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รูจักศาลตางๆ ในประเทศไทย 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ไดจัดโครงสรางอํานาจตุลาการเปนระบบศาลคู คือ              
ใหมีศาลหลายระบบ โดยแตละระบบตางก็มีศาลสูงสุดของ
ตนเองแยกจากกัน เชน ศาลฎีกา เปนศาลสูงสุดในระบบ               
ศาลยุติธรรม  สวนศาลปกครองสูงสุดเปนศาลที่มีอํานาจสูงสุด
ในระบบศาลปกครอง และกําหนดลักษณะของประเภทคดีที่อยู
ในอํานาจแตกตางกัน จึงควรทําความเขาใจถึงขอบอํานาจของ
ศาลแตละระบบดังน้ี  
  
 ๑. ศาลยุติธรรม 
  ศาลยุ ติ ธ รรม เป นศาลที่ มี ม าดั้ ง เ ดิ มคู กั บ
ประวัติศาสตรชาติไทย มีอํานาจตัดสินคดีตาง ๆ เชน ฆาผูอื่น 
คดีทํารายรางกาย ลักทรัพย บุกรุก ยาเสพติด ฯลฯ ซ่ึงเปนคดี     
ที่ศาลมีอํานาจลงโทษทางอาญา เชน ประหารชีวิต จําคุก      
กักขัง ปรับ หรือ ริบทรัพยสิน ซ่ึงเราเรียกวา คดีอาญา  
  คดีที่อยูในอํานาจของศาลยุติธรรมอีกกลุมหน่ึง 
เราเรียกวา คดีแพง ที่เรารูจักกันดี คือ คดีกูยืม จํานอง ซ้ือขาย 



 ๒

สัญญาตาง ๆ หรือการเรียกใหชดใชคาเสียหาย มุงเรียกรอง     
ใหชดใชเงินคืน กระทําการหรืองดเวนการกระทําบางอยาง 
ไมไดมุงลงโทษจําคุกหรือลงโทษทางอาญา 

 
   
 
 
 
 
 
 
   

  นอกจากคดีแพงแลวยังมีคดีที่มีลักษณะเฉพาะ 
เชน กรณีเด็กหรือเยาวชนทําผิด ยกพวกตีกันหรือไปลักทรัพย 
รวมท้ังคดีสามีภรรยาฟองหยากัน หรือตองการคาเลี้ยงดูบุตร 
คดีกลุ ม น้ีตองฟองตอศาลยุ ติธรรมที่ มีอํ านาจพิจารณา               
พิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว สวนคดีที่เกี่ยวกับนายจาง
ลูกจาง เรียกวา คดีแรงงาน ตองฟองตอศาลแรงงาน ซ่ึงถือเปน               
สวนหน่ึงของศาลยุติธรรม กรณีที่เปนหน้ีมาก ๆ ที่เรียกวา 
หน้ีสินลนพนตัว ถาจะฟองกันตองฟองตอศาลยุติธรรม สวนที่
เ รียกวา  ศาลลมละลาย  นอกจากนั้นในคดี เกี่ยวกับการ               
ปลอมแปลงซีดี หรือคัดลอกเพลง ตํารา นิยาย หรือภาพยนตร 
ซ่ึงเรียกวาการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือคดีทรัพยสินทางปญญาฯ  



 ๓

ตองฟองตอศาลทรัพยสินทางปญญาฯ ในกรณีที่ มีปญหา
เกี่ ย วกับภาษี อากรต อ งฟ อ งต อศาลภาษี อากร  ซ่ึ งทั้ ง               
ศาลลมละลาย ศาลทรัพยสินทางปญญาฯ และศาลภาษีอากร               
ก็เปนศาลในระบบศาลยุติธรรมเชนกัน 

  นอกจากนี้แลวคดีประเภทใด ๆ ก็ตาม ถาไมมี
กฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของศาลระบบอื่น รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม 
     
 ๒. ศาลปกครอง 
 
 
   
 
 
 

   
  ศาลปกครองเปนศาลที่จัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช ๒๕๔๐  เปนศาลใหมแยกออกมาจากศาลยุติธรรม 
กลาวไดวา ศาลปกครอง เปนศาลที่ มีอํานาจตัดสินคดีที่       
เรียกวา “คดีปกครอง” 
 



 ๔

  คดีปกครองจะมีผูที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
 ๑. ประชาชนทั่วไป 
 ๒. เจาหนาที่ของรัฐ 
 ๓. หนวยงานรัฐ 
  ผูที่เกี่ยวของทั้งสามขางตน อาจมีขอที่ขัดแยง
กันเห็นไมตรงกัน โดยทั่วไปมักเปนกรณีที่ประชาชนไมเห็นดวย 
หรือขัดแย งกับ เจ าหนาที่ ของ รัฐ  หรือเจ าหน าที่ ของ รัฐ               
มีขอโตแยงกับหนวยงานของรัฐ หรือ แมกระทั่งหนวยงาน   
ของรัฐขัดแยงกัน 
  สิ่ งที่ ผูที่ เกี่ ยวของเห็นแตกตางกันจนเปน               
ขอพิพาทน้ันเปนเร่ืองที่โตแยงกันสืบเน่ืองจากการใชอํานาจ       
ของเจาหนาที่ หรือหนวยงานทางปกครอง เรียกวา “การกระทํา          
ทางปกครอง” “สัญญาทางปกครอง” และ “การกระทําละเมิด
ทางปกครอง” 
  การกระทําทางปกครองเปนเร่ืองที่เจาหนาที่
ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐออกคําสั่ง หรือกฎ แลวทําให
ประชาชน หรือตัวเจาหนาที่ของรัฐไดรับผลกระทบตอสิทธิ       
หรือแมแต มีผลกระทบตอหนวยงานของรัฐดวยกัน เชน 
เจาหนาที่ของเทศบาลออกคําสั่งไมอนุญาตใหกอสรางอาคาร 
ซ่ึงเปนคําสั่งทางปกครอง ผูขออนุญาตเห็นวา การที่เทศบาลมี
คําสั่งไมอนุญาตไมถูกตองเปนการออกคําสั่งโดยไมมีอํานาจ 



 ๕

นอกเหนืออํานาจ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย ไมถูกตอง              
ตามรูปแบบ หรือข้ันตอน หรือเลือกปฏิบัติโดยอนุญาตให
เจาของที่ขางเคียง สรางได แตของตนไมอนุญาต หรือกําหนด
ข้ันตอนใหตองทํามากมายเปนภาระเกินสมควรเหตุใดเหตุหน่ึง 
หรือหลายเหตุที่กลาวมาก็สามารถฟองเจาหนาที่เทศบาล และ
เทศบาลในฐานะหนวยงานของรัฐตอศาลปกครองได กรณีที่
เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐละเลยตอหนาที่ หรือ
ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรก็เปนคดีที่อยูในอํานาจของ              
ศาลปกครอง 
 
 
   
 
 
 
   
  ก รณี เ จ า ห น า ที่ ข อ ง รั ฐ  ห รื อหน ว ย ง า น               
ทางปกครองกระทําใหเกิดความเสียหาย เชน กรณีเจาหนาที่
ของรัฐปลอมลายมือช่ือผูบังคับบัญชาไปเบิกเงินแลวยักยอกไป
ถือวาเปนกรณีการทําละเมิดจากการใชอํานาจหนาที่ คดีอยู             
ในอํานาจศาลปกครอง 



 ๖

  คดีเกี่ยวกับสัญญาที่เปนสัญญาทางปกครอง 
เชน กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง               
ทําสัญญาจางบริษัทกอสราง สรางอาคารโรงพยาบาล หรือ
นักเรียนของโรงเรียนทหารทําสัญญารับทุนเพ่ือศึกษาและ              
ตองกลับมารับราชการ ก็ถือวาเปนสัญญาทางปกครอง รวมทั้ง  
กรณีสัญญาที่หนวยงานของรัฐใหสัมปทานตาง ๆ ก็เปนสัญญา              
ทางปกครองอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
  นอกจากนั้น จะเปนเร่ืองที่กฎหมายกําหนดให
อํานาจไวเปนการเฉพาะวาใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
และมีประเภทคดีที่กฎหมายกําหนดใหไมอยู ในอํานาจ               
ศาลปกครอง ไดแก คดีเกี่ยวกับเร่ืองวินัยทหาร การดําเนินการ
ของคณะกรรมการตุลาการและคดีที่กําหนดใหอยูในอํานาจ               
ของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร               
ศาลทรัพยสินทางปญญาฯ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษ
อื่น ๆ 
  
 ขอสังเกต เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ            
อาจฟองประชาชนที่ศาลปกครองได หากมีกรณีที่เกี่ยวของและ
อยูในอํานาจศาลปกครอง 
 
  



 ๗

 ๓. ศาลทหาร     
 
                                                                                                               
                   
  
 
 
 ใน เวลาปกติที่ ไม ใช ช ว งสถานะสงคราม               
มีการรบ หรือประกาศกฎอัยการศึก  ศาลทหารมีอํานาจหนาที่
พิพากษาตัดสินคดี ผูที่ทําผิดตอกฎหมายทหาร หรือกฎหมาย
อื่นในทางอาญา บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร คือ 
 ๑) บุคคลที่เปนทหารตั้งแตพลทหาร นายทหาร
ประทวน  และนายทหารชั้ น สัญญาบัตร  ซ่ึ งนายทหาร               
ช้ันสัญญาบัตรนี้ แมจะนอกประจําการก็อาจตองข้ึนศาลทหาร               
ในบางกรณี 
 ๒) นักเรียนทหาร 
 ๓) ทหารกองเกินที่เจาหนาที่ฝายทหารรับตัว      
ไวเพ่ือเขาประจําการในหนวยทหาร 
 ๔) พลเรือนที่สังกัดในราชการทหาร เม่ือทําผิด
ในหนาที่ราชการทหาร หรือทําผิดอื่นเฉพาะในสถานที่ หรือ
ยานพาหนะใด ๆ ที่อยูในความควบคุมของเจาหนาที่ฝายทหาร 



 ๘

 ๕) บุคคลซึ่งตองขัง หรืออยูในความควบคุมของ
เจาหนาที่ฝายทหารโดยชอบดวยกฎหมาย 
 ๖) เชลยศึก หรือชนชาติศัตรูที่อยู ในความ
ควบคุมของเจาหนาที่ฝายทหาร 
 คดีที่ไมอยูในอํานาจของศาลทหาร 
 ถาบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารดังกลาวไป  
ทําผิดรวมกับบุคคลที่ไมไดอยูในอํานาจศาลทหารจะฟองตอ
ศาลทหารไมได  
 คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยูในอํานาจศาลพลเรือน 
คดีที่ตองดําเนินคดีในศาลคดีเด็กและเยาวชน หรือหาก               
ศาลทหารเห็นวาไมอยูในอํานาจศาลทหารก็ฟองตอศาลทหาร
ไมไดตองไปดําเนินคดีในศาลพลเรือน 
 แตอยางไรก็ตาม แมเปนคดีที่อยู ในอํานาจ            
ศาลทหารแตศาลพลเรื อนประทับ รับฟองไว แล ว  ก็ ให               
ศาลพลเรือนมีอํานาจพิจารณาพิพากษาได 
 

          ขอสังเกต 
 ศาลพลเรือนในความหมายของพระราชบัญญัติ
รัฐธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘  หมายถึง ศาลที่ไมใช              
ศาลทหาร ซ่ึงในขณะนั้นมีแตศาลยุติธรรม 
 



 ๙

 
 
 
 

เหตุใดตองมีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 
        อํานาจหนาที่ระหวางศาล 

 
 
 
 
 
 

   
   
 
  แม รั ฐธรรม นูญและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง               
จะกําหนดขอบอํานาจของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และ              
ศาลทหารไว และไดยกตัวอยางบางกรณีดังที่กลาวมาแลว แต
บุคคลแตละคนหรือคูกรณีที่เกี่ยวของอาจมองเห็นถึงความ
แตกตางกันของวิธีพิจารณาของแตละศาล รวมทั้งสถานะของ
ตนเอง เชน ตนเปนขาราชการ เปนทหาร อาจไดรับความ
คุมครองบางประการตางจากประชาชน จึงตองการเขาสู               
กระบวนการที่ตนจะไดรับผลดี รวมทั้งการโตแยงวาคดีของตน
อยูในอีกศาลหนึ่งไมใชศาลที่ฟองกันน้ีก็ตองใชเวลาในการ
พิจารณาและอาจตองไปเริ่มตนที่อีกศาลหนึ่ง ซ่ึงเปนประโยชน



 ๑๐

ของผูที่ เกี่ยวของ แตในแง มุมของศาลแตละศาลก็อาจมี
ความเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับเขตอํานาจการโตแยงระหวาง
องคกรศาลตางระบบนาจะมีผลกระทบตอความนาเชื่อถือและ
การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม นอกจากนั้นในรูปเร่ือง
ของลักษณะคดีที่ มีการฟองยังมีสวนสําคัญที่ทําใหมีผลตอ             
การพิจารณาเขตอํานาจได และเพื่อใหไดขอยุติเฉพาะใน              
ประเด็นเขตอํานาจใหเปนที่ยอมรับทุกฝาย จึงกําหนดใหมี    
“คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล” ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 

 

  เพื่อใหการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวาง
ศาล เปนไปโดยผานการพิจารณาจากผูที่ มีความรู ความ
เช่ียวชาญในลักษณะคดีแตละประเภทจึงกําหนดให มีตัวแทน
จากศาลที่ เกี่ยวของทุกศาลเปนกรรมการ ซ่ึงในปจจุบัน
ประกอบดวย 
 ก.  ประธานศาลฎีกา เปนประธานกรรมการ 
 ข.  ประธานศาลปกครองสูงสุด 



 ๑๑

 ค.  หัวหนาสํานักตุลาการทหาร   
 ง.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม 
 จ.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง 
 ฉ.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลทหาร 
 ช.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นซ่ึงไดรับการคัดเลือกจาก
กรรมการตามขอ ก.- ฉ. 
 
 
  
 
 
  
 ทั้ ง น้ี  โดยมี เลขานุการศาลฎีกา เปน เลขา นุการ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหา             
ที่เกิดขึ้นใน ๓ ลักษณะ คือ  
 ก.  กรณีมีปญหาวาคดีอยูในเขตอํานาจของศาลใด 
ยกตัวอยางเชน นายหนึ่ง ยื่นฟองรอยตํารวจเอกสองตอ 
ศาลยุติธรรม แตรอยตํารวจเอกสองเห็นวาคดีอยูในเขตอํานาจ
ของศาลปกครองจึงยื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลยุติธรรม  
ตอมาศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีความเห็นขัดแยงกันเร่ือง



 ๑๒

เขตอํานาจศาล กรณีเชนน้ี จะตองมีการสงเร่ืองใหคณะกรรมการ 
วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลเพื่อทําการวินิจฉัยช้ีขาด
ตอไป 
 ข.   กรณีที่คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงที่สุดระหวางศาล
ขัดแยงกัน เชน กรณีคําพิพากษาที่ถึงท่ีสุดของศาลยุติธรรมและ
ศาลปกครองขัดแยงกันในคดีที่มีขอเท็จจริงเปนเร่ืองเดียวกัน
เชนน้ี คูความหรือผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากคําพิพากษา
ดังกลาวมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการเพื่อขอใหวินิจฉัย 
ช้ีขาดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําพิพากษาดังกลาวได 
 ค.  กรณีอื่นที่อํานาจหนาที่ระหวางศาลขัดแยงกัน 
ไดแก  
 -  กรณีที่มีการขัดแยงกันระหวางศาลในเรื่องวิธีการ
ช่ัวคราวกอนพิพากษา 
 -  การยื่นคํารองตอศาลกอนฟองคดีตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 -  การสืบพยานหลักฐานไวกอนฟองคดี 
 -  การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 
 -  การปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ประการอื่นของศาล 
  
 ขอสังเกต  การวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการเปน
เ ร่ืองเฉพาะกรณีอํ านาจหนาที่ ระหว าง “ศาลตางระบบ ”            



 ๑๓

ขัดแยงกันเทานั้นหากเปนเร่ืองเขตอํานาจศาลขัดแยงกันภายใน
ศาลระบบเดียวกัน เชน การขัดแยงกันเร่ืองเขตอํานาจศาล
ระหว างศาลแขวงและศาลจั งห วัดซึ่ ง เปนศาลในระบบ               
ศาลยุติธรรม คณะกรรมการไมมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด  
 
 
 
  

เขตอํานาจศาลขัดแยงกันไดอยางไร 

   ดวยระบบศาลในปจ จุบัน ซ่ึงประกอบดวย               
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร  การขัดแยงกัน
ระหวางศาลในเรื่องอํานาจหนาที่ของศาลแตละระบบจึงเกิดขึ้น
ได  พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดลักษณะของการขัดแยงกัน
เร่ืองอํานาจหนาที่ระหวางศาลไวดังน้ี 
 ก.  เขตอํานาจศาลขัดแยงกัน 
   การขัดแยงกันเร่ืองเขตอํานาจศาลในกรณีน้ี
เกิดขึ้นไดใน ๓ กรณีตอไปน้ี  

♦ คูความฝายที่ถูกฟองยื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจ
ศาลตอศาลนั้นวาคดีไมอยูในเขตอํานาจศาล แตอยู
ในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่ง หรือ 



 ๑๔

♦ ศาลในคดีน้ันเห็นเองวาคดีไมอยูในเขตอํานาจ 
ของตน แตอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่ง 

     ในกรณี เชนว านี้  ศาลที่ รับฟองจะตอง จัดทํ า
ความเห็นวาคดีอยูในเขตอํานาจของศาลใด แลวสงไปใหอีกศาล
หน่ึงซ่ึงคูความฝายที่ถูกฟองหรือศาลนั้นเองเห็นวาคดีอยูใน              
เขตอํานาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หากศาลทั้งสองศาลมีความเห็นพองกันวาคดีอยูใน
อํานาจของศาลใด ถือวาไมมีการขัดแยงกันเร่ือง 
เขตอํานาจศาล  

- หากศาลทั้งสองศาลมีความเห็นตางกันวาคดีอยูใน
อํานาจของศาลใด ถือวามีการขัดแยงกันเร่ือง               
เขตอํานาจศาล  

  



 ๑๕

        ยกตัวอยางเชน นาย ก จําเลย ถูกฟองคดีที่           
ศาลยุ ติธรรม แตนาย  ก เห็นวาคดีอยู ในเขตอํานาจของ               
ศาลปกครอง  จึ งยื่ นคํ า ร อ ง โต แย ง เขตอํ านาจศาลต อ               
ศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรมจะตองทําความเห็นวาคดีอยูใน               
เขตอํานาจของศาลใดแลวสงไปศาลปกครอง ถาศาลปกครอง
เห็นดวยกับศาลยุติธรรมถือวาปญหาเรื่องเขตอํานาจศาลเปน
ยุติและใหถือไปตามนั้น  
    แตถาศาลยุติธรรมและศาลปกครองเห็นตางกัน 
กรณีเชนน้ีศาลยุติธรรมตองสงเร่ืองใหคณะกรรมการวินิจฉัย               
ช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
 

 
 
 
 
 
 

♦ กรณีมีการนําขอเท็จจริงเร่ืองเดียวกันฟองตอ
ศ า ลที่ มี เ ข ตอํ า น า จแตกต า ง กั น ต้ั ง แต  ๒  ศาลขึ้ น ไป 
ถาคูความหรือศาลเห็นวาคดีน้ันไมอยูในเขตอํานาจของศาลใด



 ๑๖

ศาลหนึ่ งที่ รับฟอง  ก็สามารถดํา เนินการให มีการชี้ขาด               
เร่ืองเขตอํานาจศาลไดตอไป  

 เชน กรณีมีหนวยงานทางปกครองยื่นฟองนาย
หน่ึงที่ศาลปกครอง แตในขณะเดียวกัน นายหนึ่งก็ยื่นฟอง
หนวยงานทางปกครองที่ศาลยุติธรรม เชนน้ี นายหนึ่งหรือ
หนวยงานทางปกครองมีสิทธิยื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาล         
ที่ตนเองตกเปนจําเลย (กรณีศาลยุติธรรม) หรือผูถูกฟองคดี 
(กรณีศาลปกครองได)  

♦ กรณีที่เคยมีการฟองคดีตอศาลหนึ่งแลวศาลนั้น
ไมรับฟองเพราะเหตุที่ศาลนั้นเห็นวาคดีอยูในเขตอํานาจ ของ
อีกศาลหนึ่ง เชนน้ี เม่ือมีการนําคดีดังกลาวมาฟองยังอีก               
ศาลหนึ่งและศาลนั้นเห็นวาคดีไมอยูในเขตอํานาจของตน
เชนเดียวกัน ศาลดังกลาวจะตองสงเร่ืองใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
   ยกตัวอยางเชน นายหนึ่งยื่นฟองหนวยงาน               
ทางปกครองที่ศาลยุติธรรม แตศาลยุติธรรมไมรับฟองเพราะ
เห็นวาคดีไมอยูในเขตอํานาจของตนแตอยูในเขตอํานาจของ
ศาลปกครอง  เม่ือนายหนึ่งนําคดีไปฟองยังศาลปกครอง และ
ศาลปกครองเห็นวาคดีไมอยูในเขตอํานาจของตนเชนเดียวกัน  
กรณีน้ีศาลปกครองจะตองสงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัย 
ช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 



 ๑๗

 ข.  คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงที่สุดระหวางศาลขัดแยงกัน  
   ในบางกรณีอาจมีความเปนไปไดที่มีการนําคดีที่               
มีขอเท็จจริงในเรื่องเดียวกันไปฟองยังศาลสองระบบ และ 
ในระหวางพิจารณาพิพากษาคดีไมมีการโตแยงเขตอํานาจศาล 
แตมาปรากฏภายหลังวาศาลแตละศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด            
ที่ขัดแยงกัน ในกรณีเชนวานี้ คูความหรือผูไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากคํ าพิพากษาดั งกล าวมี สิ ทธิ ยื่ นคํ า ร อ งต อ
คณะกรรมการเพื่อขอใหวินิจฉัยช้ีขาดเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
คําพิพากษาดังกลาวได 
 
 
 
 
    

    ใครมีสิทธิเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ 
    วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลบาง 

         การเสนอเรื่องตอคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาลตองแยกพิจารณาดังน้ี 
 ก.  กรณีปญหาเรื่องเขตอํานาจศาล 
   กรณีเชน น้ี  “คูความ ” ไม มีสิทธิ เสนอเรื่อง
โดยตรงตอคณะกรรมการ ทั้งน้ี เพ่ือใหกระบวนการชี้ขาด     
เขตอํานาจศาลเปนไปอยางถูกตองและรัดกุม กฎหมายจึง



 ๑๘

กําหนดให “ศาล” เปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่เสนอเรื่องเขาสู
การพิจารณาชี้ขาดของคณะกรรมการ  
 อยางไรก็ตาม หาก คูความฝายที่ถูกฟองคดี (ไดแก 
จําเลยหรือผูถูกฟองคดี) เห็นวาศาลที่ตนตกเปนจําเลยหรือ       
ผูถูกฟองคดีเปนศาลที่ไมมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี              
ก็ มีสิทธิยื่ นคํ าร องโตแย ง เขตอํ านาจศาลตอศาลนั้ นได               
ภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 -   ผู มีสิทธิยื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาล ไดแก 
คูความฝายที่ถูกฟองคดีตอศาลนั้นเทานั้น 

- จัดทําในรูปแบบ “คํารอง” โตแยงเขตอํานาจศาล  
คําใหการไมถือเปนคํารองโตแยงเขตอํานาจศาล 

-    กําหนดเวลาในการยื่นคํารอง จะตองยื่นตอศาลที่ 
รับฟองกอนวันสืบพยานสําหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร 
หรือกอนวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรกสําหรับศาลปกครอง 



 ๑๙

 ข.  กรณีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงที่สุดระหวางศาล
ขัดแยงกัน 

- ผูมีสิทธิยื่นคํารอง ไดแก คูความหรือบุคคลซึ่งไดรับ 
ผลกระทบโดยตรงจากคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่ขัดแยง
กันของศาลตางระบบ 

- คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่ขัดแยงกันตองเปน 
คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงท่ีสุด  
 -    การยื่นคํารองเปนไปเพ่ือขอใหวินิจฉัยเกี่ยวกับ               
การปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลได 

- คูความหรือบุคคลซึ่งไดรับผลกระทบอาจยื่นคํารอง 
โดยตรงตอคณะกรรมการ     

- กําหนดเวลายื่นคํารอง ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ 
คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ออกภายหลังถึงที่สุด 
 

  
 
 
 
 
 
 



 ๒๐

 
รูปแบบคํารอง  

 
  คูความตองยื่นคํารองตอศาลโดยตองทําเปน
หนังสือใชถอยคําสุภาพ และอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 
 ๑. ช่ือและที่อยูของผูรอง 

๒. ช่ือและที่อยูของคูความอีกฝายหน่ึงหรือบุคคล               
ผูมีสวนไดเสีย 

๓. เหตุแหงการยื่นคํารอง โดยระบุถึงศาลที่รับฟอง  
ศาลที่อางวามีเขตอํานาจ คําพิพากษา หรือคําสั่งหรือการดําเนิน 
กระบวนพิจารณาใดๆ ของศาลที่เปนเหตุใหตองยื่นคํารอง 
 ๔. คําขอใหศาลหรือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอยาง
หน่ึงอยางใด พรอมทั้งเหตุผลสนับสนุน 
 ๕. ลายมือช่ือผูรอง 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑

 
ขั้นตอนการเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 

 
 
 
 ก.  กรณีปญหาเขตอํานาจศาลขัดแยงกัน 
   เม่ือมีการยื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลตอ
ศาลที่รับฟอง ศาลจะจัดทําความเห็นเร่ืองเขตอํานาจแลวสงไป
ยังศาลที่คูความฝายที่ถูกฟองเห็นวาคดีอยูในเขตอํานาจ 
 

♦หากศาลทั้งสองศาลมีความเห็นพองกันวา 
คดีอยูในอํานาจของศาลใด ถือวาไมมีการขัดแยงกันเร่ือง              
เขตอํานาจศาล และถือวาปญหาเร่ืองเขตอํานาจศาลเปนอันยุติ 
กลาวคือ  
 - หากศาลเห็นตรงกันวาคดีน้ันอยูในเขตอํานาจของ 
ศาลเดิมที่รับฟอง ศาลจะมีคําสั่งใหดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
ในศาลเดิมน้ันตอไป  

- หากศาลเห็นตรงกันวา คดีน้ันอยูในเขตอํานาจของอีก
ศาลหนึ่ง ศาลเดิมอาจมีคําสั่งใหโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่ง หรือมี
คําสั่งจําหนายคดีเพ่ือใหคูความไปฟองศาลที่มีเขตอํานาจก็ได 
ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมคําสั่งดังกลาวถือเปน



 ๒๒

ที่สุด และมิใหศาลที่อยูในลําดับสูงข้ึนไปยกเรื่องเขตอํานาจศาล
ข้ึนพิจารณาอีก 

  ♦ หากศาลทั้งสองศาลมีความเห็นตางกันวา
คดีอยูในอํานาจของศาลใด ถือวามีการขัดแยงกันเร่ือง                  
เ ขตอํ านาจศาล  ศาลแรกที่ รั บฟ อ งจ ะต อ งส ง เ ร่ื อ ง ให
คณะกรรมการทําการวินิจฉัยช้ีขาดเรื่องเขตอาํนาจศาลตอไป 
 ข.  กรณีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงที่สุดระหวางศาล
ขัดแยงกัน 
   ผู รองตองยื่นคํารองโดยตรงตอเลขานุการ
คณะกรรมการพรอมสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลที่ขัดแยง
กันและสําเนาเอกสารในสํานวนความที่จําเปน 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓

 
 
 

การพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 

 
 

   การวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
เปนไปในรูปแบบของของคณะกรรมการซึ่งตองมีการประชุม
รวมกันเพ่ือพิจารณาลงมติรับเร่ืองและการทําคําวินิจฉัย ทั้งน้ี 
เม่ือคณะกรรมการมีมติรับเร่ืองแลว จะตองพิจารณาวินิจฉัย               
ช้ีขาดเรื่ องดังกลาวภายใน  ๓๐ วัน   แตถามี เหตุจําเปน 
คณะกรรมการจะลงมติใหขยายเวลาออกไปไดไมเกิน ๓๐วัน  
 
 
 
 
 

ผลคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล  
 
   คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการใหเปน
ที่สุดมีผลผูกพันคดีน้ันและมีผลผูกพันศาลลําดับสูงของศาลนั้น
ดวย กลาวคือ ศาลจะยกเรื่องเขตอํานาจศาลขึ้นพิจารณาอีก
ไมได 



 ๒๔

 
การดําเนินการของศาลภายหลัง 
คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาด 

 
 
 

♦  กรณีปญหาเรื่องเขตอํานาจศาลขัดแยงกัน 
   ก. ถาคดีอยูในเขตอํานาจของศาลผูสงเร่ือง(ศาลที่รับฟอง) 
ศาลนั้นจะดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป 
   ข. ถาคดีอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่ง ศาลที่รับฟองอาจ
มีคําสั่งอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

• มีคําสั่งใหโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งที่มีเขตอํานาจ 

• มีคําสั่งจําหนายคดีเพ่ือใหคูความไปฟองยังอีกศาลหนึ่ง 
ที่มีเขตอํานาจ 

♦  กรณีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงท่ีสุดระหวางศาลขัดแยงกัน 
ศาลที่เกี่ยวของจะดําเนินการตามคําวินิจฉัยช้ีขาดดังกลาว 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕

 
การขอคัดสําเนาคําวนิิจฉัย  

 
        เม่ือคณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หนาที่ ระหวางศาลแลว  เลขานุการคณะกรรมการจะสง               
คําวินิจฉัยดังกลาวไปยังศาลผูสงเพ่ือใหศาลอานคําวินิจฉัยให
คูความหรือผูเกี่ยวของทราบโดยเร็ว และเม่ือศาลไดแจงผล              
การอานคําวินิจฉัยช้ีขาดมายังคณะกรรมการแลว บุคคลทั่วไป
สามารถขอคั ดสํ า เนาคํ า วิ นิ จฉั ยห รือคํ าสั่ ง ช้ี ข าดของ
คณะกรรมการอันรับรองถูกตอง ทั้งน้ี ผูรองจะตองยื่นคําขอตอ
เลขานุการคณะกรรมการและเสียคาใชจายตามระเบียบที่
เลขานุการคณะกรรมการกําหนด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


