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ระบบศาลประเทศสหรัฐอเมริกา 

American Court System 
 
 
 

ขอมูลทั่วไป 
 ระบบศาลของประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะพิเศษ กลาวคือ เปนระบบศาลที่มี
ลักษณะซอนกันอยูสองช้ัน ไดแก ระบบศาลรัฐบาลกลาง (federal court system) และ
ระบบศาลมลรัฐ (state court system) ในขณะท่ีศาลแตละระบบมีความรับผิดชอบที่จะ
พิจารณาคดีบางประเภทเทาน้ัน แตก็ไมไดหมายความวาศาลแตละระบบจะเปนอิสระแก
กันโดยส้ินเชิง ระบบศาลรัฐบาลกลางและระบบศาลมลรัฐก็ยังคงมีการประสานการทํางาน
รวมกันอยู ท้ังน้ีเน่ืองจากศาลท้ังสองระบบตางก็มีความมุงหมายท่ีจะช้ีขาดขอพิพาททาง
กฎหมายและใหความคุมครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย ในบทน้ีจะมีการพิจารณา
ถึงขอแตกตางระหวางระบบศาลรัฐบาลกลาง และระบบศาลมลรัฐ ตลอดจนความสัมพันธ
กันในการปฏิบัติหนาท่ีของแตละฝาย 
 สาเหตุท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบศาลสองประเภทก็เน่ืองจากรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกอต้ังการปกครองแบบสหพันธรัฐ (federalism) ข้ึนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา การปกครองแบบสหพันธรัฐ หมายถึง มีการแบงแยกอํานาจการปกครอง
ออกเปนการปกครองโดยรัฐบาลกลาง และการปกครองโดยรัฐบาลมลรัฐ ท้ังน้ีเน่ืองจาก
รัฐธรรมนูญไดมอบอํานาจบางประการใหแกรัฐบาลกลาง ขณะเดียวกันก็มีการสงวน
อํานาจสวนท่ีเหลือใหแกมลรัฐ  ในสวนของรัฐบาลกลาง รัฐบาลกลางยอมมีอํานาจสูงสุด
สําหรับอํานาจท่ีมอบใหแกรัฐบาลกลางโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ในขณะเดียวกันมลรัฐก็
ยังคงมีอํานาจสูงสุดในเร่ืองตาง ๆ ท่ีสงวนใหไวกับมลรัฐ ความมีอํานาจสูงในเรื่องตาง ๆ 
ของการปกครองของแตละฝายเรียกวา การแบงแยกอํานาจอธิปไตย ซ่ึงหมายความวา 
การปกครองแตละฝายมีอํานาจอธิปไตยโดยสิทธิของตนเอง 
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 ท้ังรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐตางก็มีความจําเปนท่ีตองมีระบบศาลของตนเอง 
เพ่ือปรับใชกฎหมายและตีความกฎหมาย ดังน้ัน รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง และ
รัฐธรรมนูญของมลรัฐจึงไดมีการกําหนดเขตอํานาจของศาลของตนเองไวโดยแจงชัด เชน 
ตามรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางไดกําหนดใหรัฐสภา (Congress) มีอํานาจแตเพียงผูเดียว
ท่ีจะบัญญัติกฎหมายวาดวยการลมละลาย ศาลมลรัฐยอมไมมีเขตอํานาจเหนือคดี
ลมละลาย ในทํานองเดียวกันรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางไมไดบัญญัติใหรัฐบาลกลางมี
อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเร่ืองครอบครัว ศาลรัฐบาลกลางยอมไมมีอํานาจ
เหนือคดีหยาราง ท้ังสองกรณีเปนการช้ีใหเห็นถึงเหตุผลของการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตองมีศาลสองระบบ โดยศาลรัฐบาลกลางจะดําเนินการกับประเด็นขอกฎหมายท่ี
รัฐธรรมนูญมอบอํานาจใหแกฝายตาง ๆ โดยชัดแจงหรือโดยปริยาย โดยขณะที่ศาลมลรัฐ
จะดําเนินการกับเร่ืองตาง ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญสหรัฐไมไดมอบใหแกรัฐบาลกลางหรือท่ีสงวน
ไวเปนของมลรัฐ 
 
ขอแตกตางของโครงสรางระหวางศาลรัฐบาลกลางและศาลมลรัฐ 

ศาลรัฐบาลกลาง 
 คําวาศาลรัฐบาลกลางอาจแบงออกเปนสองประเภท 
 ศาลรัฐบาลกลางประเภทท่ีหน่ึง ไดแก ศาลตามมาตราสามของรัฐธรรมนูญสหรัฐ
เปนศาลท่ีไดรับมอบอํานาจตามมาตราสามของรัฐธรรมนูญสหรัฐ ศาลตามมาตราสามของ
รัฐธรรมนูญสหรัฐ ไดแก 

(1) ศาลช้ันตนสหรัฐ (U.S. District Court) 
(2) ศาลอุทธรณสหรัฐ (U.S. Circuit Courts of Appeal)   และ 
(3) ศาลสูงสหรัฐ (U.S. Supreme Court) 
นอกจากน้ียังมีศาลพิเศษอีกสองประเภท คือ 
(1)  U.S. Courts of Claims   และ 
(2)  U.S. Courts of International Trade  
ศาลสองกรณีหลังเปนศาลพิเศษเพราะไมไดเปนศาลที่มีเขตอํานาจท่ัวไป ศาลท่ีมี

เขตอํานาจท่ัวไป หมายถึงศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีไดเกือบทุกประเภท ผูพิพากษาตาม
มาตราสามของรัฐธรรมนูญสหรัฐมาจากการแตงต้ังโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดย
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ศาลรัฐบาลกลางประเภทท่ีสอง ไดแก ศาลที่ต้ังข้ึนโดยรัฐสภา ศาลตาง ๆ เหลาน้ี

ไดแก  
(1) ศาลมาจิสเตรท (Magistrate Court) 
(2) ศาลลมละลาย  (Bankruptcy Courts) 
(3) ศาลอุทธรณทหาร  (U.S. Court Military Appeals) 
(4) ศาลภาษี  (U.S. Tax Court)  และ 
(5) ศาลอุทธรณทหารผานศึก  (U.S. Court of Veterans’ Appeals) 
ผูพิพากษาศาลตาง ๆ เหลาน้ีไดรับการแตงต้ังจากประธานาธิบดี โดยคําแนะนํา

และยินยอมของสภาซีเนต ผูพิพากษาตาง ๆ เหลาน้ีอยูในตําแหนงตามเวลาที่กําหนดไว 
ซ่ึงสวนมากไดแก 15 ป ศาลมาจิสเตรท และศาลลมละลาย สังกัดอยูกับ District Court 
ศาลอุทธรณทหาร  ศาลภาษีและศาลอุทธรณทหาร มักเรียกกันวาศาลตามมาตราหน่ึง 
(Article I Court) 

 
ศาลชั้นตนรัฐบาลกลาง (U.S. District Courts) 
ศาลช้ันตนสหรัฐอเมริกามีจํานวนท้ังส้ิน 94 ศาล ในแตละมลรัฐจะตองมีศาลช้ัน

สหรัฐอยางนอยหนึ่งศาล  มลรัฐใหญ ๆ อยางเชน มลรัฐแคลิฟอรเนีย มี 4 ศาล ศาลช้ันตน
สหรัฐแตละศาลมีผูพิพากษาต้ังแต 2 คน ถึง 28 คน ศาลช้ันตนสหรัฐเรียกกันวา Trial 
Court หรือศาลท่ีมีเขตอํานาจเบ้ืองตน (original jurisdiction) ซ่ึงหมายความวาคดีท่ี
เกี่ยวกับรัฐบาลกลางจะตองฟองยังศาลช้ันตนรัฐบาลกลาง ศาลช้ันตนรัฐบาลกลางมีอํานาจ
พิจารณาท้ังคดีแพงและคดีอาญา โดยมีผูพิพากษาเปนผูพิจารณาขอกฎหมายและลูกขุน
เปนผูช้ีขาดขอเท็จจริง 

 
ศาลอุทธรณสหรัฐ (U.S. Circuit Courts of Appeal) 
สหรัฐอเมริกามีศาลอุทธรณสหรัฐ จํานวน 13 ศาล โดยแบงพ้ืนท่ีออกเปน 12 เขต 

แตละเขตมีศาลอุทธรณสหรัฐ 1 ศาล สวนศาลอุทธรณท่ี 13 มีช่ือเรียกวา U.S. Court of 



 
ศาลสูงสหรัฐ  (United States Supreme Court) 
ศาลสูงสหรัฐถือเปนศาลสูงสุดของระบบศาลสหรัฐ มีผูพิพากษาทั้งส้ิน 9 คน       

ผูพิพากษาศาลสูงสหรัฐแตละคนมีคํานําหนาช่ือวา Justice ประกอบดวยประธานศาลสูง
หน่ึงคนซึ่งเรียกวา Chief Justice ในขณะท่ีผูพิพากษาศาลสูงอีก 8 คน เรียกวา Associate 
Justice ศาลสูงสหรัฐต้ังอยูในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. คูความท่ีไมพอใจคําตัดสินของศาล
อุทธรณหรือคําพิพากษาของศาลสูงมลรัฐ อาจอุทธรณไปยังศาลสูงสหรัฐ การจะอุทธรณ
ไปยังศาลสูงสหรัฐคูความตองยื่นคําขอดวย Writ of Certiorari ศาลสูงจะเปนผูพิจารณา
เองวาจะรับคดีน้ันไวพิจารณาหรือไม ถาศาลเห็นวามีเหตุท่ีจะรับคดีน้ันไวพิจารณาก็
เรียกวา Certiorari Granted หากศาลสูงไมรับคดีน้ันไวพิจารณาจะเรียกวา Certiorari 
Denied  ในแตละปจะมีคดีท่ีขอใหศาลสูงพิจารณาถึงประมาณ 7000 คดี แตศาลสูงจะรับ
ไวพิจารณาประมาณ 100 ถึง 150 คดีเทาน้ัน การที่ศาลจะอนุญาตใหฟองคดียังศาลสูงได
จะตองมีผูพิพากษาศาลสูง 4 คน เห็นพองตองกันท่ีจะรับคดีน้ันไวพิจารณา ศาลสูงมีเขต
อํานาจเบื้องตนท่ีจะรับคดีไวพิจารณาโดยตรงโดยไมตองผานศาลช้ันตนหรืออุทธรณ     
มากอน ซ่ึงเรียกวา Original Jurisdiction ซ่ึงเปนคดีเกี่ยวกับเอกอัครราชทูต ทูตานุทูต 
และกงสุล หรือคดีท่ีพิพาทกันระหวางมลรัฐ 

 
ศาลพิเศษที่ต้ังข้ึนตามมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐ 
ศาลพิเศษท่ีต้ังข้ึนตามมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐมีดังน้ี 
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1. U.S. Court of Claims เปนศาลท่ีอยูในกรุงวอชิงตัน ดี. ซี. เปนศาลสําหรับฟอง
เรียกคาเสียหายจากรัฐบาลสหรัฐ 

2.  U.S. Court of International Trade เปนศาลต้ังอยูในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เปน
ศาลท่ีดําเนินคดีเก่ียวกับภาษีศุลกากร และขอพิพาทเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ 

 
ศาลพิเศษที่ต้ังข้ึนโดยรัฐสภา 
1.  Magistrate Judges ผูพิพากษาเหลาน้ีดําเนินคดีอาญาและคดีแพงบางประเภท 

ซ่ึงมักจะดวยความยินยอมของคูความ 
2.  ศาลลมละลาย (Bankruptcy Courts) เปนศาลที่ดําเนินคดีลมละลาย 
3.  U.S. Court of Military Appeals เปนศาลอุทธรณสูงสุดท่ีพึงอุทธรณไดสําหรับ

คดีตาง ๆ ตามประมวลกฎหมายทหาร (Uniform Code of Military Justice) 
4.  ศาลภาษีสหรัฐ (U.S. Tax Court) เปนศาลท่ีดําเนินคดีท่ีมีขอกลาวหาเกี่ยวกับ

การชําระภาษีบกพรอง 
5.  ศาลอุทธรณสําหรับทหารผานศึก (U.S. Court of Veterans’ Appeals) เปน

ศาลสําหรับดําเนินคดีการปฏิเสธสิทธิประโยชนของทหารผานศึก 
 

ระบบศาลมลรัฐ 
ศาลมลรัฐตาง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีลักษณะที่แตกตางกันไปจนยากที่

จะกลาวไดวามีความคลายคลึงกัน แตมลรัฐสวนมากจะแบงศาลออกเปน 3 ลําดับช้ัน ไดแก 
1. ศาลช้ันตน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ระดับ 

(1)  ศาลช้ันตนท่ีมีเขตอํานาจอันจํากัด เชน ศาลโพรเบท (Probate Court) 
ศาลครอบครัว (Family Court)  ศาลจราจร (Traffic Court) เปนตน 

(2)  ศาลช้ันตนท่ีมีเขตอํานาจท่ัวไป ซ่ึงมีเขตอํานาจไมจํากัดท้ังคดีแพงและคดี อาญา 
 2.  ศาลอุทธรณ ซ่ึงมีอยูในหลาย ๆ มลรัฐ แตไมใชวาทุกมลรัฐ จะมีศาลอุทธรณ 
 3.  ศาลสูงของมลรัฐ ซ่ึงมีช่ือเรียกแตกตางกันออกไป ผูพิพากษาของศาลมลรัฐจะ
มีขอแตกตางจากผูพิพากษาศาลรัฐบาลกลางในลักษณะท่ีวาผูพิพากษาศาลมลรัฐไมไดมา
จากการแตงต้ังใหอยูในตําแหนงตลอดชีพ แตอาจมาจากการเลือกต้ังหรือแตงต้ังใหอยูใน
ตําแหนงโดยมีกําหนดระยะเวลาเปนป 



ศาลชั้นตนที่มีเขตอํานาจอันจํากัด  
 ศาลช้ันตนท่ีมีเขตอํานาจอันจํากัด เปนศาลที่ดําเนินการเกี่ยวกับคดีพิเศษเพียง
บางประเภทเทาน้ัน ศาลเหลาน้ีมักจะต้ังอยูใกล ๆ กับศาลเคานต้ี (County Court) ปกติ
ศาลประเภทนี้จะพิจารณาคดีโดยผูพิพากษาหน่ึงคนโดยไมมีคณะลูกขุนรวมพิจารณาคดี
ดวย ตัวอยางศาลช้ันตนที่มีเขตอํานาจอันจํากัด ไดแก 
 1.  ศาลโพรเบท (Probate Court) ศาลโพรเบทมีหนาท่ีดําเนินการคดีมรดกของ
ผูตายท่ีตายไปแลว วาไดมีการจัดการทรัพยมรดกตามขอกําหนดในพินัยกรรมหรือไม
อยางไร ในกรณีผูตายไมไดทําพินัยกรรมไวศาลโพรเบทจะเปนผูดูแลวาไดมีการแบงมรดก
ของผูตายตามกฎหมายอยางไร หรือไม 
 2.  ศาลครอบครัว (Family Court) ศาลครอบครัวมีหนาท่ีดําเนินการเรื่องการรับ
บุตรบุญธรรม การยกเลิกการสมรส การหยา ทรัพยสินระหวางสามีภรรยา การปกครอง 
การอุปการะบุตร เปนตน 
 3.  ศาลจราจร (Traffic Court) ศาลจราจรมีหนาท่ีดําเนินคดีการละเมิดกฎหมาย
จราจร 
 4.  ศาลเยาวชน ศาลเยาวชนมีหนาท่ีดําเนินการคดีเด็กท่ีประพฤติผิดกฎหมายท่ีมี
อายุตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด เชน 18 ป หรือ 21 ป เปนตน 
 5.  ศาลเรียกคาเสียหายเล็กนอย (Small Claim Court) เปนศาลท่ีดําเนินคดี
ระหวางเอกชนกับเอกชนที่มีทุนทรัพยเพียงเล็กนอย เชน คดีท่ีมีทุนทรัพยไมเกิน 5000 
เหรียญ 
 6.  ศาลเทศบาล (Municipal Court) ศาลน้ีปกติจะดําเนินคดีท่ีเปนการกระทําผิด
ขอบัญญัติเมือง (City Ordinances)  
 
 ศาลชั้นตนที่มีเขตอํานาจทั่วไป 
 ศาลช้ันตนท่ีมีเขตอํานาจท่ัวไปเปนศาลท่ีสําคัญท่ีสุดของระบบศาลมลรัฐ มีหนาท่ี
พิจารณาคดีท่ีอยูนอกเขตอํานาจของศาลที่มีเขตอํานาจอันจํากัด คดีท่ีข้ึนสูศาลช้ันตนท่ีมี
เขตอํานาจท่ัวไป ไดแก คดีแพงและคดีอาญา การพิจารณาคดีในศาลช้ันตนท่ีมีเขตอํานาจ
ท่ัวไป จะมีผูพิพากษาเพียง 1 คน ซ่ึงมักจะพิจารณาคดีรวมกับคณะลูกขุน ในกรณีเชนน้ี 
ผูพิพากษาจะเปนผูตัดสินประเด็นขอกฎหมาย ในขณะที่คณะลูกขุนจะเปนผู ช้ีขาด 
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1. ศาลเซอคิท (Circuit Court) 
2. ศาลซุเพียเรียร  (Superior Court) 
3. ศาลคอมมอน พลีส (Court Common Pleas) 
ในขณะท่ีศาลช้ันตนในมลรัฐนิวยอรคมีช่ือเรียกวา ซุพรีม คอรต (Supreme Court) 

ศาลช้ันตนที่มีเขตอํานาจทั่วไปอาจพิจารณาคดีท่ีอุทธรณมาจากศาลช้ันตนท่ีมีเขตอํานาจ
อันจํากัดก็ได 

 
ศาลอุทธรณมลรัฐ 
ศาลท่ีอยูระหวางศาลช้ันตนและศาลสูงสุดในแตละมลรัฐ ไดแก ศาลอุทธรณ แตก็

ไมหมายความวาทุกมลรัฐจะมีศาลอุทธรณ  คูความท่ีไมพอใจในคําพิพากษาของศาล
ช้ันตน ยอมสามารถอุทธรณคดีของตนเองไปยังศาลอุทธรณ ยกเวนจําเลยในคดีอาญาท่ี
ศาลช้ันตนตัดสินวาไมมีความผิด การอุทธรณคดีถือเปนสิทธิซ่ึงหมายความวาศาลอุทธรณ
ตองรับคดีไวพิจารณา ศาลอุทธรณจะพิจารณาขอผิดพลาดเฉพาะประเด็นขอกฎหมาย
หรือประเด็นวิธีพิจารณาความแหงคดีเทาน้ัน ปกติศาลอุทธรณจะไมตรวจสอบขอเท็จจริง
แหงคดีท่ีไดช้ีขาดแลวในศาลช้ันตน และไมมีการสืบพยานใด ๆ ท้ังส้ิน ศาลอุทธรณโดย
ปกติจะพิจารณาคดีโดยผูพิพากษา 2 หรือ 3 คน 

 
ศาลสูงสุดมลรัฐ  (Highest State Court) 
ทุกมลรัฐจะตองมีศาลสูงสุดหน่ึงศาล ซ่ึงมีช่ือวาศาลซุพรีมคอรท (Supreme Court) 

ในมลรัฐแมรีแลนด (Maryland) ศาลสูงสุดมีช่ือเรียกวา Court of Appeal ในมลรัฐท่ีมีศาล
อุทธรณอยูในระดับกลาง ศาลสูงสุดมีอํานาจท่ีจะใชดุลพินิจในการรับคดีไวพิจารณาหรือไม
ก็ได ในกรณีท่ีมลรัฐใด ไมมีศาลอุทธรณอยูในระดับกลาง การอุทธรณคดีไปยังศาลสูงสุด
ถือเปนสิทธิซ่ึงหมายความวาศาลสูงสุดตองรับคดีไวพิจารณาเสมอ คดีท่ีอุทธรณไปยังศาล
สูงสุดจะเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับขอผิดพลาดของการปรับใชขอกฎหมายเทาน้ัน ศาลสูง
บางมลรัฐมีอํานาจเบ้ืองตน (original jurisdiction) เหนือคดีเกี่ยวกับการเลือกต้ัง และการ
กําหนดเขตเลือกต้ัง ศาลสูงแตละมลรัฐ มีผูพิพากษาต้ังแตสามคนถึงเกาคน 



เขตอํานาจของศาลรัฐบาลกลาง 
เขตอํานาจของศาลรัฐบาลมีการกําหนดไวในมาตรา 3 ขอ 2 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐ 

ศาลรัฐบาลกลางจึงมีอํานาจพิจารณาคดี 2 ประการเทาน้ัน คือ 
1. คดีที่พิพาทกันระหวางพลเมืองตางมลรัฐ 

ศาลรัฐบาลกลางมีอํานาจพิจารณาคดีแพงท่ีพิพาทกันระหวางพลเมืองตาง   
มลรัฐ และทุนทรัพยท่ีพิพาทกันเกินกวาจํานวนที่กฎหมายรัฐบาลกลางกําหนดไว ซ่ึง
ปจจุบันกําหนดไวท่ี 75,000 เหรียญ คดีประเภทนี้เม่ือมาสูศาลรัฐบาลกลาง ศาลรัฐบาล
กลางตองนํากฎหมายมลรัฐมาปรับใชกับคดี เหตุท่ีใหคดีประเภทฟองยังศาลรัฐบาลกลาง
ไดก็เน่ืองคูความเปนพลเมืองตางมลรัฐกับและทุนทรัพยท่ีพิพาทก็เปนจํานวนมาก      
เขตอํานาจของศาลรัฐบาลกลางในกรณีน้ีมีช่ือเรียกวา diversity jurisdiction  

2. คดีที่มีปญหาเกี่ยวของกับกฎหมายรัฐบาลกลาง (federal question) 
คดีอีกประเภทหนึ่งท่ีเขามาสูศาลรัฐบาลกลาง ไดแก คดีท่ีมีประเด็นเกี่ยวของ

กับกฎหมายรัฐบาลกลางกัน ไดแก รัฐธรรมนูญสหรัฐ สนธิสัญญาท่ีไดมีการใหสัตยาบัน
แลว (ratified treaty) และกฎหมายที่ตราข้ึนโดยรัฐบาลกลาง คดีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
กฎหมายเหลาน้ีถือเปนอํานาจแตเพียงผูเดียวของศาลรัฐบาลกลางจะทําการพิจารณาซ่ึง
รวมถึง 

1)  คดีท่ีพิพาทกันระหวางมลรัฐ เชนพิพาทกันในเรื่องเขตแดนมลรัฐ เปนตน 
2)  คดีท่ีเกี่ยวของกับเอกอัครราชทูต และเจาหนาท่ีระดับสูงอื่น ๆ 
3)  ความผิดตอรัฐบาลกลาง ไดแก ความผิดทางอาญาท่ีกําหนดหรือระบุไวใน

รัฐธรรมนูญสหรัฐ หรือความผิดทางอาญาท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีรัฐบาลกลางตราขึ้นมา 
ความผิดตาง ๆ เหลาน้ีไดแก 

 (1)  ความผิดฐานกบฏตอรัฐบาลสหรัฐ 
 (2)  โจรสลัด  (piracy) 
 (3)  การปลอมแปลง  (counterfeiting) 

(4)  ความผิดตอกฎหมายระหวางประเทศ 
(5)  ความผิดตอกฎหมายท่ีรัฐบาลกลางตราข้ึนมาเพื่อควบคุมการคา

ระหวางมลรัฐ 
 

                                                                                                                                     LW 454 50 

 



LW 454 51 

 4) คดีลมละลาย ไดแกคดีท่ีเกิดจากการที่บุคคลมีหน้ีสินลนพนตัว ไมสามารถ
ชําระหน้ีได เปนกระบวนวิธีท่ีทําใหบุคคลหลุดพนจากหน้ี การฟนฟูกิจการหรือส่ังให
ลมละลายเพื่อประโยชนแกเจาหน้ีของบุคคลผูลมละลาย 
 5)  คดีกฎหมาย สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเคร่ืองหมายการคา 
  (1)  กฎหมายสิทธิบัตร เปนคดีเกี่ยวกับการมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการ
ทํา  ใช  หรือจําหนาย  ส่ิงท่ีคิดคนประดิษฐข้ึนมาใหม  โดยปกติมีกําหนด 17 ป  โดย 
ประดิษฐกรรมและกระบวนการผลิต เปนส่ิงท่ีคิดคนข้ึนมาใหม มีคุณประโยชนและไมใชส่ิง
ท่ีเห็นประจักษโดยท่ัวไป 
  (2) กฎหมายลิขสิทธิ์ คือกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสิทธิในลักษณะที่ เปน
ทรัพยสินในบทประพันธ เชน วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม ภาพถาย ภาพยนตร ซ่ึง
กระทําลงในส่ือท่ีสามารถแสดงออกได ทําใหผูมีลิขสิทธิ์มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิต
ข้ึนมาใหม ดัดแปลง จัดจําหนายและแสดงงานนั้น 
  (3)  เคร่ืองหมายการคา (Trademark) คือถอยคํา วลี ตราสัญลักษณ หรือ
เคร่ืองหมายกราฟกอื่นท่ีผูผลิตหรือผูขายใชกับสินคาของตนเพื่อใหมีความแตกตางจาก
สินคาของผูอื่น 
 6)  กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือทะเล (Admiralty) เปนกฎหมายท่ีเกิดจาก
แนวปฏิบัติของเดินเรือทะเลของประเทศอังกฤษ (Admiralty Court) ซ่ึงมีเขตอํานาจเหนือ
สัญญาทางทะเล การละเมิด การบาดเจ็บ และความผิดอื่น ๆ 
 7)  กฎหมายหามการผูกขาด (Antitrust) เปนกฎหมายที่ตราข้ึนมาเพื่อหาม
การผูกขาดการคาและการพาณิชย 
 8)  กฎหมายหลักทรัพยและการธนาคาร เปนกฎหมายท่ีตราข้ึนมาเพื่อ
คุมครองสาธารณชนดวยการบังคับใหมีการจดทะเบียนหลักทรัพย การเสนอขายและ
การคาหลักทรัพย ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑแนวปฏิบัติของการธนาคาร 
 9)  คดีอื่น ๆ ท่ีกําหนดไวเปนการเฉพาะตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง คดี
ประเภทนี้ข้ึนอยูกับกฎหมายรัฐบาลกลางท่ีนํามาปรับใช 
 นอกจากน้ีศาลรัฐบาลกลางยังมีเขตอํานาจเหนือคดีท่ีเกิดจากพระราชบัญญัติท่ี
ตราข้ึนโดยรัฐสภา เชน กฎหมายวาดวยสิทธิของพลเมือง กฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธ และคดีส่ิงแวดลอม เปนตน ใหสังเกตวาหากกฎหมายของมลรัฐควบคุมเร่ืองตาง ๆ 



 
 เขตอํานาจของศาลมลรัฐ 
 โดยหลักการศาลมลรัฐมีเขตอํานาจเหนือคดีชนิดท่ีไมไดอยูในเขตอํานาจของ
ศาลรัฐบาลกลาง ศาลมลรัฐมีลักษณะเปนศาลคอมมอนลอว (common law court) ซ่ึง
หมายความวานอกจากศาลจะมีอํานาจในการตีความตัวบทกฎหมายแลว ศาลยังมีอํานาจ
ในการสรางกฎหมายไดดวย หากกรณีน้ัน ๆ ไมมีกฎหมายท่ีกําหนดขึ้นโดยรัฐสภา เพื่อให
การเยียวยาแกปญหาทางกฎหมายเฉพาะกรณี คดีตาง ๆ ตามกฎหมายมลรัฐท่ีอยูในเขต
อํานาจของศาลมลรัฐ ไดแก กฎหมายกรณีดังตอไปน้ี 
 1.  คดีท่ีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมลรัฐ เปนคดีท่ีเกี่ยวกับการตีความรัฐธรรมนูญ
มลรัฐ 
 2.  ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญามลรัฐ ไดแก ความผิดท่ีกําหนดข้ึนโดย
รัฐธรรมนูญของมลรัฐ หรือกฎหมายอาญาของมลรัฐ ความผิดตาง ๆ เหลาน้ีไดแก
ความผิดฐานฆาคนตาย ความผิดฐานลักทรัพยท่ัวไป ความผิดฐานลักทรัพยในเคหสถาน
ในเวลาค่ําคืน การทําใหเสียทรัพย เปนตน 
 3.  คดีละเมิด เปนการกระทําละเมิดทางแพง อันเปนเหตุใหมีการฟองเรียก
คาเสียหาย 
 4.  กฎหมายวาดวยสัญญา เปนกฎหมายวาดวยขอตกลงระหวางบุคคล 2 คน 
หรือมากกวา 2 คน ท่ีสามารถบังคับไดตามกฎหมาย 
 5.  คดีโพรเบท (Probate) เปนเร่ืองการพิสูจนพินัยกรรมวามีความสมบูรณจน
เปนท่ีพอใจแกศาล การจัดสรรทรัพยมรดกของผูตายตามขอกําหนดในพินัยกรรม หรือ
เปนกระบวนการจัดสรรทรัพยมรดกของผูตายตามกฎหมายมลรัฐ ในกรณีท่ีผูตายเสียชีวิต
โดยไมไดทําพินัยกรรมไว 
 6.  กฎหมายครอบครัว คือกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการสมรส การหยา การรับบุตร
บุญธรรม การปกครองและการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก และความสัมพันธในครัวเรือนอื่น ๆ 
 7.  ซ้ือขาย เปนกฎหมายวาดวยการซื้อขายสังหาริมทรัพยในทางพาณิชย 
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 8.  บริษัทจํากัดและองคกรทางธุรกิจ เปนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกอต้ัง การเลิก 
การจัดสรรสินทรัพยของบริษัท หางหุนสวน หางหุนสวนจํากัด 
 9.  การเลือกต้ัง เปนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการลงทะเบียนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การแบงเขตเลือกต้ัง 
 10. ขอบัญญัติของเทศบาลและการวางผังเมือง เปนกฎหมายเกี่ยวกับขอบัญญัติ
ของเทศบาล รวมท้ังขอบัญญัติผังเมืองท่ีมีการแบงออกเปนเขตที่อยูอาศัย เขตสําหรับการ
พาณิชย การอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาในเรื่องอื่น ๆ 
 11. กฎจราจร การกําหนดหลักเกณฑในเรื่องการจราจรเพื่อเกิดความเปน
ระเบียบและความปลอดภัยทางจราจร 
 12. อสังหาริมทรัพย ไดแก กฎหมายท่ีเกี่ยวกับท่ีดิน และส่ิงปลูกปกลงบน
ท่ีดิน ซ่ึงไมรวมถึงส่ิงท่ีสามารถแยกออกจากที่ดินโดยไมเสียหายแกท่ีดิน 
 
 กรณีที่ศาลรัฐบาลกลางและมลรัฐที่เขตอํานาจซ้ําซอนกัน 
 นอกจากกรณีตาง ๆ ท่ีศาลมลรัฐมีเขตอํานาจเหนือแลว ศาลมลรัฐยังมีเขตอํานาจ
ซํ้าซอนกับศาลรัฐบาลในกรณีดังตอไปน้ี 

1. การพิพาทกันระหวางพลเมืองตางมลรัฐ (diversity jurisdiction)  
ในคดีที่เปนการพิพาทกันระหวางพลเมืองตางมลรัฐและทุนทรัพยท่ีพิพาทเกิน

กวา 75,000 เหรียญ ศาลมลรัฐอาจพิจารณาคดีในลักษณะเชนน้ี หากจําเลยไมยื่นคําขอให
ยายคดีไปพิจารณาที่ศาลรัฐบาลกลาง นอกจากน้ีคดีท่ีพิพาทกันระหวางพลเมืองตางมลรัฐ 
แตทุนทรัพยท่ีพิพาทกันมีจํานวนไมเกิน 75,000 เหรียญ คดีในกรณีน้ีจะตองพิจารณาใน
ศาลมลรัฐ 

2. ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐบาลกลาง 
คดีท่ีถูกนําสูศาลมลรัฐตามบทบัญญัติของกฎหมายมลรัฐ แตมีบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญและบทบัญญัติในกฎหมายของรัฐบาลกลางมีสวนเกี่ยวของกับคดีน้ันโดยตรง 
ศาลมลรัฐยอมมีอํานาจตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติกฎหมายของ
รัฐบาลกลางน้ัน ๆ การตีความรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติในกฎหมายรัฐบาลกลาง ในกรณี
เชนนี้ยอมอาจถูกตรวจสอบโดยศาลรัฐบาลกลางได ซ่ึงหมายความวาหากศาลสูงของมลรัฐ
ไดพิจารณาพิพากษาคดีน้ันแลว ศาลสูงสหรัฐยอมอาจตรวจสอบคดีน้ันได ในกรณีน้ีเชน



  
ตัวอยางศาลมลรัฐ  

 ตอไปน้ีจะยกตัวอยางระบบศาลของมลรัฐโอไฮโอ (Ohio)1 ซ่ึงเปนระบบท่ีไมมี
ความสลับซับซอน เปนระบบท่ีมีความมุงหมายใหเกิดความสะดวกในทางปฏิบัติ 
 ศาลมลรัฐโอไฮโอ แบงออกเปนสามระดับ คือ ศาลช้ันตน (Trial Court) ศาล
อุทธรณ (Court of Appeals) และศาลสูงสุด (Supreme Court) นอกจากน้ียังมีศาลท่ีมีเขต
อํานาจเหนือคดีท่ีเอกชนฟองมลรัฐ เปนศาลที่จัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติมีช่ือเรียกวา 
Court of Claims 
 ศาลช้ันตนของมลรัฐโอไฮโอประกอบดวยศาลนายกเทศมนตรี (Mayor’s Court) 
ศาลเทศบาล (Municipal Court) ศาลเคานต้ี (County Court) และศาลคอมมอนพลีส 
(Common Pleas Court) ซ่ึงอาจมีการแยกออกเปนแผนกครอบครัว (Domestic Relations) 
แผนกพิสูจนพินัยกรรม (Probate) และคดีเยาวชน (Juvenile Cases) ศาลอุทธรณและ
ศาลสูงสุดจะพิจารณาคดีท่ีอุทธรณมาจากศาลช้ันตน 
 ศาล Court 0f Claims มีอํานาจพิจารณาคดีแพงท่ีเอกชนฟองมลรัฐเปนจําเลย 
นอกจากน้ียังมีอํานาจพิจารณาคดีการเรียกคาสินไหมโดยเหยื่อท่ีไดรับความเสียหายจาก
การถูกกระทําความผิดทางอาญา 
 ผูพิพากษาทุกคนในมลรัฐโอไฮโอลวนแตมาจากการเลือกต้ังทั้งส้ิน มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป ในกรณีตําแหนงวางลงเน่ืองจากการตาย ลาออก หรือ
เกษียณอายุกอนครบวาระ 6 ป ผูวาการรัฐจะแตงต้ังผูพิพากษาข้ึนแทนผูพิพากษาท่ี     
พนจากตําแหนงไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังใหม 
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เขตอํานาจศาล Municipal Court และ County Court 
 ศาล Municipal Court และ County Court มีเขตอํานาจทางคดีแพงท่ีทุนทรัพยไม
เกิน 15,000 เหรียญ ถาคดีน้ันอยูในทองท่ีของศาล Municipal Court  ใหฟองยังศาล 
Municipal Court  คดีท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีของศาล Municipal Court  ใหฟองยังศาล County 
Court  ซ่ึงมีเขตอํานาจท้ังเคานต้ี 
 ศาล Municipal Court และ County Court มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาท่ีเปน
ความผิดข้ัน misdemeanor ซ่ึงไดแกความผิดท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ในเรือนจําของแต
ละทองถิ่น ศาล Municipal Court และ County Court เปนศาลท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ 
ในกรณีท่ีคดีตาง ๆ อยูนอกเขตอํานาจของศาล Municipal Court ใหฟองยังศาล County 
Court ซ่ึงมีเขตอํานาจท้ังเคานต้ี 
 ในศาล Municipal Court และ County Court ยังมีศาลท่ีรับพิจารณาคดีแพงท่ีทุน
ทรัพยไมเกิน 3,000 เหรียญ โดยมีผูพิพากษาท่ีเรียกวา magistrate เปนผูพิจารณาคดี    
มีช่ือเรียกวา Small Claims Court  การจัดต้ังศาล Small Claims Court  ข้ึนมาก็เพื่อให
ประชาชนสามารถวาตางและแกตางคดีดวยตนเอง หากทุนทรัพยท่ีพิพาทกันมีจํานวน   
ไมมาก และคาใชจายในคดีความมากกวาทุนทรัพยท่ีฟองรอง 
 ศาลนายกเทศมนตรี (Mayor’s Court) 
 ศาลช้ันตํ่าสุดของมลรัฐโอไฮโอ ไดแก ศาลนายกเทศมนตรี (Mayor’s Court) ท่ีมี
นายกเทศมนตรีทําหนาท่ีเปนผูพิพากษา ซ่ึงสวนใหญจะเปนการพิจารณาคดีการกระทํา
ผิดกฎหมายจราจร และความผิดตอขอ บัญญัติของเทศบาล นายกเทศมนตรี ไมจําเปน 
ตองเปนทนายความที่ไดรับใบอนุญาต แตจะตองสําเร็จกระบวนวิชากฎหมายตาง ๆ 
ตามท่ีศาลสูงมลรัฐโอไฮโอกําหนดไว นายกเทศมนตรีอาจแตงต้ังมาจิสเตรทเพื่อพิจารณา
คดีท่ีมาสูศาลของนายกเทศมนตรี แตมาจิสเตรทในกรณีเชนน้ีตองเปนทนายความผูไดรับ
อนุญาต และมีประสบการณการวาความไมนอยกวาสามป บุคคลที่ถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิดอาญาท่ีอาจถูกจําคุก ยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในศาล 
Municipal Court หรือ County Court เวนแตจําเลยจะสละสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาคดี
โดยคณะลูกขุน คดีท่ีอุทธรณข้ึนมาจากศาลนายกเทศมนตรีจะตองอุทธรณไปยังศาล
เทศบาลหรือศาลเคานต้ี ซ่ึงคดีก็จะไดรับการพิจารณาในลักษณะเปนการเริ่มคดีใหม
เสมือนกับไมเคยมีการพิจารณาในศาลนายกเทศมนตรีมากอน 



ศาลคอมมอนพลีส  (Common Pleas Court) 
 ทุกเคานต้ีในมลรัฐโอไฮโอจะมีศาลคอมมอนพลีสอยูหน่ึงศาล ศาลคอมมอนพลีสมี
ผูพิพากษาหนึ่งคนหรือมากกวาหน่ึงคนก็ได ศาลคอมลอนพลีสมีอํานาจพิจารณาคดี
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ละเมิด การผิดสัญญา การหยา และความสัมพันธทางธุรกิจ  
ตาง ๆ ศาลคอมมอนพลีสมีเขตอํานาจพิจารณาคดีอาญาท่ีรายแรง (felony cases) ท้ังน้ี
เน่ืองจากคดีความผิดไมรายแรง (misdemeanors) อยูในอํานาจของศาล Municipal Court 
และ County Court มีอํานาจพิจารณาอุทธรณฝายบริหารท่ีอุทธรณข้ึนมาจาก Municipal 
Court หรือ County Court ศาลคอมมอนพลีสมีเขตอํานาจเหนือพ้ืนท่ีท้ังหมดของเคานต้ี
และเปนการกําหนดโดยรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจของศาลคอมมอน
พลีสตองใชบทบัญญัติแกไขรัฐธรรมนูญเทาน้ัน 
 ศาลคอมมอนพลีสบางแหงมีแผนกครอบครัว ท่ีทําการพิจารณาขอพิพาทกันใน
เร่ืองการสมรส ซ่ึงไดแก คดีฟองหยา การรองขอใหยกเลิกการสมรส การขอใหศาลส่ังให
การสมรสเปนโมฆะ การแยกกันอยู และการปกครองบุตร ตลอดจนการอุปการะเลี้ยงดูคู
สมรสและบุตร ในศาลคอมมอนพลีสอาจมีแผนกคดีเยาวชนอยูดวย ขณะเดียวกันศาล
เยาวชนอาจเปนแผนกหนึ่งของแผนกโพรเบท (probate division) หรือแผนกครอบครัว ก็ได 
 
ศาลโพรเบท (Probate Court) 
 โดยท่ัวไปศาลโพรเบทมีหนาท่ีดูแลการบริหารจัดการทรัพยมรดกของผูท่ีเสียชีวิต
โดยมีถิ่นท่ีอยูในมลรัฐโอไฮโอ นอกจากน้ีศาลโพรเบทยังมีหนาท่ีออกทะเบียนสมรส มีเขต
อํานาจในเร่ืองการรับบุตรบุญธรรม การเปลี่ยนช่ือ และการพิจารณาเรื่องความสามารถ 
การประกอบพิธีสมรส 
 
ศาลครอบครัว (Domestic Relations Court) 
 ศาลครอบครัวซ่ึงบางกรณีอาจเปนแผนกหนึ่งของศาลคอมมอนพลีส มีเขตอํานาจ
ในการส่ังใหการสมรสส้ินสุดลง การยกเลิกการสมรส การแยกกันอยูตามกฎหมาย การ
อุปการะเลี้ยงดูคูสมรส การจัดสรรสิทธิและความรับผิดชอบบิดามารดา รวมทั้งสิทธิในการ
เยี่ยมเยียนบุตร ตลอดจนการมีอํานาจในการดูแลอุปการะเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดาท่ีหยารางกัน 
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ศาลเยาวชน (Juvenile Court) 
 ศาลเยาวชนเปนศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนที่ถูกกลาวหาวามีความประพฤติ
เกเร ไมเช่ือฟง ถูกทารุณกรรม ถูกทอดท้ิง หรือขาดไรซ่ึงผูอุปการะเลี้ยงดู ศาลเยาวชนยัง
มีอํานาจช้ีขาดประเด็นความเปนบิดามารดา การดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กท่ีเกิดนอกสมรส 
 
ศาลอุทธรณ (Court of Appeals) 
 ศาลอุทธรณมีเขตอํานาจท่ีจะพิจารณาคดีท่ีอุทธรณข้ึนมาจากศาลชั้นตน ยกเวน
คดีท่ีพิจารณาในศาลนายกเทศมนตรี ศาลอุทธรณยังอาจพิจารณาคดีท่ียื่นตอศาลอุทธรณ
โดยตรงโดยไมจําเปนตองผานการพิจารณาพิพากษาของศาลช้ันตนมากอน ศาลอุทธรณ
ของมลรัฐโอไฮโอแบงเปน 12 เขต แตละเขตมีผูพิพากษาไมนอยกวา 3 คน การพิจารณา
คดีของศาลอุทธรณจะพิจารณาคดีจากสํานวนและคําแถลงของคูความโดยจะไมมีการ
สืบพยานบุคคล เม่ือศาลอุทธรณรับฟงคําแถลงเกี่ยวกับคําพิพากษาของศาลชั้นตน ศาล
อุทธรณอาจตัดสินยืนตามคําพิพากษาของศาลช้ันตน แกไขคําพิพากษาของศาลช้ันตน 
หรือกลับคําพิพากษาของศาลช้ันตน หรือสงกลับไปใหศาลช้ันตนดําเนินกระบวนวิธี
พิจารณาคดีใหม คําพิพากษาของศาลอุทธรณจะข้ึนอยูกับวาศาลช้ันตนมีขอผิดพลาดใน
เร่ืองขอกฎหมายหรือวิธีพิจารณาความที่นํามาใชในคดีเทาน้ัน 
 
ศาลสูงมลรัฐโอไฮโอ  (Supreme Court of Ohio) 
 ศาลสูงสุดของมลรัฐโอไฮโอ ไดแก ศาลสูงแหงมลรัฐโอไฮโอ (Supreme Court of 
Ohio) ศาลสูงมีผูพิพากษาท่ีมาจากการเลือกต้ังจํานวน 7 คน ในจํานวน 7 คน มีประธานสูง   
1 คน ศาลสูงมีอํานาจในการใชดุลพินิจท่ีรับคดีใดไวพิจารณาหรือไมก็ได 
 ศาลสูงมีอํานาจพิจารณาคดีท่ีเปนปญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของมลรัฐ และคดีท่ี
เกี่ยวกับผลประโยชนของสาธารณชน พิจารณาคดีท่ีผานการตัดสินของคณะกรรมการ
อุทธรณเร่ืองภาษีและคณะกรรมการสาธารณูปโภค คดีอาญาท่ีมีการลงโทษประหารชีวิต 
 โดยบทบัญญัติแกไขรัฐธรรมนูญของมลรัฐโอไฮโอ ศาลสูงมีอํานาจบัญญัติ
กฎระเบียบการดําเนินกิจการของศาลตาง ๆ และการปฏิรูปวิชาชีพกฎหมายในมลรัฐ
โอไฮโอ มีอํานาจในการออกใบอนุญาตใหวาความในศาลตลอดจนการลงโทษทนายความ
หรือผูพิพากษาท่ีละเมิดกฎเกณฑการใชวิชาชีพทางกฎหมาย 
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