
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครวั 
และวิธีพจิารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
และวิธีพจิารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
เพื่อเป็นข้อมูลสําหรบัประกอบการพิจารณาของวุฒิสภา  

 

              อ.พ. ๑๙/๒๕๖๔ 



คํานํา 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และนําเสนอข้อมูลสําคัญที่ จําเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน 
และวิธีพิ จารณ าคดีแรงงาน  (ฉบับที่  ..) พ .ศ . .... และร่างพระราชบัญญั ติ จัดตั้ งศาลท รัพ ย์สิน 
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้ เพื่อใช้ในราชการวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิง
เบ้ืองต้น สําหรับเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 
 
 
 

สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
จัดทําโดย 

 นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา 
 นายทศพร แย้มวงษ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา 

 นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๒ 
 นางสาวชนิดาภา มงคลเลิศลพ นิติกรปฏิบัติการ 
 นางสาวกรรณิกา พัสระ วิทยากรชํานาญการพิเศษ 
 นางสิริกันย์ ส่องแสง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวรัตติกาญต์ น้อยนวม เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 นางกาญจนา ผลาชีวะ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 นายพัลลภ วงค์พานิช เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
กลุ่มงานกฎหมาย ๒  สํานักกฎหมาย  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖ 

ผลิตโดย 
กลุ่มงานการพิมพ์  สํานักการพิมพ์  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๒๔๒๑ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 

          ท่านสมาชิกวุฒิสภา และผู้สนใจท่ีมีความประสงค์หรือต้องการท่ีจะศึกษา 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมวุฒิสภา  
สามารถสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ 
ได้จากเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th 

 

 

 



สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ ๑ สาระสําคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
      ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
 และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  
 ๑. สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ....................................................................... ๑
 ๒. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ....................................................................... ๕ 
  ๓. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
   และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓  
   (เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับที่มีการแก้ไข)  
   กับร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
   และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ................. ๑๕ 
 
 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  
 ๑. สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ....................................... ๑๙
 ๒. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ....................................... ๒๓ 
  ๓. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  
   พ.ศ. ๒๕๒๒ (เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับที่มีการแก้ไข)  
   กับร่างพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ...................................................................... ๓๑ 
 
 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
 และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  
 ๑. สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
  และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
  และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ....................................................................... ๓๕ 
 
 
 



ข 
 
 ๒. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
  และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
  และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ....................................................................... ๓๙ 
  ๓. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
   และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
   และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ (เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับที่มีการแก้ไข)  
   กับร่างพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
   และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
   และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ....................................................................... ๔๗ 
 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
 และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง
 ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง
 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา
 และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
     (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)   
 ๑. การดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ....................  - ๑ - 
 ๒. บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
  ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา
  และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ...........................................................  - ๔ - 

ภาคผนวก 
 : สําเนาหนังสือสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๔๒๓๐ 
   ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
   และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
   ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
   ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
   และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ..........................................................  (๑) 
 : ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
   และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  ...................................................................... (๓) 
 : ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  ...................................................................... (๗) 



ค 
 
 : ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
   และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  ...................................................................... (๑๑) 
 : บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
   และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
   และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
   (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ..........................................................................................  (๑๕) 
 : สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
   และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   (แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ) 
   พร้อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ................................  (๑๗) 
 : สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน 
   และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   (แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ) 
   พร้อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ................................  (๒๓) 
 : สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
   และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
   และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     
   (แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ) 
   พร้อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ................................  (๒๙) 
 : หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
   ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
   เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลแรงงาน 
   และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพย์สิน  
   ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
   ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามแนวทางการจัดทําและการเสนอร่างกฎหมาย 
   ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ..............................  (๓๕) 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
สาระสําคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
ร่างพระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๑ 
 

  
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

สาระสําคญั 
ของร่างพระราชบัญญัตศิาลเยาวชนและครอบครัว 

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
  ร่ างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชน 
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุม
ได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา เม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  
จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สาม
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
  ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการ 
  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่ง 
ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ยกเลิกมาตรา ๒๗ วรรคสอง และเพิ่มมาตรา ๒๗/๑) 
  เหตุผล 
  โดยที่มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให ้
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจาก 
ตําแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความ 
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



๒ 
 

  
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

  ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีเนื้อหารวมจํานวน ๔ มาตรา 
สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  ๑ .  กํ าหนดให้พระราช บัญญัตินี้ มี ผล ใช้ บั ง คับตั้ งแต่ วั นถั ดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 ๒ . ปรับปรุงบทบัญญัติเ ก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่งของ 
ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว โดยยกเลิกความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง และเพิ่มความ
เป็นมาตรา ๒๗/๑ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐  
(ร่างมาตรา ๓ ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง และร่างมาตรา ๔ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๒๗/๑)    
ทั้งนี้ โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  ๒ .๑ การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
มีกรณีตามมาตรา ๒๗ (๕) (๖) หรือ (๗)๑ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา ๒๕๒   

                                         
 ๑ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ 
บัญญัติไว้ ดังนี้    
 “มาตรา ๒๗  ผู้พิพากษาสมทบพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
 (๑) ออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 (๕) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๒๕ 
 (๖) ขาดการปฏิบัติหน้าท่ีตามเวรปฏิบัติการท่ีกําหนดถึงสามคร้ังโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือกระทําการใด ๆ ซ่ึงถ้า
เป็นข้าราชการตุลาการแล้วจะต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
 (๗) ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือการประเมินสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๒๕/๑ 
 การพ้นจากตําแหน่งตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ให้นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ ถ้าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง
ตาม (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและให้นําความกราบบังคมทลูเพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง” 
 ๒ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๕ 
บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๒๕  ผู้พิพากษาสมทบตามมาตรา ๑๕ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังจากบุคคลซ่ึงคณะกรรมการ 
ตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 



๓ 
 

  
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

  ๒) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามเวรปฏิบัติการที่กําหนดถึงสามครั้งโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควรหรือกระทําการใด ๆ ซึ่งถ้าเป็นข้าราชการตุลาการแล้วจะต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะถูกลงโทษ 
ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
  ๓) ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  
หรือการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๕/๑๓ 
  ๒ .๒ การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ ให้นําความกราบบังคมทูล
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงทราบ มีกรณีตามมาตรา ๒๗ (๑) (๒) (๔) และ (๖)๔ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ออกตามวาระ 
   ๒) ตาย 
   ๓) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์ 
   ๔) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามเวรปฏิบัติการที่กําหนดถึงสามคร้ังโดยไม่มีเหต ุ
อันสมควรหรือกระทําการใด ๆ ซึ่งถ้าเป็นข้าราชการตุลาการแล้วจะต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะถูกลงโทษ 
ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

                                         
ท่ีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมกําหนดในระเบียบ  
และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
 (๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันย่ืนใบสมัคร 
 (๒) มีหรือเคยมีบุตร หรือเคยอบรมเลี้ยงดูเด็ก หรือเคยทํางานเกี่ยวกับการสงเคราะห์หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็ก เยาวชน หรือครอบครัว มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี 
 (๓) มีคุณสมบัติท่ีจะเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม เว้นแต่พ้ืนฐานความรู้ซ่ึงต้องไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
 (๔) มีความสุขุมรอบคอบ ทัศนคติ อัธยาศัย และความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดีท่ีอยู่ในอํานาจของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว 
 (๕) ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภาหรือทนายความ 
   ฯลฯ     ฯลฯ” 
 ๓ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๕/๑ 
บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๒๕/๑ ผู้พิพากษาสมทบให้ดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ท่ี 
พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากครบวาระให้ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกก็ได้ ผู้พิพากษาสมทบท่ีพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากครบวาระให้คง
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าผู้พิพากษาสมทบคนใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี  
 ให้มีการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้พิพากษาสมทบ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมกําหนด” 
 

๔ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑ ในหน้าท่ี ๒ 



๔ 
 

  
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

  ๒ .๓ การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ ให้นําความกราบบังคมทูล
พระมหากษัตริย์เพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง มีกรณีตามมาตรา ๒๗ (๓) (๕) หรือ (๗)๕ 
ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ลาออก  
   ๒) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา ๒๕๖  
   ๓) ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
การประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๕/๑๗ 
 

___________________________ 
    
 

                                         
 

๕ เพ่ิงอ้าง. 
 ๖ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒ ในหน้าท่ี ๒ และหน้าท่ี ๓ 
 ๗ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓ ในหน้าท่ี ๓ 



๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
๑. เหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ บัญญัติให้ “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย 
เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ” 
จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ 
ในศาลเยาวชนและครอบครัวให้ เ ป็นปัจจุ บันและสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย และเป็นการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ของศาลยุติธรรมให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
 
๒. ประเด็นสําคัญการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่งและวาระท่ีสอง  
 ๒.๑ วาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ๘ 
  ๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
   ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่  
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ 
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 
 

                                         
๘ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระท่ีหนึ่ง  

ข้ันรับหลักการ และบันทึกออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
สํานัก วิชาการ  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร  https://library.parliament.go.th/index.php/th/house-
representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้าท่ี ๑๑ 



๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

  ๒.๑.๒ สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล  
พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
   หลักการคือ  แก้ไขเพิ่ม เติมพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์
การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ยกเลิกมาตรา ๒๗ วรรคสอง และเพิ่มมาตรา 
๒๗/๑) 
   สําหรับเหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๙๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
และให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย 
เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
   ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   (๑) กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
   (๒) ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่ง 
ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว โดยยกเลิกความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง  
และเพิ่มความเป็นมาตรา ๒๗/๑ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๑๙๐ (ร่างมาตรา ๓ ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ วรรคสอง และร่างมาตรา ๔ เพิ่มความเป็น
มาตรา ๒๗/๑) ทั้งนี้ โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
    (๒.๑) การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม มีกรณีตามมาตรา ๒๗ (๕) (๖) หรือ (๗)๙ ดังต่อไปนี้ 

                                         
 ๙ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑ ในหน้าท่ี ๒ 



๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

     ๑ ) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึง 
ตามมาตรา ๒๕๑๐ 
     ๒) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามเวรปฏิบัติการที่กําหนดถึงสามครั้ง 
โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือกระทําการใด ๆ ซึ่งถ้าเป็นข้าราชการตุลาการแล้วจะต้องพ้นจากตําแหน่ง 
เพราะถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม 
     ๓) ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๕/๑๑๑ 
    (๒.๒) การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ให้นําความกราบบังคมทูล
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงทราบ มีกรณีตามมาตรา ๒๗ (๑) (๒) (๔) และ (๖)๑๒ ดังต่อไปนี้ 
     ๑) ออกตามวาระ 
     ๒) ตาย 
     ๓) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์ 
     ๔) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามเวรปฏิบัติการที่กําหนดถึงสามครั้ง 
โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือกระทําการใด ๆ ซึ่งถ้าเป็นข้าราชการตุลาการแล้วจะต้องพ้นจากตําแหน่ง 
เพราะถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม 
    (๒.๓) การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ให้นําความกราบบังคมทูล
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง มีกรณีตามมาตรา ๒๗ (๓) (๕)  
หรือ (๗)๑๓ ดังต่อไปนี้ 
     ๑) ลาออก 
     ๒ ) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึง 
ตามมาตรา ๒๕๑๔ 

                                         
 ๑๐ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒ ในหน้าท่ี ๒ และหน้าท่ี ๓ 
 ๑๑ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓ ในหน้าท่ี ๓ 
 

๑๒ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑ ในหน้าท่ี ๒ 
 ๑๓ เพ่ิงอ้าง. 
 ๑๔ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒ ในหน้าท่ี ๒ และหน้าท่ี ๓ 



๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

     ๓) ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๕/๑๑๕ 
  ๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   ภายหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัต ิ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
   (๑) ในการดําเนินคดีอาญาบางประเภทท่ีเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เข้ามาเก่ียวข้อง  
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ มาตรา ๑๓๓ ตรี และมาตรา ๑๗๒ ตรี๑๖ 
                                         
 ๑๕ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓ ในหน้าท่ี ๓ 
 ๑๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ มาตรา ๑๓๓ ตร ีและมาตรา ๑๗๒ ตร ีบัญญัติไว้ 
ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๓๓ ทวิ  ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดท่ีเกิดจาก 
การชุลมุนต่อสู้ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือคดีความผดิอ่ืนท่ีมีอัตราโทษจําคุก ซ่ึงผู้เสียหาย
หรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีร้องขอ การถามปากคําผู ้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี  
ให้พนักงานสอบสวนแยกกระทําเป็นส่วนสัดในสถานที่ที ่เหมาะสมสําหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคําเด็กนั้น และในกรณีท่ีนักจิตวิทยาหรือ 
นักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากคําเด็กคนใดหรือคําถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง  
ให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นคําถามของพนักงานสอบสวน  
โดยมิให้เด็กได้ยินคําถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซํ้าซ้อนหลายคร้ังโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
  ฯลฯ     ฯลฯ 
 มาตรา ๑๓๓ ตรี  ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนมีความจําเป็นต้องจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 
สิบแปดปีชี้ตัวบุคคลใด ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวบุคคลในสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถป้องกันมิให้
บุคคลซ่ึงจะถูกชี้ตัวนั้นเห็นตัวเด็ก โดยให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่
ด้วยในการชี้ตัวบุคคลนั้น เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่อาจหาหรือรอบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้และเด็กไม่ประสงค์จะให้มีหรือรอบุคคล
ดังกล่าวต่อไป ท้ังนี้ ให้พนักงานสอบสวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในสํานวนการสอบสวนด้วย 
 ในกรณีการชี้ตัวผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวในสถานที่ 
ท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถป้องกันมิให้ผู้ต้องหาท่ีเป็นเด็กนั้นเห็นตัวบุคคลท่ีจะทําการชี้ตัว 
 มาตรา ๑๗๒ ตรี  เว้นแต่ในกรณีท่ีจําเลยอ้างตนเองเป็นพยาน ในการสืบพยานท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี  
ให้ศาลจัดให้พยานอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก และศาลอาจปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ศาลเป็นผู้ถามพยานเอง โดยแจ้งให้พยานนั้นทราบประเด็นและข้อเท็จจริงซ่ึงต้องการสืบแล้วให้พยานเบิกความ 
ในข้อนั้น ๆ หรือศาลจะถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้ 



๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณี จัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์อยู่ร่วมด้วย 
ในการถามปากคํา  สอบสวน  ชี้ ตั วผู้ ต้องหา  หรือสืบพยานเด็กอายุ ไ ม่ เ กิน  ๑๘  ปีดั งกล่ าว 
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ยังพบปัญหาในทางปฏิบัติ นอกจากนี้แม้ว่า
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๕๕๑๗ บัญญัติให้อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีอํานาจออกใบอนุญาตให้ 
ส่วนราชการดําเนินการ หรือให้เอกชนจัดตั้งสถานแนะนําทางจิตเก่ียวกับเด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็นผู้ต้องหา
ว่ ากระทํ าความผิด  เ ป็นจํ า เลย  หรือเ ป็นผู้ ต้ อง คําพิพากษาหรือ คําสั่ งของศาลให้ล ง โทษ 
หรือใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดําเนินการ จึงอาจทําให้กระบวนการ
ยุติธรรมในการดําเนินคดีที่มีเด็กเข้าไปเก่ียวข้องยังไม่เหมาะสม 
   (๒) ผู้พิพากษาสมทบเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษ
ให้เป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีร่วมกับผู้พิพากษาซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม 
ดังนั้นจึงควรกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบให้เหมาะสม และมีการกําหนดให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํานาจของผู้พิพากษาสมทบ ตลอดจนควรมีการกําหนดให้ 
ผู้พิพากษาสมทบต้องปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยเช่นเดียวกับข้าราชการตุลาการด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ 
ผู้พิพากษาสมทบที่มีความเหมาะสม มีความรู้เฉพาะด้าน และสามารถทําหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก
และเยาวชนได้อย่างแท้จริง 
   (๓ ) ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่ งสังกัด 
ในศาลหน่ึงแต่กลับไปพิจารณาสั่งคดีของอีกศาลหน่ึง จึงถือว่าไม่เหมาะสม 
 

                                         
 (๒) ให้คู่ความถาม ถามค้าน หรือถามติงผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
 ในการเบิกความของพยานดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงไปยังห้องพิจารณาด้วย  
และเป็นหน้าท่ีของศาลท่ีจะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ทราบ 
  ฯลฯ     ฯลฯ” 
 ๑๗ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓  
มาตรา ๕๕ บัญญัติไว้ ดังนี้  
 “มาตรา ๕๕  ให้อธิบดีมีอํานาจออกใบอนุญาตให้ส่วนราชการดําเนินการ หรือให้เอกชนจัดต้ังสถานศึกษา  
สถานฝึกและอบรม หรือสถานแนะนําทางจิตเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่ากระทําความผิด เป็นจําเลย หรือเป็น 
ผู้ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ลงโทษหรือใช้วิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน และมีอํานาจควบคุมดูแลสถานท่ีดังกล่าว 
รวมท้ังมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตท่ีได้ออกให้นั้นด้วย 
 การออกใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

  ๒.๑.๔ การตอบช้ีแจง 
   ผู้พิพากษาศาลช้ันต้น ประจําสํานักประธานศาลฎีกา (นายชัยรัตน์ วงศ์วีรธร)  
ได้ตอบช้ีแจงสรุปสาระสําคัญได้ว่า การพิจารณาสั่งคดีของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว 
ซึ่งสังกัดในศาลหนึ่ง แต่กลับไปพิจารณาสั่งคดีของอีกศาลหนึ่งดังกล่าว เป็นกรณีที่สํานักงาน 
ศาลยุติธรรมมีคําสั่งให้ผู้พิพากษาผู้นั้นไปช่วยราชการชั่วคราว จึงเป็นการพิจารณาสั่งคดีอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
  ๒.๑.๕ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ 
   มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมต ิ
ในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๑ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง  
๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดเดียวกับที่พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณา 
ในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
 



๑๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

 

     ๑. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบ
ระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=774 
 
     ๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ) ของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในคราว
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง)  
วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/585343 
 
 
     ๓. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll.php 
 
     ๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_wareho
use_dll_x.php?aid=10082&mid=4349 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

 ๒.๒ วาระที่สอง ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา๑๘ 
  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สอง 
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์) ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร 
  จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้เรียงลําดับมาตรา 
เร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงลําดับมาตราจนจบร่าง โดยมีการพิจารณาและอภิปราย  
สรุปสาระสําคัญได้ตามลําดับ ดังนี้ 
  ร่างมาตรา ๔      มีการแก้ไข 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  “มาตรา ๒๗/๑ การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๗ ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
  (๒) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๑) (๒) (๔) หรือ (๖) ให้นําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงทราบ 
  (๓) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) (๕) หรือ (๗) ให้นําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง”” 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  - การพ้นตําแหน่งของตุลาการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีความเหมาะสมหรือไม่ มีองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใดสามารถตรวจสอบถ่วงดุล
หรือไม่ 
 

                                         
๑๘ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และบันทึก 

ออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีสอง ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ได้จากเว็บไซต์ E-Library 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/ 
index.php/th/house-representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๕ ถึง ๗ ในหน้าท่ี ๑๓ 



๑๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

  คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง ดังนี้ 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๖ บัญญัติไว้ว่า “การบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระ และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรม....” และการพิจารณาให้ผู้พิพากษาสมทบพ้นจากตําแหน่งเป็นหน้าที่และอํานาจของ ก.ต. 
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งถือเป็นอํานาจเด็ดขาดของ 
ก.ต. 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
  
    ๕. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชน 
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=794 

 

 
 ๖. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_w
arehouse_dll_x.php?aid=10155&mid=4369 

 

 
 ๗. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ 
คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_w
arehouse_dll_x.php?aid=10154&mid=4369 

 

 
 
 



๑๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม  
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัต ิ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีมติ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๒๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง  
๒ เสียง 
 
๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติในรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ดังนี้ 
 “สํานักงานศาลยุติธรรมควรพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้มาและการพ้นจากตําแหน่ง 
ของผู้พิพากษาสมทบในศาลชํานัญพิเศษต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน” 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนน
เสียง ๔ เสียง 
 
  

__________________________ 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

๑๕ 

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

กับ 
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
                   

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

……………………………………………………………………………………
………………....................................... 
  โดยที่ เ ป็นการสมควรแก้ ไข เพิ่ ม เติมกฎหมายว่ าด้ วย 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
 



 
 

๑๖ 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓  

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๒๗  ผู้พิพากษาสมทบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์  
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามมาตรา ๒๕ 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เ รียกว่า “พระราชบัญญัติ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

  มาตรา  ๓   ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา  ๒๗  แห่ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗ 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓  

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
(๖) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามเวรปฏิบัติการที่กําหนดถึงสาม

ครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือกระทําการใด ๆ ซึ่งถ้าเป็นข้าราชการตุลาการ
แล้วจะต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

(๗) ไม่ผ่านการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา ๒๕/๑ 

การพ้นจากตําแหน่งตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ให้นําความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงทราบ ถ้าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตาม (๕) (๖) หรือ (๗) 
ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและให้นําความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  มาตรา ๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๒๗/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  “มาตรา ๒๗/๑  การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๗  
ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้  



 
 

๑๘ 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓  

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
     อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
       นายกรัฐมนตรี 
 

  (๑) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๕) (๖) หรือ (๗) 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   
  (๒) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๑) (๒) (๔) หรือ 
(๖) ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
  (๓) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) (๕) หรือ (๗)  
ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง” 
 
 
 
................................................ 
     ..................................................... 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
สาระสําคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 

ร่างพระราชบญัญัติจัดต้ังศาลแรงงาน 
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๑๙ 
 

  
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

สาระสําคญั 
ของร่างพระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดแีรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง 
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
เพื่อพิจารณา เม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สาม
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการ 
  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
ให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ยกเลิกมาตรา 
๑๕ วรรคสอง และเพิ่มมาตรา ๑๕/๑) 
  เหตุผล 
  โดยที่มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให ้
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่ง
เพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงทราบ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



๒๐ 
 

  
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีเนื้อหารวมจํานวน ๔ มาตรา สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  ๑ .  กํ าหนดให้พระราช บัญญัตินี้ มี ผล ใช้ บั ง คับตั้ งแต่ วั นถั ดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 ๒ .  ปรับปรุงบทบัญญัติ เ ก่ียว กับการกําหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่ง 
ของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน โดยยกเลิกความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง และเพิ่มความเป็นมาตรา 
๑๕/๑  เพื่ อ ให้สอดคล้อง กับบทบัญญัติ รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๑๙๐  
(ร่างมาตรา ๓ ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง และร่างมาตรา ๔ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๑๕/๑) 
ทั้งนี้ โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  ๒.๑ การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
มีกรณีตามมาตรา ๑๕ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)๑๙ ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 
๑๔/๑๒๐ 

                                         
 ๑๙ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๕  ผู้พิพากษาสมทบพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
 (๑) ออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๔/๑ 
 (๕) ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดให้จําคุก 
 (๖) ขาดการปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กําหนดถึงสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 (๗) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
 การพ้นจากตําแหน่งตาม (๒) ให้นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ การพ้นจากตําแหน่งตาม (๑) หรือ (๓) ให้
นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตําแหน่ง ถ้าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตาม (๔) (๕) (๖) หรือ 
(๗) ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม และให้นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตําแหน่ง” 
 ๒๐ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔/๑ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๔/๑  บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นผู้พิพากษาสมทบต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันท่ีได้มีการเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
ตามมาตรา ๑๔ 



๒๑ 
 

  
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

   ๒) ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดให้จําคุก 
                                         
 (๓) มีภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทํางานอยู่ในเขตศาลแรงงานนั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันท่ีได้มีการเสนอชื่อ 
ตามมาตรา ๑๔ 
 (๔) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่เคยเป็นผู้ พิพากษาสมทบ 
ในศาลแรงงาน 
 (๕) ในวันท่ีได้มีการเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างตามมาตรา ๑๔ นั้น ในกรณีท่ีสมาคมนายจ้างหรือรัฐวิสาหกิจ 
เป็นผู้เสนอ ต้องเป็นกรรมการสมาคมนายจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีและสมาคมนายจ้างนั้นได้จดทะเบียนท่ีต้ังสํานักงาน 
ในเขตศาลแรงงานนั้น หรือเป็นฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี แล้วแต่กรณี หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมผู้แทนฝ่ายนายจ้างของสถานประกอบกิจการเป็นผู้เสนอ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ต้องเป็นเจ้าของสถานประกอบกิจการหรือลูกจ้างของสถานประกอบกิจการซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนนายจ้างสําหรับกรณี
การจ้าง การให้บําเหน็จ การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้างและสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ในเขตศาลแรงงานนั้น 
 (๖) ในวันท่ีได้มีการเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามมาตรา ๑๔ นั้น ในกรณีท่ีสหภาพแรงงานเป็นผู้เสนอ ต้องเป็น
กรรมการสหภาพแรงงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีและสหภาพแรงงานนั้นได้จดทะเบียนท่ีต้ังสํานักงานในเขตศาลแรงงานนั้น 
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมผู้แทนฝ่ายลูกจ้างของสถานประกอบกิจการเป็นผู้เสนอ ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นลูกจ้างของสถาน
ประกอบกิจการซ่ึงอยู่ในเขตศาลแรงงานนั้น 
 (๗) ในวันท่ีได้มีการเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามมาตรา ๑๔ นั้น ในกรณีท่ีกระทรวง
แรงงานหรือคณะกรรมการหรือองค์กรท่ีเกี่ยวกับแรงงาน เป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ได้รับ 
การเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตาม (๕) หรือ (๖) แล้วแต่กรณี 
 (๘) เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน มีจิตใจ 
ไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นผู้พิพากษาสมทบ หรือเป็นโรคท่ีระบุไว้ในระเบียบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
 (๑๐) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีกระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๑๑) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย 
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีหรือพ้นระยะเวลา 
ท่ีศาลได้กําหนดในการรอการลงโทษแล้ว 
 (๑๒) ไม่เคยต้องคําสั่งของศาลถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและศาลไม่ได้สั่งคืนทรัพย์สินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 (๑๓) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  
ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังหรือการแต่งต้ัง หรือทนายความ 
 (๑๔) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (๑๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๑๖) ไม่เคยพ้นจากตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบตามมาตรา ๑๕ (๖)” 



๒๒ 
 

  
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  

    

   ๓) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดถึงสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร 
   ๔) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
  ๒.๒ การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ให้นําความกราบบังคมทูล
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงทราบ มีกรณีตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๖) หรือ (๗)๒๑ ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ออกตามวาระ 
   ๒) ตาย 
   ๓) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดถึงสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหต ุ
อันสมควร 
   ๔) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
  ๒.๓ การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ให้นําความกราบบังคมทูล
พระมหากษัตริย์เพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง มีกรณีตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรือ (๕)๒๒ 
ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ลาออก 
   ๒) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 
๑๔/๑๒๓ 
   ๓) ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดให้จําคุก 
 

___________________________ 
    
 
 
 
 
 
 
  

                                         
๒๑ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๙ ในหน้าที่ ๒๐ 
๒๒ เพ่ิงอ้าง. 

 ๒๓ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒๐ ในหน้าที่ ๒๐ และหน้าที่ ๒๑ 



๒๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

๑. เหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ บัญญัติให้ “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย 
เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ” 
จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒  
ในส่วนที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานให้เป็นปัจจุบัน 
และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเป็นการดําเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรมให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
 
๒. ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีหนึ่งและวาระท่ีสอง  
 ๒.๑ วาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ๒๔ 
  ๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
   ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปี
คร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

                                         
 ๒๔ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระท่ีหนึ่ง  
ข้ันรับหลักการ และบันทึกออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
สํานัก วิชาการ  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร  https://library.parliament.go.th/index.php/th/house-
representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้าท่ี ๒๖ 



๒๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

  ๒.๑.๒ สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล  
พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
   หลักการคือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ .ศ .  ๒๕๒๒ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ เ ก่ียวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่ง 
ของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ยกเลิกมาตรา ๑๕ วรรคสอง และเพิ่มมาตรา ๑๕/๑) 
   สําหรับเหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๙๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
และให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย 
เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒  
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
   ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   (๑) กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
   (๒) ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่ง 
ของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน โดยยกเลิกความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง และเพิ่มความเป็นมาตรา 
๑๕/๑ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ (ร่างมาตรา ๓ 
ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง และร่างมาตรา ๔ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๕/๑) ทั้งนี้ โดยสรุป
สาระสําคัญได้ ดังนี้ 
    (๒.๑) การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม มีกรณีตามมาตรา ๑๕ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)๒๕ ดังต่อไปนี้ 
     ๑ ) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึง 
ตามมาตรา ๑๔/๑๒๖ 
                                         
 ๒๕ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๙ ในหน้าท่ี ๒๐ 
 ๒๖ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒๐ ในหน้าท่ี ๒๐ และหน้าท่ี ๒๑ 



๒๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

     ๒) ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดให้จําคุก 
     ๓) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดถึงสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุอันสมควร 
     ๔) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
    (๒.๒) การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ให้นําความกราบบังคมทูล
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงทราบ มีกรณีตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๖) หรือ (๗)๒๗ ดังต่อไปนี้ 
     ๑) ออกตามวาระ 
     ๒) ตาย 
     ๓) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดถึงสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุอันสมควร 
     ๔) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
    (๒.๓) การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ให้นําความกราบบังคมทูล
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง มีกรณีตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔)  
หรือ (๕)๒๘ ดังต่อไปนี้ 
     ๑) ลาออก 
     ๒ ) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึง 
ตามมาตรา ๑๔/๑๒๙ 
     ๓) ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดให้จําคุก 
  ๒.๑.๓ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ 
   มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมต ิ
ในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  
(ฉบับที่ ..) พ .ศ . .. . . ด้วยคะแนนเสียง ๒๙๐ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดเดียวกับที่พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณา 
ในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
 
                                         
 ๒๗ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๙ ในหน้าท่ี ๒๐ 
 ๒๘ เพ่ิงอ้าง. 
 ๒๙ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒๐ ในหน้าท่ี ๒๐ และหน้าท่ี ๒๑ 



๒๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

 
 

     ๑. ร่างพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราว
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=774 
 
     ๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลแรงงาน 
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  
ของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง)  
วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/585343 
 
     ๓. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll.php 
 
     ๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_wareho
use_dll_x.php?aid=10082&mid=4349 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

 ๒.๒ วาระที่สอง ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา๓๐ 
  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สอง  
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสุรสิทธิ์  
นิธิวุฒิวรรักษ์) ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
  จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้เรียงลําดับมาตรา 
เร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงลําดับมาตราจนจบร่าง โดยมีการพิจารณาและอภิปราย  
สรุปสาระสําคัญได้ตามลําดับ ดังนี้ 
  ร่างมาตรา ๔      มีการแก้ไข 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา ๑๕/๑ การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๕ ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๕ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม 
  (๒) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๖) หรือ (๗) ให้นําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงทราบ 
  (๓) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรือ (๕) ให้นําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง”” 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพิ่มเติมโดยตัดคําว่า “ทรง” ในร่างมาตรา ๔  
เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๕/๑ (๓) เพราะเหตุใด 
 

                                         
 ๓๐ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และบันทึก 
ออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีสอง ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ได้จากเว็บไซต์ E-Library 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/index. 
php/th/house-representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๕ ถึง ๗ ในหน้าท่ี ๒๙ 



๒๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

  (๒) การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบเพราะขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนด
ถึงสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ (๖) และ (๗) 
ตามลําดับนั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และเพราะเหตุใดผู้พิพากษาสมทบหลายท่าน 
ขาดการปฏิบัติหน้าที่มากกว่า ๓ คร้ัง แต่ยังดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง ดังนี้ 
  (๑) การปรับปรุงบทบัญญัติเ ก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่ง 
ของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ตามร่างมาตรา ๓ และมาตรา ๔ โดยยกเลิกความในมาตรา ๑๕ 
วรรคสอง และเพิ่มความเป็นมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา 
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแบ่งแยกการพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ให้นําความ 
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ กับการพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ให้นําความกราบบังคมทูล 
เพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ 
  (๒ )  การตัดคําว่ า  “ทรง” ในร่างมาตรา  ๔  เพิ่มความเป็นมาตรา  ๑๕/๑  (๓ ) 
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีหนังสือสอบถามไปยังสํานักงานราชบัณฑิตยสภา และได้รับแจ้งว่าการใช้
คําว่าทรงนําหน้ามีวิธีเขียนหลายรูปแบบ ได้แก่ การใช้คําว่า “ทรง” ประกอบกับคํากริยาสามัญ เช่น 
ทรงยืน ทรงเป็นประธาน หรือการใช้คําว่า “ทรง” ประกอบคํานามสามัญ เช่น ทรงม้า ทรงเรือใบ ทั้งนี้ 
หลักการใช้คําว่า “ทรง” ประกอบคํานามราชาศัพท์ เช่น ทรงพระราชดําริ ทรงพระราชดํารัส  
อย่างไรก็ดี หากใช้คําว่า “มี” หรือ “เป็น” ตามด้วยคําราชาศัพท์ จะไม่ใช้คําว่า “ทรง” นําหน้า ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงแก้ไขความในร่างมาตราดังกล่าวเป็น “....ให้นําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง” เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย 
และคําราชาศัพท์ 
  (๓) การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบเพราะขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะ
ต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพราะต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดให้จําคุก ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ (๔) และ (๕) ตามลําดับนั้น 
ในทางปฏิบัติอาจมีกรณีที่เกิดขึ้นได้ว่าในขณะที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ผู้นั้นยังไม่ขาด
คุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึง หรือยังไม่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดให้จําคุก 
แต่ต่อมาในระหว่างดํารงตําแหน่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้น จึงต้องมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง 
 



๒๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

  (๔) กรณีผู้พิพากษาสมทบหลายท่านขาดการปฏิบัติหน้าที่มากกว่า ๓ คร้ัง แต่ยังดํารง
ตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบ เนื่องจากมีหลายกรณีที่ผู้พิพากษาสมทบผู้นั้นได้ย่ืนใบลาตามระเบียบแล้ว 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
     ๕. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=794 
 

 

 ๖. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_ 
warehouse_dll_x.php?aid=10155&mid=4369 

 

 ๗. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ 
คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_ 
warehouse_dll_x.php?aid=10154&mid=4369 

 

 
๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม  
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัต ิ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 
๓๔๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติในรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ดังนี้ 
 “สํานักงานศาลยุติธรรมควรพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้มาและการพ้นจากตําแหน่งของ
ผู้พิพากษาสมทบในศาลชํานัญพิเศษต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน” 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๔๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนน
เสียง ๔ เสียง 
 

__________________________ 



 
 

 

๓๑ 

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

กับ 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน 

และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน 
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

                   
 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

……………………………………………………………………………………
………………....................................... 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

……………………………………………………………………………………
………………....................................... 



 
 

 

๓๒ 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน 
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน 
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๑๕  ผู้พิพากษาสมทบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามมาตรา ๑๔/๑ 
(๕) ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดให้จําคุก 

 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

  มาตรา  ๓   ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา  ๑๕  แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๓ 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน 
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน 
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
(๖) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดถึงสามครั้งติดต่อกัน

โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๗) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
การพ้นจากตําแหน่งตาม (๒) ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อ

ทรงทราบ การพ้นจากตําแหน่งตาม (๑) หรือ (๓) ให้นําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตําแหน่ง ถ้าเป็นการพ้นจาก
ตําแหน่งตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม และให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้น
จากตําแหน่ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  มาตรา  ๔   ให้ เพิ่ มความต่ อ ไปนี้ เ ป็นมาตรา  ๑๕ /๑  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา ๑๕/๑  การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๕  
ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้  
  (๑) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๕ (๔) (๕) (๖) หรือ 
(๗) ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   
  (๒) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๖) หรือ 
(๗) ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 



 
 

 

๓๔ 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน 
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน 
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
         ส.  โหตระกิตย์ 
        รองนายกรัฐมนตรี 
 

  (๓) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรือ (๕)  
ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง” 
 
 
 
................................................ 
     ..................................................... 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
สาระสําคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
ร่างพระราชบญัญัติจัดต้ังศาลทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๓๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  
    

สาระสําคญั 
ของร่างพระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศ 

และวิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) 
เม่ือวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  
เม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สาม
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎร 
ลงมติเห็นชอบแล้ว มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการ 
  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ยกเลิกมาตรา ๑๖ วรรคสอง และเพิ่มมาตรา ๑๖/๑) 
  เหตุผล 
  โดยที่มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให ้
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่ง
เพราะความตาย  เกษียณอายุ  ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความ 
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
 



๓๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  
    

และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
และวิ ธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่  ..) พ.ศ . ….  
ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีเนื้อหารวมจํานวน ๔ มาตรา สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  ๑ .  กํ าหนดให้พระราช บัญญัตินี้ มี ผล ใช้ บั ง คับตั้ งแต่ วั นถั ดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 ๒ .  ปรับปรุงบทบัญญัติ เ ก่ียว กับการกําหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่ง 
ของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยยกเลิกความใน 
มาตรา ๑๖ วรรคสอง และเพิ่มความเป็นมาตรา ๑๖/๑ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ ( ร่างมาตรา ๓ ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง  
และร่างมาตรา ๔ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๑๖/๑) ทั้งนี้ โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  ๒.๑ การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
มีกรณีตามมาตรา ๑๖ (๔) (๕) หรือ (๖)๓๑ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

                                         
 

๓๑ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๖ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๖  ผู้พิพากษาสมทบพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
 (๑) ออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๕ 
 (๕) ขาดการปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กําหนดถึงสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 (๖) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
 การพ้นจากตําแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ ถ้าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง 
ตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
และให้นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตําแหน่ง” 



๓๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  
    

  ๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา ๑๕๓๒ 
  ๒) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดถึงสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
  ๓) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
 ๒ .๒  การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ ให้นํ าความกราบบังคมทูล
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงทราบ มีกรณีตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖)๓๓ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ออกตามวาระ 
   ๒) ตาย 
   ๓) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดถึงสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
   ๔) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
 
 

                                         
 ๓๒ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๕ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๕  ผู้พิพากษาสมทบจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทางทรัพย์สิน 
ทางปัญญาหรือการค้าระหว่างประเทศซ่ึงคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) ได้รับการอบรมในเรื่องความมุ่งหมายของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและหน้าท่ี 
ตุลาการมาแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
 (๔) มีความรู้ความชํานาญทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือการค้าระหว่างประเทศ 
 (๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๖) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 (๗) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีกาย 
หรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นผู้พิพากษาสมทบ หรือเป็นโรคท่ีระบุไว้ในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
 (๙) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหาร
หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารราชการส่วนท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตํารวจ 
หรือทนายความ 
  ฯลฯ     ฯลฯ” 
 ๓๓ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓๑ ในหน้าท่ี ๓๖ 



๓๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  
    

  ๒ .๓  การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ ให้นํ าความกราบบังคมทูล
พระมหากษัตริย์เพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง มีกรณีตามมาตรา ๑๖ (๓) หรือ (๔)๓๔ 
ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ลาออก  
   ๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา ๑๕๓๕ 
 

___________________________ 

                                         
 ๓๔ เพ่ิงอ้าง. 
 ๓๕ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓๒ ในหน้าท่ี ๓๗ 



๓๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
๑. เหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ บัญญัติให้ “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย 
เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ” 
จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในส่วนที่เก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเป็นการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรมให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
 
๒. ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีหนึ่งและวาระท่ีสอง  
 ๒.๑ วาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ๓๖ 
  ๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
   ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณา
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 

                                         
 ๓๖ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระท่ีหนึ่ง  
ข้ันรับหลักการ และบันทึกออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
สํานัก วิชาการ  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร  https://library.parliament.go.th/index.php/th/house-
representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้าท่ี ๔๓ 



๔๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

  ๒.๑.๒ สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล  
พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
   หลักการคือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ
ในศาลท รัพ ย์สิ นทาง ปัญญาและการ ค้ าระหว่ า งประ เทศให้ สอดคล้ อ ง กับมาตรา  ๑๙๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ยกเลิกมาตรา ๑๖ วรรคสอง  
และเพิ่มมาตรา ๑๖/๑) 
   สําหรับเหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๙๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและ
ให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ 
ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณา 
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
   ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ . ... .  
มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   (๑) กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
   (๒) ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากตําแหน่ง 
ของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยยกเลิกความในมาตรา 
๑๖ วรรคสอง และเพิ่มความเป็นมาตรา ๑๖/๑ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ (ร่างมาตรา ๓ ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง และร่างมาตรา ๔ 
เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๖/๑) ทั้งนี้ โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 



๔๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

    (๒.๑) การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม มีกรณีตามมาตรา ๑๖ (๔) (๕) หรือ (๖)๓๗ ดังต่อไปนี้ 
     ๑ )  ขาดคุณสมบัติห รือ มีลักษณะต้องห้ ามอย่างใดอย่างห น่ึง 
ตามมาตรา ๑๕๓๘ 
     ๒) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดถึงสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุอันสมควร 
     ๓) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
    (๒.๒) การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ให้นําความกราบบังคมทูล
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงทราบ มีกรณีตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖)๓๙ ดังต่อไปนี้ 
     ๑) ออกตามวาระ 
     ๒) ตาย 
     ๓) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดถึงสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุอันสมควร 
     ๔) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
    (๒.๓) การพ้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาสมทบที่ให้นําความกราบบังคมทูล
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง มีกรณีตามมาตรา ๑๖ (๓)  
หรือ (๔)๔๐ ดังต่อไปนี้ 
     ๑) ลาออก 
     ๒) ขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
มาตรา ๑๕๔๑ 
  ๒.๑.๓ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ 
   มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) เม่ือวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมต ิ
ในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า 

                                         
 ๓๗ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓๑ ในหน้าท่ี ๓๖ 
 ๓๘ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓๒ ในหน้าท่ี ๓๗ 

๓๙ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓๑ ในหน้าท่ี ๓๖ 
๔๐ เพ่ิงอ้าง. 

 ๔๑ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓๒ ในหน้าท่ี ๓๗ 



๔๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ด้วยคะแนนเสียง ๒๙๒ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๕ เสียง 
และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดเดียวกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ 
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
 
 



๔๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

 

     ๑. ร่างพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
และวิธพีิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=774 
 
     ๒. เอกสารประกอบการพจิารณาร่างพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผูเ้สนอ)  
ของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง)  
วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/585343 
 
     ๓. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll.php 
 
     ๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_wareho
use_dll_x.php?aid=10082&mid=4349 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

 ๒.๒ วาระที่สอง ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา๔๒ 
  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สอง 
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์) ได้เสนอรายงาน
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
  จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้เรียงลําดับมาตรา 
เร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงลําดับมาตราจนจบร่าง โดยมีการพิจารณาและอภิปราย  
สรุปสาระสําคัญได้ตามลําดับ ดังนี้ 
  ร่างมาตรา ๔      มีการแก้ไข 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  “มาตรา ๑๖/๑ การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖ ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖ (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตลุาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
  (๒) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖) ให้นําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงทราบ 
  (๓) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖ (๓) หรือ (๔) ให้นําความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง”” 
 
 
 

                                         
 ๔๒ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และบันทึก 
ออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีสอง ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ได้จากเว็บไซต์ E-Library 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/index. 
php/th/house-representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๕  ถึง  ๗  ในหน้า ท่ี ๔๕  
และหน้าท่ี ๔๖ 



๔๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  - การแก้ไขถ้อยคําในบทบัญญัติของกฎหมายตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยการตัด
คําว่า “ทรง” ในร่างมาตรา ๔ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๖/๑ (๓) ถือเป็นบรรทัดฐานสําคัญในการพิจารณา
กฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง ดังนี้ 
  การตัดคําว่า “ทรง” ในร่างมาตรา ๔ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๖/๑ (๓) คณะกรรมาธิการ
วิสามัญได้มีหนังสือสอบถามไปยังสํานักงานราชบัณฑิตยสภา และได้รับแจ้งว่าการใช้คําว่าทรงนําหน้า 
มีวิธีเขียนหลายรูปแบบ ได้แก่ การใช้คําว่า “ทรง” ประกอบกับคํากริยาสามัญ เช่น ทรงยืน ทรงเป็น
ประธาน หรือการใช้คําว่า “ทรง” ประกอบคํานามสามัญ เช่น ทรงม้า ทรงเรือใบ ทั้งนี้ หลักการใช้คําว่า 
“ทรง” ประกอบคํานามราชาศัพท์ เช่น ทรงพระราชดําริ ทรงพระราชดํารัส อย่างไรก็ดี หากใช้คําว่า 
“มี” หรือ “เป็น” ตามด้วยคําราชาศัพท์ จะไม่ใช้คําว่า “ทรง” นําหน้า ดังนั้น คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญจึงแก้ไขความในร่างมาตราดังกล่าวเป็น “....ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ 
ให้พ้นจากตําแหน่ง” เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยและคําราชาศัพท์ 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 
    ๕. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓  
คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=794 

 

 
 ๖. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่สอง) ) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_w
arehouse_dll_x.php?aid=10155&mid=4369 

 



๔๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 

 
 ๗. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ 
คร้ังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) ) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_w
arehouse_dll_x.php?aid=10154&mid=4369 

 

 
๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม  
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัต ิ
จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๔๐ เสียง ไม่เห็นชอบ 
๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๓ เสียง 
 
๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีควรทราบหรือควรปฏิบัติในรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ดังนี้ 
 “สํานักงานศาลยุติธรรมควรพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้มาและการพ้นจากตําแหน่งของ
ผู้พิพากษาสมทบในศาลชํานัญพิเศษต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน” 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๒๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนน
เสียง ๖ เสียง 

 
__________________________ 



 
 

๔๗ 

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 
กับ 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  

(ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

                   
 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 



 
 

๔๘ 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………
………………....................................... 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

……………………………………………………………………………………
………………....................................... 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

  มาตรา  ๓   ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา  ๑๖  แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๓๙  



 
 

๔๙ 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

มาตรา ๑๖  ผู้พิพากษาสมทบพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามมาตรา ๑๕ 
(๕) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดถึงสามครั้งติดต่อกัน

โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๖) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
การพ้นจากตําแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) ให้นําความกราบ

บังคมทูลเพื่อทรงทราบ ถ้าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ต้อง
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ และให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตําแหน่ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  มาตรา ๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๑๖/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 



 
 

๕๐ 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
     บรรหาร  ศิลปอาชา 
        นายกรัฐมนตรี 
 

  “มาตรา ๑๖/๑  การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖  
ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้  
  (๑) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖ (๔) (๕) หรือ (๖) 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   
  (๒) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๕) หรือ 
(๖) ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 
  (๓) การพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖ (๓) หรือ (๔)  
ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง” 
 
 
 
................................................ 
     ..................................................... 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

ร่างพระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที ่..) 

พ.ศ. ... 
ร่างพระราชบญัญัติจัดต้ังศาลแรงงาน 
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที ่..)  

พ.ศ. .... 
และ 

ร่างพระราชบญัญัติจัดต้ังศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี 
ทรัพย์สินทางปญัญาและการค้าระหว่างประเทศ  

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
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การด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

 ส ำนักงำนศำลยุติธรรมได้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ วรรคสอง๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

โดยได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย 

อย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน 

และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน โดยสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

๑. กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็น 

  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนศำลยุติธรรมได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติ จ ำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่  (๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธี 

พิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมเหตุแห่งกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

ของผู้พิพำกษำสมทบในศำลเยำวชนและครอบครัว) (๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแรงงำนและวิธีพิจำรณำ

คดีแรงงำน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมเหตุแห่งกำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้พิพำกษำสมทบในศำลแรงงำน) 

และ (๓) ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศและวิธีพิจำรณำคดี

ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพ่ิมเติมเหตุแห่งกำรพ้นจำก

ต ำแหน่งของผู้พิพำกษำสมทบในศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ)๒ ที่ผ่ำนกำรตรวจ

พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ โดยสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น ได้ดังนี้ 

 

 

 

                                                           
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง บัญญัติไว้ ดังนี้ 
  “มำตรำ ๗๗  ฯลฯ    ฯลฯ 
   ก่อนกำรตรำกฎหมำยทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย 

อย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
ในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกข้ันตอน เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยทุกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดโดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนำกฎหมำยทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมำะสม  
กับบริบทต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

  ฯลฯ    ฯลฯ” 
๒ ส ำนักงำนศำลยุติธรรม, “ร่ำงกฎหมำยที่จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น,” สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๔, 

https://lawsurvey.coj.go.th/. 
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  ๑.๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้พิพำกษำสมทบ) 

   กำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้เป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

https://lawsurvey.coj.go.th เว็บไซต์ส ำนักงำนศำลยุติธรรม https://www.coj.go.th และเว็บไซต์

ส ำนักกฎหมำยและวิชำกำรศำลยุติธรรม https://jla.coj.go.th ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๔ ถึงวันที่  

๑๙ เมษำยน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลำ ๑๕ วัน โดยมีผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น จ ำนวน ๒๙ คน ซึ่งเป็นกำร

แสดงควำมเห็นชอบด้วยทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

  ๑.๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแรงงำนและวิธีพิจำรณำคดีแรงงำน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(แก้ไขเพ่ิมเติมกำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้พิพำกษำสมทบ) 

   กำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้เป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

https://lawsurvey.coj.go.th เว็บไซต์ส ำนักงำนศำลยุติธรรม https://www.coj.go.th และเว็บไซต์

ส ำนักกฎหมำยและวิชำกำรศำลยุติธรรม https://jla.coj.go.th ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๔ ถึงวันที่  

๑๙ เมษำยน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลำ ๑๕ วัน โดยมีผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น จ ำนวน ๒๙ คน ซึ่งเป็นกำร

แสดงควำมเห็นชอบด้วยทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  ๑.๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศและวิธี

พิจำรณำคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง

ของผู้พิพำกษำสมทบ) 

   กำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้เป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

https://lawsurvey.coj.go.th เว็บไซต์ส ำนักงำนศำลยุติธรรม https://www.coj.go.th และเว็บไซต์

ส ำนักกฎหมำยและวิชำกำรศำลยุติธรรม https://jla.coj.go.th ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๔ ถึงวันที่  

๑๙ เมษำยน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลำ ๑๕ วัน โดยมีผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น จ ำนวน ๓๑ คน ซึ่งเป็นกำร

แสดงควำมเห็นชอบด้วยทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 ๒. สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

   กำรแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ท ำให้กฎหมำยมีควำมเป็นปัจจุบัน และไม่ขัดหรือแย้ง

กับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

 

 

 

 

https://www.coj.go.th/
https://www.coj.go.th/
https://www.coj.go.th/
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 ๓. การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน 

  ส ำนักงำนศำลยุติธรรมได้มีกำรเปิดเผยสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์

ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ผ่ำนเว็บไซต์ https://lawsurvey.coj.go.th 

เว็บไซต์ส ำนักงำนศำลยุติธรรม https://www.coj.go.th และเว็บไซต์ส ำนักกฎหมำยและวิชำกำรศำลยุติธรรม 

https://jla.coj.go.th 

 ๔. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 

  ส ำนักงำนศำลยุติธรรมได้น ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 

ทั้ง ๓ ฉบับ แล้ว  

 ๕. ความเห็นต่อการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  จำกกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนที่เสนอมำพร้อมกับร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ เห็นว่ำ

ได้มีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ วรรคสอง แล้ว 

 

------------------------------ 

 

 

 

https://www.coj.go.th/
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บทวิเคราะห์ขอ้ดีและข้อสังเกตของรา่งพระราชบัญญตัิ 

 

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมการพ้นจากต าแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ) 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐* ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องการน าความ 

กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพ่ือทรงทราบ ในกรณีที่ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่งในกรณี

ถึงแก่ความตาย การเกษียณอายุตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ แต่พระราชบัญญัติ 

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้ผู้พิพากษาสมทบท่ีพ้นจากต าแหน่งในกรณีที่ถึงแก่ความตาย ลาออก 

และมีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์เท่านั้น ที่ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ หากเป็นการพ้นจาก

ต าแหน่งในกรณีอื่น ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง ดังนั้น 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฯ ดังกล่าว  

จึงไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว

โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นการแก้ไขกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน และไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย 

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข

เพิ่มเติมการพ้นจากต าแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ) 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องการน าความ 

กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพ่ือทรงทราบ ในกรณีที่ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่งในกรณี

ถึงแก่ความตาย การเกษียณอายุตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ แต่พระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ผู้พิพากษาสมทบท่ีพ้นจาก

ต าแหน่งในกรณีที่ถึงแก่ความตายเท่านั้น ที่ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ หากเป็นการพ้นจาก

ต าแหน่งในกรณีอื่น ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากต าแหน่ง ดังนั้น 

                                                           
* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๐ บัญญัติไว ้ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่ง  แต่ในกรณีที่พ้นจาก

ต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ” 
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ ดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

จึงเป็นการแก้ไขกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน และไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณา

คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมการพ้นจาก

ต าแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ) 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องการน าความ 

กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพ่ือทรงทราบ ในกรณีที่ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่งในกรณี

ถึงแก่ความตาย การเกษียณอายุตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ แต่พระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๖ วรรคสอง ก าหนดให้ผู้พิพากษาสมทบท่ีพ้นจากต าแหน่งในกรณี

ที่ถึงแก่ความตายหรือลาออกเท่านั้น ที่ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ หากเป็นการพ้นจาก

ต าแหน่งในกรณีอื่น ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากต าแหน่ง ดังนั้น 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ ดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๑๙๐ การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนีจ้งึเปน็การแกไ้ขกฎหมาย

ให้เป็นปัจจุบัน และไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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