเปนการตอสูเรื่อง
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงเปนคดีมีทุนทรัพย และปรากฏวาทุนทรัพยที่พิพาทไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เชนนี้
ศาลจังหวัดตองพิจารณาคดีตอไป จะโอนมาใหศาลแขวงไมได
ตัวอยาง โจทกซึ่งเปนราษฎรฟองจําเลยขอหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่ศาลจังหวัด ตอมา
เมื่ อไต สวนมูล ฟอ งปรากฏขอ เท็จ จริง วา ไมใ ช การโฆษณา แตเ ป น เพี ยงหมิ่ น ประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ เท านั้น ศาลจัง หวั ด ไมสามารถโอนคดีม าศาลแขวงได ตองพิจารณา
พิพากษาตอไป
เมื่อมาตรานี้มีผลใชบงั คับแลว ศาลจังหวัดไมสามารถโอนคดีมายังศาลแขวงโดยอาศัยมาตรา ๑๖
วรรคสี่ เดิมไดอีก แมเปนคดีที่ยื่นฟองกอนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ แตหากศาลจังหวัดมีคําสั่งโอนคดี
มากอนวัน ดัง กลาวและเปน คําสั่ง ที่ชอบดว ยกฎหมาย ศาลแขวงก็สามารถรับ โอนคดีไ ด นอกจากนี้
แนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยตามมาตรา ๑๖ วรรคสี่เดิมที่ใหศาลจังหวัดโอนคดีที่ทุนทรัพยพิพาท
ไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงใชเปนบรรทัดฐานไมไดอีกตอไป เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๐๐/๒๕๔๕ โจทกยื่นฟองตอศาลจังหวัดราชบุรีขอใหขับไลจําเลยและ
บริวารออกไปจากที่ดินพิพาท อันเปนคดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันไมอาจคํานวณเปนราคาเงินได
แตเมื่อจําเลยใหการโตแยงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทวาเปนของจําเลย คดีจึงเปลี่ยนเปนคดีที่มีคําขอให
ปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดหรือเปนคดีมีทุนทรัพยมิใชคดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกข
อันไมอาจคํานวณเปนราคาเงินไดอีกตอไป เมื่อราคาทรัพยสินที่พิพาทซึ่งเปนทุนทรัพยของคดีไมเกิน
สามแสนบาท คดีจึงอยูในอํานาจของศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษา ศาลจังหวัดราชบุรีชอบที่จะมี
คําสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงราชบุรีตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๖ วรรคสี่
คํา พิ พากษาศาลฎี ก าที่ ๑๖๗๗/๒๕๔๗ ผูร อ งยื่น คํ าร อ งขอต อศาลจั ง หวั ด สุ ริน ทรว า ผู ร อ ง
ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ เฉพาะสวนโดยการครอบครองปรปกษ เปนคดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันไมอาจ
คํานวณเปนราคาเงินได แตเมื่อผูคัดคานยื่นคําคัดคานวาที่ดินเปนของผูคัดคาน ผูรองไมไดกรรมสิทธิ์
1

๒

คําอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, ไพโรจน วายุภาพ, สํานักพิมพวิญูชน พิมพครั้งที่ ๑๐ หนา ๑๒๗

๔

ในที่ดินคดีจึงเปลี่ยนเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อันเปนคดีมีทุนทรัพย มิใชคดีที่มีคําขอให
ปลดเปลื้องทุกขอันไมอาจคํานวณเปนราคาเงินไดอีกตอไป เมื่อทุนทรัพยไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงอยู
ในอํา นาจของศาลแขวงสุริน ทรที่จ ะพิจ ารณาพิพ ากษาตามพระธรรมนูญ ศาลยุ ติธ รรม มาตรา ๑๗
ประกอบมาตรา ๒๕ (๔) ศาลจังหวัดสุรินทรชอบที่จะมีคําสั่งใหโอนคดีไปยังศาลแขวงสุรินทรได
คํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ ๑๙๖๖/๒๕๕๐ แม ศ าลจั ง หวั ด นครปฐมจะได รั บ ฟ อ งของโจทก ไ ว
พิจารณาและดําเนินการสืบพยานโจทกจําเลยจนเสร็จและอยูระหวางนัดฟงคําพิพากษาก็ตาม แตเมื่อ
ปรากฏภายหลัง วาเปน คดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลแขวงนครปฐมตามพระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม
มาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๔) ไมใชคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลจังหวัดนครปฐมเสียแลว
ศาลจัง หวัด นครปฐมยอมไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเรื่องนี้ไ ดต ามพระธรรมนูญ ศาลยุติธ รรม
มาตรา ๑๘ ทั้งไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดใหอํานาจศาลจังหวัดนครปฐมที่จะใชดุลพินิจรับคดีนี้ไว
พิจารณาพิพากษาตอไป ดังนั้น การที่ศาลจังหวัดนครปฐมมีคําสั่งโอนคดีเรื่องนี้ไปยังศาลแขวงนครปฐม
ซึ่ง เปน ศาลที่ มีเ ขตอํา นาจพิ จารณาพิ พ ากษาคดี ไ ด นั้ น เป น การชอบดว ยพระธรรมนูญ ศาลยุ ติธ รรม
มาตรา ๑๖ วรรคทายแลว และเมื่อศาลแขวงนครปฐมจะเปนผูพิจารณาคดีนี้ตอไป ผูพิพากษาศาลแขวง
นครปฐมจึงมีอํานาจทําคําพิพากษาคดีนี้ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๑/๒๕๕๐ โจทกฟองวา โจทกเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท
องคการบริหารสวนตําบลจําเลยขออนุญาตนํารถแบ็กโฮเขาไปขุดหนาดินในที่ดินดังกลาวเพื่อนําไปถม
ทางเกวียนใหเปนทางสาธารณประโยชนใหประชาชนสัญจรไปมา โดยมีขอตกลงวาเมื่อจําเลยขุดหนาดินแลว
จําเลยยอมใหโจทกครอบครองทําประโยชนในที่ดินดังกลาวไดเหมือนเดิม แตเมื่อจําเลยไดขุดหนาดิน
เสร็จสิ้นแลว จําเลยไดนําปายปกไววา หามจับปลาในรองน้ํา และหามมิใหโจทกเขาเกี่ยวของกับรองน้ํา
กับไดนําราษฎรเขาไปจับปลาที่โจทกเลี้ยงไวในรองน้ํา การกระทําของจําเลยเปนการละเมิดตอโจทก
เพราะไมสามารถทํานาในที่ดินสวนที่จําเลยขุดหนาดินไป ไมสามารถใชน้ําในรองน้ําปลูกผักสวนครัวและ
เลี้ ย งปลาในร อ งน้ํ า ได ขอให พิ พ ากษาว า ที่ ดิ น ส ว นที่ จํ า เลยขุ ด เป น ร อ งน้ํ า เป น ที่ ดิ น ที่ โ จทก มี สิ ท ธิ
ครอบครอง หามจําเลยและบริวารเขาเกี่ยวของ และเรียกคาเสียหายที่ตองขาดผลประโยชนในการใช
ที่ดินที่จําเลยขุดเปนรองน้ํา แมจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ แตพฤติการณของจําเลยตามที่โจทกบรรยาย
ฟองมาเห็นไดชัดวาจําเลยไดโตแยงวาที่พิพาทไมใชที่ดินของโจทกแตเปนที่ดินสาธารณะ จึงเปนคดีที่มี
คําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดหรือเปนคดีมีทุนทรัพย โดยถือทุนทรัพยเทากับ
ราคาที่ดินพิพาทสวนที่โจทกเรียกรองที่ดินพิพาทมีราคา ๘๑,๖๔๘ บาท สวนคาเสียหายที่โจทกเรียกรอง
เอาจากจําเลยเปนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อราคาที่ดินและคาเสียหายรวมกันเปนเงิน ๑๖๑,๖๔๘ บาท
ไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงอยูในอํานาจของศาลแขวงสุรินทรที่จะพิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม มาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๒๕ (๔) ศาลจัง หวัด สุริน ทรชอบที่จะโอนคดีเรื่องนี้ไปให
ศาลแขวงสุรินทรพิจารณาพิพากษาตอไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๖ วรรคทาย การที่
ศาลแขวงสุรินทรมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งรับโอนคดีแลวมีคําสั่งใหมเปนวาไมรับโอนคดีและใหจําหนาย
คดีนี้ออกจากสารบบความจึงไมชอบ

๕

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๘๐/๒๕๕๐ โจทกฟองขอใหจําเลยทั้งสองถอนคําคัดคานการนําชี้
แนวเขตที่ดินของโจทก อันเปนคดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกขอันไมอาจคํานวณเปนราคาเงินได จําเลย
ทั้งสองใหการวา จําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนสวนราชการที่จําเลยที่ ๑ สังกัดอยูเปนเจาของที่ดินพิพาทเปนเรื่องที่
โต เ ถี ย งแย ง ความเป น เจ า ของในที่ ดิ น พิ พ าทซึ่ ง เป น ประเด็ น หลั ก ส ว นคํ า ขอให จํ า เลยทั้ ง สองถอน
คําคัดคานการนําชี้แนวเขตที่ดินของโจทกเปนผลอันสืบเนื่อง จึงเปนคดีที่มีคําขอใหปลดเปลื้องทุกข
อันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๕๐ วรรคแรก เมื่อที่ดิน
พิพาทราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาทเศษ จึงเปนคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาตาม
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๒๕ (๔) ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตองโอน
คดีไปใหศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาพิจารณาพิพากษาตอไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๖๕/๒๕๕๐ โจทกยื่นฟองตอศาลจังหวัดลพบุรีขอใหขับ ไลจําเลย
ออกจากที่ดินพิพาท จําเลยใหการวา จําเลยอยูในที่ดินดังกลาวโดยอาศัยสิทธิของผูรองสอด ซึ่งถือไมได
วาจําเลยตอสูกรรมสิทธิ์จึงเปนคดีไมมีทุนทรัพย แตเมื่อผูรองสอดยื่นคํารองสอดโดยอางวา ที่ดินพิพาท
เปนของผูรองสอด มอบหมายใหจําเลยดูแลทําประโยชนตลอดมาผูรองสอดมีความจําเปนที่จะตองขอ
เขามาเปนคูความในคดี ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๕๗ (๑) ขอใหพิพากษาหามโจทกเขาเกี่ยวของหรือกระทํา
การใด ๆ หรื ออา งสิท ธิในที่ ดิน พิ พาท ศาลจัง หวัด ลพบุรี มีคํา สั่งอนุญ าต คํา รองสอดของผูรอ งสอด
ถือเสมือนเปนคําใหการและฟองแยงโจทกอยูในตัว จึงมีผลเปลี่ยนคดีจากคดีไ มมีทุนทรัพยเปนคดีที่
มีทุนทรัพย เมื่อที่ดินพิพาทมีราคา ๒๒๕,๐๐๐บาท ซึ่งไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงอยูในอํานาจของศาลแขวง
ลพบุรีที่จะพิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญ ศาลยุติธ รรม มาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๒๕ (๔)
ศาลจังหวัดลพบุรีจึงไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา ชอบที่จะมีคําสั่งใหโอนคดีไปยังศาลแขวงลพบุรีตาม
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๖ วรรคสี่
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พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑ ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญนี้มีสามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์
และศาลฎีกา เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓ ศาลชั้นอุทธรณ์ ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค และศาลยุติธรรมอื่นที่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดให้เป็นศาลชั้นอุทธรณ์”
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มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ศาลฎีกา ศาลชั้นอุทธรณ์ และศาลชั้นต้น อาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนก
หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น และจะให้ มี อํ า นาจในคดี ป ระเภทใดหรื อ คดี ใ นท้ อ งที่ ใ ด ซึ่ ง อยู่ ใ น
เขตอํานาจของแต่ละศาลนั้นแยกต่างหากโดยเฉพาะก็ได้ โดยให้ออกเป็นประกาศคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม
ศาลชั้น ต้ น อาจเปิ ด ทํ าการสาขาในท้อ งที่ อื่น ใด และจะให้ มี อํานาจในคดี ป ระเภทใดหรื อ คดี
ในท้ อ งที่ ใ ด ซึ่ ง อยู่ ใ นเขตอํ า นาจของศาลนั้ น แยกต่ า งหากโดยเฉพาะก็ ไ ด้ โดยให้ อ อกเป็ น ประกาศ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาล ให้ออกเป็นประกาศคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม
ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมที่ อ อกตามความในมาตรานี้ เ มื่ อ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการแบ่งส่วนราชการในศาลฎีกา ศาลชั้นอุทธรณ์ หรือศาลชั้นต้น
ออกเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกหรือผู้พิพากษาหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น แผนกหรือหน่วยงานละหนึ่งคน”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกวรรคสี่ของมาตรา ๑๖ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙/๑ ศาลจังหวัดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง
และคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรมอื่น”
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
“มาตรา ๑๙/๑ บรรดาคดี ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในเขตศาลแขวงและอยู่ ใ นอํ า นาจของศาลแขวงนั้ น
ถ้ายื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี
หรือศาลจังหวัด ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลดังกล่าวที่จะยอมรับพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟ้องเช่นนั้น
หรือมีคําสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอํานาจก็ได้ และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด หากศาลแพ่ง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี หรือศาลจังหวัด
ได้มีคําสั่งรับฟ้องคดีเช่นว่านั้นไว้แล้ว ให้ศาลดังกล่าวพิจารณาพิพากษาคดีนั้นต่อไป
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ในกรณีที่ขณะยื่นฟ้องคดีนั้นเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี หรือศาลจังหวัดอยู่แล้ว แม้ต่อมาจะมีพฤติการณ์
เปลี่ยนแปลงไปทําให้คดีนั้นเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลแขวง ก็ให้ศาลนั้นพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว
ต่อไป”
มาตรา ๑๐ บรรดาบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายใดที่ อ้ า งถึ ง การยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลอุ ท ธรณ์
ให้ถือว่าอ้างถึงการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นอุทธรณ์ เว้นแต่เมื่อบทบัญญัติดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าใช้ได้
เฉพาะกับศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลกําหนดให้เป็น
ศาลชั้นอุทธรณ์ศาลใดศาลหนึ่งเท่านั้น
มาตรา ๑๑ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
โดยกําหนดให้เป็นศาลชั้นอุทธรณ์ที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชํานัญพิเศษ
สมควรกําหนดความหมายของคําว่า “ศาลชั้นอุทธรณ์” ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งศาลดังกล่าว อีกทั้งสมควร
กําหนดให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอํานาจออกประกาศเปิดทําการสาขาของศาลชั้นต้น รวมทั้ง
ให้มีอํานาจกําหนดและเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลได้ด้วย เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี
และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และในกรณีคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลแขวงถ้ามีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง
ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี หรือศาลจังหวัด
ก็ให้ศาลดังกล่าวนั้นมีดุลพินิจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีที่รับฟ้องไว้แล้วนั้นต่อไปหรือโอนคดีไปยังศาลแขวง
ที่มีอํานาจก็ได้ แต่หากในกรณีที่ศาลดังกล่าวได้มีคําสั่งรับฟ้องคดีไว้แล้วโดยในขณะยื่นฟ้องคดีนั้นเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจ
ของศาลแขวง หรื อกรณีเป็นคดี ที่อยู่ในอํานาจของศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุ รี ศาลอาญา
ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี หรือศาลจังหวัด แต่ต่อมามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปทําให้คดีนั้น
อยู่ในอํานาจของศาลแขวง ก็ให้ศาลนั้นมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป อันเป็นการส่งเสริมให้การบริหาร
จัดการคดีของศาลยุติธรรมมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง
รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

