
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
วาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
 
 

ฉบับอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นายภุมรินทร  ศรีมูล นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 
นายสราวุฒิ  ลออัศจรรย นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 
 

ฝายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพง 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กันยายน ๒๕๕๕ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
วาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

คําปรารภ 

 
ขอสังเกต 
โดยที่มาตรา ๒๔๘๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงมีอํานาจหนาที่วินิจฉัยช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังน้ัน  
จึงสมควรตรากฎหมายข้ึนเพื่อกําหนดหลักเกณฑและการดําเนินการของคณะกรรมการใหเปนไปตาม 
ที่กําหนดไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒” 

ชื่อ
พระราชบัญญัติ 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับต้ังแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
วันใชบังคับ 

 
ขอสังเกต 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๐๔ ก หนา ๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ และมีผลใชบังคับ
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

 

                                                
๑ มาตรา ๒๔๘  ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร 

หรือศาลอ่ืน ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหน่ึงซ่ึงประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอ่ืน และผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมเกินส่ีคนตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนกรรมการ 

หลักเกณฑการเสนอปญหาตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๓ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ศาล” หมายความวา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น 

บทนิยาม 

 
ขอสังเกต 
ความหมายของคําว า “ศาล” กํ าหนดข้ึนตามบทบัญญั ติ ในมาตรา ๒๔๘  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใชบังคับอยูในขณะน้ัน โดยกรณีที่มีปญหา
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ใหมีคณะกรรมการ
คณะหน่ึงเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด ศาลตามพระราชบัญญัติน้ีจึงกําหนดใหหมายถึง ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลทหาร หรือศาลอืน่ 
 

 

“ศาลยุติธรรม” หมายความวา ศาลทั้งหลายตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม หรือ
ศาลที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึนและกําหนดใหอยูในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หรือกําหนดใหเปนศาลยุติธรรม 

 

“ศาลปกครอง” หมายความวา ศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครอง  
“ศาลทหาร” หมายความวา ศาลทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร  
 
ขอสังเกต 
ในช้ันการพิจารณาของกรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๕ ที่ประชุมเห็นควรให

เพิ่มบทนิยามคําวา “ศาลยุติธรรม” คําวา “ศาลปกครอง” และคําวา “ศาลทหาร” เพื่อกําหนด
ความหมายของแตละศาลใหชัดเจน และมิใหเกิดปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับศาลที่จัดต้ังข้ึนใหมวา
เปนศาลตามกฎหมายใด ทั้งน้ี การกําหนดใหศาลยุติธรรมมีความหมายรวมถึงศาลที่มีกฎหมาย
จัดต้ังข้ึนและกําหนดใหอยูในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หรือกําหนดใหเปนศาลยุติธรรม น้ัน เพื่อให
มีความหมายถึงศาลชํานัญพิเศษที่เปนศาลช้ันตนในศาลยุติธรรม เชน ศาลแรงงาน ศาลลมละลาย 
ศาลภาษีอากร และศาลชํานัญพิเศษอื่นที่จะจัดต้ังข้ึนตอไปในอนาคต 

 

 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล  
  
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล  

  
มาตรา ๔  ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลคณะหน่ึง

ประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหนาสํานัก
ตุลาการทหาร และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกสี่คนเปนกรรมการ 

ในกรณีที่มีการจัดต้ังศาลอื่นข้ึน ใหประธานศาลอื่นน้ันเปนกรรมการโดยตําแหนง
ตามวรรคหน่ึงดวย 

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ระหวางศาลและอํานาจหนาที่อื่นตามพระราชบัญญัติน้ี 

คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาท่ี
ระหวางศาล 

 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๔ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ขอสังเกต 
องคประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดกําหนดให

เปนไปตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลาวคือ  
มีประธานศาลฎีกาทําหนาที่ประธานกรรมการ ประธานศาลปกครองสูงสุด และผูทรงคุณวุฒิอื่น 
อีกสี่คนเปนกรรมการ โดยในการพิจารณาของรัฐสภาไดเพิ่มหัวหนาสํานักตุลาการทหารเขามาเปนกรรมการ
รวมดวย เพื่อใหสอดคลองกับศาลซึ่งอยูในขอบเขตของคณะกรรมการที่จะตองพิจารณาวินิจฉัย 

สําหรับประธานศาลอื่นซึ่งมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
กําหนดใหเปนกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลน้ัน กรรมการรางกฎหมาย 
คณะที่ ๕ เห็นวา การกําหนดใหประธานศาลอื่นเปนกรรมการในขณะที่ยังไมมีการจัดต้ังศาลอื่นข้ึน 
จะทําใหองคประกอบของคณะกรรมการฯ ไมครบถวนสมบูรณ และอาจกอใหเกิดปญหาในการ
ปฏิบัติหนาที่ได ดังน้ัน จึงเห็นควรกําหนดใหคณะกรรมการฯ มีองคประกอบเฉพาะประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลปกครองสูงสุด และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกสี่คน เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดแมจะยัง
ไมมีการจัดต้ังศาลอื่นตามรัฐธรรมนูญ และกําหนดมาตรา ๔ วรรคสอง เพื่อเปนเงื่อนไขเพิ่มเติม
กรณีที่มีการจัดต้ังศาลอื่น ก็ใหประธานศาลอื่นรวมเปนกรรมการดวยโดยอัตโนมัติ 
 

มาตรา ๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิประกอบดวยบุคคล ดังตอไปน้ี 
(๑) ผูมีความรูและมีประสบการณเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม 

ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวนหน่ึงคน 
(๒) ผูมีความรูและมีประสบการณเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง 

ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จํานวนหน่ึงคน 
(๓) ผูมีความรูและมีประสบการณเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร 

ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด จํานวนหน่ึงคน 
(๔) ผูมีความรูและมีประสบการณดานกฎหมายที่มิใชเปนผูพิพากษาหรือตุลาการ

ประจําศาล ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากกรรมการโดยตําแหนงและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๑) 
(๒) และ (๓) จํานวนหน่ึงคน 

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

 

ขอสังเกต 
ในการประชุมของกรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๕ ที่ประชุมไดอภิปรายเกี่ยวกับ

บุคคลที่จะเขามาทําหนาที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยเห็นวา สมควรใหบุคคลผูมีความรูและมีประสบการณ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีในแตละศาลเขามาทําหนาที่เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และบุคคล
ดังกลาวไมจําเปนตองดํารงตําแหนงผูพิพากษาหรือตุลาการในขณะที่ไดรับเลือก เพื่อเปดโอกาสให
ผูมีความรูและประสบการณซึ่งอาจพนจากตําแหนงเน่ืองจากเกษียณอายุราชการ เชน อดีตประธาน
ศาลฎีกา เขามาทําหนาที่เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิได 

สําหรับกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลอื่น 
ที่จะจัดต้ังข้ึน ที่ประชุมเห็นวาปจจุบันยังไมมีการจัดต้ังศาลอื่น หากกําหนดใหตองมีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่มาจากศาลอื่น ก็จะเปนผลทําใหองคประกอบของกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมสมบูรณ 
ดังน้ัน เมื่อจะไดมีการจัดต้ังศาลอื่นข้ึนใหม ก็สมควรจะแกไขมาตรา ๕ ใหสอดคลองกับการจัดต้ังศาลน้ัน 
โดยเพิ่มกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มาจากศาลอื่นเปนอีกอนุมาตราหน่ึง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถ่ิน หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน 

กรรมการ หรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง 
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๕) ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา ลูกจาง หรือดํารงตําแหนงอื่นใด ที่มีลักษณะ
คลายกันในบริษัท หางหุนสวน หรือธุรกิจเอกชนในรูปแบบอื่น 

คุณสมบัติและ
ลักษณะตองหาม 
ของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

 

ขอสังเกต 
มาตรา ๖ (๒) กําหนดคุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบป

บริบูรณ เพื่อใหสอดคลองกับอายุของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๕๒ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 

 

มาตรา ๗  ในการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหประธานกรรมการแจงไปยัง
ประธานของศาลแตละศาล และหัวหนาสํานักตุลาการทหารสําหรับศาลทหาร เพื่อดําเนินการคัดเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๑) (๒) หรือ (๓) และเสนอรายช่ือตอประธานกรรมการ 

ใหกรรมการโดยตําแหนงและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และ (๓) 
ประชุมรวมกันคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๔) 

วิธีการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และ (๓) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่ที่ประชุมใหญของศาลแตละศาล แลวแตกรณี เปนผูกําหนด สําหรับกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๔) ใหรับสมัครจากผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๖ วิธีการรับสมัครและการคัดเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ที่ประชุมรวมกันตามวรรคสอง
กําหนด 

ใหประธานกรรมการประกาศรายช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา 

การแตงต้ังและ
วิธีการคัดเลือก
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

  
มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแต 

วันประกาศรายช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา 
ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลง ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

แทนตําแหนงที่วางโดยเร็ว ตามหลักเกณฑในมาตรา ๗ และใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการ
คัดเลือกใหมมีวาระอยูในตําแหนงตามวรรคหน่ึง 

วาระการดํารง
ตําแหนงของ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

                                                
๒ มาตรา ๑๒๕  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๔) มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๑๐๗ (๕) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๖ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในระหวางที่ยังมิไดคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสองและยังมีกรรมการ
เหลืออยูเกินกึ่งหน่ึง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตตองไมเกินสามสิบวัน 

 

ขอสังเกต 
ในการประชุมของกรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๕ ที่ประชุมไดอภิปรายวา 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิควรมีระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป เพื่อมิใหมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการผูทรงคุณวุฒิบอยครั้ง ประกอบกับกรรมการโดยตําแหนงมักจะเปน 
ผูพิพากษาหรือตุลาการที่ใกลเกษียณอายุราชการ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 
จึงอาจจะมีเพียง ๑-๒ ป หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน 
อาจจะทําใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เกิดความไมแนนอนอันเน่ืองมาจากขาดความตอเน่ือง
ในการปฏิบัติหนาที่  

สวนการเขารับตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิน้ัน ที่ประชุมเห็นวา การปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวมิไดมีผลเกี่ยวของกับคดี เน่ืองจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมิใชเปนผูพิพากษา
หรือตุลาการประจําศาล ดังน้ัน ควรเขารับตําแหนงไดเกินกวา ๒ วาระติดตอกัน 

 

 

มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน
จากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ 

การพนจาก
ตําแหนงของ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

  

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลใด ถาคูความฝายที่ถูกฟองเห็นวา 
คดีดังกลาวอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหน่ึง ใหย่ืนคํารองตอศาลที่รับฟองกอนวันสืบพยานสําหรับ
ศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือกอนวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรกสําหรับศาลปกครองหรือศาลอื่น
ในการน้ีใหศาลที่รับฟองรอการพิจารณาไวช่ัวคราว และใหจัดทําความเห็นสงไปใหศาลที่คูความ
รองวาคดีน้ันอยูในเขตอํานาจโดยเร็ว ในกรณีเชนวาน้ีใหศาลที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(๑) ถาศาลที่สงความเห็นมีความเห็นวาคดีน้ันอยูในเขตอํานาจของศาลตน และ
ศาลที่รับความเห็นมีความเห็นพองกับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลที่สงความเห็นเพื่อมีคําสั่ง
ใหดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเดิมน้ันตอไป 

(๒) ถาศาลที่สงความเห็นมีความเห็นวาคดีน้ันอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหน่ึง 
ที่คูความอาง และศาลที่รับความเห็นมีความเห็นพองกับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาล 
ที่สงความเห็นเพื่อมีคําสั่งใหโอนคดีไปยังศาลน้ัน หรือสั่งจําหนายคดีเพื่อใหคูความไปฟองศาล 
ที่มีเขตอํานาจ  ทั้งน้ี ตามที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรม 

(๓) ถาศาลที่สงความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเรื่อง
เขตอํานาจศาลในคดีน้ัน ใหศาลที่สงความเห็นสงเรื่องไปใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด
ใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง แตถามีเหตุจําเปนใหคณะกรรมการลงมติใหขยายเวลา
ออกไปไดไมเกินสามสิบวัน โดยใหบันทึกเหตุแหงความจําเปนน้ันไวดวย 

การดําเนินการ
ในกรณีท่ีมีเหตุ
สงสัยเก่ียวกับ
เขตอํานาจ
ระหวางศาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๗ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คําสั่งของศาลตามวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวกับเขตอํานาจศาลตามวรรคหน่ึง (๓) ใหเปนที่สุด และมิใหศาลที่อยูในลําดับสูงข้ึนไปของศาล
ตามวรรคหน่ึงยกเรื่องเขตอํานาจศาลข้ึนพิจารณาอีก 

ความในมาตราน้ีใหใชบังคับกับกรณีที่ศาลเห็นเอง กอนมีคําพิพากษาดวยโดยอนุโลม 
 
ขอสังเกต 
มาตรา ๑๐ (๒) กําหนดใหกรณีที่ศาลที่รับความเห็นมีความเห็นพองกับศาล 

ที่สงความเห็นวาคดีอยูในเขตอํานาจของศาลที่รับความเห็น ใหศาลที่สงความเห็นมีคําสั่งใหโอนคดี
ไปยังศาลที่รับความเห็น หรือสั่งจําหนายคดีเพื่อใหคูความไปฟองศาลที่มีเขตอํานาจ ทั้งน้ี ตามที่ศาล
เห็นสมควรโดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรม ซึ่งที่ประชุมกรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๕ 
เห็นควรกําหนดใหเปนดุลยพินิจของศาลที่จะโอนคดีหรือจําหนายคดีน้ันจะไดดําเนินการตาม
ความเหมาะสมในแตละคดี โดยจะตองคํานึงถึงภาระของโจทกหรือผูฟองคดี และคูความทั้งหลาย
ที่เกี่ยวของ ระยะเวลาในการย่ืนคําฟองหรือคํารอง และอายุความแหงคดีที่อาจสิ้นสดุลงในขณะที่ฟองคดี
ในศาลที่รับความเห็นน้ัน เพื่อมิใหปญหาเรื่องเขตอํานาจศาลเปนเหตุแหงความลาชา อันจะทําให
โจทกหรือผูฟองคดีเสียประโยชนและไมไดรับความยุติธรรม 

มาตรา ๑๐ วรรคสอง กําหนดใหศาลที่อยูในลําดับสูงข้ึนไปของศาลตามวรรคหน่ึง 
ไมอาจยกเรื่องเขตอํานาจศาลข้ึนพิจารณาอีก เน่ืองจากเรื่องเขตอํานาจระหวางศาลสมควรยุติ 
ในศาลช้ันตนไมวาดวยคูความเห็นเองหรือศาลเปนผูยกประเด็นดังกลาวข้ึนพิจารณา เน่ืองจาก
กระบวนวิธีพิจารณาในศาลควรชอบดวยกฎหมายมาแตตน หากศาลในลําดับสูงข้ึนไปยกข้ึน
พิจารณาในภายหลังโดยมิไดรับฟงขอเท็จจริงอยางละเอียดดังเชนศาลช้ันตน ก็อาจเปนเหตุให 
คดีของโจทกหรือผูฟองคดีไมไดรับความยุติธรรม สวนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด 
ที่จะพิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๑๑๓ แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เชน คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของกฎ น้ัน คูความฝายที่ถูกฟองคดี
หรือศาลปกครองสูงสุดสามารถนําประเด็นเกี่ยวกับเขตอํานาจระหวางศาลมาพิจารณาได 
เน่ืองจากถือเปนศาลที่รับฟองคดีตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง มิไดอยูในสถานะเปนศาลที่อยูในลําดับ
สูงข้ึนไปตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง 

 
 
 
 
 

 

                                                
๓ มาตรา ๑๑  ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปน้ี 

(๑) คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนด 

(๒) คดีพิพาทเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดย
คณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๓) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด 
(๔) คดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แนวคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
๑. ประเด็นโตแยงเรื่องท่ีพิพาท อยูในอํานาจของศาลยุติธรรม 

กรณีที่มูลเหตุแหงคดียังมีประเด็นโตแยงวาที่พิพาทเปนของโจทกหรือจําเลย 
คดีจําตองวินิจฉัยใหไดขอยุติเสียกอนวาที่พิพาทเปนของฝายใด อันอยูในอํานาจพิจารณาของศาลยุติธรรม 
เชน กรณีฟองคดีใหเพิกถอน ส.ป.ก. เมื่อโจทกอางวาการออก ส.ป.ก. ทับที่ดินของโจทก และจําเลย
โตแยงวาที่พิพาทอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน คดีจึงตองพิจารณาวาที่ดินเปนของโจทกหรือจําเลย  
(คําวินิจฉัยที่ ๑๘/๒๕๕๓) ฟองเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่ออกทับที่ดินของโจทก  
กับใหจําเลยรื้อถอนหลักแนวเขตที่ดิน ตองพิจารณาเสียกอนวาที่พิพาทเปนของโจทกหรือเปนสวนหน่ึง
ของหนองนํ้าสาธารณประโยชน (คําวินิจฉัยที่ ๒๕/๒๕๕๓) ฟองเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
คดีตองพิจารณาใหไดความเสียกอนวาที่พิพาทเปนของโจทกหรือเปนที่ราชพัสดุ (คําวินิจฉัยที่  
๑๓/๒๕๕๓) ฟองเพิกถอนคําสั่งการรังวัดที่ดินเพื่อขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ตองพิจารณา
ใหไดความเสียกอนวาที่พิพาทเปนของโจทกหรือเปนสวนหน่ึงของที่ดินสาธารณประโยชน  
(คําวินิจฉัยที่ ๓๗-๔๓/๒๕๕๓) ฟองขับไล ผูถูกฟองคดีโตแยงวาที่ดินอยูในเขตเวนคืน คดีตองพิจารณาวา
ที่ดินเปนของผูฟองคดีหรือเปนที่ดินสาธารณประโยชน (๔๔/๒๕๕๓) ฟองเพิกถอนหนังสือรับรอง
การทําประโยชนในที่ดินพิพาท กับใหออกโฉนดที่พิพาทใหโจทก คดียังไมยุติวาที่พิพาทเปนของโจทก
หรือไม (คําวินิจฉัยที่ ๕๕/๒๕๕๓) การกระทําของเจาพนักงานจะเปนละเมิดบุกรุกที่ดินพิพาทหรือไม 
จําตองพิจารณาเสียกอนวาที่ดินพิพาทเปนของโจทกหรือสาธารณสมบัติของแผนดินโดยโจทกยกให 
(คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๒) แมคูกรณีจะโตแยงเกี่ยวกับการรังวัดโฉนดที่ดินวาดําเนินการถูกตอง
ตามกฎหมายหรือไม แตคําขอของผูฟองคดีประสงคใหรังวัดและแกไขโฉนดใหถูกตองเพื่อมิใหรุกล้ํา
ที่ดินของผูฟองคดี จึงเปนการโตแยงสิทธิในที่ดิน (คําวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๓) โจทกฟองวาจําเลยรุกล้ํา
ที่ดินของโจทก จําเลยโตแยงวาถนน ทอประปา และเสาไฟฟาอยูในที่ดินซึ่งเจาของเดิมอุทิศใหเปน
ถนนสาธารณะ จึงตองพิจารณาเสียกอนวาที่พิพาทเปนของโจทกหรือเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
(คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๓) โจทกกลาวอางวาจําเลยเปนเจาหนาที่ของรัฐนําที่งอกริมตลิ่งของโจทก
ไปใหเชาโดยไมชอบ จําเลยโตแยงวาที่พิพาทเปนที่ชายตลิ่งนํ้าทวมถึงและเปนที่ราชพัสดุ  
(คําวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๓) สรางถนนรุกล้ําที่ดินที่โจทกอางวาเปนของตน สวนจําเลยอางวาที่ดิน 
เปนทางสาธารณประโยชน อยูในอํานาจของศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาพิพากษา (คําวินิจฉัยที่ 
๑๓/๒๕๕๒) การขอใหเพิกถอนคําสั่งไมเพิกถอนโฉนด จะตองไดความกอนวาที่ดินตามโฉนด 
เปนของใคร จึงจะมีคําสั่งได ศาลยุติธรรมจึงมีอํานาจพิจารณาคดี (คําวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๑) กรณีโจทก
ฟองหนวยงานของรัฐขอใหเพิกถอนคําสั่งยึดและขายทอดตลาดที่ดินที่มีช่ือบุคคลอื่นเปนผูถือ
กรรมสิทธ์ิแทน จะตองพิจารณาใหไดความเสียกอนวาที่พิพาทเปนของโจทกจริงหรือไม ศาลยุติธรรม 
มีอํานาจพิจารณาพิพากษา (คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๓) 

๒. กรณีการฟองคดีโดยอาศัยเหตุแหงในการฟองคดีสืบเน่ืองจากผลของคําพิพากษา
ศาลฎีกาในคดีกอน ขอพิพาทชอบที่จะไดดําเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลเดียวกัน ศาลยุติธรรม 
จึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี เชน โจทกฟองหนวยงานของรัฐอางวาไดรับความเสียหายจาก 
คําพิพากษาศาลฎีกา และมูลเหตุแหงคดีน้ีเปนผลเน่ืองมาจากคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว ขอพิพาท
ในคดีน้ีชอบที่จะไดดําเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลเดียวกัน คือ ศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๓) 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๙ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๓. กรณีการฟองบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งถือเปนรัฐวิสาหกิจวากระทําละเมิดแกผูฟองคดี 
เปนคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  
อยูในอํานาจศาลปกครอง เชน เอกชนฟองบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) วาติดต้ังตูผานและเสาโทรศัพท
บนที่ดินของผูฟองคดีและกีดขวางทางออกที่ดินโดยไมไดรับอนุญาต (คําวินิจฉัยที่ ๔๕/๒๕๕๓) 

๔. กรณีเอกชนฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเลิกจาง
โดยไมจายคาชดเชย การใชอํานาจของรัฐมนตรีเปนการใชอํานาจในฐานะเจาพนักงานตามกฎหมาย 
วาดวยการคุมครองแรงงาน ถือเปนคดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน  
อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๕๓) คดีที่หนวยงานทางปกครอง
เลิกจางลูกจางโดยไมเปนธรรม เปนขอพิพาทเกี่ยวกับสภาพการจาง โจทกกับจําเลยอยูในฐานะ
ลูกจางกับนายจางตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ มิใชความสัมพันธทางกฎหมายมหาชน 
ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา (คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๒) ขอพิพาทตามสัญญาจาง
ผูอํานวยการองคการคลังสินคาเปนสัญญาจางแรงงาน การฟองวาจําเลยเลิกจางไมเปนธรรม จึงอยูในอํานาจ
พิจารณาของศาลแรงงาน (คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑) โจทกไมไดรับการแตงต้ังเลื่อนระดับเปน
พนักงานสงเสริมการทองเที่ยวระดับ ๖ ทั้งที่เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน เมื่อจําเลยเปนรัฐวิสาหกิจ 
นิติสัมพันธระหวางโจทกและจําเลยจึงอยูในฐานะนายจางและลูกจางตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ กรณีถือเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย (คําวินิจฉัยที่ ๑๓/๒๕๕๑)  

๕. การปฏิบัติหนาที่ครูผูฝกสอนตลอดจนการควบคุมดูแลนักเรียน มิใชการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย เชน เอกชนฟองหนวยงานทางปกครอง 
และเจาหนาที่วาเปนอาจารยผูควบคุมนักเรียนในขณะฝก และประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนักเรียน
ถึงแกความตาย การปฏิบัติหนาที่ของครูผูสอนตลอดจนการควบคุมดูแลนักเรียนเปนอํานาจหนาที่
โดยทั่วไปของครูผูสอน มิใชการใชอํานาจตามกฎหมาย จึงมิใชเหตุละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (คําวินิจฉัยที่ 
๑๖/๒๕๕๒) การดูแลความปลอดภัยในการเตรียมเครื่องมือการเรียนการสอน การปองกันอันตราย 
อันจะเกิดจากการฝกและการเรียนการสอน การจัดใหมีเครื่องมือเตือนภัย สัญญาณหรือเครื่องนิรภัย
ตางๆ สําหรับการสอนวิชาชางแผนกชางกล การระมัดระวังดูแลนักเรียน เปนการปฏิบัติหนาที่
โดยทั่วไปของครูผูสอนเพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุผล หาใชการใชอํานาจตามกฎหมายแตอยางใดไม 
ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย (คําวินิจฉัยที่ ๓๒/๒๕๕๑) 

๖. กรณีการฟองเอกชนและฟองหนวยงานของรัฐเปนจําเลยรวมกัน แตศาล
จําตองพิจารณาประเด็นปญหาที่เกิดข้ึนระหวางโจทกและจําเลยซึ่งเปนเอกชนใหเปนที่ยุติเสียกอน 
จึงจะพิจารณาประเด็นปญหาระหวางโจทกซึ่งเปนเอกชนกับจําเลยซึ่งเปนหนวยงานของรัฐได  
ขอพิพาทเปนคดีที่ เกี่ยวเน่ืองกันและมูลความแหงคดีเปนการชําระหน้ีที่ไมอาจแบงแยกได  
คดีจึงอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม เชน การมอบอํานาจใหทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินพิพาท 
และเจาพนักงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยชอบดวยกฎหมายและเปนละเมิดตอโจทก 
หรือไม จําตองวินิจฉัยใหไดความเสียกอนวาการมอบอํานาจเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ศาลยุติธรรม
จึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาไปถึงความชอบดวยกฎหมายของการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
(คําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๕๒) 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๐ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๗. คดีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือกิจการ
ทางศาสนาขององคกรศาสนา เปนคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม 

เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจหรือดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
หรือคดีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการทางศาสนาขององคกรศาสนา เปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลยุติธรรม
จะพิจารณา เชน ไมคืนไมของกลางที่ไดยึดไวภายหลังพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี 
เปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (คําวินิจฉัยที่ 
๒๕/๒๕๕๒) การขอใหเพิกถอนประกาศและคําสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
และคณะกรรมการอิสลามแหงประเทศไทย (คําวินิจฉัยที่ ๒๖/๒๕๕๒) ผูบัญชาการเรือนจํานําผูตองโทษ
กักขังแทนโทษจําคุกไปกักขังในเรือนจําอันไมใชสถานที่กักขัง เปนการปฏิบัติตามคําพิพากษา 
อันเปนข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (คําวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๕๒) เอกชนฟอง
สํานักงานอัยการสูงสุดเน่ืองมาจากพนักงานอัยการสัง่ฟองและย่ืนฟองโจทกเปนคดีอาญาโดยไมปฏิบัติตาม
ข้ันตอนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขอบังคับใหจําเลยชดใชคาเสียหาย ศาลยุติธรรม
มีอํานาจตรวจสอบ (คําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๒) ยึดรถยนตของผูตองหาในคดียาเสพติดเพื่อนําออก
ขายทอดตลาดเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และเปนข้ันตอนที่นําไปสูการย่ืนคํารองของพนักงานอัยการ 
ตอศาลยุติธรรม อันเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองกับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
ศาลยุติธรรมมีอํานาจในการตรวจสอบข้ันตอนดังกลาว (คําวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๕๒) ยึดรถยนตตาม
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  
เปนข้ันตอนที่นําไปสูการย่ืนคํารองของพนักงานอัยการตอศาลยุติธรรม เพื่อใหศาลไตสวนและ 
สั่งริบทรัพยสินน้ัน ศาลยุติธรรมยอมมีอํานาจในการตรวจสอบข้ันตอนกระบวนการดังกลาว  
(คําวินิจฉัยที่ ๒๕/๒๕๕๑) ฟองเรียกคาเสียหายจากการจับกุม คน และยึดทรัพยสินที่กระทําโดยเจาหนาที่
ของรัฐตามข้ันตอนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คดีจึงอยูในอํานาจควบคุมตรวจสอบ
ของศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัยที่ ๓๑/๒๕๕๑) การจับ ยึดของกลาง รวมทั้งการเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนข้ันตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คดีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
(คําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๑) 

๘. กรณีที่เอกชนฟองเจาหนาที่ของรัฐ โดยกลาวอางวาคําสั่งของจําเลยไมชอบ
ดวยกฎหมาย แตมีคําขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา ถือวาเปนการฟองคดีเพื่อให
ลงโทษผูกระทําความผิดทางอาญา คดีจึงอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม เชน ฟองอางวาจําเลย 
มีคําสั่งใหโจทกพนจากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยไมชอบ แตมีคําขอให
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา (คําวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๒)  

๙. สัญญาที่หนวยงานทางปกครองทําข้ึนกับเอกชนเพื่อใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ 
เปนสัญญาทางปกครอง ศาลปกครองจึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษา เชน สัญญาจางเหมาบริษัท
โจทกใหสงเจาหนาที่ตอนรับไปประจําที่สํานักงานเขตของจําเลย เปนสัญญามอบใหโจทกเขารวม
ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครอง อยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง 
(คําวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๒) สัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจําหนายขาว ในโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกนาป เปนการทําสัญญาใหจําเลยเขารวมจัดทําบริการสาธารณะ รวมถึงสัญญาคํ้าประกัน 
ซึ่งเปนสัญญาอุปกรณ จึงอยูในอํานาจศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษา (คําวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๕๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๑ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สัญญาที่หนวยงานของรัฐวาจางเอกชนเพื่อจัดหาพนักงานอํานวยความสะดวกในการใหขอมูล
ขาวสารแกผูโดยสารและผูใชบริการ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนสัญญาทางปกครอง 
เน่ืองจากเปนสิ่งจําเปนในการใหบริการสาธารณะของจําเลย (คําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๑)  

๑๐. สัญญาที่หนวยงานทางปกครองทําข้ึนกับเอกชนเพื่อประโยชนสําหรับ 
การจัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานทางปกครอง สัญญาดังกลาวเปนสัญญาทางปกครองเชนกัน 
เชน สัญญาซื้อขายเครื่องผลิตปุยหมักและกาซชีวภาพและเครื่องเย็บกระสอบอุตสาหกรรม 
พรอมฝกอบรมกลุมเกษตรกร เปนภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล 
จึงเปนสัญญาทางปกครอง ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย (คําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๕๑) 
สัญญาซื้อขายครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรระหวางหนวยงานทางปกครองกับเอกชน เปนการนําไปใช
ในการเรียนการสอนการศึกษาคนควาหาขอมูล ซึ่งเปนภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะ  
ถือเปนสัญญาทางปกครอง อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๒๗/๒๕๕๑) 
สัญญาจางกอสรางอาคารกรมการปกครองเปนการกอสรางเพื่อวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามภารกิจ
ซึ่งเปนบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๑) สัญญาจางกอสราง
อาคารที่ทํางานศาลจังหวัดสมุย เปนสัญญาทางปกครอง เน่ืองจากเปนการจัดใหมีอาคารเพื่อการ
จัดทําบริการสาธารณะ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย (คําวินิจฉัยที่  ๑๒/๒๕๕๒)  

๑๑. สัญญากอสรางที่เปนไปเพื่อสาธารณะประโยชนเปนสัญญาทางปกครอง  
แตหากเอกชนผูรับจางไดวาจางเอกชนรายอื่นเขาทํางานกอสรางบางสวน แมจะมีการโอนสิทธิเรียกรอง
ในเงินคาจางจากหนวยงานของรัฐใหกับเอกชนรายอื่นน้ัน ก็ถือวาเปนการทําสัญญาทางแพง
ระหวางเอกชนดวยกันเอง คดีจึงอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม เชน สัญญาจางกอสรางตลาดสดเทศบาล
เปนสัญญาทางปกครอง แตการที่ผูรับจางไดวาจางโจทกใหติดต้ังโครงหลังคาตลาดสดเทศบาล
และโอนสิทธิเรียกรองในเงินคาจางตามสัญญาหลักใหกับโจทก ถือเปนขอพิพาทระหวางเอกชน
ดวยกันเองตามสัญญาแพง หาใชเปนขอพิพาทโดยตรงตามสัญญาจางกอสรางตลาดสดเทศบาลไม 
โจทกมีเพียงสิทธิที่จะรับเงินคาจางจากหนวยงานทางปกครองโดยตรง (คําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๓) 

๑๒. สัญญากอสรางอาคารบนที่ราชพัสดุ โดยใหสิทธิเอกชนเชาที่ดินและอาคาร
เปนเวลา ๒๐ ป และหนวยงานทางปกครองไดรับเงินและกรรมสิทธ์ิในอาคารเปนคาตอบแทน 
เปนสัญญาในทางแพง มิใชสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ จึงอยูในอํานาจ
ของศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๒) 

๑๓. สัญญาระหวางเอกชนและหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนไปเพื่อประโยชนเฉพาะ
กลุมบุคคลหรือเพื่อประโยชนเชิงธุรกิจ ไมเปนสัญญาทางปกครอง ขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาดังกลาว
เปนขอพิพาทที่ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา เชน สัญญาจางปลูกกลายางใหหนวยงาน
ทางปกครองเพื่อประโยชนเฉพาะกลุมเกษตรกรผูประกอบอาชีพสวนยาง มิใชสัญญาที่ใหจัดทํา
บริการสาธารณะอันจะเปนสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๗/๒๕๕๓) สัญญากูยืมเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกรมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินไปใหเกษตรกรกูยืม เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางแพง 
(คําวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๕๓) บันทึกขอตกลงในการรับสลากแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เพื่อนําไป
จําหนายช่ัวคราวมิใชสัญญาสัมปทานหรือจัดทําบริการสาธารณะ แตเปนสัญญาทางแพง อยูในอํานาจ
ของศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาวินิจฉัย (คําวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๕๑) การเคหะแหงชาติเปนหนวยงาน
ทางปกครองที่มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ทั้งในลักษณะที่เปนการใชอํานาจทางปกครอง  
และในลักษณะของการดําเนินการที่เปนการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจซึ่งเปนเรื่องทางแพง 
สัญญาเชาหองพักอาคารไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทานหรือจัดทําบริการสาธารณะ แตเปนคดีพิพาท



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในทางแพง (คําวินิจฉัยที่ ๒๘/๒๕๕๑) บันทึกตกลงการจางเหมาทําอาหารวางในวันที่มีการเรียน
การสอน มิใชการจัดหาเครื่องมือสําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะใหบรรลุผล ประกอบกับ
ขออางของโจทกเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารซึ่งเปนกระบวนการภายในของฝายปกครอง มิใชขอเท็จจริง
ที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติตามข้ันตอนตามกฎหมาย กรณีจึงไมใชคดีปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๑) 

๑๔. สัญญาหลักเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลใด สัญญาอุปกรณยอมอยูในอํานาจ
พิจารณาของศาลน้ันดวย เชน หนวยงานทางปกครองฟองพนักงานใหรับผิดตามสัญญาฝกบิน 
เปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง สัญญาคํ้าประกันเปนสญัญาอุปกรณ ศาลปกครองจึงมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษา (คําวินิจฉัยที่ ๒๙/๒๕๕๓)  

๑๕. การเวนคืนที่ดินเพื่อสรางทางหลวงเปนการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค  
ตองมีการทําสัญญาซื้อขายที่ดิน จึงเปนนิติสัมพันธตามกฎหมายมหาชนและเปนสัญญาทางปกครอง 
เมื่อผูครอบครองที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนไมสามารถนําที่ดินดังกลาวไปออกโฉนดได  
จึงเปนเหตุสืบเน่ืองจากสัญญาซื้อขายที่ดิน คดีจึงอยูในอํานาจศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๕๑) 

๑๖. กรณีการฟองใหเพิกถอนสัญญาระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐ  
ซึ่งตองพิจารณาใหไดความกอนวาเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม คดีดังกลาว
อยูในอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง เชน การเพิกถอนสัญญาเชาที่ราชพัสดุ โดยโตแยงวา
เจาหนาที่ของรัฐดําเนินการจัดใหเชาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจาหนาที่ของรัฐกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (คําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๕๓)  

๑๗. กรณีที่ศาลมีคําสั่งไมรับฟองเพราะฟองไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
ไมใชคําสั่งไมรับฟองเพราะเหตุแหงคดีอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหน่ึง ไมเปนเหตุที่คณะกรรมการฯ 
จะยกข้ึนพิจารณาไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เชน คดีกอนศาลปกครองสูงสุดไมรับคําฟองเน่ืองจากเห็นวาคดีอยูในเขตอํานาจของศาลอุทธรณ 
แตศาลอุทธรณก็สั่งไมรับคํารองเน่ืองจากกฎหมายมิไดกําหนดใหผูรองใชสิทธิอุทธรณ ตอมาผูฟอง
คดีจึงนําเรื่องดังกลาวฟองยังศาลปกครองกลาง ดังน้ัน ศาลปกครองกลางจึงเปนศาลแรกที่รับคําฟอง 
กรณีไมเปนไปตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๒ วรรคสอง จึงตองจําหนายเรื่องออกจาก
สารบบความ (คําวินิจฉัยที่ ๒๒/๒๕๕๒)  

๑๘. คดีระหวางเอกชนกับการใชอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญอยูในอํานาจของ
ศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาวินิจฉัย เชน ผูสมัครรับเลือกต้ังย่ืนฟองสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
และคณะกรรมการการเลือกต้ังวามติเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของโจทกอันเน่ืองมาจากโจทกกระทําการ
เกี่ยวกับการเลือกต้ังโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรมน้ัน ทําใหโจทกเสียหาย เสียอนาคตและความเจริญ 
รุงเรืองในทางการเมือง เมื่อเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญ  
ไมอยูในบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของรัฐบาล คดีจึงไมอยูในอํานาจตรวจสอบของศาลปกครอง 
(คําวินิจฉัยที่ ๒๓/๒๕๕๒) แตหากขอพิพาทเกิดข้ึนในช้ันการพิจารณาวินิจฉัยขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 
มิไดเปนขอพิพาทที่เกิดจากการใชอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ คดีอยูในอํานาจพิจารณาของ
ศาลปกครอง เชน ผูสมัครรับเลือกต้ังย่ืนฟองกรรมการการเลือกต้ังและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
วาไมประกาศผลการเลือกต้ัง มีเจตนากลั่นแกลงโจทก เมื่อขอพิพาทอยูในข้ันตอนการเสนอ
สํานวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการเพื่อใหคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยขอเท็จจริง 
ในสํานวนประกอบถอยคําแกขอกลาวหาของโจทก จึงเปนขอพิพาทที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการ
ในข้ันตอนของเจาหนาที่ของรัฐเพื่อนําไปสูการวินิจฉัยช้ีขาดที่จะเปนการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๓ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๙ 
วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(คําวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๕๒) 

๑๙. คํารองของจําเลยมีลักษณะเปนการขอใหศาลวินิจฉัยช้ีขาดเบื้องตน 
ในปญหาขอกฎหมายตามมาตรา ๒๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง แมคํารองไมมีลักษณะ
เปนคํารองการโตแยงเขตอํานาจศาล แตเมื่อจําเลยไดย่ืนคํารองตอศาลเปนการเฉพาะ ประกอบกับ
คําใหการที่โตแยงวาโจทกตองฟองคดีตอศาลปกครองไมใชศาลยุติธรรม และรายงานกระบวนพิจารณา
ของศาลแสดงใหเห็นวาคูความทุกฝายเขาใจตรงกันเกี่ยวกับเหตุแหงการย่ืนคํารองในกรณีน้ี 
ของจําเลย จึงอนุโลมไดวาเปนคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง (คําวินิจฉัยที่ 
๑๘/๒๕๕๒) 

๒๐. กรณีที่โจทกถอนฟองจําเลยบางคนซึ่งย่ืนคํารองโตแยงเขตอํานาจศาล และศาลแพง
มีคําสั่งอนุญาตใหถอนฟอง ประเด็นจึงไมเปนประโยชนที่คณะกรรมการฯ จะตองพิจารณาตอไป 
(คําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๑) 

๒๑. กรณีที่ศาลเห็นเอง ตองเปนกรณีที่ศาลเห็นวาคดีอยูในเขตอํานาจศาลอื่น 
เมื่อศาลมีความเห็นวาคดีอยูในอํานาจของศาลตนเอง จึงไมตองดวยบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี 
(คําวินิจฉัยที่ ๗/๒๕๕๑) 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่คณะกรรมการไดวินิจฉัยช้ีขาดวาคดีอยูในเขตอํานาจของศาล

ที่รับฟอง ใหศาลน้ันดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป แตถาวินิจฉัยช้ีขาดวาคดีอยูในเขตอํานาจของ
อีกศาลหน่ึง ใหศาลที่รับฟองสั่งโอนคดีหรือสั่งจําหนายคดีเพื่อใหคูความไปฟองศาลที่มีเขตอํานาจ  
ทั้งน้ี ตามที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรม 

คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการฯ 

  
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่มีการนําคดีซึ่งมีขอเท็จจริงเรื่องเดียวกันฟองตอศาลที่มี

เขตอํานาจแตกตางกันต้ังแตสองศาลข้ึนไป ถาคูความหรือศาลเห็นวาคดีน้ันไมอยูในเขตอํานาจ
ของศาลใดศาลหน่ึงที่รับฟอง ใหนําความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลใด แตศาลน้ันไมรับฟองเพราะเหตุวาคดีดังกลาว
อยูในเขตอํานาจของอีกศาลหน่ึง เมื่อมีการฟองคดีตออีกศาลหน่ึงแลวหากศาลดังกลาวเห็นวาคดีน้ัน
ไมอยูในเขตอํานาจเชนกัน ใหศาลน้ันสงเรื่องไปใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย โดยใหนําความ
ในมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง (๓) และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การดําเนินการ
ในกรณีท่ีมีการ
ฟองหรือไมรับ
ฟองในศาลท่ีมี
เขตอํานาจ
แตกตางกัน
ต้ังแตสองศาล
ขึ้นไป 

 
ขอสังเกต 
มาตรา ๑๒ มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากคําพิพากษา 

ที่วินิจฉัยโดยศาลตางระบบขัดแยงกัน อันจะทําใหการปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลใดศาลหน่ึง
ไมบรรลุผล จึงสมควรกําหนดใหคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลเปนผูพิจารณา
และวินิจฉัยวาคดีควรอยูในเขตอํานาจของศาลใด อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีคําพิพากษาของศาลตางระบบ
ขัดแยงกัน คณะกรรมการฯ ก็อาจพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องเขตอํานาจของศาลโดยใชอํานาจตาม
มาตรา ๑๔ ไดเชนกัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๔ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แนวคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
๑. เมื่อเอกชนฟองหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐตอศาลยุติธรรม

และศาลปกครอง อันเปนกรณีมีการนําคดีซึ่งมีขอเท็จจริงเรื่องเดียวกันฟองตอศาลที่มีเขตอํานาจ
แตกตางกัน เมื่อจําเลยโตแยงเขตอํานาจศาลตอศาลยุติธรรมแลว แตศาลยุติธรรมไดสงเรื่องให
คณะกรรมการฯ เปนผูวินิจฉัย โดยมิไดจัดทําความเห็นแลวสงไปใหศาลปกครองจัดทําความเห็น
เกี่ยวกับเขตอํานาจศาลเสียกอน กรณีจึงไมเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง 
ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง (๓) คณะกรรมการฯ เห็นควรใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบความ 
(คําวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๒) 

 
มาตรา ๑๓  ในการโอนคดีตามคําสั่งศาลตามพระราชบัญญัติน้ีใหถือวาบรรดา

กระบวนพิจารณาที่ไดดําเนินการไปแลวในศาลที่มีคําสั่งโอนคดีเปนกระบวนพิจารณาของศาล 
ที่รับโอนคดีดวย เวนแตศาลที่รับโอนคดีจะมคํีาสั่งเปนอยางอื่นเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 

 
เมื่อมีเหตุตองฟองคดีใดใหมตอศาลที่มีเขตอํานาจ อันเน่ืองจากมีการดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี ถาอายุความหรือกําหนดเวลาในการฟองคดีครบกําหนดไปแลวในระหวาง
การพิจารณาของศาลหรือของคณะกรรมการ แลวแตกรณี หรือจะครบกําหนดกอนหกสิบวัน 
นับแตวันที่มีคําสั่งของศาลหรือของคณะกรรมการ แลวแตกรณี ใหขยายอายุความหรือกําหนดเวลา
การฟองคดีออกไปจนถึงหกสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งของศาลหรือของคณะกรรมการ แลวแตกรณี 

การโอนคดีไป
ยังอีกศาลหน่ึง 
 
 
การขยาย 
อายุความหรือ
กําหนดเวลา 

  
มาตรา ๑๔  ถามีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงที่สุดระหวางศาลขัดแยงกันในคดีที่มี

ขอเท็จจริงเปนเรื่องเดียวกัน จนเปนเหตุใหคูความไมไดรับการเยียวยาความเสียหายหรือไมไดรับ
ความเปนธรรมหรือมีความขัดแยงในเรื่องฐานะหรือความสามารถของบุคคล คูความ หรือบุคคล
ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกลาวอาจย่ืนคํารองตอคณะกรรมการ 
เพื่อขอใหวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลดังกลาวไดภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่คําพิพากษาหรือคําสั่งที่ออกภายหลังถึงที่สุด 

ใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองตามวรรคหน่ึง โดยคํานึงถึงประโยชนแหง
ความยุติธรรมและความเปนไปไดในการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล แลวใหกําหนด
แนวทางการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลดังกลาว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
ใหเปนที่สุด 

ใหนํากําหนดเวลาตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง (๓) มาใชบังคับกับกรณีน้ีโดยอนุโลม 

การวินิจฉัย
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตาม 
คําพิพากษา
หรือคําสั่งกรณี
คําพิพากษา
หรือคําสั่ง 
ท่ีถึงท่ีสุด
ระหวางศาล
ขัดแยงกัน 

 
ขอสังเกต 
ที่ประชุมของกรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๕ ไดอภิปรายเกี่ยวกับอํานาจของ

คณะกรรมการฯ ในกรณีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงที่สุดระหวางศาลขัดแยงกันในคดีที่มีขอเท็จจริง
เปนเรื่องเดียวกัน โดยเห็นวา ไมควรกําหนดใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจวินิจฉัยวาคําพิพากษา

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หรือคําสั่งของศาลใดศาลหน่ึงเปนคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย หรือใหปฏิบัติตามคําพิพากษา
ของศาลใดศาลหน่ึง เพราะจะมีผลกระทบกับคําพิพากษาหรือคําสั่งของอีกศาลหน่ึง และขัดกับ
ความเปนอิสระของผูพิพากษาและตุลาการตามที่มาตรา ๒๔๙ วรรคหน่ึง๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติรับรองไว  

 
แนวคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
๑. กรณีศาลยุติธรรมพิพากษาใหจําเลยชดใชทุนใหผูรองตามสัญญารับทุน 

ไปฝกอบรมตางประเทศ สวนศาลปกครองพิพากษาใหผูรองทําสัญญาผอนผันใหนับระยะเวลา 
ขอกลับเขารับราชการของจําเลยเปนระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุน คําพิพากษาของทั้งสองศาล
เปนเหตุใหไมอาจบังคับหรือปฏิบัติการชําระหน้ีไดถูกตอง เพื่อใหการปฏิบัติตามคําพิพากษา 
ของทั้งสองศาลเปนไปได จึงเห็นสมควรใหบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลฎีกากอน เมื่อมีการ
ทําสัญญาผอนผันตามคําพิพากษาศาลปกครองแลว จึงใหนับระยะเวลาที่กลับเขารับราชการ 
เปนระยะเวลาชดใชทุนโดยคํานวณระยะเวลาดังกลาวเปนจํานวนเงินหักกับหน้ีตามคําพิพากษา
ของศาลฎีกาและบังคับคดีในหน้ีสวนที่เหลือตอไป (คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๒) 

๒. กําหนดระยะเวลาหกสิบวันตามมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง หาใชอายุความ 
ที่จะตองฟองคดีภายในกําหนด เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม คณะกรรมการฯ จึงรับคํารองไว
พิจารณาได (คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๒) 

 
มาตรา ๑๕  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๔ ไปใชกับวิธีการช่ัวคราว

กอนพิพากษา การย่ืนคํารองตอศาลกอนการฟองคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ การสืบพยานหลักฐาน
ไวกอนฟองคดี การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล และการปฏิบัติการตามอํานาจ
หนาที่ประการอื่นของศาลโดยอนุโลม 

การดําเนินการ
เมื่อมีเหตุสงสัย
เก่ียวกับ 
เขตอํานาจ
ระหวางศาล  
ท่ีเกิดขึ้นใน
ระหวางการ
พิจารณาของศาล 

มาตรา ๑๖  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยู
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง 
เปนเสียงช้ีขาด 

 

การประชุม 

                                                
๔ มาตรา ๒๔๙  ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
   ฯลฯ   ฯลฯ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๖ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๗  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหทําเปนหนังสือ ระบุเหตุผลแหงคําวินิจฉัย
และลงลายมือช่ือกรรมการทุกคนที่วินิจฉัย และบุคคลทั่วไปอาจขอคัดสําเนาไดตามวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกขอบังคับเกี่ยวกับวิธีการเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ 
การพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการ และการอื่นที่จําเปนเทาที่ไมขัดตอพระราชบัญญัติน้ี 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

รูปแบบของ 
คําวินิจฉัย 

  
มาตรา ๑๘  ใหเลขานุการศาลฎีกาเปนเลขานุการคณะกรรมการ และใหมีหนาที่

รับผิดชอบดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด 
เลขานุการ
คณะกรรมการฯ 

  
มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไดรับประโยชนตอบแทน

ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ประโยชน 
ตอบแทน 

  
มาตรา ๒๐  เมื่อศาลปกครองไดเปดทําการแลว ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๒) ภายในหกสิบวันนับแตวันเปดทําการศาลปกครอง 
ภายในสี่ปนับแตพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใหตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

เปนผูมีสิทธิที่จะไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๒) ได 

บทเฉพาะกาล
เก่ียวกับ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
 
 

 

ขอสังเกต 
ในระยะแรกของการจดัต้ังศาลปกครอง อาจเกิดปญหาวาบุคคลใดเปนผูมีความรู

และมีประสบการณเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองตามมาตรา ๕ (๒) เน่ืองจาก
ตุลาการในศาลปกครองเพิ่งเขารับตําแหนงเปนครั้งแรกดวยกันทั้งหมด มาตรา ๒๐ วรรคสอง  
จึงกําหนดไวใหชัดเจนวาตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๒) ได เพื่อมิใหเกิดปญหาในกรณีดังกลาวข้ึน 
 

 

มาตรา ๒๑  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี มาตรารักษาการ 
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ชวน  หลีกภัย 
 นายกรัฐมนตร ี
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหมีคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาที่ระหวาง
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอ่ืน โดยใหประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครอง
สูงสุด ประธานศาลอ่ืนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามที่กฎหมายบัญญัติและใหหลักเกณฑการเสนอปญหาดังกลาว
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 

 

 


