
พระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

พ.ศ. ๒๔๙๙ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 

เป็นปีที่ ๑๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศาลแขวง และให้มีวิธีพิจารณาความอาญาเป็นพิเศษในศาลแขวง 

เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของ

สภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ

อาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ตั้งศาลแขวงตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมขึ้นในทุกจังหวัด ใน

จังหวัดหนึ่งจะมีศาลแขวงก่ีศาล และมีเขตอ านาจเพียงใด และจะเปิดท าการได้เมื่อใด ให้ประกาศโดยพระราช
กฤษฎีกา 

ศาลแขวงที่ได้ตั้งขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงมีอยู่ต่อไป และมีอ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลแขวง ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๔[๒]  ให้น าวิธีพิจารณาความอาญาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับใน

ศาลแขวง แต่ในกรณีท่ีไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้บังคับ ให้คงใช้กฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาล
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ยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งบังคับ แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนและกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชน 

  
มาตรา ๕[๓]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๖[๔]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๗[๕]  ในการสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ เมื่อ

มีการจับตัวผู้ต้องหาแล้ว ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยส านวนการสอบสวนไปยัง
พนักงานอัยการ เพ่ือให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแขวงให้ทันภายในก าหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่
เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับ แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติที่น าตัวผู้ต้องหาจากท่ีจับมายังที่ท าการของพนักงาน
สอบสวน จากที่ท าการของพนักงานสอบสวนหรือจากท่ีท าการของพนักงานอัยการมาศาลเข้าในก าหนดเวลาสี่
สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย 

ในกรณีที่ไม่มีการจับแต่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาแล้ว ให้พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบส่งส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการพร้อมกับสั่งให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการเพ่ือให้
พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแขวงให้ทันภายในก าหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาได้รับแจ้ง
ข้อหา แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติจากท่ีท าการของพนักงานสอบสวนหรือจากท่ีท าการของพนักงาน
อัยการมาศาลเข้าในก าหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย 

ในกรณีที่เกิดความจ าเป็นไม่สามารถฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลให้ทันภายในก าหนดเวลาดังกล่าวใน
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอผัด
ฟ้องต่อไปได้อีกคราวละไม่เกินหกวัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามคราว ในการวินิจฉัยค าร้องเช่นว่านี้ ถ้ามีการขอให้
ขังผู้ต้องหาด้วยหรือผู้ต้องหาแสดงตัวต่อศาล ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และ
ศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจ าเป็น หรืออาจเรียกพยานมาเบิกความ
ประกอบก็ได้ 

เมื่อศาลสั่งอนุญาตให้ผัดฟ้องครบสามคราวแล้ว หากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอผัดฟ้องต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจ าเป็น ศาลจะอนุญาตตามขอนั้นได้ก็ต่อเมื่อพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการได้แสดงถึงเหตุจ าเป็นและน าพยานมาเบิกความประกอบจนเป็นที่พอใจแก่ศาล 
ถ้ามีการขอให้ขังผู้ต้องหาด้วยหรือผู้ต้องหาแสดงตัวต่อศาล ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการ
ใดหรือไม่ ในกรณีเช่นว่านี้ ศาลมีอ านาจสั่งอนุญาตให้ผัดฟ้องต่อไปได้คราวละไม่เกินหกวัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
สองคราว 

ผู้ต้องหาจะแต่งทนายความเพ่ือแถลงข้อคัดค้านและซักถามพยานก็ได้ 
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ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หากผู้ต้องหาซึ่งถูกแจ้งข้อหาได้หลบหนีไป ให้
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนต่อไปโดยเร็ว และถ้าการสอบสวนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ให้พนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบส่งส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาสั่งต่อไป โดยให้น ามาตรา ๑๔๑ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ระยะเวลาการขอผัดฟ้องตาม
มาตรานี้ได้สิ้นสุดลงในระหว่างที่ผู้ต้องหาหลบหนี และพนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้อง พนักงานอัยการอาจขอ
อนุญาตฟ้องคดีต่ออัยการสูงสุดตามมาตรา ๙ ไว้ก่อนก็ได้ 

  
มาตรา ๗ ทวิ[๖]  ในกรณีที่ผู้ต้องหาหลบหนีจากการควบคุมหรือการขัง มิให้นับระยะเวลาที่

ผู้ต้องหาหลบหนีนั้นเข้าในก าหนดระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ 

ในกรณีที่ได้มีการส่งตัวผู้ต้องหาไปด าเนินคดียังศาลทหารหรือศาลคดีเด็กและเยาวชน หาก
ปรากฏในภายหลังว่าผู้ต้องหาไม่ได้อยู่ในอ านาจของศาลทหารหรือศาลคดีเด็กและเยาวชน ตามกฎหมายว่า
ด้วยธรรมนูญศาลทหารหรือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี และมีการส่งตัว
ผู้ต้องหามายังพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีในศาลแขวงต่อไปนั้น มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัว
หรือขังอยู่ตามกฎหมายดังกล่าวนั้นเข้าในก าหนดระยะเวลาดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๗ 

  
มาตรา ๘[๗]  ในคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้นั้น การควบคุม

ตัวผู้ต้องหาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา แต่กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เกินกว่าก าหนดเวลาดังกล่าวในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง มิได้ 

ถ้าผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุมของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ให้พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี น าตัวผู้ต้องหามาส่งศาลพร้อมกับการยื่นค าร้องขอผัดฟ้อง และขอให้ศาล
ออกหมายขังผู้ต้องหาไว้ แต่ถ้าผู้ต้องหาป่วยอยู่ในสภาพที่ไม่อาจน ามาศาลได้ ให้พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการขออนุญาตศาลรวมมาในค าขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหา โดยมีพยานหลักฐานประกอบจน
เป็นที่พอใจแก่ศาลในเหตุที่ไม่อาจน าตัวผู้ต้องหามาศาลได้ ในกรณีที่ศาลสั่งอนุญาตให้ผัดฟ้อง ให้ศาลออก
หมายขังผู้ต้องหาเท่ากับระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ผัดฟ้องนั้น 

ในกรณีที่ผู้ต้องหาตกอยู่ในความควบคุมของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหลังจากที่ศาล
อนุญาตให้ผัดฟ้องแล้ว ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการน าตัวผู้ต้องหามาส่งศาลในโอกาสแรกที่จะส่ง
ได้เพ่ือขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาไว้ ให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาเท่ากับระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ผัด
ฟ้อง 

ค าขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาจะขอรวมมาในค าร้องขอผัดฟ้องก็ได้ ในกรณีที่ศาล
เห็นสมควรศาลจะมีค าสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปอยู่ในความควบคุมของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามเดิม
ก็ได้ กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ศาลจะออกหมายขังผู้ต้องหาหรือมีค าสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปอยู่ในความควบคุม
ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเกินกว่าเวลาที่กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดไว้มิได้ 
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ถ้าผู้ต้องหาไม่ได้อยู่ในความควบคุมของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ แต่พนักงาน
สอบสวนได้สั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังตามมาตรา ๑๓๔ วรรคห้า แหง่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ยื่นค าร้องขอผัดฟ้องพร้อมกับ
ขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาไว้ และให้น ามาตรา ๗ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ในกรณีที่ศาลสั่งอนุญาตให้ผัดฟ้องให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาเท่ากับระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ผัดฟ้อง แต่
ถ้าการขอให้ออกหมายขังดังกล่าวกระท าภายหลังจากที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ผัดฟ้องแล้ว ให้ศาลออกหมายขัง
ผู้ต้องหาได้เท่ากับระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ผัดฟ้อง 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระทั่งอ านาจของศาลที่จะสั่งให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว 

  

มาตรา ๙[๘]  ห้ามมิให้พนักงานอัยการฟ้องคดีเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๗ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการผู้มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาค 
ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย ทั้งนี้ ให้พนักงานอัยการผู้ได้รับมอบหมายรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้
อัยการสูงสุดทราบด้วย 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ี
ก าหนดในข้อบังคับของอัยการสูงสุด 

  
มาตรา ๑๐[๙]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๑[๑๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๒[๑๑]  ในคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ ในกรณีท่ีมี

ค าสั่งไม่ฟ้อง และค าสั่งนั้นไม่ใช่ของอธิบดีกรมอัยการ ถ้าในกรุงเทพมหานคร ให้รีบส่งส านวนการสอบสวน
พร้อมกับค าสั่งเสนออธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจหรือผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้รีบ
ส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ทั้งนี้มิได้ตัดอ านาจพนักงานอัยการที่จะ
จัดการปล่อยผู้ต้องหา ปล่อยชั่วคราว ควบคุมไว้ หรือขอให้ศาลขัง แล้วแต่กรณี และจัดการหรือสั่งการให้
เป็นไปตามนั้น 

ในกรณีที่อธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจหรือผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจใน
กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืน แย้งค าสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งส านวนพร้อมกับ
ความเห็นที่แย้งกันไปยังอธิบดีกรมอัยการเพ่ือชี้ขาด แต่ถ้าคดีจะขาดอายุความ หรือมีเหตุอย่างอ่ืนอันจ าเป็น
จะต้องรีบฟ้อง ก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของอธิบดีกรมต ารวจ รองอธิบดีกรมต ารวจ ผู้ช่วยอธิบดีกรม
ต ารวจหรือผู้ว่าราชการจังหวัดไปก่อน 

บทบัญญัติในมาตรานี้ ให้น ามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกาหรือถอน
ฟ้อง ถอนอุทธรณ์และถอนฎีกา โดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๓[๑๒]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๔[๑๓]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๕[๑๔]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๖[๑๕]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๗[๑๖]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๘[๑๗]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๙  ในคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลแขวง ที่จะพิจารณาพิพากษาได้ ผู้เสียหายหรือ

พนักงานอัยการจะฟ้องด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ แต่ถ้าจ าเลยร้องขอหรือศาลเห็นสมควร จะสั่งให้ฟ้องเป็น
หนังสือก็ได้ 

การฟ้องด้วยวาจานั้น ให้โจทก์แจ้งต่อศาลถึงชื่อโจทก์ ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของจ าเลย ฐาน
ความผิด การกระท าที่อ้างว่าจ าเลยได้กระท าความผิด ข้อเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา สถานที่ และ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องพอสมควรเท่าที่จะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดี และมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่า การกระท า
เช่นนั้นเป็นความผิด 

จ าเลยจะให้การด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ 
ในกรณีที่ฟ้องหรือให้การด้วยวาจา ให้ศาลบันทึกใจความไว้เป็นหลักฐาน และให้คู่ความลงชื่อ

ไว้ 
ค าเบิกความของพยาน ให้ศาลบันทึกสารส าคัญโดยย่อ และให้พยานลงชื่อไว้ 
[ค าว่า “พนักงานอัยการ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา

ความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗] 
  
มาตรา ๒๐[๑๘]  ในคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ ถ้าผู้ต้องหาให้

การรับสารภาพตลอดข้อหาต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนน าผู้ต้องหามายังพนักงานอัยการหรือสั่ง
ให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการในกรณีท่ีผู้ต้องหามิได้ถูกควบคุมตัวเพื่อฟ้องศาลโดยมิต้องท าการสอบสวน 
และให้ฟ้องด้วยวาจา ให้ศาลถามผู้ต้องหาว่าจะให้การประการใด และถ้าผู้ต้องหายังให้การรับสารภาพ ให้ศาล
บันทึกค าฟ้อง ค ารับสารภาพ และท าค าพิพากษาในบันทึกฉบับเดียวกัน แล้วให้โจทก์จ าเลยลงชื่อไว้ในบันทึก
นั้น ถ้าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธให้ศาลสั่งให้พนักงานอัยการรับตัวผู้ต้องหาคืนเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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มาตรา ๒๑  ให้ศาลแขวงด าเนินการพิจารณาโดยเร็ว ค าสั่งหรือค าพิพากษาจะกระท าด้วย

วาจาก็ได้ แต่ให้ท าบันทึกไว้พอได้ใจความ 

  
มาตรา ๒๑ ทวิ[๑๙]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๒[๒๐]  ในคดีอาญาห้ามมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแขวงในปัญหาข้อเท็จจริง 

เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้จ าเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ 
(๑) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก หรือให้ลงโทษกักขังแทนโทษจ าคุก 

(๒) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว้ 
(๓) ศาลพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด แต่รอการก าหนดโทษไว้หรือ 

(๔) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา ๒๒ ทวิ[๒๑]  ในคดีซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๒ ถ้าผู้พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา

หรือลงชื่อในค าพิพากษาหรือท าความเห็นแย้งในศาลแขวงพิเคราะห์เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหา
ส าคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์และอนุญาตให้อุทธรณ์ หรืออธิบดีกรมอัยการหรือพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรม
อัยการได้มอบหมายลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณ์ว่ามีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัย ก็ให้รับอุทธรณ์
นั้นไว้พิจารณาต่อไป 

  
มาตรา ๒๓[๒๒]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๔[๒๓]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๕[๒๔]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๖[๒๕]  ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ

อัยการสูงสุด รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ประธานศาลฎีกาและอัยการสูงสุดมีอ านาจออกข้อบังคับ และนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกกฎกระทรวง เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 

กฎกระทรวงหรือข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

บทเฉพาะกาล 
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มาตรา ๒๗[๒๖]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๘[๒๗]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๙  คดีอาญาทั้งหลายซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การ

ด าเนินคดีของพนักงานอัยการ หรือการพิจารณาของศาลก่อนวันใช้วิธีพิจารณาความอาญาตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ ให้คงเป็นไปตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนนั้นจนกว่าจะถึงที่สุด 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในเวลานี้ ศาลแขวงยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นทุก
จังหวัด เป็นการสมควรที่จะได้จัดตั้งศาลแขวงขึ้นทุกจังหวัด เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จสิ้นไป
โดยเร็ว  นอกจากนี้ ยังควรจะมีวิธีการส าหรับศาลแขวงเป็นพิเศษ เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
เช่นในกรณีปกติศาลแขวงเป็นผู้อนุญาตให้ออกหมายจับหรือหมายค้น และให้มีการแต่งตั้งราษฎรธรรมดาเป็นผู้
พิพากษาสมทบประจ าศาลแขวงเป็นต้น 

  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓[๒๘]

 

  
มาตรา ๑๓  คดีอาญาเกินอ านาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษา ซึ่งศาลแขวงรับฟ้องไว้แล้ว

หรืออยู่ในระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องของศาลแขวง ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงเป็นไปตาม
กฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนนั้นจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 

คดีท่ีศาลอาญาหรือศาลจังหวัดได้รับฟ้องไว้ในวันหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้า
เป็นคดีที่ศาลแขวงได้ออกหมายขังผู้ต้องหาไว้หรือมีค าสั่งให้ปล่อยชั่วคราว ให้ถือว่าการออกหมายขังหรือมี
ค าสั่งให้ปล่อยชั่วคราวของศาลแขวงเป็นการออกหมายขังหรือปล่อยชั่วคราวของศาลอาญาหรือศาลจังหวัดซึ่ง
ได้รับฟ้องไว้นั้น แล้วแต่กรณี 

ให้ถือว่าสัญญาประกันเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวตามความในวรรคก่อนที่ท าไว้ต่อศาลแขวง 
เป็นสัญญาประกันที่ท าไว้ต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัด แล้วแต่กรณี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและ
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ ก าหนดว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ 
จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลแขวงก่อน จึงจะออกหมายจับหรือหมายค้นได้ ปรากฏว่าไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ 
และการออกหมายจับและหมายค้นก็เป็นอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่อยู่แล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา อีกท้ังการที่จะให้ศาลอนุญาตอีกชั้นหนึ่งในการออกหมายจับอาจเป็น
ผลให้ราษฎรผู้ถูกจับเสียสิทธิในการที่จะร้องต่อศาลให้ปล่อย เมื่อปรากฏว่าการจับได้กระท าไปโดยมิชอบซึ่ง
เป็นการไม่สมควรที่จะให้ราษฎรผู้ถูกจับเสียสิทธิเช่นนั้น นอกจากนั้นการที่พระราชบัญญัติดั่งกล่าวนี้บังคับให้
ผู้ว่าคดียื่นฟ้องคดีอาญาเกินอ านาจศาลแขวงให้ศาลแขวงท าการไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อน ท าให้คดีความล่าช้า
และเสียเวลาแก่ประชาชนที่มาเป็นพยาน และบทบัญญัติว่าด้วยผู้พิพากษาสมทบก็ยังไม่เหมาะสมแก่การ
พิจารณาพิพากษาคดี จึงสมควรยกเลิกบทบัญญัติในเรื่องเหล่านี้เสีย  อนึ่ง เนื่องจากวิธีพิจารณาคดีอาญาใน
ศาลแขวงมีข้อจ ากัดมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแขวงในปัญหาข้อเท็จจริง จึงสมควรมีบทบัญญัติว่าด้วย
การรับรองอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงขึ้น เพ่ือผ่อนคลายให้คดีท่ีมีเหตุสมควรอุทธรณ์ได้ ได้รับการพิจารณา
จากศาลอุทธรณ์ด้วย 

  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗[๒๙]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๕  ให้แก้ค าว่า “ผู้ว่าคด”ี ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ

อาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น “พนักงานอัยการ” ทุกแห่ง 

  
มาตรา ๑๓  ให้ผู้ว่าคดีส่งมอบส านวนคดีอาญาทั้งหลายซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินคดีของ

ผู้ว่าคดี หรือการพิจารณาของศาลแก่พนักงานอัยการให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

ให้ผู้ว่าคดีมีอ านาจเป็นโจทก์ด าเนินคดีอาญาในศาลแขวง และด าเนินคดีในชั้นศาลอุทธรณ์
และศาลฎีกาต่อไป จนกว่าจะส่งมอบส านวนคดีอาญาตามวรรคหนึ่ง และให้ถือว่าการด าเนินคดีของผู้ว่าคดีเป็น
การด าเนินคดีของพนักงานอัยการ 

  
มาตรา ๑๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การด าเนินคดีอาญาในศาลแขวง ซึ่ง
ปัจจุบันนี้ผู้ว่าคดีของกรมต ารวจได้เป็นผู้ด าเนินคดีอยู่นั้น สมควรให้เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการซึ่งเป็นผู้มี
หน้าที่ด าเนินคดีในศาลทั้งปวงอยู่แล้ว ประกอบกับเจ้าหน้าที่ต ารวจก็มีภาระในด้านการจับกุมปราบปรามอยู่
มาก ไม่สมควรจะต้องให้มีหน้าที่ด าเนินคดีในศาลอีก  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒[๓๐]

 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ เพ่ือให้การพิจารณา
พิพากษาคดีในศาลอุทธรณ์ลุล่วงไปโดยเหมาะสมรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน สมควรห้ามโจทก์อุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง และเพ่ิมจ านวนเงินโทษปรับที่ศาลลงในคดีที่เป็นข้อยกเว้น
การต้องห้ามจ าเลยอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๙[๓๑]

 

  
มาตรา ๔  บทบัญญัติมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ

อาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การด าเนินการของ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ในคดีท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการของพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ก าหนดให้
พนักงานสอบสวนส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพ่ือให้พนักงานอัยการยื่น
ฟ้องต่อศาลแขวงภายในก าหนดเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาถูกจับ ซึ่งท าให้การด าเนินคดีล่าช้าและ
ผู้ต้องหาอาจถูกควบคุมตัวไว้นานเกินความจ าเป็น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยก าหนดให้
พนักงานสอบสวนส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพ่ือให้พนักงานอัยการ
ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงภายในก าหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับ ซึ่งจะท าให้การสอบสวน
ด าเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาในคดีอาญาที่อยู่
ในอ านาจศาลแขวง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖[๓๒]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๘  ในกรณีที่ไม่มีการจับแต่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาไว้ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส่งส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการพร้อม
กับสั่งให้ผู้ต้องหาไปพบพนักงานอัยการเพ่ือให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแขวงให้ทันภายในก าหนดเวลาสี่
สิบแปดชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติจากท่ีท าการ
ของพนักงานสอบสวนหรือจากท่ีท าการของพนักงานอัยการมาศาลเข้าในก าหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย 

ในกรณีที่เกิดความจ าเป็นไม่สามารถฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลให้ทันภายในก าหนดเวลาดังกล่าวใน
วรรคหนึ่ง ให้น าความในมาตรา ๗ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการแก้ไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนส าคัญหลายประการ และโดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้น าความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้
บังคับ สมควรแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงให้เป็นไปตามหลักการ
เดียวกันกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับปัจจุบันส านักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงาน
อิสระมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของประธานศาลฎีกา ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่
อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดให้ส านักงานอัยการ
สูงสุดเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ สมควรก าหนดให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี และอัยการสูงสุด
รักษาการในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘[๓๓]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจ
พิจารณาของศาลแขวง ซึ่งไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดและต้องขออนุญาตฟ้อง
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จากอัยการสูงสุดมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้การ
พิจารณาอนุญาตฟ้องคดีล่าช้าและกระทบต่อการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน  ดังนั้น เพ่ือให้การ
อนุญาตฟ้องคดีดังกล่าวสะดวก รวดเร็ว และเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ เพ่ือก าหนดให้พนักงาน
อัยการผู้มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย มีอ านาจอนุญาตให้
ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลแขวง ซึ่งไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ทันภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายก าหนดด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
  
  
  

ปณตภร/ผู้จัดท า 

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 

  
ปริยานุช,ปุณิกา/ผู้จัดท า 

ปัญญา/ผู้ตรวจ 

๙ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๗๓/ตอนที่ ๗๘/หนา้ ๑๐๓๙/๒ ตลุาคม ๒๔๙๙ 

[๒] มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

[๓] มาตรา ๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

[๔] มาตรา ๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

[๕] มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

[๖] มาตรา ๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

[๗] มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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[๘] มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๙] มาตรา ๑๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

[๑๐] มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพจิารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับ

ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

[๑๑] มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

[๑๒] มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพจิารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

[๑๓] มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพจิารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

[๑๔] มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพจิารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

[๑๕] มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพจิารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

[๑๖] มาตรา ๑๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพจิารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

[๑๗] มาตรา ๑๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

[๑๘] มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

[๑๙] มาตรา ๒๑ ทวิ ซึ่งเพ่ิมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๑๗ 

[๒๐] มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

[๒๑] มาตรา ๒๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพจิารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

[๒๒] มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพจิารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

[๒๓] มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพจิารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

[๒๔] มาตรา ๒๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพจิารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
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[๒๕] มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

[๒๖] มาตรา ๒๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพจิารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

[๒๗] มาตรา ๒๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพจิารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

[๒๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗/ตอนท่ี ๒๘/หน้า ๒๖๔/๕ เมษายน ๒๕๐๓ 

[๒๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑/ตอนท่ี ๑๗๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐/๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๗ 

[๓๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนท่ี ๑๔๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๘ กันยายน ๒๕๓๒ 

[๓๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๖๑ ก/หน้า ๑/๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๙ 

[๓๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๓๐ ก/หน้า ๑๓/๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 

[๓๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๘๖ ก/หน้า ๖๗/๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
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