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บทคดัย่อ 
 

ความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้      
หลกันิติธรรม 
 

หลกัการส าคญั ๒ ประการ ของการปฏิบติัหน้าท่ีผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรมคือ การ
ด ารงไวซ่ึ้งความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ซ่ึงจะส่งผลให้
กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง    
อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ได้รับความ      
เป็นธรรม ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบ้ญัญติัรองรับ
หลกัการดงักล่าวไวใ้นมาตรา ๑๙๗   

การปฏิบติัหน้าท่ีของผูพ้ิพากษาตอ้งเป็นไปโดยชอบและโดยสุจริต ภายใตก้รอบ
ของกฎหมายและนิติประเพณี ตราบใดท่ีผูพ้ิพากษาปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นขอบเขตแห่งอ านาจ
หน้าท่ีในทางตุลาการโดยสุจริต และเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและ        
ขอ้กฎหมายแล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครอง ในทางตรงข้าม หากเป็นการใช้ดุลพินิจโดย
ทุจริตหรือโดยมิชอบแล้ว ก็จะตอ้งถูกตรวจสอบเช่นเดียวกบัเจา้หน้าท่ีรัฐของหน่วยงาน
อ่ืนๆ เช่นกนั เพียงแต่ระบบการตรวจสอบฝ่ายตุลาการอาจมีความแตกต่างไปจากระบบการ
ตรวจสอบฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบญัญติั การตรวจสอบการพิจารณาพิพากษาคดีของ        
ผู ้พิพากษา มีทั้ งการตรวจสอบถ่วงดุลจากภายในองค์กรศาลด้วยกันเอง เช่นโดย
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. และการตรวจสอบโดยองคก์รภายนอก โดย
วุฒิสภาหรือโดยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. 
ทั้งน้ีเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 แต่การตรวจสอบถ่วงดุลการท าหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดีของผู ้พิพากษา         
ศาลยุติธรรมเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน ทั้งต้องให้ความเคารพและค านึงถึงผลกระทบถึง  
ความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยให้การ
รับรองไว ้และมิใหมี้ลกัษณะเป็นการแทรกแซงการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษา อนัน าไปสู่
การสูญเสียความยติุธรรม   
  



Abstract 

Neutrality and independence in adjudication under the rule of law 

There are two important principles of performing a duty as a judge in 

the court of justice: maintaining the neutrality and being independence in 

adjudication. Such principles must be upheld to make the court procedure fair 

to everyone that is involved. They are measures to protect the rights and 

liberty of the citizen under section 197 of the Thai Constitution B.E. 2550. 

The performance of the judge must be legal and in good faith under the 

law and legal tradition. As long as the judge acts within the judicial power in 

good faith and exercises discretion legally both in the issue of fact and the 

issue of law, the judge will be protected. On the contrary, if the judge 

exercises discretion in bad faith or illegally, the judge will be examined like 

other state officials. Nevertheless, in general, the scrutiny within the judicial 

power is different than that of the executive or the legislative. The 

examination of the judge performance includes the internal investigation 

through the Judicial Commission and by external investigation by the Senate 

or the National Anti-Corruption Commission. 

Nevertheless, the check and balance of the performance of the 

judiciary is sensitive. The system must provide respect as well as 

consideration to the independence of the judge in adjudication, a principle 

guaranteed by the Constitution. The scrutiny must not intervene with the 

performance of the judiciary that may lead to injustice.   
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บทน า 
 

การประสาทความยุติธรรมจะสัมฤทธิผลไดก้็ต่อเม่ือผูพ้ิพากษามีความเป็นอิสระ
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดยปราศจากอิทธิพลอนัมิชอบไม่วา่จะเป็นอิทธิพลจาก
ภายนอกหรือจากการกา้วก่ายของบุคคลใดๆ ผูพ้ิพากษาจึงตอ้งถือเร่ืองน้ีเป็นหลกัการส าคญั
ในการปฏิบติัราชการของศาลยติุธรรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๗ ไดบ้ญัญติั
รับรองหลกัความเป็นกลางและความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาวา่ 

 “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาลซ่ึงตอ้งด าเนินการให้เป็นไป
โดยยติุธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์

ผูพ้ิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดย
ถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

การโยกยา้ยผูพ้ิพากษาและตุลาการโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูพ้ิพากษาและ
ตุลาการนั้นจะกระท ามิได ้เวน้แต่เป็นการโยกยา้ยตามวาระตามท่ีกฎหมายบญัญติั เป็นการ
เล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน เป็นกรณีท่ีอยูใ่นระหวา่งถูกด าเนินการทางวินยัหรือตกเป็นจ าเลย
ในคดีอาญา เป็นกรณีท่ีกระทบกระเทือนต่อความยติุธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือ
มีเหตุสุดวสิัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนอนัไม่อาจกา้วล่วงได ้ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

ผูพ้ิพากษาและตุลาการจะเป็นขา้ราชการการเมืองหรือผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
มิได”้ 

หลกัการส าคญั ๒ ประการ ของการปฏิบติัหนา้ท่ีผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรม คือ การ
ด ารงไวซ่ึ้งความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ซ่ึงจะส่งผลให้
กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
แทจ้ริง รวมทั้งเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม 
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หลกัความเป็นกลางและความเป็นอสิระของผู้พพิากษาในทางอรรถคดี 
 
 ๑. การด ารงไว้ซ่ึงความเป็นกลาง 
     การด ารงไวซ่ึ้งความเป็นกลางนั้น ผูพ้ิพากษาท่ีท าหนา้ท่ีในทางอรรถคดีตอ้งอยูใ่นฐานะท่ี
เป็นกลาง ตอ้งไม่มีอคติกบัคู่ความฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด รวมทั้งจะตอ้งไม่มีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัคดีท่ี
ตนพิจารณาทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัคู่ความฝ่ายใด ไม่วา่จะเป็น
ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ความสัมพนัธ์ทางการแต่งงาน หรือไดมี้ส่วนรู้เห็นใดๆ เก่ียวกบัคดีนั้น
มาก่อน หรือมีเหตุอยา่งอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความยุติธรรมหรือความเป็น
กลางต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของผูพ้ิพากษา ซ่ึงการท่ีผูพ้ิพากษาจะไม่พิจารณาคดีใดๆ ท่ีตนมีส่วนได้
เสียหรือมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งนั้น มาจากหลกัท่ีวา่ No man can be judge in his own cause  
 บทบญัญติัในกฎหมายหลายฉบบัท่ีวางหลกัการท่ีผูพ้ิพากษาจะตอ้งด ารงไวซ่ึ้งความเป็น
กลางในการพิจารณาพิพากษาคดี ท่ีส าคญั คือ ผูพ้ิพากษาอาจถูกคดัคา้นจากการนัง่พิจารณาคดีได ้
โดยเหตุท่ีมีส่วนได้เสียเก่ียวขอ้งกบัคดีนั้น เช่น การมีผลประโยชน์ได้เสีย หรือมีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัคู่ความในคดี ในฐานะญาติ หรือรู้เห็นหรือเก่ียวขอ้งในทางคดี หรือเหตุประการอ่ืนอนัมี
สภาพร้ายแรงซ่ึงท าให้การพิจารณาหรือพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไป ทั้งน้ีตามท่ีบญัญติัไวใ้น
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 
 ประมวลจริยธรรมขา้ราชการตุลาการ ซ่ึงใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัและการ
ด ารงตนของขา้ราชการตุลาการ ซ่ึงบางขอ้จะมีสภาพบงัคบัทางวินยัเก่ียวกบัความผิดตามประมวล
จริยธรรมดว้ย ดงัเช่น  

ขอ้ ๑ หนา้ท่ีส าคญัของผูพ้ิพากษา คือการประสาทความยุติธรรมแก่ผูมี้อรรถคดีซ่ึงจกัตอ้ง
ปฏิบติัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เท่ียงธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย และนิติประเพณี ทั้งจกัตอ้งแสดง
ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่าตนปฏิบัติเช่นน้ีอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน เพื่อการน้ี              
ผูพ้ิพากษาจกัตอ้งยดึมัน่ในความเป็นอิสระของตน และเทิดทูนไวซ่ึ้งเกียรติศกัด์ิแห่งสถาบนัตุลาการ 

ขอ้ ๓ ในการนัง่พิจารณาคดี ผูพ้ิพากษาจกัตอ้งวางตนเป็นกลางและปราศจากอคติ ทั้งพึง
ส ารวมตนใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี แต่งกายเรียบร้อย ใชว้าจาสุภาพ ฟังความจากคู่ความและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งตั้งใจ ใหค้วามเสมอภาค และมีเมตตาธรรม   

ขอ้ ๑๒ เม่ือจะพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีเร่ืองใด ผูพ้ิพากษาจกัต้องละวางอคติทั้งปวง
เก่ียวกบัคู่ความหรือคดีความเร่ืองนั้น ทั้งจกัตอ้งวนิิจฉยัโดยไม่ชกัชา้ และไม่เห็นแก่หนา้ผูใ้ด 

ข้อ ๑๔ ผูพ้ิพากษาพึงถอนตวัจากการพิจารณาและพิพากษาคดี เม่ือมีเหตุท่ีตนอาจถูก
คดัคา้นไดต้ามกฎหมาย หรือเม่ือมีเหตุประการอ่ืนท่ีเก่ียวกบัตวัผูพ้ิพากษา อนัอาจท าให้การพิจารณา
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พิพากษาคดีนั้นเสียความยุติธรรม และจกัตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการจูงใจให้ผูพ้ิพากษาคดี
นั้นในภายหลงัในประการท่ีอาจท าใหเ้สียความยติุธรรมได ้  

ขอ้ ๒๖ ผูพ้ิพากษาจกัตอ้งไม่เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ท่ีปรึกษาหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดใน
หา้งหุน้ส่วน บริษทั หา้งร้านหรือธุรกิจของเอกชน เวน้แต่จะเป็นกิจการท่ีมิไดแ้สวงหาก าไร ฯลฯ 
 จะเห็นได้ว่า หลกัการด ารงไวซ่ึ้งความเป็นกลางของผูพ้ิพากษา เม่ือจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคดี เป็นส่ิงส าคญัต่อการอ านวยความยุติธรรม ซ่ึงมีบทบญัญติัไวท้ั้งในกฎหมาย และ
ประมวลจริยธรรมตุลาการท่ียดึถือเป็นหลกัในการปฏิบติัและด ารงตนของผูพ้ิพากษาท่ีตอ้งแสดงให้
ปรากฏวา่ตนทรงไวซ่ึ้งความเท่ียงธรรม และไม่มีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัคดีความเร่ืองนั้นๆ ไม่วา่
ทางหน่ึงทางใด  ดงันั้น การปฏิบติัหน้าท่ีของผูพ้ิพากษาจะต้องวางตวัเป็นกลาง ปราศจากอคติ      
ทั้งปวง คือ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ และจะตอ้งไม่ปฏิบติัไปในทางใดท่ีส่งเสริม
ผลประโยชน์ของคู่กรณีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ผูพ้ิพากษาจะตอ้งปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรม และควรจะ
ถอนตวัเองจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการใดๆ ท่ีผูพ้ิพากษาจะไม่สามารถตดัสินคดีได้อย่าง 
เท่ียงธรรมหรือมีเหตุท่ีน าไปสู่ความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลางในการปฏิบติัหน้าท่ีของ   
ผูพ้ิพากษา  
 
 ๒. ความเป็นอสิระในการพจิารณาพพิากษาคดี 
      การประสาทความยุติธรรมจะสัมฤทธิผลไดก้็ต่อเม่ือผูพ้ิพากษามีความเป็นอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งในการออกความเห็น และการพิพากษาคดี หลกัความเป็นอิสระของ   
ผู ้พิพากษาเป็นหลักประกันแก่ผู ้พิพากษาในการพิจารณาคดี มิให้อิทธิพลหรืออ านาจใดๆ              
มาแทรกแซงหรือครอบง าการปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งน้ี เพื่อให้การปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอรรถคดีของ   
ผูพ้ิพากษาเป็นไปดว้ยความบริสุทธ์ิ เท่ียงธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย เพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และสร้างความเช่ือมัน่ใหผู้พ้ิพากษาสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต 
 เหตุท่ีตอ้งมีการรับรองความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาไวเ้ช่นน้ีก็เพื่อเป็นหลกัประกนัไม่ให้มี
หมู่คณะหน่ึงคณะใด หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเข้ามาก้าวก่ายงานของผูพ้ิพากษา เช่น สั่งให ้             
ผูพ้ิพากษาพิพากษาคดีไปตามความตอ้งการหรือใชดุ้ลพินิจไปในทางท่ีให้ประโยชน์ต่อคณะบุคคล
หรือบุคคลนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการพื้นฐานสหประชาชาติว่าดว้ยความเป็นอิสระของฝ่าย 
ตุลาการ (United Nations’ Basic Principles on the Independence of the Judiciary) ไดก้  าหนด
เง่ือนไขพื้นฐานของความเป็นอิสระและหลกัประกนัความเป็นอิสระไวใ้นหลกัการขอ้แรกวา่  
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“The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the 
Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to 
respect and observe the independence of the judiciary.” 

“ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการจะต้องได้รับประกันโดยรัฐและถูกบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของรัฐ ทุกรัฐบาลและหน่วยงานอ่ืนๆมีหน้าท่ีจะตอ้งเคารพและรักษา
ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ” 

ในส่วนบทบัญญัติ เ กี่ ยวก ับวินัยและการลงโทษผู ้พิพากษานั้ น  หลักการที่  ๑๗ 
ระบุว ่า  “ข ้อกล่า วหาห รือข ้อ ร้อง เ รี ยน ที่มีต่อผู ้พิพ ากษาใน เ ร่ื อ งคว ามสามารถทาง    
ตุลาการและทางวิชา ชีพของผู ้พิพากษาคนนั้น จะตอ้งถูกด าเนินการอยา่งฉับไวและเป็นธรรม
ภายใต้ระเบียบการท่ีเหมาะสม ผูพ้ิพากษามีสิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม การ
สอบสวน ข้อกล่าวหาในชั้นแรกจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ นอกจากจะได้รับการร้องขอจาก          
ผูพ้ิพากษาเป็นอยา่งอ่ืน” 

หลกัการท่ี ๑๘ “ผูพ้ิพากษาจะถูกพกังานหรือถูกปลดออกจากต าแหน่งไดก้็เพียงด้วยเหตุ
ของการไร้ความสามารถ หรือมีพฤติกรรมท่ีท าใหเ้ขาไม่เหมาะกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเท่านั้น” 

หลกัการท่ี ๒๐ “ค าตดัสินในการด าเนินการทางวนิยั การพกังาน หรือการปลดจากต าแหน่ง 
ควรจะตอ้งสามารถใหมี้การทบทวนโดยอิสระได”้ 

นอกจากน้ี กฎบตัรสากลของผูพ้ิพากษา (Universal Charter of the Judge) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีไดรั้บการรับรองโดยผูพ้ิพากษาจากทุกภูมิภาคทัว่โลก ไดบ้ญัญติัไวว้า่  

“ The independence of the judge is indispensable to impartial justice under the law. It is 
indivisible. All institutions and authorities, whether nation or international, must respect, protect 
and defend that independence.” 

“ความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษานั้นเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีขาดไม่ได้ของความยุติธรรมภายใต้
กฎหมายมนัแยกขาดออกไปไม่ได ้ทุกสถาบนัและทุกหน่วยท่ีมีอ านาจไม่ว่าจะระดบัชาติหรือใน
ระดบันานาชาติจะตอ้งเคารพ คุม้ครอง และปกป้องความเป็นอิสระนั้น” 

เห็นไดว้า่ทุกประเทศต่างตระหนกัถึงการใหค้วามส าคญักบัความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ
เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่คนในสังคมว่าทุกคนมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาคดีดว้ยความเสมอภาค
และเป็นธรรม 

ในส่วนของประเทศไทย เร่ิมแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 
บญัญัติให้แยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม และมีหน่วยงานอิสระของตนเอง คือ
ส านกังานศาลยติุธรรม อนัเป็นการแยกศาลซ่ึงใชอ้  านาจตุลาการแยกออกต่างหากจากอ านาจบริหาร
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อย่างชดัเจนและเด็ดขาด อนัสอดคลอ้งกบัหลกัการแบ่งแยกอ านาจนิติบญัญติั อ านาจบริหาร และ
อ านาจตุลาการ ออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดระบบการคานและถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนัอยา่งแทจ้ริง 

กฎหมายมีบทบญัญติัวา่ ผูพ้ิพากษาจะตอ้งมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดยไม่
ถูกแทรกแซงจากอ านาจอ่ืนๆ ซ่ึงเกิดจากปัจจัยทั้ งภายในและภายนอก  ศ.ดร.คณิต ณ นคร             
ไดก้ล่าวถึงความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาไว ้๒ ประการ คือ 
 ๑. ความเป็นอิสระในเน้ือหา  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดย
ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายใดๆ หรือไม่ตอ้งตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือองคก์รใด  
 ๒. ความเป็นอิสระในทางส่วนตวั หมายถึง ผูพ้ิพากษาจะตอ้งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดโ้ดย
ปราศจากความเกรงกลัวว่าจะได้รับผลร้ายหรือถูกกลัน่แกล้งอนัเป็นผลมาจากการปฏิบติัหน้าท่ี   
ของตน  

แต่การท่ีผูพ้ิพากษาจะมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี จ  าเป็นจะตอ้งมีกลไกท่ีเป็น
หลกัประกนัให้ผูพ้ิพากษาสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ถูกตอ้งและเท่ียงธรรม ซ่ึง
ประเทศไทยก็มีการบญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการรับรองหรือสร้างหลกัประกนัในการคุม้ครอง
ความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาทั้งสองประการดงักล่าวไวห้ลายฉบบั ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี   

 
หลกัประกนัความอสิระในเนือ้หา 
กล่าวคือ แมใ้นองค์กรศาลยุติธรรมจะมีระบบการบริหารราชการภายในซ่ึงมีระบบการ

ควบคุม สั่งการ และการบงัคบับญัชา เพื่อให้ราชการของศาลเป็นไปโดยเรียบร้อย เช่นเดียวกบัส่วน
ราชการโดยทัว่ไป ก็ตาม  แต่เร่ืองน้ีมีค าเตือนผูพ้ิพากษาของพระยาจินดาภิรมย ์เสนาบดีกระทรวง
ยุติธรรม ซ่ึงไดพ้ิมพ์แจกแก่ผูพ้ิพากษาท่ีจะออกไปรับราชการใหม่ใน พ.ศ.๒๔๗๒ ตอนหน่ึงว่า 
“หน้าท่ีตุลาการต่างกบัธุรการอย่างหน่ึงคือ ฝ่ายธุรการนั้นตอ้งฟังบงัคบับญัชาผูมี้อ  านาจเหนือ แต่
ตุลาการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดีแลว้ มีอิสระในการออกความเห็นและพิพากษา  
แต่ทั้งน้ีไม่ใช่ว่าท าตามชอบใจตนได้ ต้องตั้งอยู่ในคลองมรรยาทของผูพ้ิพากษาประกอบด้วย   
สุจริตธรรมและพิจารณาพิพากษาคดีตามบทกฎหมายพระธรรมนูญและแบบแผน...” 

ในการพิจารณาและพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีบทบญัญัติ
กฎหมายใหถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพื่อมิใหผู้ใ้ดเขา้ไปยุง่เก่ียวหรือแทรกแซงการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ผูพ้ิพากษา โดยการกระท าใดๆ อนัจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในประการท่ี
อาจท าให้ขาดความเป็นอิสระหรือเสียความยุติธรรมนั้น อาจเกิดข้ึนไดห้ลายกรณี เช่น ใช้อิทธิพล
กา้วก่าย  สร้างความเกรงใจ จูงใจใหค้วามเห็น หรือฟ้องร้อง กลัน่แกลง้ กล่าวหาทางวนิยั เป็นตน้  
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พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๓๓ มีบทบญัญติัท่ีเป็นหลกัประกนัอ านาจอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาคดี และป้องกนัมิให้ผูบ้ริหารศาลเขา้ไปยุ่งเก่ียวแทรกแซงการท าหน้าท่ีในการ
พิจารณาพิพากษาคดีขององค์คณะ คือ “การเรียกคืนส านวนคดีหรือการโอนส านวนคดีซ่ึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์คณะผูพ้ิพากษาใด ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธาน       
ศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลชั้นตน้ หรือผูพ้ิพากษาหัวหนา้ศาล จะกระท าไดต่้อเม่ือเป็น
กรณีท่ีจะกระทบกระเทือนต่อความยติุธรรมในการพิจารณาหรือพิพากษาอรรถคดีของศาลนั้น  และ
รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค รองอธิบดีผูพ้ิพากษา
ศาลชั้นตน้ หรือผูพ้ิพากษาในศาลจงัหวดัหรือศาลแขวงท่ีมีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้น แล้วแต่กรณี      
ท่ีมิไดเ้ป็นองคค์ณะในส านวนคดีดงักล่าวไดเ้สนอความเห็นให้กระท าได.้..” ซ่ึงบทบญัญติัดงักล่าว
บญัญติัให้การจ่ายส านวนคดีให้ผูพ้ิพากษาจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายบญัญติั และได้
หา้มการเรียกคืนส านวนคดีหรือการโอนส านวนคดี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีจะกระทบกระเทือนต่อความ
ยติุธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเท่านั้น 

การพิจารณาและพิพากษาคดีก็เป็นดุลพินิจโดยอิสระของผูพ้ิพากษาหรือองค์คณะท่ีไดรั้บ
มอบส านวนนั้ นๆ เม่ือได้ด าเนินการไปโดยชอบแล้ว แม้ผู ้บริหารจะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ            
ค  าพิพากษาดงักล่าวก็ไม่สามารถโตแ้ยง้หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าพิพากษานั้นได ้จะท าไดเ้พียงการท า
ความเห็นแยง้ ซ่ึงผูท่ี้มีอ านาจในการท าความเห็นแยง้ดังกล่าว มีปรากฏในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม    
มาตรา ๑๑ (๑) คือ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผูพ้ิพากษา
ศาลชั้นตน้ หรือ ผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาล หากนัง่พิจารณาและพิพากษาคดีใดๆ ของศาลนั้น หรือเม่ือ
ไดต้รวจส านวนคดีใดแลว้มีอ านาจท าความเห็นแยง้ได้ ซ่ึงบนัทึกความเห็นแยง้ค าพิพากษานั้น เป็น
ระบบการตรวจสอบภายในของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดี และเป็นการตั้งประเด็นไวใ้ห้ตอ้งมี
การพิจารณาหากมีการอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษานั้นๆ 

นอกจากน้ี ผูพ้ิพากษาท่ีเป็นองคค์ณะกนั ต่างคนก็มีอิสระในการพิจารณาของตนเอง ในศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หากผูพ้ิพากษาคนใดมีความเห็นแยง้ ผูพ้ิพากษาคนนั้นต้องเขียนความ     
เห็นแยง้ของตนติดไวใ้นส านวน และจะแสดงเหตุผลแห่งขอ้แยง้ไวด้ว้ยก็ได ้ซ่ึงเป็นไปตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา ๑๔๐ (๒)   

แต่ผูพ้ิพากษาอ่ืนท่ีไม่ใช่องค์คณะ ก็ไม่อาจเขา้ไปแทรกแซงการพิจารณาพิพากษาคดีของ       
ผูพ้ิพากษาคณะอ่ืนได ้ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๖๖ 
บญัญติัว่า “ข้าราชการตุลาการต้องไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ขา้ราชการตุลาการอ่ืน หรือกระท าการใดๆอนัเป็นเหตุให้การพิจารณาพิพากษาคดีของขา้ราชการ
ตุลาการอ่ืนขาดความเป็นอิสระหรือความยติุธรรม” 
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อยา่งไรก็ดี ดุลพินิจอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษาตอ้งเป็นไปโดยชอบและสุจริต 
อยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายและนิติประเพณี  ตราบใดท่ีผูพ้ิพากษาปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นขอบเขตแห่ง
อ านาจหน้าท่ีในทางตุลาการโดยสุจริต และเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและ           
ขอ้กฎหมาย ย่อมไดรั้บความคุม้ครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ในทางตรงขา้ม
หากเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยทุจริตหรือโดยมิชอบแลว้ ก็จะตอ้งถูกตรวจสอบเช่นเดียวกบัเจา้หน้าท่ี
รัฐอ่ืนๆ เช่นกนั เพียงแต่ระบบการตรวจสอบฝ่ายตุลาการอาจมีความแตกต่างไปจากระบบการ
ตรวจสอบฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบญัญติั  

 
 หลกัประกนัความเป็นอสิระในทางส่วนตัว   
ผูพ้ิพากษาจะตอ้งมัน่ใจไดว้า่ตนจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ไม่ว่า

จะโดยการแต่งตั้ง โยกยา้ย การเล่ือนต าแหน่ง การงดการเล่ือนขั้นเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
หรือการถูกด าเนินการทางวินยั พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.
๒๕๔๓ จึงไดบ้ญัญติัใหมี้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ซ่ึงประกอบดว้ย ประธานศาล
ฎีกา เป็นประธานกรรมการ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นขา้ราชการตุลาการโดยได้รับเลือกจาก
ขา้ราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล ไดแ้ก่ ศาลฎีกา ๖ คน ศาลอุทธรณ์ ๔ คน และศาลชั้นตน้ ๒ คน 
นอกจากน้ียงัมีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ซ่ึงไม่เป็นขา้ราชการตุลาการ ซ่ึงได้รับเลือกจาก
วฒิุสภาอีก ๒ คน 

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีอ านาจหน้าท่ีเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัหน้าท่ีของ    
ผูพ้ิพากษา โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่าย  
ตุลาการศาลยุติธรรม มาตรา ๑๗ ก าหนดว่า ในการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ขา้ราชการตุลาการท่ีมิใช่ต าแหน่งผูช่้วยผูพ้ิพากษา การโยกยา้ยแต่งตั้ง การเล่ือนต าแหน่งขา้ราชการ
ตุลาการ และการงดการเล่ือนเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก   
ก.ต...” ทั้งน้ี ก.ต. มีอ านาจออกระเบียบใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

การใชดุ้ลพินิจในการท าหนา้ท่ีของ ก.ต. ไม่วา่จะเป็นการวินิจฉยั กลัน่กรองหรือการแสดง
ความคิดเห็น การลงมติ มิไดมี้ความแตกต่างจากการพิจารณาพิพากษาคดีแต่อย่างใด กล่าวคือตอ้ง
กระท าดว้ยความเป็นกลาง ปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อความยุติธรรม และยึดมัน่ในความเป็นอิสระ
ของตน 

การแต่งตั้งโยกยา้ยดงักล่าวจะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากขา้ราชการตุลาการ   
ผูน้ั้น เวน้แต่เป็นการแต่งตั้งโยกยา้ยตามวาระประจ าปี การเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน หรือเป็นกรณีท่ี  
ผูน้ั้นอยูใ่นระหวา่งถูกด าเนินการทางวนิยัหรือเป็นจ าเลยในคดีอาญา 



 8 

กรณีท่ีประธานศาลฎีกาจะสั่งให้ขา้ราชการตุลาการไปช่วยท างานชัว่คราวในกรณีจ าเป็น
เพื่อประโยชน์แก่ราชการศาลยุติธรรม ในต าแหน่งท่ีไม่ต ่ากว่าต าแหน่งท่ีผูน้ั้นด ารงอยู่ เกินกว่า       
๖ เดือน ประธานศาลฎีกาก็ตอ้งขอความเห็นชอบจาก ก.ต. ก่อน รวมทั้งตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก
ขา้ราชการตุลาการผูน้ั้นดว้ย หรือกรณีท่ีประธานศาลฎีกาจะสั่งให้โอนขา้ราชการตุลาการไปเป็น
ขา้ราชการพลเรือน ขา้ราชการศาลยติุธรรมหรือขา้ราชการฝ่ายอ่ืน ก็จะตอ้งให้ผูน้ั้นยินยอมและ ก.ต.
เห็นชอบดว้ย นอกจากน้ี กรณีท่ีจะรับกลบัเขา้รับต าแหน่งขา้ราชการตุลาการ ประธานศาลฎีกาก็จะ
สั่งไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ต. ก่อนเช่นกนั   

ดงันั้น การบริหารงานบุคคลไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง การให้พน้จากต าแหน่ง การเล่ือน
ต าแหน่ง การเล่ือนเงินเดือน หรือการลงโทษผูพ้ิพากษา พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่าย   
ตุลาการศาลยุติธรรม ก าหนดเป็นอ านาจของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมท่ีจะให้ความ
เห็นชอบ โดยไม่ให้เป็นอ านาจเฉพาะของผูบ้ริหารศาลโดยตรงเช่นองค์กรฝ่ายบริหารอ่ืนๆ ทั้งน้ี
เพื่อให้เป็นหลกัประกนัความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูพ้ิพากษาโดยสุจริต ไม่ถูกกลัน่
แกลง้โดยไม่เป็นธรรมหรือไดรั้บผลร้ายอยา่งใดๆจากการปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นๆ ดว้ยการจดัให้มีระบบ
การกลั่นกรอง ตรวจสอบถ่วงดุล โดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมท่ีแยกเป็นอิสระจาก
ผูบ้ริหารประจ าศาลนั้นๆ เป็นผูท้  าหนา้ท่ีโดยตรง  

 
การควบคุมและการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีผู้่พพิากษาศาลยุติธรรม 
 อยา่งไรก็ดี ดุลพินิจอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นอรรถคดีของผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรมมิใช่
จะเป็นไปอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัด แต่จะต้องเป็นไปโดยชอบและสุจริต อยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมายและนิติประเพณี ตราบใดท่ีผูพ้ิพากษาปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในขอบเขตแห่งอ านาจหน้าท่ีของ
ตุลาการท่ีสุจริต และใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ย่อมได้รับความ
คุม้ครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ในทางตรงขา้ม หากเป็นการใช้ดุลพินิจโดย
ทุจริตหรือโดยมิชอบแล้ว ก็จะตอ้งถูกตรวจสอบเช่นเดียวกบัเจา้หน้าท่ีรัฐอ่ืนๆ เช่นกนั เพียงแต่
ระบบการตรวจสอบฝ่ายตุลาการอาจมีความแตกต่างไปจากระบบการตรวจสอบฝ่ายบริหารหรือฝ่าย
นิติบญัญติั เพราะอาจมีผลสะทอ้นกลบัอนัอาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีของ   
ผูพ้ิพากษาได ้
 นอกจากน้ี ผูพ้ิพากษาท่ีท าหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึงอาจถูกคดัคา้นได ้เช่น ใน
กรณีมีเหตุตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา ๑๑ ผูพ้ิพากษานายนั้นมีผลประโยชน์
ไดเ้สียเก่ียวขอ้งในคดี เป็นญาติเก่ียวขอ้งกบัคู่ความฝ่ายหน่ึง หรือแมแ้ต่เป็นผูท่ี้ถูกอา้งเป็นพยานหรือ
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เป็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวขอ้งกบัคดี เป็นตน้ เช่นน้ี ผูพ้ิพากษาเม่ือทราบวา่มีเหตุท่ีตนอาจถูกคดัคา้นก็อาจ
ขอถอนตวัจากการนัง่พิจารณาคดีเอง หรือคู่ความท่ีเก่ียวขอ้งอาจยกขอ้คดัคา้นข้ึนอา้งต่อศาลก็ได ้ 
 การตรวจสอบการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพ้ิพากษา  มีทั้ งการตรวจสอบถ่วงดุลจาก
ภายในองคก์รศาลดว้ยกนัเอง  และการตรวจสอบโดยองคก์รภายนอก 
 
 การตรวจสอบภายในองค์กรศาล 
 การด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรม ซ่ึงเก่ียวข้องท่ามกลางความขดัแยง้ของ
คู่ความทั้งสองฝ่าย ผลการพิจารณาของศาลอาจมีทั้งฝ่ายท่ีไดรั้บประโยชน์หรือไดรั้บผลร้ายจากการ
พิจารณาหรือพิพากษานั้นโดยผลของกฎหมาย กรณีท่ีคู่ความฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกบัการ
พิจารณาหรือค าพิพากษาของศาลนั้น ก็อาจใช้สิทธิตามกระบวนการท่ีกฎหมายบญัญติัว่าดว้ยการ
อุทธรณ์หรือฎีกา เพื่อใหค้  าพิพากษานั้นถูกทบทวนอีกคร้ังโดยศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแลว้แต่กรณี   

แต่หากเห็นว่าการกระท าของผูพ้ิพากษานั้นมีเจตนาส่อไปในทางทุจริต ก็อาจใช้สิทธิ
ร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. ได ้หาก ก.ต. ตรวจสอบแลว้เห็นว่า         
ผูพ้ิพากษาผูน้ั้นกระท าความผิดจริงตามขอ้ร้องเรียน ก็อาจด าเนินการทางวินยั หรือหากการกระท า
นั้นเป็นความผิดทางอาญาก็อาจด าเนินคดีอาญาดว้ย ซ่ึงท่ีผา่นมาระหวา่งปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ ก.ต. 
ก็ไดมี้การด าเนินการทางวินยัและลงโทษผูพ้ิพากษากระท าผิดวินยัร้ายแรงฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี และ
บางคนมีพฤติการณ์เรียกรับสินบน จนท่ีสุดได้มีมติ ก.ต. ให้ขา้ราชการตุลาการพน้จากต าแหน่ง 
เน่ืองจากทุจริตต่อหนา้ท่ี รวมทั้งส้ิน ๙ คน  
 ในช่วง ๒ – ๓ ปีท่ีผ่านมา ได้มีเหตุการณ์การฟ้องร้องให้ด าเนินคดีกับผู ้พิพากษา            
ศาลยุติธรรมในความผิดฐานปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ อนัเก่ียวเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีในการ
พิจารณาพิพากษาคดี ซ่ึงเป็นกรณีท่ีผูเ้สียหายเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม อาทิ การ
กล่าวหาวา่ผูพ้ิพากษาตดัพยานโดยมิชอบ หรือการกล่าวหาวา่กระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
แกไ้ขขอ้ความในเอกสารโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ซ่ึงศาลก็รับค าฟ้องไวพ้ิจารณา บางคดีศาลได้มี   
ค  าพิพากษาว่าการตดัพยานนั้นเป็นดุลพินิจของผูพ้ิพากษา เป็นการใช้อ านาจโดยอิสระ ไม่มีเจตนา
กลัน่แกล้งโจทก์ จึงมีค าพิพากษายกฟ้อง อนัเป็นการท่ีศาลยืนยนัหลักความอิสระในการปฏิบติั
หน้าท่ีของผูพ้ิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีว่า หากเป็นการใช้ดุลพินิจโดยสุจริตชอบด้วย
กฎหมายแลว้ ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองการใชดุ้ลพินิจนั้นๆ  
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  การตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรภายนอก 
 การท่ีองค์กรภายนอกจะมาตรวจสอบถ่วงดุลการท าหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดีของ           
ผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรม เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน ทั้งตอ้งให้ความเคารพและค านึงถึงผลกระทบถึง
ความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยใหก้ารรับรองไว ้ 
 แต่อย่างไรก็ตาม ผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรม ก็ตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมายเช่นเดียวกบัขา้ราชการ
และประชาชนทัว่ไป หลกัความคุม้ครองความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาจ ากดัอยู่เฉพาะในกรณีท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีโดยสุจริตและอยู่ภายใตก้ฎหมายเท่านั้น หากมีเหตุอนัควรสงสัยว่าไดป้ฏิบติัหน้าท่ี  
ส่อไปในทางทุจริต มิชอบดว้ยกฎหมาย ก็จะตอ้งเขา้สู่ระบบการตรวจสอบเช่นเดียวกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ
ในหน่วยงานอ่ืนๆ  
 

๑. การตรวจสอบโดยวุฒิสภา 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐ บญัญติัให้วุฒิสภา
มีอ านาจถอดถอน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธาน   
ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออยัการสูงสุด ออกจากต าแหน่ง 
หากผูน้ั้นมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่ง
หนา้ท่ีราชการ ส่อวา่กระท าผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยุติธรรม ส่อวา่จงใจใชอ้  านาจหนา้ท่ีขดัต่อ
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่ง
ร้ายแรง และรวมถึงให้มีอ านาจถอดถอนผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอยัการ หรือผูด้  ารง
ต าแหน่งระดบัสูง ทั้งน้ีตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต ซ่ึงมาตรา ๕๘ ของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ก าหนดต าแหน่งของผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรมท่ี
อาจถูกวฒิุสภาถอดถอนออกจากต าแหน่งได ้คือ ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา ผูพ้ิพากษา
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด (ผูเ้ขียนตรวจสอบแลว้ขณะน้ียงัไม่มีการออกประกาศ
ดงักล่าว) 
 แสดงให้เห็นถึงผูใ้ช้อ  านาจรัฐทั้งสามฝ่าย ได้แก่ อ านาจบริหาร อ านาจนิติบญัญติัและ
อ านาจตุลาการ สามารถถูกตรวจสอบได้โดยกระบวนการถอดถอนออกจากต าแหน่งตามท่ี
รัฐธรรมนูญบญัญติั โดยมาตรา ๒๗๑ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกวา่หน่ึงในส่ีของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภา
เพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวออกจากต าแหน่ง
ได้ นอกจากน้ีประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคนมีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอให ้
ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากต าแหน่งไดต้ามมาตรา ๑๖๔ ซ่ึงหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
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เง่ือนไขในการท่ีประชาชนจะเขา้ช่ือร้องขอตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต   
 
 ๒. การตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
      พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๘ การตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงผูพ้ิพากษาและตุลาการอยูใ่นบงัคบั  

ตามมาตรา ๘๔ (๒) ว่า ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๙ การกล่าวหาเจา้หน้าท่ีของรัฐดงัต่อไปน้ี    
ว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี  กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม  ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในขณะท่ีผูถู้ก
กล่าวหาเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือพน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่เกินหา้ปี 

มาตรา ๘๘ เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดรั้บค ากล่าวหาเจา้หน้าท่ีของรัฐตามมาตรา ๘๔ 
หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ดกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี กระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยุติธรรม ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ด าเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนขอ้เทจ็จริง 

มาตรา ๘๙/๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาเห็นสมควร อาจส่งเร่ืองท่ีมีการ
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ ว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
กระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยุติธรรม ท่ี
อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนด าเนินการทางวินยัหรือ
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี แลว้แต่กรณี หรือส่งเร่ืองใหพ้นกังานสอบสวนด าเนินการตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได ้

มาตรา ๙๒ ในกรณีมีมูลความผดิทางวนิยั เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพ้ิจารณาพฤติการณ์
แห่งการกระท าความผิดแลว้มีมติวา่ผูถู้กกล่าวหาผูใ้ดไดก้ระท าความผิดวินยั ให้ประธานกรรมการ
ส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู ่พร้อมทั้งความเห็นไปยงัผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอน
ผูถู้กกล่าวหานั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินยัตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมี้มติ โดย  
ไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยัอีก ในการพิจารณาโทษทางวินยัแก่ผูถู้กกล่าวหา ให้ถือ
วา่รายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นส านวนการสอบสวนทางวินยัของ
คณะกรรมการสอบสวนวินยั  ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล
ของผูถู้กกล่าวหานั้นๆ แลว้แต่กรณี 
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กรณีผูถู้กกล่าวหาเป็นขา้ราชการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 
ขา้ราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง หรือข้าราชการอยัการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ ให้ประธาน
กรรมการส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยงัประธานคณะกรรมการตุลาการ 
ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอยัการ แลว้แต่กรณี เพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้ง 
ศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการโดยเร็ว 
โดยให้ถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป .ป.ช. เป็นส่วนหน่ึงของส านวนการ
สอบสวนด้วย และเม่ือด าเนินการได้ผลประการใดแล้วให้แจง้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดมี้ค าสั่งลงโทษทางวินยัหรือวนัท่ีไดมี้ค าวินิจฉัยวา่ไม่มีความผิดวินยั
...” 

เม่ือพิจารณาตามบทบญัญติัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตฯ แลว้จะเห็นวา่  การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีน้ี จะแตกต่าง
จากกระบวนการถอดถอนท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ มาตรา ๘๔ ของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
ดงักล่าว ประกอบมาตรา ๘๘ บญัญติัใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวนกรณีท่ีมีผูก้ล่าวหาวา่
ผูพ้ิพากษาว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือ
กระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม   

ส่วนกรณีท่ีจะด าเนินการทางวินัย มาตรา ๙๒ กฎหมายได้บัญญัติให้วิธีการในการ
ด าเนินการทางวินยักบัผูพ้ิพากษา หรือตุลาการ หรืออยัการ มีความแตกต่างจากการด าเนินการทาง
วินยักบัเจา้หน้าท่ีอ่ืน กล่าวคือ ในขณะท่ีขา้ราชการประเภทอ่ืน เม่ือประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่ง
รายงานและเอกสารท่ีมีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยงัผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอน     
ผูถู้กกล่าวหานั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดมี้มติโดย   
ไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทางวนิยัของคณะกรรมการสอบสวนวนิยั   

แต่หากเป็นการด าเนินการกบัผูพ้ิพากษา หรือตุลาการ หรืออยัการ กฎหมายบญัญติัให้ส่ง
รายงานและเอกสาร พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยงัประธานคณะกรรมการ
ตุลาการ (กรณีท่ีเป็นผูพ้ิพากษา) โดยให้ถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็น
เพียงส่วนหน่ึงของส านวนการสอบสวนด้วย และเม่ือด าเนินการไดผ้ลประการใดแล้วให้แจง้ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดมี้ค าสั่งลงโทษทางวินยัหรือวนัท่ีไดมี้  
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ค าวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัย ซ่ึงจะเห็นว่า ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดังกล่าวไม่มี        
ผลผกูพนัเป็นท่ียติุวา่คณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมตอ้งเห็นชอบดว้ย   

อยา่งไรก็ดี ในอดีตท่ีผา่นมาเกิดการวพิากษว์จิารณ์กนัอยา่งกวา้งขวาง กรณีท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะด าเนินการไต่สวนผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรมท่านหน่ึง ในขอ้กล่าวหาวา่มีเหตุอนัควรสงสัย
ว่าได้กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือกระท า
ความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม โดยคณะกรรมการป.ป.ช.อา้งเหตุแห่งอ านาจตาม มาตรา 
๘๘ แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ ซ่ึงบญัญติัวา่ “เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรั้บค ากล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามมาตรา ๘๔ 
หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูใ้ดกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีกระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยุติธรรม ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนตามหมวด ๔ การไต่สวนขอ้เทจ็จริง” 
 กรณีดงักล่าวก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นในประเด็นขอ้กฎหมายท่ีแตกต่างกนัทั้งฝ่าย
ศาลยุติธรรม และฝ่ายคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะ  
ไต่สวนผูพ้ิพากษาซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระท าความผิดอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในการพิจารณา
หรือพิพากษาคดีหรือไม่ ซ่ึงผูเ้ขียนจะไม่น ามากล่าวถึงในท่ีน้ี เน่ืองจากยงัมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั   
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 แมรั้ฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะบญัญติัให้ผูพ้ิพากษาจะตอ้งวางตวัเป็นกลางและ
มีความเป็นอิสระในการท าหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ทั้งยงัมีกลไกในการเป็นหลกัประกนั
ความเป็นอิสระ และป้องกนัมิให้มีการแทรกแซงการปฏิบติัหน้าท่ีของผูพ้ิพากษาในการอ านวย
ความยติุธรรมใหก้บัประชาชนอยา่งแทจ้ริง แต่ก็ยงัปรากฏวา่เหตุแห่งความไม่เป็นกลางและไม่เป็น
อิสระก็เกิดจากตัวผูพ้ิพากษาเอง ดังนั้ น การคดัเลือกผูพ้ิพากษาเร่ิมแต่ขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณสมบติัของผูส้มคัรสอบจึงต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด และในระหว่างการปฏิบติัหน้าท่ีหากมี
ขอ้บกพร่องหรือมีการแทรกแซง ก็ตอ้งมีการตรวจสอบภายในองค์กรกนัอย่างจริงจงั นอกจากน้ี    
รัฐก็ต้องมีหลักประกันให้ด้วยว่าเม่ือเข้าสู่กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมแล้ว          
ผูพ้ิพากษาจะได้รับความคุม้ครอง ไม่มีการรวมตวัต่อต้าน กดดัน หรือแมแ้ต่วิพากษ์วิจารณ์การ
ท างาน จนเกิดความรู้สึกหวัน่เกรง หรือไม่ปลอดภยัขณะปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงจะเป็นตน้เหตุให้เกิด
ความรู้สึกท่ีไม่เป็นอิสระในการท างาน   
 อยา่งไรก็ตาม ผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรม ก็ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายเช่นเดียวกบัขา้ราชการและ
ประชาชนทัว่ไป หลกัความคุม้ครองความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาจ ากดัอยูเ่ฉพาะในกรณีท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีโดยสุจริตและอยู่ภายใต้กฎหมาย หากกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าได้ปฏิบติัหน้าท่ีส่อไป
ในทางทุจริต มิชอบดว้ยกฎหมาย ก็จะตอ้งเขา้สู่ระบบการตรวจสอบเช่นเดียวกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ
อ่ืนๆ ซ่ึงสามารถถูกตรวจสอบไดท้ั้งจากภายในองคก์รดว้ยกนัเอง และการตรวจสอบจากภายนอก
องคก์ร    

แต่การตรวจสอบถ่วงดุลการท าหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีของผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรม เป็น
เร่ืองท่ีละเอียดอ่อน ทั้ งต้องให้ความเคารพและค านึงถึงผลกระทบถึง ความเป็นอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาคดีซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยให้การรับรองไว ้และมิให้มีลกัษณะเป็น
การแทรกแซงการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษา อนัน าไปสู่การสูญเสียความยติุธรรม  
 ทุกฝ่ายตอ้งให้การยอมรับและเคารพต่อหลกัความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาและตุลาการ
ดว้ยการปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัด และเป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งให้การ
คุม้ครองและรับรองความเป็นอิสระดงักล่าว ในขณะเดียวกนัผูพ้ิพากษาจะตอ้งยึดถือการปฏิบติัใน
การท าหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีให้สมดงัถอ้ยค าถวายสัตยป์ฏิญาณต่อพระมหากษตัริยซ่ึ์งบญัญติั
ไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๑ วา่  
 “ขา้พระพุทธเจา้ (ช่ือผูป้ฏิญาณ) ขอถวายสัตยป์ฏิญาณว่า ขา้พระพุทธเจา้จะจงรักภกัดีต่อ
พระมหากษตัริยแ์ละจะปฏิบติัหนา้ท่ีในพระปรมาภิไธยดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โดยปราศจากอคติ
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ทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชอาณาจกัร ทั้งจะรักษาไว้
และปฏิบติัตามซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายทุกประการ” 
 

 



บรรณานุกรม 
   
เอกสารอ้างองิ / กฎหมาย 

ภาษาไทย  
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

ประมวลจริยธรรมตุลาการ พ.ศ.๒๕๕๒ 

พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒  

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 
 (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
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สิทธิศกัด์ิ  วนะชกิจ.  ป.ป.ช.ไต่สวนผูพ้ิพากษา  :  สร้างสรรคห์รือแทรกแซง ประโยชน์สุดทา้ยใครไดใ้ครเสีย. 
 สืบคน้จาก www.library.coj.go.th 

สหรัฐ  กิติ ศุภการ. ความซ่ือสัตยข์องผูพ้ิพากษา. สืบคน้จาก www.library.coj.go.th 
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