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หลกัเกณฑในการคดัคานผูพพิากษาหรอืตลุาการ
ในการพจิารณาพพิากษาคดี

๑. ความนํา
 หลักความเปนกลาง ถือเปนหลักการหนึ่งในความยุติธรรมตามธรรมชาติ๑ (Jus naturale) 
ซึ่งเกดิขึ้นจากแนวความคดิพื้นฐานที่วา หากบคุคลมอํีานาจสั่งการในเรื่องที่ตนมสีวนไดเสยีอยู บคุคลน้ัน
กจ็ะสูญเสียความเปนกลางและไมอาจวนิิจฉยัสั่งการโดยปราศจากอคติในเรื่องน้ัน ๆ  ได ดงัน้ัน หลกัการ
ดังกลาวนี้จึงนํามาใชในองคกรของรัฐที่มีอํานาจวินิจฉยัในเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนหลักความเปนกลาง
ของผูพพิากษาหรอืตุลาการ ซึ่งนํามาสูการคดัคานผูพพิากษาท่ีมีประโยชนไดเสยีในคดมิีใหเปนผูวนิจิฉยั
ในคดีนัน้ หรือหลกัความเปนกลางขององคกรฝายปกครองทีห่ามมิใหเจาหนาทีข่องรัฐหรือกรรมการ
ในคณะกรรมการใด ๆ ทีม่ีอํานาจพิจารณาทางปกครอง พิจารณาและวินิจฉัยสั่งการหรือรวมประชุม
และลงมติในเรื่องใด ๆ ที่ตนมีสวนไดเสียอยู๒ เปนตน
 หากจะกลาวถึงแตเฉพาะเรื่องหลักความเปนกลางของผูพิพากษาหรือตุลาการ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น สําหรับประเทศไทย
นอกจากจะไดมีการบัญญัติรับรองหลักการดังกลาวนี้เอาไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๒)๓ แลว ก็ยังไดมีการบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับการเรื่องดังกลาวไว
ในกฎหมายอีกหลายฉบับดวยกัน จึงเปนทีน่าสนใจวา บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการคัดคาน
ผูพิพากษาหรือตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายฉบับตาง ๆ ในประเทศไทยนั้น 
ไดมีการวางหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวไวเหมือนกันหรือมีความแตกตางกนัอยางไรบาง 

๑ เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน, “องคกรและวิธีการคุมครองประชาชนและควบคุมฝายปกครองภายในฝายปกครอง
ในประเทศไทย”, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หนา ๑๗๑.

๒ บุปผา  อัครพิมาน, “หลักกฎหมายทั่วไป”, วารสารวิชาการศาลปกครอง, ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑, (มกราคม – เมษายน ๒๕๔๘), 
หนา ๑๔ – ๑๕.

๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๒) บัญญัติวา
 “มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังตอไปนี้

     ฯลฯ                 ฯลฯ

  (๒) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอยางนอยตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย 
การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคาน
ผูพิพากษาหรือตุลาการ...”.
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 ดังนั้น เพื่อเปนขอมูลและความรูสําหรับทานผูอานเพื่อใชประกอบในการใชสิทธิคัดคาน
ผูพิพากษาหรือตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี คอลัมนมุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติฉบับนี้
จงึขอเสนอบทความ เรื่อง “หลกัเกณฑในการคัดคานผูพิพากษาหรอืตุลาการในการพจิารณาพพิากษาคด”ี 
ซึ่งจะกลาวถึงหลักเกณฑในการคัดคานผูพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
และกฎหมายอื่น ๆ ดังนี้ 

๒. หลักเกณฑในการคัดคานผูพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง
 เมือ่มีคดีเขามาสูศาลแลว การที่คู ความฝายใดฝายหนึ่งจะคัดคานผูพิพากษานั้น มิใชวา
จะอางเหตุอยางใดอยางหนึ ่งตามที่ตนพอใจขึ ้นเปนเหตุคัดคานได แตจะตองเปนเหตุทีบ่ัญญัติ
อยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ซึ่งไดบัญญัติหลักเกณฑ
ในการคัดคานผูพิพากษาไว ดังนี้

 ๒.๑ เหตุคัดคานผูพิพากษา
  (๑) การมีผลประโยชนไดเสียเกี่ยวของในคดี๔

   คาํวา “มผีลประโยชนไดเสยีเกี่ยวของ” หมายถงึ ผูพพิากษาคนนั้นเปนผูมีสวนไดเสยี
โดยตรงหรือโดยใกลชิดในคดีนัน้ ซึ ่งถาคู ความฝายใดแพหรือชนะคดีแลวจะกระทบกระเทือน
ถึงผลประโยชนของผูพิพากษาดวย เชน ผูพิพากษานั้นเปนผูถือหุนอยูในหุนสวนหรือบริษัทซึ่งเปน
คูความ หากหุนสวนหรือบริษัทนั้นแพคดี ก็ยอมกระทบถึงสวนไดเสียหรือผลประโยชนของผูพิพากษา
โดยตรง๕ เปนตน
  (๒) การมีความสัมพันธสวนตัวกับคูความ๖ ไดแก
   (๒.๑) กรณีเปนญาติเกีย่วของกับคูความฝายใดฝายหนึ่ง กลาวคือ เปนบุพการี 
หรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ เชน ปู ยา ตา ยาย ทวด ลูก หลาน เหลน ลื่อ เปนตน หรือเปนพี่นอง
ไมวาจะรวมบดิามารดาเดยีวกนั หรอืเปนพี่นองรวมบดิาหรอืรวมมารดาเดยีวกันก็ได รวมทั้งลกูพี่ลกูนอง 

๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๑).
๕ มาโนช  จรมาศ, คําสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๒๒ วาดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค ๑ – ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๑) น. ๑๖๕.
๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๒).
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คือ ลูกของลุง ปา นา อา ทีเ่ปนพี่นองกับบิดาหรือมารดาของผูพิพากษานับไดเพียงสามชั้น หรือ
เปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงาน เชน พอตาหรือแมยายของผูพิพากษา นับไดเพียงสองชั้น 
   (๒.๒) กรณเีปนผูแทนโดยชอบธรรม หรอืผูแทน หรอืไดเปนทนายความของคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งมาแลว๗

    คําวา “ผูแทนโดยชอบธรรม” ในกรณีนี้ หมายถึง ผูแทนโดยชอบธรรม
ตามความหมายแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑ (๑๓) ซึ่งมีความหมายกวางกวา
ผูแทนโดยชอบธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งนอกจากบิดามารดาของผูเยาวแลว 
ยังหมายความรวมถึงผูอนุบาลและผูพิทักษดวย สวนคําวา “ผูแทน” หมายความวา การเปนผูแทน
ของตัวความไมวาในกรณีใด ๆ เชน ผูแทนนิติบุคคล หรือผูแทนเฉพาะคดีซึ ่งศาลมีคําสั่งแตงตั้ง
ใหดาํเนนิกระบวนพจิารณาแทนผูไรความสามารถตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง มาตรา ๕๖ 
วรรคสี ่และรวมไปถงึผูเขาดาํเนนิคดแีทนคูความในศาลโดยการมอบอํานาจหรอืในฐานะผูจดัการมรดก 
สวนทีว่าไดเปนทนายความของคูความฝายใดฝายหนึ่งมาแลว ไมไดหมายความเพียงเปนทนายความ
แกตางวาตางใหเทานัน้ แมเพียงเคยรับปรึกษาคดีเรือ่งนัน้ในฐานะทนายความ ก็อยูในฐานะทีจ่ะ
ถูกคัดคานไดเชนเดียวกัน สวนการเคยเปนทนายความใหแกคูความฝายใดในคดีอืน่ ไมนาจะเขา
เหตุคัดคานได๘    
   (๒.๓) กรณีมคีดีอกีเรื่องหนึ่งอยูในระหวางพิจารณา ซ่ึงผูพิพากษานั้นเอง หรอืภรยิา 
หรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของผูพิพากษานั้นฝายหนึ่ง พิพาทกับคูความ
ฝายใดฝายหน่ึง หรือภริยา หรือญาติทางสบืสายโลหติตรงขึน้ไปหรอืตรงลงมาของคูความอกีฝายน้ัน
อีกฝายหนึ่ง๙ 
    เหตุคัดคานในกรณีนี้ แมวาจะไมใชเปนเรื่องความสัมพันธสวนตัวกับคูความ
ในคดีทีผู่พิพากษานัน้พิจารณาอยูโดยตรงก็ตาม แตก็เปนความสัมพันธสวนตัวในทางออม ซึง่เปน
เหตุจูงใจใหเกิดอคติได จึงอาจรองคัดคานไดเชนเดียวกัน
   (๒.๔) กรณีเปนเจาหนี้หรอืลกูหนี ้หรอืเปนนายจางของคูความฝายใดฝายหน่ึง๑๐  
    โดยความเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางนั ้นจะตองยังคงมีอยู
ในขณะที่พิจารณาคดีนัน้ หากวาความเปนหนี้หรือความเปนนายจางระหวางผูพิพากษาและคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งไดสิ้นสุดลงแลวในระหวางการพิจารณา ก็ไมมีเหตุที่จะคัดคานในกรณีนี้ไดอีก๑๑

๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๔).
๘ มาโนช  จรมาศ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๕, น. ๑๖๗ – ๑๖๘.
๙ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๖).
๑๐ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๗).
๑๑ มาโนช  จรมาศ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๕, น. ๑๖๘ – ๑๖๙.
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  (๓) การมีความเกี่ยวของกับคดีนั้นมากอน 
   (๓.๑) กรณีเปนผูที่ไดถูกอางเปนพยานโดยที่ไดรูเห็นเหตุการณ หรือโดยเปน
ผูเชี่ยวชาญมีความรูเปนพิเศษเกี่ยวของกับคดีนั้น๑๒

    การกําหนดเหตุคัดคานในกรณีนี้ เนื่องจากการทําหนาทีเ่ปนพยานในศาล
อาจเปนเหตุใหผูพิพากษานั้นมีอุปาทานไปในทางใดทางหนึ่งจนขาดความเที่ยงธรรมได   
     (๓.๒) กรณีเปนผูพิพากษานั่งพิจารณาคดีเดียวกันนั้นในศาลอื่นมาแลว 
หรือเปนอนุญาโตตุลาการมาแลว๑๓

    เหตคุดัคานกรณน้ีีจํากัดเฉพาะกรณท่ีีเปนผูพพิากษาที่น่ังพจิารณาคดเีดยีวกนันั้น
ในศาลอื่นมาแลว มิใชเปนเพียงเรื่องเดียวกัน เชน เปนผูพิพากษาพิจารณาคดีในศาลชั้นตนมาแลว 
ตอมาไดเลื่อนเปนผูพิพากษาศาลอุทธรณ จึงตองหามพิจารณาคดีเดียวกันอีก แตถาเปนผูพิพากษา
ศาลอาญานั่งพจิารณาคดอีาญาแลวตอมายายมาอยูศาลแพงและตองพจิารณาคดแีพงเกี่ยวเน่ืองกับคดอีาญา
เรื่องกอน ก็ยอมไมเขาเหตุคัดคานกรณีนี ้ แมจะเปนเรื่องเดียวกันแตเปนคนละคดี๑๔ หรือวาเปนคดี
ที่เกี่ยวของกันแตมิใชคดีเดียวกันก็จะยกมาเปนเหตุคัดคานในกรณีนี้มิไดเชนเดียวกัน๑๕

  (๔) การที่ศาลนั้นมีผูพิพากษาแตเพียงคนเดียว๑๖ 
   กรณีศาลใดมีผูพิพากษาแตเพียงคนเดียว นอกจากผูพิพากษานั้นอาจถูกคัดคาน
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังทีก่ลาวมาแลวทัง้หมดในขอ ๒.๑ (๑) - (๔) ขางตนแลว ผูพิพากษานั้นยังอาจ
ถูกคัดคานดวยเหตุประการอื่นไดดวย หากวาเหตุนั้นมีสภาพรายแรง ซึ่งอาจทําใหการพิจารณาหรือ
พิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไป
 ๒.๒ ขั้นตอนในการคัดคานผูพิพากษา๑๗

  (๑) วิธีการยื่นคําคัดคานผูพิพากษา และการถอนตัวของผูพิพากษา 
   กรณมีีเหตท่ีุจะคดัคานผูพพิากษาอยางใดอยางหน่ึงดงัท่ีกลาวมาขางตน หากคูความ
ฝายใดประสงคจะคัดคานผูพิพากษา กฎหมายไดกําหนดใหคูความมีสิทธิคัดคานผูพิพากษานั้นได
โดยตองทําเปนคํารองยื่นตอศาล หรือกรณีหากผูพิพากษานั้นเองจะยื่นคําบอกกลาวตอศาลแสดงเหตุ
ที่ตนอาจถูกคัดคาน แลวขอถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาคดีนั้นก็ได

๑๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๓).
๑๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ (๕).
๑๔ มาโนช  จรมาศ, อางแลว เชิงอรรถที่ ๕, น. ๑๖๘.
๑๕ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓/๒๕๓๘.
๑๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๒.
๑๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔.
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  (๒) ระยะเวลาในการยื่นคัดคานผูพิพากษา
   กฎหมายไดกําหนดใหคูความอาจยื่นคํารองคัดคานผูพิพากษาไดกอนวันสืบพยาน 
แตถาไดทราบเหตท่ีุพงึคดัคานไดในระหวางการพจิารณา ก็ใหย่ืนคาํรองคดัคานไมชากวาวันนัดสบืพยาน
ครั้งตอไปแตตองกอนเริ่มสืบพยานเชนวานั้น
  (๓) การพิจารณาคํารองคัดคาน
    เม่ือศาลไดรบัคาํรองคดัคานแลว ศาลจะตองพจิารณาดวูาเหตท่ีุคูความยกขึ้นคดัคาน
นัน้เปนเหตุทีจ่ะคัดคานไดตามกฎหมายหรือไม ถาไมมีเหตุทีจ่ะคัดคานไดตามทีก่ฎหมายกําหนดแลว 
ศาลก็ตองยกคํารองเสีย แตหากคํารองคัดคานมีเหตุตามที่กฎหมายกําหนดและผูพิพากษาที่ถูกคัดคาน
ไมยอมถอนตัว ศาลก็ตองฟงคําแถลงและพยานหลักฐานที่คูความนํามาเสนอตอศาล แลวออกคําสั่ง
ยอมรับหรือยกเสียซึ่งคําคัดคานนั้น คําสั่งเชนวานี้ใหเปนที่สุด

๓. หลักเกณฑในการคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอื่น 
 

ลําดับ รายชื่อกฎหมาย เนื้อหาของกฎหมาย

๑. ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความ
อาญา

 มาตรา ๑๕ วิธีพิจารณาขอใดซึ ่งประมวลกฎหมายนี ้ม ิไดบ ัญญัติ
ไวโดยเฉพาะ ใหนําบทบญัญติัแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาใชบังคับเทาที่พอจะใชบังคับได 

มาตรา ๒๗ ผูพิพากษาในศาลใดซึ่งชําระคดีอาญา จะถูกตั้งรังเกียจ
ตามบทบัญญตัิแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึง่บญัญตัิไว
ในเรื่องนั้นก็ได

๒. พระราชบัญญัติ
ป ร ะ ก อ บ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
ว า ด ว ย วิ ธี
พิ จ า ร ณ า ค ดี
อ า ญ า ข อ ง
ผู ดํารงตําแหนง
ท า ง ก า ร เ มื อ ง 
พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๑๔ ผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษายอมพนหนาทีใ่นคดีเมือ่
(๑) พนจากการเปนขาราชการตุลาการ
(๒) ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหไปดํารงตําแหนงที่ศาลอื่น
(๓) ถอนตัวเนือ่งจากการคัดคานผูพิพากษา และองคคณะผูพิพากษา

มีคําสั่งยอมรับตามคําคัดคานในมาตรา ๑๖
ในกรณีทีม่ ีเหตุตามวรรคหนึ ่ง ใหดําเนินการเลือกผู พิพากษาแทนที่

ตามวิธีการในมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๖ หากคู ความฝายใดประสงคจะคัดคานผู พิพากษาคนใด

ทีไ่ดรับเลือกเปนผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษา เนือ่งจากมีเหตุอันจะ
คัดคานผูพิพากษาได ใหยื่นคํารองตอศาลกอนเริ่มการไตสวนพยานหลักฐาน 
ในการนี ้ ใหองคคณะผูพิพากษาไตสวนตามที่เห็นสมควรแลวมีคําสัง่ยอมรับ
หรือยกคําคัดคาน คําสัง่นีเ้ปนทีส่ดุ และใหนาํบทบญัญตัิวาด วยการคัดคาน
ผูพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความแพงมาใชบังคบัโดยอนโุลม 
การคัดคานผูพิพากษาจะกระทํามิได หากไดเริ่มการไตสวนพยานหลักฐาน
ไปแลวเวนแตผู คัดคานจะสามารถแสดงตอศาลไดวามีเหตุสมควรทําให
ไมสามารถคัดคานไดกอนนั้น
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ลําดับ รายชื่อกฎหมาย เนื้อหาของกฎหมาย

๓. ขอกําหนดเก่ียวกับ
การดํ า เ นิ นคดี
ข อ ง ศ า ล ฎี ก า
แผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนง
ท า ง ก า ร เ มื อ ง 
พ.ศ. ๒๕๔๓

ขอ ๔  เมื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกาเลือกองคคณะผูพิพากษาตามมาตรา 
๑๓ แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาคดอีาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว ใหประธานศาลฎีกาประกาศ
รายชื่อองคคณะผูพิพากษาไวที่ศาลฎีกาภายในกําหนด ๕ วัน นับแตวัน
ประชุมใหญ เพ่ือใหคูความทราบและมีโอกาสคัดคานผูพิพากษาคนใดท่ีไดรับเลือก
เปนผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษาคดีนั้น

ลําดับ รายชื่อกฎหมาย เนื้อหาของกฎหมาย

๔. ข อ กํ า ห น ด
ศาลรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ย วิ ธี
พิ จ า รณ า แ ล ะ
การทําคําวินิจฉัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐

ขอ ๑๐  ตุลาการอาจถูกคัดคานไดในเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีสวนไดเสียเกี่ยวของในคํารองที่ขอใหวินิจฉัย
(๒) เปนหรือเคยเปนสามีหรือภริยา หรือญาติของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง 

คอื เปนบพุการหีรอืผูสบืสนัดานไมวาชัน้ใด ๆ  หรอืเปนพีน่องหรอืลูกพีล่กูนอง
นับไดเพียงสามชั้น หรือเปนญาติทางการสมรสนับไดเพียงสองชั้น

(๓) เคยถูกอางเปนพยาน โดยท่ีไดรูเห็นเหตุการณ เวนแตเคยมีสวนรวม
ในวิธีพิจารณาตามกระบวนการทางนิติบัญญัติ หรือเคยแสดงความเห็น
ในฐานะเปนผูเชี่ยวชาญมีความรูเปนพิเศษในปญหาขอกฎหมายเกี่ยวของ
กับคํารองนั้น

(๔) เปนผูแทนโดยชอบธรรมของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมากอน
(๕) เปนกรรมการกฤษฎีกาหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งพิจารณาคํารอง

ในเรื่องเดียวกันนั้นมากอน
(๖) มคีดอียูในระหวางการพิจารณาท่ีตลุาการน้ันเอง สาม ีภรยิา หรอืญาติ 

สืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือลงมาของตุลาการนั้นฝายหนึ่ง พิพาทกับคูกรณี 
สามี ภริยา หรือญาติสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือลงมาของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง

ขอ ๑๑ เมื่อมีเหตุที่จะคัดคานอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๑๐ เกิดขึ้นแก
ตุลาการคนใด ตุลาการนั้นเองจะแถลงตอศาลแสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดคาน 
แลวขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีนั้นก็ได

ขอ ๑๒ เมื่อมีเหตุท่ีตุลาการอาจถูกคัดคานไดตามขอ ๑๐ คูกรณีหรือ
ผูเกี่ยวของอาจยกขอคัดคานขึ้นอางโดยทําเปนคํารองคัดคานยื่นตอศาลได
 ไมวาในเวลาใด ๆ กอนมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งชี้ขาด

เมื่อมีการยื่นคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการซึ่งถูกคัดคาน
งดการปฏิบัติหนาที่ไวจนกวาศาลจะไดมีการชี้ขาดในเรื่องที่คัดคานนั้น

การกระทําใดๆ ของตุลาการซึ่งถูกคัดคานที่ไดดําเนินไปกอนมีเหตุที่อาจ
ถูกคัดคานนั้นยอมสมบูรณไมเสียไปเพราะเหตุที่ศาลมีคําสั่งยอมรับคํารอง
คัดคาน เวนแตศาลจะกําหนดเปนอยางอื่น
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ขอ ๑๓ เมือ่มีการยื ่นคํารองคัดคานตุลาการคนใด และตุลาการซึ ่ง
ถูกคัดคานไมขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีนัน้ ใหศาลพิจารณาคํารอง
คัดคานและบันทึกคําชี้แจงของตุลา การซึ่งถูกคัดคานโดยอาจฟงคําแถลงของ
คูกรณีและตุลาการซ่ึงถูกคัดคาน รวมท้ังพยานหลักฐานอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรแลว
ออกคําสั่งยอมรับหรือยกเสียซึ่งคํารองคัดคานนั้น คําสั่งดังกลาวใหเปนที่สุด

เม่ือศาลตองพจิารณาตามวรรคหนึง่ ตลุาการซึง่ถกูคดัคานจะรวมพจิารณา
หรือออกเสียงลงคะแนนชี้ขาดคํารองคัดคานมิได

การชี้ขาดคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่งใหถือตามคะแนนเสีย งขางมาก 
ถาคะแนนเสียงเทากันใหถือตามคํารองคัดคาน

ขอ ๑๔ ตุลาการจะขอถอนตัวจากการพิจารณาคดีหรือการทําคําวินิจฉัย
หรือคําสัง่คดีใดมิไดเวนแตมีเหตุทีอ่าจถูกคัดคานตามขอ ๑๐ เหตุสุดวิสัย 
เหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได หรือเหตุอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร

๕. พระราชบัญญัติ
จดัตัง้ศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณา
ค ดี แ ร ง ง า น 
พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๙ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการคัดคานผูพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการคัดคานผูพิพากษาสมทบ
โดยอนุโลม

๖. พระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและ
การคาระหวาง
ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
วิธีพิจารณาคดี
ท รั พ ย สิ น ท า ง
ปญญาและการคา
ระหวางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๓ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการคัดคานผูพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการคัดคานผูพิพากษาสมทบ
โดยอนุโลม

๗. พระราชบัญญัติ
จั ด ตั ้ง ศ า ล
ล มละลายและ
วิ ธี พิ จ า ร ณ า
ค ดี ล ม ล ะ ล า ย 
พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๔ นอกจากที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กระบวนพิจารณา
ในศาลลมละลายใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลมละลายและขอกาํหนดตาม
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติและขอกําหนดดังกลาว ใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพงหรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงแลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
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หลักเกณฑในการคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ
ในการพิจารณาพิพากษาคดี

จุลนิติ

ลําดับ รายชื่อกฎหมาย เนื้อหาของกฎหมาย

๘. พระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณา
ค ดี ป ก ค ร อ ง 
พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๖๓ ตุลาการศาลปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษาหรือ
ผู แถลงคดีปกครองอาจถูกคัดคานไดตามเหตุแหงการคัดคานผู พิพากษา
ที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง รวมทั้งเหตุอื่นใดอันมี
สภาพรายแรงซึ่งอาจทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม

การขอถอนตัวจากคดี การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน การสั่ง
ใหผูถูกคัดคานงดการปฏิบัติหนาที่ และการสั่งใหผูอืน่เขาปฏิบัติหนาทีแ่ทน 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด

การสั่งใหตุลาการศาลปกครองผูถูกคัดคานงดการพิจารณายอมไม
กระทบกระเทือนถึงการกระทําใด ๆ ของตุลาการศาลปกครองผูถูกคัดคาน
ที่ไดกระทําไปแลว

๔. บทสรุป
 จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดเมื่อพจิารณาบทบญัญตัขิองกฎหมายที่เกี่ยวกบัการคดัคานผูพพิากษา
หรือตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีแลวจะเห็นไดวา บทบัญญัติทีถ่ือวาเปนกฎหมายหลัก คือ 
“ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑ ถึงมาตรา ๑๔” นอกจากนี้ยังไดมีการบัญญัติ
ถึงหลักการดังกลาวไวในกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งโดยสวนใหญแลวมักจะกําหนดใหนําบทบัญญัติวาดวย
การคัดคานผูพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม เชน 
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๗ พระราชบญัญตัจัิดตั้งศาลแรงงานและวิธีพจิารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๓ 
พระราชบัญญัติจดัต้ังศาลลมละลายและวธิพีจิารณาคดลีมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ เปนตน หรอื
กฎหมายบางฉบบัไดกําหนดหลักการในเร่ืองดงักลาวไวโดยมบีทบญัญติัของกฎหมายท่ีคลายกนักบั
ที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคาํวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๐ ถึงขอ ๑๔ 
และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๓ เปนตน  
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

 แตเมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑในการรักษาความเปนกลางของศาลอื่นที่มิไดนําหลักเกณฑ
ในเรื ่องการคัดคานผูพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไปใชทั ้งหมดแลว 
จะเห็นไดวามีหลักเกณฑในการรักษาความเปนกลางที่คอนขางรัดกุมและมีการประกาศรายชื่อ
ของผูพิพากษาเพื่อใหคูความไดทราบและมีโอกาสในการคัดคานดวย อาทิ ขอกําหนดเกี่ยวกับ
การดาํเนินคดขีองศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๓ สวนท่ี ๒ ขอ ๔ 
ที่กําหนดใหมีการประกาศรายชื่อของผูพิพากษาไวที่ศาลฎีกามีกําหนด ๕ วัน เพื่อใหคูความทราบและ
มีโอกาสคดัคาน หรอืขอกาํหนดของศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทาํวนิิจฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ขอ ๑๒ ไดกําหนดใหสามารถยื่นคํารองคัดคานตอศาลไดไมวาในเวลาใด ๆ กอนมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
ชี้ขาด ซึ่งจะแตกตางจากระยะเวลาในการยื่นคาํรองคดัคานตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง 
มาตรา ๑๓ (๒) ที่กําหนดระยะเวลาคัดคานไวคอนขางจํากัด คือ กอนวันสืบพยาน หรือหากไมมี
การสืบพยานก็ตองยื่นกอนวันที่ศาลพิพากษา 

131-139-MAC6.indd  139 11/6/57  13:23

creo





