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คํานํา 
 

  เอกสารประกอบการพิจารณาเบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวง
นครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. …. เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันท่ี ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้เข้าสู่ 
การพิจารณาของท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑๑ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังท่ีสอง) วันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดทําข้ึน 
เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้ องต้น  ท้ั งนี้  ก่อนท่ี 
สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย  
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. …. และเสนอให้วุฒิสภา
พิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 

สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

มกราคม ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการพิจารณาเบ้ืองต้น 

จัดทําโดย 
 นายนัฑ  ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา 
 ร้อยตํารวจเอกหญิง วิรัญญา  ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 
 นายโสภณ  ชาตบุษย์จารุ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๒ 
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 นางสาวรัตติกาญต์  น้อยนวม เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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 นายพัลลภ  วงค์พานิช  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๒  สํานักกฎหมาย  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖ 
 
 



๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  
และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....  

 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  

และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด  
พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
 

ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวาระท่ีหน่ึง ข้ันรับหลักการ๑ 
๑. เหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 ๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
  ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า  
เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  
และได้เข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑๑ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 ๑.๒ สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) ได้แถลงหลักการและเหตุผลพร้อมท้ังกล่าวถึง 
สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า  
เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... ดังนี้ 
  หลักการคือ ยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิ สัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า  
เป็นศาลจังหวัด 
  สําหรับเหตุผลท่ีจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยท่ีปัจจุบันประชากรในจังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดเชียงรายได้เพ่ิมข้ึนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีคดีเข้าสู่
การพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเพ่ิมมากขึ้น อีกท้ังสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความซับซ้อน  
ทําให้คดีท่ีเข้าสู่การพิจารณาพิพากษามีความซับซ้อนมากข้ึนด้วย ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดี 
เกิดประสิทธิภาพ ประชาชนผู้มีอรรถคดีและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก 

                                         
๑
 สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ  

และบันทึกออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงาน 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร http://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑  
ถึง ๔ ในหน้าท่ี ๖ และหน้าท่ี ๗ 



๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  
และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....  

 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

และรวดเร็วยิ่งขึ้น สมควรยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า  
เป็นศาลจังหวัด เพื่อให้มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาท้ังปวงท่ีอยู่ในเขตอํานาจ จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
  ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า  
เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
  (๑) กําหนดวันใช้บังคับของร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
  (๒) กําหนดให้ยกฐานะศาลแขวงนครไทยเป็นศาลจังหวัดนครไทย มี เขตตลอดท้องท่ี 
อําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ร่างมาตรา ๓) 
  (๓) กําหนดให้ศาลจังหวัดนครไทยจะเปิดทําการเม่ือใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา  
และในระหว่างท่ียังไม่เปิดทําการศาลจังหวัดนครไทย ให้ศาลจังหวัดพิษณุโลกมีเขตอํานาจตลอดท้องท่ี 
อําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทยด้วย (ร่างมาตรา ๔) 
  (๔) กําหนดบทเฉพาะกาลให้บรรดาคดีของท้องท่ีอําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทย 
ซ่ึงค้างพิจารณาอยู่ในศาลจังหวัดพิษณุโลก ในวันเปิดทําการศาลจังหวัดนครไทย ให้คงพิจารณาพิพากษาต่อไป 
ในศาลจังหวัดพิษณุโลก ส่วนคดีท่ีค้างพิจารณาอยู่ในศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ในวันเปิดทําการ 
ศาลจังหวัดนครไทย ให้โอนไปพิจารณาพิพากษาต่อไปในศาลจังหวัดนครไทย สําหรับบรรดาคดีของท้องท่ีดังกล่าว 
ซ่ึงอยู่ระหว่างท่ีศาลจังหวัดพิษณุโลกมีคําส่ังขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวนในวันเปิดทําการศาลจังหวัดนครไทย  
ให้ศาลจังหวัดพิษณุโลกมีอํานาจพิจารณาเก่ียวกับการขังระหว่างสอบสวนนั้น ส่วนการฟ้องคดีให้ยื่นต่อ 
ศาลท่ีมีเขตอํานาจ และให้ถือว่าผู้ต้องหานั้นอยู่ในอํานาจของศาลที่ชําระคดีดังกล่าว (ร่างมาตรา ๕) 
  (๕) กําหนดให้ยกฐานะศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยเป็นศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย มีเขตตลอดท้องท่ี
อําเภอนาเชือก อาํเภอนาดูน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม (ร่างมาตรา ๖)  
  (๖) กําหนดให้ศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัยจะเปิดทําการเมื่อใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา  
และในระหว่างท่ียังไม่เปิดทําการศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย ให้ศาลจังหวัดมหาสารคามมีเขตอํานาจตลอดท้องท่ี
อําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอําเภอยางสีสุราชด้วย (ร่างมาตรา ๗) 
  (๗) กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับคดีท่ีค้างพิจารณาในศาลจังหวัดมหาสารคาม และศาลจังหวัด
มหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย รวมถึงคําส่ังขังผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวน การฟ้องคดี และการชําระคดี 
ในลักษณะทํานองเดียวกันกับการกําหนดบทเฉพาะกาลของศาลจังหวัดพิษณุโลกและศาลจังหวัดพิษณุโลก  
สาขานครไทย ในร่างมาตรา ๕ (ร่างมาตรา ๘) 



๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  
และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....  

 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

  (๘) กําหนดให้ยกฐานะศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัดเวียงป่าเป้า มีเขตตลอดท้องท่ี 
อําเภอแม่สรวยและอําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (ร่างมาตรา ๙) 
  (๙) กําหนดให้ศาลจังหวัดเวียงป่าเป้าจะเปิดทําการเม่ือใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา  
และในระหว่างท่ียังไม่เปิดทําการศาลจังหวัดเวียงป่าเป้า ให้ศาลจังหวัดเชียงรายมีเขตอํานาจตลอดท้องท่ีอําเภอ 
แม่สรวยและอําเภอเวียงป่าเป้าด้วย (ร่างมาตรา ๑๐) 
  (๑๐) กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับคดีท่ีค้างพิจารณาในศาลจังหวัดเชียงรายและศาลจังหวัดเชียงราย 
สาขาเวียงป่าเป้า รวมถึงคําส่ังขังผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวน การฟ้องคดี และการชําระคดีในลักษณะ 
ทํานองเดียวกันกับการกําหนดบทเฉพาะกาลของศาลจังหวัดพิษณุโลกและศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย 
ในร่างมาตรา ๕ (ร่างมาตรา ๑๑) 
  (๑๑) กําหนดให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๒)  
 ๑.๓ ความเป็นมาและเหตุผลความจําเป็นของร่างพระราชบัญญัติ 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้กล่าวถึงความเป็นมาและเหตุผลความจําเป็น 
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า 
เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... สรุปสาระสําคัญได้ว่า สํานักงานศาลยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
มายังคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อประธานรัฐสภา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๒ 
และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม๓ ซ่ึงกําหนดให้การจัดต้ังศาลต้องกระทําโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ 
แต่ในกรณีนี้มิใช่เป็นการจัดต้ังศาลขึ้นใหม่ แต่เป็นการยกฐานะของศาลแขวงที่ต้ังอยู่ในจังหวัดน้ัน ๆ  
ให้มีฐานะเป็นศาลจังหวัด และเหตุผลท่ีต้องมีการยกฐานะของศาลแขวงท้ัง ๓ ศาลดังกล่าว ข้ึนเป็นศาลจังหวัด 
เนื่องจากจังหวัดซ่ึงเป็นท่ีต้ังของศาลแขวงคือจังหวัดพิษณุโลกเป็นท่ีตั้งของศาลแขวงนครไทย จังหวัด
มหาสารคามเป็นท่ีตั้งของศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และจังหวัดเชียงรายเป็นท่ีต้ังของศาลแขวง 
                                         
 ๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๙ บัญญัติไว้ว่า  
    “มาตรา ๑๘๙  บรรดาศาลท้ังหลายจะตั้งข้ึนได้แต่โดยพระราชบัญญัติ 
    การตั้งศาลขึ้นใหม่หรือกําหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึงหรือท่ีมีข้อหาฐานใดฐานหนึ่ง
โดยเฉพาะแทนศาลท่ีมีตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ จะกระทํามิได้” 
 ๓ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑ และมาตรา ๒ บัญญัติไว้ว่า  
    “มาตรา ๑  ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญนี้มีสามช้ัน คือ ศาลชั้นต้น ศาลช้ันอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
      มาตรา ๒  ศาลช้ันต้น ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งตล่ิงชัน ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งพระโขนง 
ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาตล่ิงชัน ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญาพระโขนง ศาลอาญามีนบุรี 
ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลยุติธรรมอ่ืนท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลน้ันกําหนดให้เป็นศาลช้ันต้น” 



๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  
และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....  

 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

เวียงป่าเป้านั้น มีจํานวนประชากรหนาแน่นมากข้ึนกว่าในอดีต ซ่ึงในอดีตการคมนาคมสัญจร 
ภายในจังหวัดไม่สะดวก เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนท่ีมีอรรถคดีท่ีจะต้องนําคดีมาฟ้อง
ต่อศาลจังหวัดซ่ึงส่วนใหญ่มีท่ีทําการต้ังอยู่ ณ อําเภอเมืองของแต่ละจังหวัดนั้น จึงได้มีการเปิดทําการ
ศาลแขวงในอําเภอต่าง ๆ รอบนอก โดยศาลแขวงจะมีอํานาจหน้าท่ีน้อยกว่าศาลจังหวัด กล่าวคือ  
ศาลแขวงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งซ่ึงราคาทรัพย์สินท่ีพิพาทหรือจํานวนเงินท่ีฟ้องคดีไม่เกิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท และพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จําคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๖๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แต่จะลงโทษจําคุกเกิน ๖ เดือน หรือปรับเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ท้ังจําท้ังปรับ ซ่ึงโทษจําคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่างเกินอัตราท่ีกล่าวแล้วไม่ได้๔ ดังนั้น  
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง จึงมีการจัดต้ังศาลแขวงให้ประชาชน
สามารถฟ้องและดําเนินคดีท่ีมีทุนทรัพย์ไม่มากดังกล่าวในท้องท่ีซ่ึงมีการจัดต้ังศาลแขวงได้ ส่วนคดีท่ีมี
ทุนทรัพย์สูงหรือคดีสําคัญจึงจะนํามาฟ้องและดําเนินคดีท่ีศาลจังหวัด 
  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันการคมนาคมอาจมิใช่ปัญหาสําคัญ แต่ความหนาแน่น 
ของจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนมากข้ึน 
เพราะจะทําให้ มีจํานวนอรรถคดี ท่ี เข้า สู่การพิจารณาของศาลแขวงเพิ่มมากข้ึนตามจํานวน 
ความหนาแน่นของประชากร อีกท้ังจํานวนคดีสําคัญและคดีท่ีเกินอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลแขวงก็มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นด้วย แต่ไม่สามารถฟ้องคดีท่ีศาลแขวงได้ต้องมาฟ้องยังศาลจังหวัด  
 
 

                                         
 ๔ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๕ (๔) และ (๕) บัญญัติไว้ว่า 
    “มาตรา ๑๗ ศาลแขวงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี และมีอํานาจทําการไต่สวน หรือมีคําส่ังใด ๆ ซ่ึงผู้พิพากษา
คนเดียวมีอํานาจตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 
     มาตรา ๒๕  ในศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอํานาจเก่ียวแก่คดีซ่ึงอยู่ในอํานาจของศาลน้ัน 
ดังต่อไปนี้ 
   ฯลฯ    ฯลฯ 
      (๔ )  พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง ซ่ึงราคาทรัพย์สินท่ีพิพาทหรือจํานวนเงินท่ีฟ้องไม่ เกินสามแสนบาท  
ราคาทรัพย์สินท่ีพิพาทหรือจํานวนเงินดังกล่าวอาจขยายได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
      (๕) พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซ่ึงกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แต่จะลงโทษจําคุกเกินหกเดือน หรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ซ่ึงโทษจําคุก
หรือปรับอย่างใดอย่างหน่ึงหรือท้ังสองอย่างเกินอัตราท่ีกล่าวแล้วไม่ได้ 
   ฯลฯ    ฯลฯ” 



๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  
และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....  

 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

ดังนั้น เ ม่ือคํานึงถึงความพร้อมด้านธุรการและความพร้อมด้านองค์คณะของผู้พิพากษาแล้ว  
จึงเห็นสมควรท่ีจะยกฐานะศาลแขวงที่มีอยู่เดิมข้ึนเป็นศาลจังหวัดเพื่อจะได้มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีทุกประเภทได้อย่างเต็มท่ี อันเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
  ท้ังนี้ การยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า 
ข้ึนเป็นศาลจังหวัดดังกล่าวนั้น ไม่ได้กระทบต่องบประมาณแผ่นดินมากนัก เนื่องจากมิใช่เป็นการจัดต้ัง
ศาลจังหวัดขึ้นใหม่ แต่เป็นการยกฐานะศาลแขวงให้มีฐานะเป็นศาลจังหวัด ซ่ึงคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 
ในการดําเนินการประมาณ ๒ ปี จึงจะแล้วเสร็จ และเม่ือมีความพร้อมท้ังท่ีต้ังและท่ีทําการของศาล 
การก่อสร้างอาคารสํานักงาน และความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
เช่น ตํารวจ พนักงานอัยการ กรมราชทัณฑ์ แล้ว จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือเปิดทําการ 
ศาลจังหวัดดังกล่าวต่อไป 

๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ภายหลังจากท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....  
ต่อท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
สรุปสาระสําคัญได้ว่า การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร ทําให้ชุมชนเมืองขยายใหญ่ขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยจํานวนอรรถคดีท่ีเข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมมีเป็นจํานวนมาก 
และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ศาลแขวงซ่ึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งท่ีมีราคาทรัพย์สินท่ีพิพาท 
หรือจํานวนเงินท่ีฟ้องคดีไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้
จําคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แต่จะลงโทษจําคุกเกิน ๖ เดือน  
หรือปรับเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ซ่ึงโทษจําคุกหรือปรับนั้นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือท้ังสองอย่าง
เกินอัตราท่ีกล่าวแล้วไม่ได้น้ัน จึงไม่อาจอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างเต็มท่ีอีกต่อไป  
เพราะคดีมีความยุ่งยากซับซ้อนและเกินอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง ประชาชนจึงต้อง
เดินทางไปฟ้องคดียังศาลจังหวัดท่ีมีเขตอํานาจซ่ึงส่วนใหญ่จะมีท่ีทําการตั้งอยู่ ณ อําเภอเมือง ของแต่ละ
จังหวัด ประกอบกับกระบวนพิจารณาคดีในศาลจังหวัดไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ในครั้งเดียว ประชาชน
ท่ีมีคดีอยู่ในศาล จึงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยได้รับ 
 
 



๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  
และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....  

 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

ความคุ้มครองและความยุติธรรมอย่างเสมอภาคกัน จึงควรยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวง 
พยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า ข้ึนเป็นศาลจังหวัด เพ่ือให้มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี  
ได้ทุกประเภท 
  ข้อสังเกต 
  ศาลแขวงเป็นศาลขนาดเล็ก มีจํานวนผู้พิพากษาและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในศาลจํานวน
ไม่มาก ตลอดจนการก่อสร้างอาคารสํานักงานซ่ึงเป็นท่ีทําการของศาลแขวงนั้นไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ
เป็นจํานวนมากจึงไม่กระทบกับงบประมาณแผ่นดิน แต่สามารถอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 
โดยเฉพาะปัจจุบันคดีแพ่งท่ีมีราคาทรัพย์สินท่ีพิพาทหรือจํานวนเงินท่ีฟ้องคดีไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ซ่ึงเป็นคดีท่ีอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง เช่น คดีคุ้มครองผู้บริโภค หากจําเลย 
ให้การรับสารภาพหรือไม่ให้การต่อสู้คดี ศาลสามารถพิจารณาและพิพากษาให้แล้วเสร็จได้โดยเร็ว  
จึงทําให้เห็นได้ว่าการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแขวงมีความรวดเร็วกว่าการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีในศาลจังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน นอกจากการจัดตั้ง 
ศาลจังหวัดเพื่อให้สามารถพิจารณาพิพากษาคดีได้ทุกประเภทในแต่ละท้องท่ีแล้ว ยังควรมีการจัดต้ังศาลแขวง
ซ่ึงเป็นศาลขนาดเล็กท่ีจัดตั้งได้ง่ายกว่าให้มีจํานวนมากข้ึนและกระจายอย่างท่ัวถึงครอบคลุมทุกท้องท่ี
ของประเทศต่อไป 

๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ข้ันรับหลักการ 
  มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑๑ (สมัยสามัญประจําปี 
ครั้งท่ีสอง) วันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระท่ีหนึ่ง รับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า 
เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๔๓ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา 
ในวาระท่ีสอง ข้ันคณะกรรมาธิการ กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 
 ๑ .  พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย  ศาลแขวงพยัคฆภู มิพิ สัย  
และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  
ซ่ึงเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒  
ครั้งท่ี ๒๖ (สมัยสามัญประจําปีครั้งท่ีหนึ่ง) วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๓  

http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=613 



๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  
และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....  

 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

 ๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย  
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ) ของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒๖ (สมัยสามัญประจําปีครั้งท่ีหนึ่ง) วันพุธท่ี ๒ กันยายน 
๒๕๖๓ (อ.พ. ๔๒/๒๕๖๓) 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/566134 

 

 
 ๓. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑๑ (สมัยสามัญ
ประจําปีครั้งท่ีสอง) วันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_ 
meeting_ss.php?filename=The_House_of_Representatives&meet_type=1 

 

 
 ๔. บันทึกออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑๑ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_w
arehouse_dll_x.php?aid=9717&mid=4250 
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