พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม
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ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม เป็ นกฎหมายวิธสี บัญญัต ิ ทีบ่ ญั ญัตถิ งึ ศาลและผู พ้ พิ ากษา
ซึง่ เป็ นสถาบันหลักทีใ่ ช้อานาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีระหว่างประชาชนและ
พลเมือง ถึงแม้วชิ าพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรมจะเป็ นวิชาเดีย่ ว แต่เป็ นวิชาทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั กฎหมายอืน่ อีกหลายแขนง เช่นกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา โดยกฎหมายวิธสี บัญญัตเิ ป็ นการกล่าวถึง
วิธดี าเนินการขององค์กร ศาลยุตธิ รรมในการดาเนินการพิจารณาพิพากษาคดีตาม
แนวทางทีก่ ฎหมายบัญญัต ิ ทัง้ นีเ้ พราะการใช้อานาจตุลาการโดยศาลหรือผู พ้ พิ ากษาเป็ น
การกระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพ และทรัพย์สนิ ของประชาชน จึงต้องมีขอบเขตหรือ
หลักเกณฑ์ การฟ้องคดีใดคดีหนึง่ ต้องพิจารณากฎหมายทัง้ สองควบคู่กนั ไป

ความสาคัญของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรม (อั งกฤษ : The Court of Justice) เป็ นศาลทีม่ ี
อานาจพิจารณาพิพากษาคดีทงั้ ปวง เว้นแต่คดีทรี่ ฐั ธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือ
ศาลทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้อยู่ในอานาจของศาลยุตธิ รรมอืน่

ตุลาการหรือผูพ
้ พ
ิ ากษา (Judge , Justic ) คือผู ม้ อี านาจและหน้าทีใ่ น
การพิจารณาอรรถคดีตาแหน่งของตุลาการเรียกว่า “ผู พ้ พิ ากษา” โบราณเรียกว่า
“ตระลาการ” หรือ “กระลาการ” ทัง้ นี้ ตุลาการกับผู พ้ พิ ากษาของไทยในสมัยโบราณนัน้ มี
อานาจหน้าทีค่ นละอย่างกัน ปัจจุบนั ในศาลยุตธิ รรมนัน้ ตุลาการเป็ นชือ่ ข้าราชการประเภทหนึง่
เรียกว่า “ข้าราชการตุลาการ” ส่วนผู พ้ พิ ากษาเป็ นตาแหน่งของข้าราชการตุลาการ แต่ในศาล
ปกครองและศาลรัฐธรรมนูญนัน้ คาว่าตุลาการ ใช้เรียกเป็ นชือ่ ข้าราชการและเป็ นตาแหน่งด้วย
สาหรับศาลยุตธิ รรมนัน้ คาว่า ข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม นีร้ วมถึง ดะโต๊ะยุตธิ รรม
และข้าราชการตุลาการทีป่ ฏิบตั งิ านให้แก่ฝ่ายตุลาการด้วย ทีเ่ รียกว่าข้าราชการศาลยุตธิ รรม


ศาลที่บญ
ั ญัติไว้ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม มาตรา ๑ ได้บญั ญัตวิ ่า “ศาลยุติธรรมตามพระ
ธรรมนูญนี้มีสามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่ น”

ศาลที่มไิ ด้บญ
ั ญัติไว้ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม










ศาลยุตธิ รรมอืน่ ซึง่ เป็ นศาลชัน้ ต้นทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัตอิ นื่ และกาหนดให้เป็ นศาลชัน้ ต้น
สังกัดในกลุ่มศาลยุตธิ รรม ในขณะนีไ้ ด้แก่
ศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๓๔
ศาลแรงงาน ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒
ศาลล้มละลาย ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลล้มละลายและวิธพี จิ ารณาคดีลม้ ละลาย พ.ศ.๒๕๔๒
ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๙
ศาลภาษีอากร ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลภาษีอากรและพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘

การแบ่งชั้นของศาลยุติธรรม
๑. ศาลชั้นต้น (Court of First Instance) เป็ นศาลทีค่ ู่ความเริม่ ต้นฟ้องร้องคดีกนั
คือ เป็ นศาลทีม่ อี านาจพิจารณาพิพากษาพิพากษาชีข้ าดตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาในศาลชัน้ ต้น
(Original Jurisdiction) หลังจากนัน้ จึงจะมีการอุ ทธรณ์หรือฎีกาต่อไปยังศาลอุ ทธรณ์หรือ
ศาลฎีกา คู่ความจะไปฟ้องร้องเริม่ ต้นคดีทศี่ าลฎีกาหรือศาลอุ ทธรณ์ทเี ดียวไม่ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัตไิ ว้เป็ นพิเศษ
๒. ศาลอุทธรณ์ (Appeal Court) เป็ นศาลชัน้ กลางทีม่ อี านาจพิจารณาพิพากษาคดีท ี่
อุ ทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสัง่ ของศาลชัน้ ต้น (Appellate or Reviewing
Jurisdiction) กล่าวคือ เมือ่ ศาลชัน้ ต้นพิพากษาหรือมีคาสัง่ ในคดีเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ แล้ว หาก
คู่ความไม่พอใจก็มสี ทิ ธิจ์ ะยืน่ อุ ทธรณ์ไปยังศาลอุ ทธรณ์ศาลใดศาลหนึง่ ได้ แต่ทงั้ นีม้ ไิ ด้หมายความว่า คดี
ทุกเรือ่ งจะอุ ทธรณ์ได้เสมอไป คู่ความจะมีสทิ ธิอ์ ุ ทธรณ์เรือ่ งใดหรือไม่ ต้องเป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา

๓. ศาลฎีกา (Supreme Court) หรือทีเ่ รียกกันว่าเป็ นศาลสูงสุด เป็ น
ศาลทีร่ บั คดีซงึ่ อุ ทธรณ์มาจากศาลอุ ทธรณ์ คือ เมือ่ ศาลอุ ทธรณ์ศาลใดศาลหนึง่ ได้
มีคาพิพากษา หรือคาสัง่ อย่างใดอย่างหนึง่ แล้ว หากคู่ความไม่พอใจก็มสี ทิ ธิ์
อุ ทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสัง่ ของศาลอุ ทธรณ์ไปยังศาลฎีกา แต่สทิ ธิทจี่ ะฎีกานี้
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการฎีกา ซึง่ บัญญัตอิ ยู่ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งและวิธพี จิ ารณาความอาญา ศาลฎีกามีเพียงศาลเดียวตัง้ อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีเขตอานาจครอบคลุมศาลอุ ทธรณ์และศาลชัน้ ต้นทุกศาลทัว่
ราชอาณาจักร ปกติจะรับฎีกาคดีทฎี่ กี าคัดค้านคาพิพากษาศาลอุ ทธรณ์ เว้นแต่คดี
บางประเภทซึง่ กฎหมายบัญญัตไิ ว้โดยเฉพาะว่าเมือ่ ศาลชัน้ ต้นมีคาพิพากษาหรือ
คาสัง่ แล้ว ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาโดยตรง

การแบ่งแผนกในศาล
มาตรา ๔ “ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้น อาจแบ่งส่วนราชการเป็ น
แผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่ น และจะให้มอี านาจในคดีประเภทใด
หรือคดีในท้องที่ใด ซึ่งอยู่ในเขตอานาจของแต่ละศาลนั้นแยกต่างหาก
โดยเฉพาะก็ได้ โดยออกเป็ นประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม”
ศาลชัน้ ต้นได้แบ่งแผนกออกเป็ น แผนกคดีแพ่ง แผนกคดีอาญา หรือแผนกอืน่ เพือ่
สะดวกแก่การบริหารงานคดี ส่วนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว แผนกคดีลม้ ละลาย
แผนกคดีภาษีอากร แผนกคดีแรงงาน แผนกคดีทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการจัดตัง้ ศาลชานัญพิเศษเพือ่ พิจารณาคดี
เฉพาะทาง

ศาลฎีกามีแผนกคดีพเิ ศษ เพือ่ ประโยชน์ในด้านการวินจิ ฉัยชีข้ าดคดีทอี่ าศัยความ
ชานาญพิเศษ แผนกคดีพเิ ศษในศาลฎีกาประกอบด้วย
 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
 แผนกคดีแรงงาน
 แผนกคดีภาษีอากร
 แผนกคดีทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 แผนกคดีลม้ ละลาย
 แผนกคดีอาญาของผู ด
้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
 แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
 แผนกคดีสงิ่ แวดล้อม
 แผนกคดีผูบ้ ริโภค
 แผนกคดีเลือกตัง้

คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
คณะกรรมการการบริหารศาลยุตธิ รรมประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็ นประธาน และ
กรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมอืน่ ซึง่ ข้าราชการตุลาการในแต่ละชัน้ ศาลเป็ นผู เ้ ลือกชัน้ ศาลละ ๔
คน และผู ท้ รงคุณวุ ฒไิ ม่นอ้ ยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน อยู่ในตาแหน่งคราวละ ๒ ปี มีอานาจ
หน้าทีข่ องสานักงานศาลยุตธิ รรมตามระเบียบบริหารราชการศาลยุตธิ รรม มาตรา ๖, ๗ และ
ในมาตรา ๓ ยังได้บญั ญัตไิ ว้ว่าผู ม้ อี านาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ ี จะใช้อานาจหรือกระทา
การใดๆ ให้เป็ นการกระทบกระเทือนอานาจพิจารณาพิพากษาคดีของผู พ้ พิ ากษาในศาล
ยุตธิ รรมมิได้ คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมจึงมีอานาจหน้าทีด่ งั ทีก่ รมหลวงราชบุรดี เิ รก
ฤทธิท์ รงอธิบายว่าคอยเป็ นพีเ่ ลีย้ งดูแลเท่านัน้ มีอานาจแต่เพียงกากับดูแลการบริหารราชการ
ศาลยุตธิ รรมเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานบริหารงานบุคคลและงานธุรการให้เป็ นไปตามระเบียบแบบ
แผนและประเพณีปฏิบตั ขิ องข้าราชการศาลยุตธิ รรมตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
ศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗

การจัดตั้ง การยุบเลิก การเปลี่ยนแปลงเขตอานาจศาล
ตามพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม มาตรา ๖ บัญญัตไิ ว้ว่า “ให้เลขาธิ การสานักงาน
ศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมี
อานาจเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบเลิกหรือการเปลี่ยนแปลง
เขตอานาจศาลของศาลยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ พิจารณา
ดาเนินการ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงจานวน สภาพ สถานที่ตั้ง และเขตอานาจศาล
ตามที่จาเป็ นเพือ่ ให้การอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็ นไปโดย
เรียบร้อยตลอดราชอาณาจักร”

การกาหนดจานวนผูพ
้ พ
ิ ากษาในศาลยุติธรรม
พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม มาตรา ๗ บัญญัตไิ ว้ว่า “ให้คณะกรรมการบริหารศาล
บุติธรรม กาหนดจานวนผูพ
้ พ
ิ ากษาในศาลยุติธรรมให้เหมาะสมตาม
ความจาเป็ นแห่งราชการ”

