
 

เอกสารวชิาการส่วนบุคคล 

(Individual Study) 

 

เร่ือง   

หลกันิติธรรม 

กบัหลกัความเป็นอสิระของผู้พพิากษาในการพจิารณาคด ี

 

จดัท าโดย นายชาญวทิย์ รักษ์กลุชน  

 

รายงานช้ินนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม 

หลกัสูตรหลกันิตธิรรมเพือ่ประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑  

วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 



 

เร่ือง   

หลกันิติธรรม 

กบัหลกัความเป็นอสิระของผู้พพิากษาในการพจิารณาคด ี

 

 

จดัท าโดย นายชาญวทิย์ รักษ์กลุชน  

 

 

หลกัสูตรหลกันิตธิรรมเพือ่ประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ 

วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

รายงานนีเ้ป็นความคดิเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา 



สารบัญ 

 
หน้า 

 

บทน า                                                      1 
 

เนือ้หา                2 
 

หลกันิติธรรมกบัหลกัความเป็นอสิระของผู้พพิากษาในการพจิารณาคดี        2 
 

หลกัการแบ่งแยกอ านาจและหลกัความเป็นอสิระ           3 
 

หลกันิติธรรมกบัหลกัความเป็นอสิระของผู้พพิากษาในการพจิารณาคดีของประเทศไทย         4 
 

หลกันิติธรรมและหลกัอสิระในการพจิารณาพพิากษาคดีกบัการจ่ายส านวน การเรียกคืนส านวนและการโอนส านวน 
                  6 

- การจ่ายส านวนคดีของศาลยติุธรรม          6 
- การเรียกคืนส านวนและการโอนส านวนคดี       10 

 

บทสรุป              12 



1 
 

บทน า 
 
 ปัจจุบนัถือไดว้า่สังคมไทยประสบปัญหายุง่ยากนานบัประการ กฎหมายถือเป็นกลไกส าคญัท่ีถูกน ามาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาดงักล่าว แต่ทั้งน้ี ในการใชก้ฎหมายเพื่อแกปั้ญหาสังคมนั้นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจ าเป็นตอ้ง
มีอยู่เสมอในการใช้และการตีความกฎหมายคือ หลกันิติธรรม เพื่อด ารงความเป็นนิติรัฐ ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า 
ความวุ่นวายในบา้นเมืองปัจจุบนัส่วนหน่ึงเกิดจากการใช้กฎหมายของนกักฎหมายท่ีขาดหลกัการส าคญัทั้งสอง
ประการดงักล่าวจึงก่อให้เกิดการใชก้ฎหมายไปในทางท่ีผิดแมว้า่จะเป็นการใชอ้ยา่งถูกตอ้งตามลายลกัษณ์อกัษรก็
ตาม ผูเ้ขียนจึงขอยกเร่ืองของหลกันิติรัฐและนิติธรรมกบัความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาในการพิจารณาคดีข้ึนกล่าว
ในท่ีน้ีเพื่อหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป 
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หลกันิติธรรมกบัหลกัความเป็นอสิระของผู้พพิากษาในการพจิารณาคด ี

 
 “นิติธรรม” (Rules of Law) เป็นค าท่ีปรากฏข้ึนควบคู่กบัทฤษฎีวา่ดว้ยรัฐ การถือก าเนิดของทฤษฎีดงักล่าว 
เป็นเหตุตามธรรมชาติของระบบกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายนั้น คือ กฎเกณฑ์(ท่ีไม่วา่จะเป็น “กฎตามธรรมชาติ” 
หรือ “กฎท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน”) ท่ีก าหนดวา่การกระท าใดเป็นความผิด และผูฝ่้าฝืนยอ่มไดรั้บผลร้าย(กล่าวคือ ไดรั้บ
โทษตามท่ีกฎหมายบญัญติั) และเป็นกฎเกณฑท่ี์ตราข้ึนโดยรัฏฐาธิปัตย(์ตามแนวคิดของนกักฎหมายบา้นเมือง) 
 
 ทั้งน้ี เกิดความเขา้ใจสับสนบ่อยคร้ังระหว่าง ค าว่า หลักนิติธรรม(Rules Of Law) และ หลักนิติรัฐ                  
(Legal State) จึงขออรรถาธิบายโดยสังเขปวา่  
 

ในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) โดยหลกัการหรือนิติวิธีในการพิจารณา
และพิพากษาคดีนั้น หลกักฎหมายท่ีน ามาใช้เกิดจากค าพิพากษาของศาลท่ีไดเ้คยพิพากษาไวแ้ลว้ในเร่ืองเดียวกนั 
จนกระทัง่มีความเป็นทัว่ไป(common) สามารถยอมรับไดว้า่เป็นหลกัการท่ียติุธรรมและสามารถแกไ้ขขอ้พิพาทของ
บุคคลในสังคมได ้แนวค าพิพากษาจะถูกยึดถือเป็นหลกัในการพิจารณาและพิพากษาคดีท่ีเกิดข้ึนต่อมาในภายหลงั 
เวน้แต่วา่เร่ืองใดยงัไม่เคยเกิดกรณีพิพาทเช่นวา่นั้นข้ึนจึงจะตอ้งน าเอาหลกักฎหมายทัว่ไปมาใชบ้งัคบั (รายละเอียด
ไม่ขอกล่าว ณ ท่ีน้ี) จากท่ีกล่าวมา การพิจารณาพิพากษาคดีทุกเร่ืองโดยหลักการย่อมตอ้งอยู่บนพื้นฐานหรือ            
การยดึมัน่ใน “หลักนิติธรรม” มิเช่นนั้นแลว้ อ านาจตุลาการของรัฐยอ่มเส่ือมถอยลง และก่อให้เกิดการต่อตา้นจาก           
ประชาชน จนกระทัง่เป็นความวุน่วายของบา้นเมืองในทา้ยท่ีสุด  

ส่วนประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) ย่อมแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง กล่าวคือ            
แนวคิดและนิติวิธีของระบบกฎหมายลายลักษณ์อกัษรนั้นเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี โดยเร่ิมตน้จากรัฐในฐานะของผูป้กครองท่ีมีอ านาจเหนือเป็นผูใ้ชอ้  านาจนิติบญัญติัออกกฎหมายเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพื่อใช้บงัคบักบัประชาชน นิติวิธีคือการพิจารณาว่าการกระท ามีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นความผิด
หรือไม่ แลว้จึงพิจารณาจากหลกักฎหมายทัว่ไปในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้ จึงก่อให้เกิด “หลัก              
นิติรัฐหรือรัฐทีป่กครองภายใต้กฎหมายขึน้”  

 
อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่จะเป็นรัฐท่ีปกครองดว้ยระบบกฎหมายใด เป็นท่ีสังเกตชดัเจนวา่ ไม่อาจหลีกเล่ียงการ

ปกครองภายใตก้ฎหมายได้ รัฐใดก็ตามท่ีผูใ้ช้อ  านาจปกครองใช้อ านาจของตนตามอ าเภอใจ(รวมทั้ง การออก
กฎหมายท่ีใชส้ าหรับปกครองรัฐตามอ าเภอใจ โดยไม่ค  านึงถึงคุณธรรมทางกฎหมาย) ยอ่มเป็นเหตุน าความเส่ือมมา
สู่ตนเองในทา้ยท่ีสุด ดงัจะเห็นตวัอยา่งไดน้บัคร้ังไม่ถว้น 
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นอกจากนั้นแลว้ ไม่วา่ทั้งหลกันิติธรรมหรือหลกันิติรัฐ เม่ือน ามาใชก้บัอ านาจปกครองแลว้ ยอ่มหลีกเล่ียง
การกล่าวถึง หลกัว่าด้วยการแบ่งแยกอ านาจและหลกัความเป็นอสิระ มิได ้ 

 
หลักการแบ่งแยกอ านาจและหลักความเป็นอิสระนั้น เป็นแนวคิดว่าดว้ยการปกครองท่ีสร้างสรรค์โดยนกั

กฎหมายยุคกรีกโบราณ นามว่า “อริสโตเต้ิล” โดยมีแนวคิดวา่ การปกครองท่ีดี อ านาจอธิปไตยจะตอ้งไม่รวมอยู่ท่ี
บุคคลคนเดียว เพราะจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบการใชอ้ านาจของผูป้กครองได ้ดงันั้น การปกครองท่ีดีจึง
ควรแบ่งแยกอ านาจออกเป็น ๓ ส่วน คือ 

 ๑. อ านาจบริหาร 
 ๒. อ านาจนิติบญัญติั 
 ๓.อ านาจตุลาการ 
โดยอ านาจทั้งสามจะท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลย ์(Check And Balance) ซ่ึงกนัและกนัดงัท่ีกล่าว

ขา้งตน้ 
 
หากแต่เพียงวา่จะสามารถถ่วงดุลยอ์  านาจซ่ึงกนัและกนัไดจ้  าตอ้งแยกอ านาจในแต่ละส่วนออกจากกนัตาม

หน้าท่ีของแต่ละฝ่าย จึงขอกล่าวถึง “หลักการแบ่งแยกอ านาจ” ไวเ้พียงสังเขปวา่ อ านาจรัฐนั้น เป็นอ านาจเหนือ
ประชาชนผูอ้ยูภ่ายใตป้กครอง เพื่อให้การใช้อ านาจปกครองของรัฐอยูภ่ายในขอบเขตและสามารถตรวจสอบและ
ถ่วงดุลยซ่ึ์งกนัและกนัได(้Check  and Balance) ยอ่มตอ้งแบ่งแยกอ านาจการปกครองรัฐออกจากกนัเพื่อมิให้อ านาจ
รวมอยู่กบับุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว(อนัจะเป็นลกัษณะของการปกครองแบบเผด็จการหรือการปกครอง
แบบเบด็เสร็จ) จึงไดมี้การแบ่งแยกออกเป็น “อ านาจบริหาร อ านาจนิติบญัญติั และอ านาจตุลาการ” นัน่เอง และอาจ
กล่าวไดว้า่ หลกัส าคญัแห่งการของการแบ่งแยกอ านาจนั้น ยอ่มตอ้งมี “หลักความเป็นอิสระ” เป็นองค์ประกอบ
ส าคญัดว้ย 

 
 ส่วน “หลักความเป็นอิสระ” นั้น เป็นผลสืบเน่ืองโดยตรงจากการเกิดข้ึนของหลกัการแบ่งแยกอ านาจ 
กล่าวคือ เม่ือมีการแบ่งแยกอ านาจดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ ผูใ้ชอ้  านาจแต่ละฝ่ายจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากกนัและ
กนั รวมทั้งเป็นอิสระจากอ านาจครอบง าภายนอกอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลยซ่ึ์งกนัและ
กนัไดน้ัน่เอง 
 

 ในการน้ี ย่อมเป็นท่ีชัดเจนแล้วว่า การปกครองหรือการบริหารรัฐท่ีดีนั้ น ต้องยึดมัน่ในหลักการของ
กฎหมาย อนัถือว่าเป็น “จิตวิญญาณของกฎหมาย” ท่ีเป็นพื้นฐานแห่งกฎหมายโดยทัว่ไปก็ว่าได ้ดงันั้น ในส่วน
ต่อไปน้ีจะขอกล่าวให้เห็นโดยชดัเจนต่อไปว่า หลกัการขา้งตน้มีความส าคญัต่อการพิจารณาและพิพากษา รวมทั้ง 
กระบวนการยติุธรรมทางศาลและตุลาการของประเทศไทยอยา่งไร   
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หลกันิติธรรมกบัหลกัความเป็นอสิระของผู้พพิากษาในการพจิารณาคดีของประเทศไทย 
 
 ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ หลกันิติธรรมและหลกัความเป็นอิสระ เป็นหลกัการส าคญัในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเด่นชดั ย่อมเห็นไดจ้ากการท่ี รัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศต่างๆ รวมทั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย น าเอาหลกันิติธรรมและหลกัความเป็นอิสระมาบญัญติัรับรองไวโ้ดยชดัเเจง้ จึง
เป็นท่ีประจกัษ์ว่า ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น หลักกฎหมายทั้งสองประการดังกล่าว เป็นหลัก
กฎหมายพื้นฐานท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองไวโ้ดยชัดแจง้ ทั้งน้ี ย่อมเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์และ
ประโยชน์ในการปกครองประเทศใหอ้ยูใ่นความสงบสุขนัน่เอง  
 ส าหรับประเทศไทย ยอ่มเป็นท่ีแน่นอนวา่ ไดใ้ห้ความส าคญักบัหลกักฎหมายทั้งสองประการอยา่งยิ่ง เห็น
ไดจ้าก การท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แทบทุกฉบบับญัญติัรองรับหลกัการทั้งสองโดยเฉพาะหลกัการ
แบ่งแยกอ านาจการปกครองโดยหลักความเป็นอิสระอย่างชัดแจ้ง จนกระทั่ง ปรากฎพัฒนาการส าคัญใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีบญัญติัรองรับหลกันิติธรรมไวโ้ดยชดัแจง้เป็นฉบบัแรก โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง บญัญติัวา่ การปฏิบติัหนา้ท่ี
ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม  
 
 มาตรา ๗๘  บญัญติัวา่ รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน ดงัต่อไปน้ี  
 (๖) ด าเนินการใหห้น่วยงานทางกฎหมายท่ีมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐตามกฎหมาย 
และตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตาม
หลกันิติธรรม 
 
 แต่รัฐธรรมนูญกลบัมิไดใ้หค้  านิยามหรืออธิบายหลกันิติธรรมไวแ้ต่อยา่งไร รวมทั้งมิไดมี้บทบญัญติักรณีท่ี
การปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล  รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐมิไดเ้ป็นไป
ตามหลักนิติธรรมจะมีผลเช่นไร และองค์กรใดจะเป็นผูช้ี้ว่าการปฏิบติัหน้าท่ีหรือการบริหารราชการแผ่นดิน
ดงักล่าวเป็นไปตามหลกันิติธรรมหรือไม่ คงมีเพียงบทบญัญติัตามมาตรา ๖ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๖ วรรคห้า 
ว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบญัญติัใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบงัคบั ขดัหรือแยง้ต่อ                     
รัฐธรรมนูญน้ี บทบญัญติันั้นเป็นอนัใช้บงัคบัมิได้ โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีวินิจฉัยปัญหา            
ดงักล่าว ค าวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญใหเ้ป็นเด็ดขาด มีผลผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคก์รอ่ืนของรัฐ 
และใหใ้ชไ้ดใ้นคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงค าพิพากษาของศาลอนัถึงท่ีสุดแลว้ เท่านั้น 
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 หากพิเคราะห์จากแนวคิดของนกัปราชญโ์บราณและแนวคิดของนกักฎหมายในระบบคอมมอนลอว ์   และ
ซีวลิลอว ์อาจสรุปไดว้า่ หลกันิติธรรมและหลกันิติรัฐ(ซ่ึงมีความหมายใกลเ้คียงกนั) เป็นหลกัพื้นฐานของกฎหมาย
ซ่ึงตอ้งรับรองหรือประกนัสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ตอ้งสอดคลอ้งกบัความพอสมควรแก่เหตุ ตอ้งไม่
ขดัต่อหลกัความเสมอภาค ตอ้งมีความชดัเจน แน่นอน เพียงพอท่ีจะท าใหป้ระชาชนเขา้ใจและปฏิบติัได ้รวมทั้งตอ้ง
ไม่ใชบ้งัคบัยอ้นหลงัอนัเป็นผลภยัต่อประชาชน หรือยอ้นหลงัใชบ้งัคบักบัขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและยุติลงแลว้ก่อน
กฎหมายจะใชบ้งัคบั การปกครองบา้นเมืองตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายท่ีเป็นธรรม การใชอ้  านาจรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ตอ้งสามารถตรวจสอบและควบคุมได ้และท่ีส าคญัต้องมีฝ่ายตุลาการทีเ่ป็นอสิระควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ไดน้ าหลกันิติธรรมหรือหลกั
พื้นฐานแห่งกฎหมายดงักล่าวไปบญัญติัไวใ้นหมวดต่าง ๆ อยา่งชดัแจง้โดยรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของชนชาวไทย ความเสมอภาคของบุคคลโดยบุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกนั  สิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยบุคคลไม่ตอ้งรับโทษทางอาญา เวน้แต่ไดก้ระท าการอนั
กฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระท านั้นบญัญติัเป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้     และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะ
หนกักว่าโทษท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระท าความผิดมิได ้ ส่วนในคดีอาญา ตอ้งสันนิษฐานไว้
ก่อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผดิ ก่อนมีค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงวา่บุคคลใดไดก้ระท าความผิด จะปฏิบติั
ต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระท าความผดิมิได ้รวมทั้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐโดยมีการ
ตรวจสอบทรัพยสิ์นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หน้าท่ีของรัฐ  ตรวจสอบการกระท าท่ีเป็นการขดักนัแห่ง
ผลประโยชน์ของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  การถอนถอนจากต าแหน่งของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ พนกังาน
อยัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูง  ตลอดจนการด าเนินคดีอาญาผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยเฉพาะมี
บทบญัญติัตามมาตรา ๑๙๗ วรรคสอง ว่า ผู้พพิากษาและตุลาการมีอสิระในการพจิารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไป
โดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เป็นตน้ 
 
 หลกัความเป็นอสิระของผู้พพิากษาจึงเป็นสาระส าคญัส่วนหน่ึงของหลกันิติธรรมในการปกครองบา้นเมือง 
กล่าวคือ ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการตอ้งมีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีภายใตก้ฎหมาย(นิติรัฐ) เพื่อให ้         
ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการสามารถด ารงตนให้เป็นกลางในการด าเนินกระบวนพิจารณาต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ 
สามารถวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อพิพากษาคดีหรือออกค าสั่งได้อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาโดย
ปราศจากการแทรกแซงหรือสั่งการจากบุคคลอ่ืนหรือองคก์รอ่ืน ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้พิพากษาหรือ
ตุลาการดังกล่าวต้องเป็นอสิระจากปัจจัยภายนอกโดยไม่อยู่ภายใต้อาณตัิการส่ังการจากบุคคลอื่น และจากภายในตัว
ผู้พิพากษาหรือตุลาการโดยต้องพิจารณาพิพากษาคดีโดยปราศจากอคติทั้งปวง หากมีกฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ี
ก าหนดใหผู้พ้ิพากษาหรือตุลาการตอ้งอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชา หรือสั่งการของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อให้ตดัสิน



6 
 

คดีหรือออกค าสั่งให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูอ้อกค าสั่งดงักล่าว ยอ่มเป็นการขดัต่อหลกันิติธรรมและขดัต่อ
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญดงักล่าวขา้งตน้ 
 
หลกันิติธรรมและหลกัอสิระในการพจิารณาพพิากษาคดีกบัการจ่ายส านวน การเรียกคืนส านวนและการโอนส านวน 
 

จากท่ีได้กล่าวข้างต้น ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐนั้นย่อมต้องอาศยัหลักนิติธรรมในการ
ปกครอง แต่หากจะกล่าวในรายละเอียดให้ชดัเจนแลว้ อ านาจตุลาการเป็นผูใ้ชอ้  านาจในการพิจารณาและพิพากษา
อรรถคดีทั้งปวง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของสังคม โดยในการท าหน้าท่ีพิจารณาและ
พิพากษาคดีของผูพ้ิพากษาหรือตุลาการนั้นอาจมีขอ้ครหาได ้และเป็นท่ีมาส าคญัของความวุน่วายในสังคม  อ านาจ
ในการจ่ายส านวนคดีใหแ้ก่องคค์ณะผูพ้ิพากษาหรือตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยก าหนดผูพ้ิพากษาหรือ
ตุลาการเจา้ของส านวนรับผดิชอบ รวมทั้งการเรียกคืนส านวนคดีและการโอนส านวนคดีให้องคค์ณะผูพ้ิพากษาหรือ
ตุลาการอ่ืนรับผดิชอบแทน หากไม่มีระเบียบก าหนดวิธีปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอนไวโ้ดยชดัแจง้ อาจเป็นช่องทางให้
มีการแทรกแซงการปฏิบติัหน้าท่ีของผูพ้ิพากษาหรือตุลาการเพื่อให้ได้ผลของคดีหรือค าสั่งตามท่ีผูมี้อ  านาจจ่าย
ส านวนคดีต้องการ อนัเป็นการกระท าโดยมิชอบด้วยหลักนิติธรรม และเป็นผลร้ายต่อประชาชนผูมี้อรรถคดี
ทั้งหลาย 

 
การจ่ายส านวนคดีของศาลยุติธรรม 
 

 ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของศาลยติุธรรม พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๕ และมาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง 
บญัญติัให้ประธานศาลฎีกาวางระเบียบในการจ่าย การโอน และการเรียกคืนส านวนคดี ประธานศาลฎีกาจึงออก
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรมวา่ดว้ยการจ่ายส านวนคดี พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบราชการฝ่ายตุลาการวา่
ด้วยการเรียกคืนส านวนคดีและการโอนส านวนคดี พ .ศ.๒๕๔๗ ไวเ้พื่อเป็นแนวทางปฏิบติัของศาลยุติธรรม
ทั้งหลาย 
 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมวา่ดว้ยการจ่ายส านวนคดี พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ้ ๓ ให้ค  านิยามการจ่าย
ส านวนคดี หมายความว่า การมอบหมายส านวนคดีให้องค์คณะผูพ้ิพากษารับผิดชอบพิจารณาและพิพากษา โดย
ก าหนดผูจ่้ายส านวนคดีคือ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผูพ้ิพากษาศาล
ชั้นตน้ ผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาล ผูพ้ิพากษาหวัหนา้แผนกคดี และผูพ้ิพากษาซ่ึงประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ 
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลชั้นตน้ ผูพ้ิพากษาหัวหน้าศาล หรือผูพ้ิพากษาหัวหน้าแผนกคดี
มอบหมาย และ ก าหนดใหแ้ยกประเภทส านวนคดีออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
 ส านวนคดีทัว่ไป หมายความวา่ ส านวนคดีท่ีผูจ่้ายส านวนมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นส านวนคดีพิเศษ หรือส านวน
คดีจดัการพิเศษ 
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 ส านวนคดีพเิศษ หมายความวา่ ส านวนคดีท่ีผูจ่้ายส านวนคดีก าหนดไวเ้ป็นส านวนคดีท่ีการจ่ายส านวนคดี
ตอ้งค านึงถึงความเช่ียวชาญ และความเหมาะสมขององคค์ณะผูพ้ิพากษาเป็นพิเศษ 
 ส านวนคดีจัดการพเิศษ หมายความวา่ ส านวนคดีท่ีมีความจ าเป็นหรือเหมาะสมท่ีจะจดัองคค์ณะผูพ้ิพากษา
ซ่ึงรับผดิชอบไวเ้ป็นพิเศษ เพื่อใหก้ารพิจารณาและพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว 
 ขอ้ ๔ ก าหนดให้ประกาศไวใ้ห้ทราบทัว่ไปเก่ียวกบัประเภทส านวนท่ีเป็นส านวนคดีพิเศษ และส านวนคดี
จดัการพิเศษ 
 ขอ้ ๕ ก าหนดให้ผูจ่้ายส านวนคดีจดัองคค์ณะผูพ้ิพากษาในศาลหรือแผนกคดีท่ีตนรับผิดชอบ และก าหนด
ล าดบัองค์คณะผูพ้ิพากษาส าหรับส านวนคดีทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์อาวุโส หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนท่ีผูจ่้ายส านวนคดี
ก าหนด  
 ใหผู้จ่้ายส านวนคดีจดัองคค์ณะผูพ้ิพากษาในศาลหรือแผนกคดีท่ีตนรับผดิชอบส าหรับส านวนคดีพิเศษและ
ส านวนคดีจดัการพิเศษให้ตรงกบัความเช่ียวชาญและความเหมาะสม หรือตามระเบียบการบริหารจดัการท่ีวางไว ้
แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีมีการจดัองค์คณะผูพ้ิพากษาในลกัษณะเดียวกนัไวห้ลายคณะ ให้ก าหนดล าดบัองค์คณะ           
ผูพ้ิพากษาตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึงดว้ย 
 ข้อ ๖ ให้ผูจ่้ายส านวนคดีจ่ายส านวนคดีทั่วไปให้แก่องค์คณะผูพ้ิพากษาในศาลหรือแผนกคดีท่ีตน
รับผดิชอบตามล าดบัเลขหมายส านวนสารบบความเรียงไปตามล าดบัองคค์ณะผูพ้ิพากษาท่ีไดจ้ดัไว ้หรือโดยวิธีการ
อ่ืนตามท่ีผูจ่้ายส านวนคดีก าหนดซ่ึงไม่อาจคาดหมายไดล่้วงหนา้วา่จะจ่ายส านวนคดีใหแ้ก่องคค์ณะผูพ้ิพากษาใด 
 ให้ผูจ่้ายส านวนคดีจ่ายส านวนคดีพิเศษและส านวนคดีจดัการพิเศษให้แก่องค์คณะผูพ้ิพากษาในศาลหรือ
แผนกคดีท่ีตนรับผดิชอบให้ตรงกบัความเช่ียวชาญและความเหมาะสม หรือตามระเบียบการบริหารจดัการท่ีวางไว ้
แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีมีการจดัองค์คณะผูพ้ิพากษาไวใ้นลกัษณะเดียวกนัหลายองค์คณะ ให้ผูจ่้ายส านวนคดีจ่าย
ส านวนคดีตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 
 การจ่ายส านวนคดีตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้ค  านึงถึงปริมาณคดีทั้งหมดท่ีองคค์ณะผูพ้ิพากษาแต่ละ
องคค์ณะตอ้งรับผดิชอบดว้ย 
 ขอ้ ๗ ในกรณีท่ีผูจ่้ายส านวนคดีจ่ายส านวนคดีใหแ้ก่องคค์ณะพิพากษาซ่ึงประกอบดว้ยผูพ้ิพากษาหลายคน 
ให้ผูจ่้ายส านวนคดีระบุช่ือผูพ้ิพากษาเจา้ของส านวนไวด้้วย แต่หากมิได้ระบุไว ้ให้ผูพ้ิพากษาหัวหน้าคณะหรือ              
ผูพ้ิพากษาซ่ึงมีอาวโุสสูงสุดในองคค์ณะผูพ้ิพากษานั้นเป็นผูร้ะบุ 
 ขอ้ ๘ ในกรณีท่ีผูจ่้ายส านวนคดีจ่ายส านวนคดีให้แก่องคค์ณะผูพ้ิพากษาท่ีไดจ้ดัไวซ่ึ้งมีจ านวนผูพ้ิพากษา
มากกว่าจ านวนผูพ้ิพากษาท่ีตอ้งเป็นองค์คณะผูพ้ิพากษาตามท่ีพระธรรมนูญศาลยุติธรรมก าหนด ให้ผูพ้ิพากษา
หวัหน้าคณะหรือผูพ้ิพากษาซ่ึงมีอาวุโสสูงสุดในองค์คณะผูพ้ิพากษานั้น เป็นผูก้  าหนดองค์คณะผูพ้ิพากษานั้นให้
เป็นไปตามท่ีพระธรรมนูญศาลยติุธรรมก าหนดได ้เวน้แต่ผูจ่้ายส านวนคดีจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ส าหรับศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ไดอ้อกระเบียบเก่ียวกบัการบริหารจดัการคดีไวโ้ดยแบ่งคดี
ออกเป็น ๔ ประเภท 
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 ประเภทท่ี ๑ คดีเร่งพิเศษ หมายความว่า คดีท่ีคู่ความอุทธรณ์โตแ้ยง้เฉพาะดุลพินิจในการลงโทษ การ
ก าหนดค่าเสียหาย การก าหนดเบ้ียปรับ และการปรับผูเ้อาประกนั 
 ประเภทท่ี ๒ คดีเร่ง หมายความรวมถึงคดีท่ีมีประเด็นไม่ยุง่ยาก เช่นคดีท่ีมีเพียงประเด็นเดียว คดีท่ีตอ้งห้าม
มิใหคู้่ความอุทธรณ์ในขอ้เท็จจริง คดีท่ีมีแนวค าพิพากษาศาลฎีกาตดัสินไวเ้ป็นบรรทดัฐาน คดีท่ีผูอุ้ทธรณ์ไม่ไดน้ า
เงินค่าธรรมเนียมซ่ึงตอ้งใชแ้ก่คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงตามค าพิพากษาหรือค าสั่งมาวางศาลพร้อมกบัอุทธรณ์ คดีท่ีเสียค่า
ข้ึนศาลไม่ครบถว้นสมควรมีรายงานกระบวนพิจารณาใหศ้าลชั้นตน้เรียกค่าข้ึนศาลจากคู่ความใหค้รบถว้นก่อน เป็น
ตน้ 
 ประเภทท่ี ๓ คดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน หมายความวา่ คดีแพ่งหรือคดีอาญาท่ีอยูใ่นความสนใจของ
ประชาชน ได้แก่ คดีท่ีมีความส าคญัเก่ียวด้วยตวับุคคลหรือคดีท่ีมีพฤติการณ์แห่งการกระท าท่ีเป็นท่ีสนใจของ
ประชาชน 
 ประเภทท่ี ๔ คดีธรรมดา หมายความถึงคดีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากคดีประเภทท่ี ๑ ถึงประเภทท่ี ๓  
 
 ในทางปฏิบัติ ศาลยุติธรรมได้ตระหนักถึงความส าคญัของการจ่ายส านวนคดีและการโอนส านวนคดี
ดงักล่าวขา้งตน้โดยพยายามออกระเบียบก าหนดกระบวนการและขั้นตอนปฏิบติัในการจ่ายส านวนคดีพิเศษ และ
ส านวนคดีจดัการพิเศษท่ีเป็นท่ีสนใจของประชาชนไวโ้ดยละเอียดเพื่อมิให้มีช่องทางแทรกแซงอ านาจอิสระในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของผูพ้ิพากษาโดยเลือกจ่ายส านวนคดีให้แก่องค์คณะคดีเพื่อหวงัผลของค าพิพากษาหรือค าสั่งให้
เป็นไปตามท่ีผูจ่้ายส านวนคดีตอ้งการ  เน่ืองจากผลของค าพิพากษาหรือค าสั่งของส านวนคดีประเภทดงักล่าวมี
ความส าคญัโดยอาจกระทบต่อสังคมโดยรวม เศรษฐกิจและ ความมัน่คงของประเทศชาติ    ส าหรับศาลอุทธรณ์ 
ในช่วงพ.ศ. ๒๕๔๕ ประธานศาลอุทธรณ์ไดอ้อกระเบียบศาลอุทธรณ์วา่ดว้ยการบริหารจดัการคดีท่ีเป็นท่ีสนใจของ
ประชาชน พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีจุดประสงค์ให้การบริหารจดัการคดีท่ีเป็นท่ีสนใจของประชาชนซ่ึงเป็นส านวนคดี
พิเศษ และส านวนคดีจดัการพิเศษมีความชดัเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้อีกทั้งเพื่อให้ผูพ้ิพากษาในศาล
อุทธรณ์ทุกคนไดมี้ส่วนในการบริหารจดัการคดีเช่นวา่น้ีดว้ยโดยก าหนดให้ประธานศาลอุทธรณ์จดัให้มีการประชุม
ผูพ้ิพากษาในศาลอุทธรณ์ข้ึนเพื่อให้ท่ีประชุมเลือกผูพ้ิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์จ านวน ๑๐ คน และผู ้
พิพากษาศาลอุทธรณ์จ านวน  ๕ คน เป็นผูพ้ิพากษาในองค์คณะคดี  และให้ประธานศาลอุทธรณ์น ารายช่ือของผู ้
พิพากษาท่ีไดรั้บเลือกทั้ง ๑๕ คน ดงักล่าวมาจดัเป็นองคค์ณะคดีรวม ๕ องคค์ณะ แต่ละองคค์ณะคดี ประกอบดว้ยผู ้
พิพากษาหวัหนา้คณะในศาลอุทธรณ์ ๒ คน และผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ ๑ คน โดยใหผู้พ้ิพากษาหวัหนา้คณะในศาล
อุทธรณ์ท่ีมีอาวโุสสูงสุด ๕ คนแรกเป็นผูพ้ิพากษาหวัหนา้คณะคดี ส่วนองคค์ณะคดีให้จดัตามความเหมาะสม และ
ใหป้ระธานศาลอุทธรณ์ก าหนดล าดบัองคค์ณะคดีเรียงตามอาวุโสของผูพ้ิพากษาหวัหนา้คณะคดี การเลือกให้ใชว้ิธี
ลงคะแนนลบั ใหผู้พ้ิพากษาหวัหนา้คณะในศาลอุทธรณ์ และผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์ท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดเรียงลงไป
ตามล าดบัเป็นผูไ้ดรั้บเลือกเป็นผูพ้ิพากษาในองคค์ณะคดีจนครบ ถา้มีผูไ้ดรั้บคะแนนเท่ากนัในล าดบัใดอนัเป็นเหตุ
ให้มีผุไ้ดรั้บเลือกเกินจ านวน ให้ผูท่ี้มีอาวุโสสูงกวา่ตามล าดบัเป็นผูไ้ดรั้บเลือกจนครบจ านวน การขอถอนตวัไม่ว่า
ก่อนหรือหลงัการลงคะแนน จะกระท ามิได ้ให้ประธานศาลอุทธรณ์จ่ายส านวนคดีให้แก่ผูพ้ิพากษาในองคค์ณะคดี
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ตามล าดบัเลขหมายส านวนในสารบบความเรียงไปตามล าดบัผูพ้ิพากษาในองค์คณะคดีท่ีได้จดัไว ้การประชุม
ปรึกษาเพื่อท าค าพิพากษาคดี ใหป้ระชุมปรึกษากนัเฉพาะผูพ้ิพากษาในองคค์ณะคดีเท่านั้น คดีเร่ืองใดท่ีประธานศาล
อุทธรณ์เห็นว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนจ านวนมาก และผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งจะกระทบต่อจิตใจ
หรือความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ หรือกระทบต่อมาตรฐานการใช้ดุลพินิจของศาล หรือสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน ซ่ึงสมควรท่ีจะไดพ้ิจารณาด้วยความละเอียด
รอบคอบในแง่มุมต่าง ๆ เป็นพิเศษ ประธานศาลอุทธรณ์จะใหมี้การวนิิจฉยัส านวนคดีหรือค าร้องของปล่อยชัว่คราว
เช่นว่าน้ีโดยท่ีประชุมรวมขององค์คณะคดีทั้ง ๕ องค์คณะคดีก็ได้ ท่ีประชุมรวมขององค์คณะคดีดงักล่าวตอ้ง
ประกอบด้วยผูพ้ิพากษาในองค์คณะคดีทุกคนซ่ึงอยู่ปฏิบติัหน้าท่ี แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และให้ผูพ้ิพากษา
หวัหนา้คณะคดีท่ีมีอาวโุสสูงสุดท่ีมิไดเ้ป็นองคค์ณะคดีในคดีนั้นเป็นประธานท่ีประชุม ค าวินิจฉยัของท่ีประชุมรวม
ขององคค์ณะคดีให้เป็นไปตามเสียงขา้งมากและถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ในคดีแพ่งให้ประธานแห่งท่ีประชุมออก
เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด ส่วนในคดีอาญา ใหผู้พ้ิพากษาซ่ึงเห็นเป็นผลร้ายแก่จ าเลยมาก ยอมเห็นดว้ย
ผูพ้ิพากษาซ่ึงมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จ าเลยนอ้ยกวา่ คดีซ่ึงท่ีประชุมขององคค์ณะคดีไดว้ินิจฉัยแลว้ ค าพิพากษา
หรือค าสั่งตอ้งเป็นไปตามค าวนิิจฉยัของท่ีประชุมรวมขององคค์ณะคดี แต่ไม่ตดัอ านาจประธานศาลอุทธรณ์ท่ีจะให้
วินิจฉัยโดยท่ีประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๐ หรือประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐๘ ทว ิแลว้แต่กรณี 
 
 ปัจจุบนั ประธานศาลอุทธรณ์ไดอ้อกค าสั่งจดัองคค์ณะผูพ้ิพากษาส าหรับคดีท่ีเป็นท่ีสนใจของประชาชนไว้
ทั้งส้ิน ๓๕ คณะเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีประเภทดงักล่าวโดยในทางปฏิบติัปรากฏวา่มีส านวนคดีท่ีเป็นท่ีสนใจของ
ประชาชนเขา้สู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์เป็นจ านวนมาก  ไดมี้การจ่ายส านวนคดีใหแ้ก่องคค์ณะผูพ้ิพากษาตาม 
ท่ีก าหนดโดยไม่มีปัญหาหรือขอ้กงัวลเก่ียวกบัการเลือกจ่ายส านวนคดีใหแ้ก่องคค์ณะคดีเพื่อหวงัผลของค าพิพากษา
หรือค าสั่งตามท่ีผูจ่้ายส านวนคดีตอ้งการหรือแทรกแซงการปฏิบติัหน้าท่ีขององค์คณะคดีดงักล่าวแต่ประการใด 
เน่ืองจากระบบการท างานของศาลอุทธรณ์มีการตรวจสอบร่างค าพิพากษาและค าสั่งโดยละเอียดหลายขั้นตอน 
ตั้งแต่การตรวจสอบโดยองค์คณะผูพ้ิพากษาดว้ยกนัเองในการปรึกษาคดี  การตรวจสอบดว้ยผูช่้วยผูพ้ิพากษาศาล
อุทธรณ์ซ่ึงมีทั้งผูช่้วยเล็กและผูช่้วยใหญ่โดยตรวจสอบขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายตามร่างค าพิพากษาหรือค าสั่งวา่
ถูกตอ้งหรือไม่ เป็นไปตามแนวบรรทดัฐานของศาลฎีกาหรือไม่ เหตุผลของค าพิพากษารับฟังไดห้รือไม่ หรือมีขอ้
โตแ้ยง้หรือไม่ ผลของค าพิพากษาถูกตอ้งและเป็นธรรมหรือไม่ และตรวจสอบโดยผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสั่งออก
ค าพิพากษาหรือค าสั่งดงักล่าว กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย หรือขอ้เทจ็จริงท่ียงัหาขอ้สรุปไม่ได ้ผูบ้ริหารอาจ
ส่งร่างค าพิพากษาหรือค าสั่งพร้อมส านวนคดีให้ผูพ้ิพากษาท่ีท าหน้าท่ีท่ีปรึกษาหรือผูพ้ิพากษาอาวุโสซ่ึงมี
ประสบการณ์ตรวจส านวนและท าความเห็นเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหาร หรือ
น าเขา้หารือในท่ีประชุมผูพ้ิพากษาซ่ึงอาจก าหนดให้น าเขา้ท่ีประชุมเฉพาะองค์คณะท่ีท าหน้าท่ีแผนกคดีพิเศษ ท่ี
ประชุมผูพ้ิพากษาหัวหน้าคณะทั้งหมด หรือท่ีประชุมใหญ่ตามท่ีกฎหมายก าหนด หากการท าค าพิพากษาคดีใดไม่
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัหรือระเบียบท่ีก าหนดไว ้ตั้งแต่การจ่ายส านวนคดีให้องคค์ณะผูพ้ิพากษารับผิดชอบ การ
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ท าค าพิพากษาของผูพ้ิพากษาเจา้ของส านวน  การปรึกษาคดีขององคค์ณะผูพ้ิพากษา การตรวจร่างค าพิพากษาของ
ผูช่้วยผูพ้ิพากษา จนถึงขั้นตอนการตรวจสั่งออกของผูบ้ริหารศาล คดีดงักล่าวมกัจะปรากฏความผิดปกติดงักล่าวให้
เห็นและถูกทกัทว้งหรือตั้งข้อสังเกตจากผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน หากเป็นปัญหาหรือมีข้อสงสัย
เก่ียวกบัความซ่ือสัตยสุ์จริตหรือการประพฤติมิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีก็จะมีการแกไ้ขหรือจดัการปัญหาดงักล่าว
ตามระเบียบหรือตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเด็ดขาดทนัที   
 
 ส่วนปัญหาเก่ียวกบัการจ่ายส านวนคดีให้แก่องคค์ณะผูพ้ิพากษาในศาลอุทธรณ์มกัจะเป็นเร่ืองส านวนคดีท่ี
มีความเก่ียวพนักนัหลายส านวนคดี แต่อุทธรณ์เขา้สู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ไม่พร้อมกนั ท าให้การจ่ายส านวน
คดีดงักล่าวแยกไปยงัองค์คณะผูพ้ิพากษาหลายองค์คณะ และผูพ้ิพากษาแต่ละองค์คณะมีความเห็นแตกต่างกนัไป 
ท าใหผ้ลของค าพิพากษาในคดีดงักล่าวไม่เป็นไปในแนวเดียวกนัหรือแตกต่างกนัทั้งท่ีเป็นคดีท่ีมีขอ้เท็จจริงเดียวกนั
หรือใกลเ้คียงเก่ียวพนักนั ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีท าหนา้ท่ีสั่งออกค าพิพากษาหรือค าสั่งตอ้งพยายามคุมแนว
ของค าพิพากษาหรือค าสั่งดงักล่าวใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมิใหข้ดัแยง้กนั ปัจจุบนัไดมี้การส ารวจกลุ่มคดีท่ี
มีขอ้เทจ็จริงใกลเ้คียงกนัหรือเก่ียวพนักนัแลว้จ่ายส านวนคดีดงักล่าวใหอ้งคค์ณะผูพ้ิพากษาเดียวกนัเป็นผูรั้บผิดชอบ
ทั้งหมด อนัท าให้ผลของกลุ่มคดีดงักล่าวเป็นไปในแนวเดียวกนัและการพิจารณาพิพากษาคดีดงักล่าวเป็นไปดว้ย
ความรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 
 การเรียกคืนส านวนและการโอนส านวนคดี 
 

 ส าหรับการเรียกคืนส านวนคดีและการโอนส านวนคดี  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๓๓ บญัญติัว่า 
การเรียกคืนส านวนคดีหรือการโอนส านวนคดีซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบขององค์คณะผูพ้ิพากษาใด ประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลชั้นตน้ หรือผูพ้ิพากษาหัวหน้าศาลจะ
กระท าไดต่้อเม่ือเป็นกรณีท่ีจะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาหรือพิพากษาอรรถคดีของศาลนั้น 
และรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค รองอธิบดีผูพ้ิพากษาศาลชั้นตน้ 
หรือผูพ้ิพากษาท่ีมีอาวุโสสูงสุดในศาลจงัหวดัหรือผูพ้ิพากษาท่ีมีอาวุโสสูงสุดในศาลแขวงได้เสนอความเห็นให้
กระท าได ้ซ่ึงประธานศาลฎีกาไดอ้อกระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการว่าด้วยการเรียกคืนส านวนคดีและการโอน
ส านวนคดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้การเรียกคืนส านวนคดีและการโอนส านวนคดีให้พึงกระท าไดเ้ฉพาะกรณีองค์
คณะผูพ้ิพากษาด าเนินการพิจารณาไปโดยล่าช้าเกินสมควรโดยปราศจากเหตุผล องค์คณะผูพ้ิพากษาพิจารณาคดี
โดยขดัต่อกฎหมายอย่างชดัแจง้ หรือขดัแยง้กบัแนวค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีเป็นบรรทดัฐาน หรือขดัต่อความเป็น
ธรรม โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร องค์คณะผูพ้ิพากษาใช้ดุลพินิจพิจารณาคดีผิดแผกแตกต่างไปจากแนว
ทางการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร หรือองคค์ณะผูพ้ิพากษาด าเนินกระบวน
พิจารณาอนัมีผลกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมประการอ่ืน เม่ือมีการเรียกคืนส านวนคดีใดแลว้ ให้ผูเ้รียกคืน
และโอนส านวนคดี โอนส านวนคดีนั้นใหอ้งคค์ณะผูพ้ิพากษาอ่ืนรับผดิชอบแทน แต่การจ่ายส านวนคดีให้องคค์ณะ
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ผูพ้ิพากษาอ่ืนรับผิดชอบแทนนั้น ผูเ้รียกคืนและโอนส านวนคดีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบราชการฝ่ายตุลา
การศาลยติุธรรม วา่ดว้ยการจ่ายส านวนคดี พ.ศ.๒๕๔๔ การเรียกคืนและโอนส านวนคดีในคดีเดียวกนัเกินกวา่หน่ึง
คร้ังจะกระท าไดต่้อเม่ือมีเหตุจ าเป็นอนัมิอาจกา้วล่วงไดเ้ท่านั้น 
 
 ในทางปฏิบัติของศาลอุทธรณ์ การเรียกคืนและโอนส านวนคดีให้องคค์ณะผูพ้ิพากษาอ่ืนรับผิดชอบแทน
เกิดข้ึนไม่มาก ส่วนใหญ่มกัจะเป็นเร่ืององคค์ณะผูพ้ิพากษาพิจารณาพิพากษาคดีไม่สอดคลอ้งกบัแนวบรรทดัฐานค า
พิพากษาศาลฎีกา หรือขดักบับทบญัญติัของกฎหมายในเร่ืองท่ีวินิจฉัย หรือวินิจฉัยขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายท่ี
ไม่ไดย้กข้ึนวา่กนัมาแลว้โดยชอบในศาลชั้นตน้ทั้งท่ีมิใช่ปัญหาเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยของประชาชน วินิจฉัย
คดีนอกฟ้องนอกประเด็นท่ีคู่ความโตแ้ยง้กนั ซ่ึงก่อนท่ีจะมีการเรียกคืนและโอนส านวนคดีให้องคค์ณะผูพ้ิพากษา
อ่ืนรับผดิชอบแทน ผูเ้รียกคืนและโอนส านวนคดีจะใหโ้อกาสองคค์ณะผูพ้ิพากษาดงักล่าวทบทวนและปรับปรุงร่าง
ค าพิพากษาตามท่ีผูช่้วยผูพ้ิพากษา ท่ีปรึกษา หรือผูต้รวจสั่งออกไดท้  าบนัทึกโตแ้ยง้หรือตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัปัญหา
ต่าง ๆ ไว ้หากเจา้ของร่างหรือองคค์ณะผูพ้ิพากษายงัคงยืนยนัตามร่างโดยไม่ปรับปรุงโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
ประธานศาลอุทธรณ์จะขอความเห็นจากรองประธานศาลอุทธรณ์เก่ียวกับปัญหาดังกล่าวว่าเป็นกรณีท่ี
กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่  หากรองประธานศาลอุทธรณ์
พิจารณาแลว้เสนอความเห็นให้มีการเรียกคืนและโอนส านวนคดีได ้ประธานศาลอุทธรณ์จึงจะมีค าสั่งให้เรียกคืน
และโอนส านวนคดีดงักล่าวไปให้องคค์ณะผูพ้ิพากษาอ่ืนรับผิดชอบแทนซ่ึงกระบวนการและขั้นตอนการเรียกและ
โอนส านวนคดีดงักล่าวไดป้ฏิบติัสืบทอดกนัมาเป็นเวลานานแลว้ แต่หากเป็นเพียงเร่ืองความเห็นในทางกฎหมาย
ระหว่างองค์คณะผูพ้ิพากษาท่ีรับผิดชอบร่างค าพิพากษาหรือค าสั่งแตกต่างกบัความเห็นของผูช่้วยผูพ้ิพากษา ท่ี
ปรึกษา หรือผูบ้ริหารท่ีท าหน้าท่ีตรวจสั่งออกร่างค าพิพากษาหรือค าสั่งดงักล่าวโดยไม่มีแนวค าพิพากษาศาลฎีกา
เป็นบรรทัดฐานในปัญหาดังกล่าว หรือเป็นเพียงดุลพินิจในการวินิจฉัยพยานหลักฐานในส านวนคดีท่ีไม่มี
ขอ้ผิดพลาดอย่างชดัแจง้ ก็จะไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการเรียกคืนส านวนคดีและการโอนส านวนคดีไปให้องค์คณะผู ้
พิพากษาอ่ืนรับผดิชอบแทนแต่ประการใด  
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บทสรุป 
 

 ส าหรับในปัจจุบนัท่ีสังคมไทยมีปัญหาเก่ียวกบัความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างกนัในลกัษณะรุนแรง
ร้าวลึก ท าให้เกิดการแตกแยกในหมู่ประชาชนและมุ่งท่ีจะลม้ลา้งกนัเป็นส าคญั โดยศาลยุติธรรมเขา้ไปมีส่วนใน
การพิจารณาพิพากษาคดีต่าง ๆ อนัเป็นผลมาจากความแตกแยกดงักล่าว ท าให้ประชาชนส่วนหน่ึงเกิดความกงัวล
เก่ียวกบัเร่ืองการใชอ้  านาจอิสระและความเป็นกลางของผูพ้ิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีดงักล่าว โดยเฉพาะ
การจ่ายส านวนคดีให้องค์คณะผูพ้ิพากษารับผิดชอบ รวมถึงการเรียกคืนส านวนคดีและการโอนส านวนคดีไปให้
องค์คณะผูพ้ิพากษาอ่ืนรับผิดชอบแทนว่าจะเป็นช่องทางให้มีการแทรกแซงการปฏิบติัหน้าท่ีในการพิจารณา
พิพากษาคดีของผูพ้ิพากษา และเป็นช่องทางให้ผูมี้อ  านาจก าหนดผลของการพิจารณาพิพากษาคดีหรือค าสั่งเป็นให้
ไปตามท่ีตอ้งการหรือตามท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ เม่ือพิจารณาระเบียบและกฎหมายท่ีก าหนดวิธีการปฏิบติัเก่ียวกบั
เร่ืองดงักล่าวไวโ้ดยละเอียดประกอบกบักระบวนการตรวจสอบร่างค าพิพากษาและค าสั่งในทุกขั้นตอนแลว้ จะเห็น
ไดว้า่ การแทรกแซงการปฏิบติัหนา้ท่ีในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพ้ิพากษายากท่ีจะกระท าไดซ่ึ้งกฎหมายและ
ระเบียบทีก่ าหนดแนวทางและขั้นตอนในทางปฏิบัติไว้ดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยภายนอกที่สามารถควบคุมได้ แต่ส่ิง
ที่อยู่ภายในตัวของผู้พิพากษาหรือตุลาการซ่ึงท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดี ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด        
ทัศนคติ โดยเฉพาะอคติที่อยู่ภายในจิตใจของผู้พิพากษาหรือตุลาการเป็นส่ิงที่ควบคุมได้ยาก หากผูพ้ิพากษาหรือ
ตุลาการปฏิบติัหน้าท่ีโดยมีอคติต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ไม่วางตนให้เป็นกลางในการพิจารณาพิพากษาคดี            
เลือกปฏิบติัหรือเป็นฝักเป็นฝ่ายพรรคการเมืองท่ีตนเองช่ืนชอบ เกลียดชงัพรรคการเมืองฝ่ายตรงขา้ม  ค าพิพากษา
หรือค าสั่งท่ีพิจารณาโดยผูพ้ิพากษาหรือตุลาการดงักล่าวยอ่มไม่เป็นธรรมและสังคมไม่อาจยอมรับได ้ค าพิพากษา
หรือค าสั่งดงักล่าวนอกจากจะมิไดแ้กปั้ญหาความขดัแยง้หรือความแตกแยกท่ีเกิดข้ึนหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในสังคมแลว้  กลบัท าให้ปัญหาดงักล่าวรุนแรงและขยายวงมากข้ึน ผู้พิพากษาหรือตุลาการจึงต้อง
ควบคุมตนเองโดยต้องวางตนให้เป็นกลาง ต้องมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ปราศจาก
อคติทั้งปวงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีทั้งหลาย มุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือความ
แตกแยกในสังคมและประเทศชาติ การยอมรับและความเช่ือมั่นของประชาชนในองค์กรศาลทั้งระบบว่ายังสามารถ
ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื. 
 
 


