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ำล” เป็นหนึ่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งตาม

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๓ บญัญตัิ 

ให้ศาลต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย  

และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและ 

ความผาสุกของประชาชนโดยรวม ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

มีเจตนารมณ์เพื่อให้สถาบันศาลซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้ 

อ�านาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต  

เทีย่งธรรม และมส่ีวนในการป้องกนัหรือแก้ไขวกิฤติของประเทศ 

ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม การรับรอง ปกป้อง 

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและ

ครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพ

เป็นหลักการจ�ากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น แต่การใช้

สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู ่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ ้มครอง 

ส่วนรวม การก�าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกับ

การให้ประชาชนมหีน้าทีต่่อรฐั การวางกลไกป้องกนั ตรวจสอบ  

และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด  

เพื่อมิให ้ผู ้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาล เข้ามามีอ�านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือ 

ใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ และการก�าหนดมาตรการป้องกันและ

บรหิารจดัการวกิฤตกิารณ์ของประเทศให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

โดยสาระส�าคัญของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับศาล 

ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๑๐ ศาล (มาตรา ๑๘๘ ถึงมาตรา ๑๙๙)

ส�าหรับหมวด ๑๐ ศาล นี้ ประกอบด้วยกัน ๔ ส่วน 

ดังนี้  

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป เป็นการก�าหนดหลักการทั่วไป 

เกี่ยวกับศาลในเรื่องดังต่อไปนี้

๑. ก�าหนดให้การพิจารณาพิพากษาอรรถคด ี
เป็นอ�านาจของศาล ซ่ึงต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ โดยผู้พิพากษา 
และตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป ็นไปโดยรวดเร็ว  
เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง (มาตรา ๑๘๘)

๒. ก�าหนดให้การจะตั้งศาลขึ้นใหม่ให้กระท�าโดย 
พระราชบัญญัติ แต่การตั้งศาลขึ้นใหม่หรือก�าหนดวิธี
พิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มี 
ข ้อหาฐานใดฐานหนึ่ ง โดยเฉพาะแทนศาลที่มีตาม 
กฎหมายส�าหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ  จะกระท�ามิได้  
(มาตรา ๑๘๙)

๓. ก�าหนดเกี่ยวกับการแต่งต้ังและการพ้นจาก 
ต� าแหน ่ ง ผู ้ พิพากษาและตุลาการ โดยก�าหนดให ้ 
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังและให้ผู้พิพากษาและตุลาการ
พ้นจากต�าแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากต�าแหน่งเพราะ 
ความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการ
เพราะถูกลงโทษ ให้น�าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 
(มาตรา ๑๙๐)

๔. ก�าหนดให ้ก ่อนเข ้ารับหน ้าที่  ผู ้พิพากษา 
และตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย ์
ด้วยถ้อยค�า ดังต่อไปนี้
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20 สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๑๐”

โดย ส�านักกฎหมาย๑



“ข้าพระพทุธเจ้า (ชือ่ผูป้ฏญิาณ) ขอถวายสตัย์ปฏญิาณว่า  

ข้าพระพทุธเจ้าจะจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษัตรย์ิ และจะปฏบิตัิ

หน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจาก

อคติทั้งปวงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความ

สงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรกัษาไว้และปฏบิตัติามซึง่การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย

ทุกประการ” (มาตรา ๑๙๑)

๕. ในกรณีที่มีป ัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจ

ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ให้ 

พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย

ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด  

หัวหน้าส�านักตุลาการทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกิน 

สี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นกรรมการ โดยหลักเกณฑ์และ

วิธีการชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจระหว่างศาลให้

เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๑๙๒)

๖. ก� าหนด ให ้ แต ่ ล ะศาล  ยก เ ว ้ นศาลทหาร  

มีหน ่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป ็นอิสระ 

ในการบริหารงานบคุคล การงบประมาณ และการด�าเนนิการอืน่  

โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ข้ึนตรง 

ต่อประธานของแต่ละศาล  ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

และให ้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบเงินเดือน 

และค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมตามท่ี 

กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๑๙๓) ทั้งนี้ ส�าหรับศาลทหารนั้น  

ให้เป็นไปตามส่วนที่ ๔ ศาลทหาร 

ส่วนที่ ๒ ศำลยุติธรรม

๑. ก� าหนดให ้ศาลยุ ติ ธ รรมมีอ� านาจพิ จารณา

พิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

บัญญัติ ให ้ อยู ่ ใ นอ� านาจของศาลอื่ น  โดยการจั ดตั้ ง  

วิธีพิจารณาคดี  และการด�า เ นินงานของศาลยุติธรรม 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (มาตรา ๑๙๔)

๒. ก�าหนดให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

ทางการ เมื อง ในศาลฎีกา  โดยองค ์คณะผู ้ พิพากษา 

ประกอบด้วย ผู ้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่ งด�ารงต�าแหน่ง 

ไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคย

ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับคัดเลือก 

โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�านวนไม ่น ้อยกว ่าห ้าคน 

แต่ไม่เกินเก้าคนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมือง โดยให้เลือกเป็นรายคดี และศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองมีอ�านาจพิจารณา 

พิพากษาคดีตาม ท่ี บัญญัติ ไ ว ้ ในรั ฐธรรมนูญ ส� าหรับ 

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง  

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง  

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยค�าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ก�าหนดให้อุทธรณ์ต ่อ 

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลฎีกา 

แผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองมีค�าพิพากษา  

ซ่ึงการวินิจฉัยอุทธรณ์ของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาดังกล่าวนั้น  

ให้ด�าเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกา ซึ่งประกอบด้วย 

ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษา 

หัวหน้าคณะในศาลฎีกาหรือผู ้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยด�ารง 

ต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลฎกีาซึง่ไม่เคย 

พิจารณาคดีนั้นมาก่อน และได้รับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญ ่

ศาลฎีกาจ�านวนเก้าคน โดยให้เลือกเป็นรายคดี และเมื่อ 

องค์คณะของศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้ว ให้ถือว ่า 

ค�าวินิจฉัยนั้นเป็นค�าวินิจฉัยอทุธรณ์ของทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา

 ส�าหรับผลของค�าพิพากษานั้น ในกรณีที่ศาลฎีกา 

แผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองมีค�าพิพากษา 

ให้ผู้ใดพ้นจากต�าแหน่ง หรอืค�าพพิากษานัน้มผีลให้ผู้ใดพ้นจาก 

ต�าแหน่ง ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่ก็ตาม ให้ผู้นั้นพ้นจาก 

ต�าแหน่งตัง้แต่วนัทีศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่ง 

ทางการเมืองมีค�าพิพากษา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์

และการพจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารง

ต�าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๑๙๕)

๓. การบ ริหารงานบุคคล เกี่ ย วกับผู ้ พิ พากษา

ศาลยุติธรรมต ้องมีความเป ็นอิสระและด�าเนินการโดย  

“คณะกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติ ธรรม”  (ก .ต . )  ซึ่ ง 

ประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน และกรรมการ

ผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป ็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล 

และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ 

บรรดาท่ีได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการไม่เกินสองคน  

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ กล่าวคือ ปัจจุบันพระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(มาตรา ๑๙๖)

21มีนาคม ๒๕๖๒
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ส่วนที่ ๓ ศำลปกครอง
๑. ก�าหนดให้ศาลปกครองมอี�านาจพจิารณาพพิากษา

คดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ�านาจทางปกครองตาม

กฎหมาย หรอืเนือ่งมาจากการด�าเนนิกจิการทางปกครอง  ทัง้นี้ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยให้มีศาลสองชั้น คือ ศาลปกครอง

สูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งอ�านาจศาลปกครองข้างต้น 

ไม่รวมถงึการวนิจิฉัยชีข้าดขององค์กรอสิระซึง่เป็นการใช้อ�านาจ

โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้น ๆ และการจัดตั้ง  

วิธีพิจารณาคดี และการด�าเนินงานของศาลปกครอง ให้เป็นไป 

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (มาตรา ๑๙๗)

๒. การบรหิารงานบคุคลเกีย่วกบัตุลาการศาลปกครอง 

ต้องมีความเป็นอิสระและด�าเนินการโดย “คณะกรรมกำร 

ตุลำกำรศำลปกครอง” (ก.ศป.) ซึ่งประกอบด้วย ประธาน 

ศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงเป็นตุลาการในศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็น 

หรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดา 

ที่ได ้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง  ท้ังนี้  

ตามที่กฎหมายบัญญัติ กล่าวคือ ปัจจุบันพระราชบัญญัต ิ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

(มาตรา ๑๙๘)  

ส่วนที่ ๔ ศำลทหำร
ส�าหรับศาลทหารนั้น มีอ�านาจพิจารณาพิพากษา 

คดีอาญาที่ผู ้กระท�าความผิดเป ็นบุคคลซึ่งอยู ่ ในอ�านาจ 

ศาลทหารและคดีอื่น  ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยการ 

จัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด�าเนินงานของศาลทหาร  

ตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจาก

ต�าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ กล่าวคือ ปัจจุบัน

พระราชบญัญัตธิรรมนญูศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ (มาตรา ๑๙๙)

บทวิเคราะห์เกีย่วกับหมวด ๑๐ ศาล
ส�าหรับรัฐธรรมนูญหมวดศาลนั้น เมื่อพิจารณา 

ภาพรวมในด ้านเนื้อหาแล ้ว พบว ่าเนื้อหาสาระส�าคัญ 

ยังคงหลักการตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ แต่ที่มีความแตกต่าง 

อย่างเห็นได้ชัดเจน คือ การแยกบทบัญญัติในส่วนของ 

“ศำลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเดิมตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ และ  

ปี ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว้ในหมวดศาล ออกไปเป็นอีกหมวดหนึ่ง 

ต่างหาก กล่าวคือ หมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเหตุผลส�าคัญ 

ที่ต้องแยกหมวดศาลรัฐธรรมนูญออกจากหมวดศาลอื่น ๆ  

(ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร) นั้น อาจเกิดจาก 

สาเหตุส�าคัญหลายประการ ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญมีเนื้องาน 

ที่ เกี่ยวกับการเมืองมากเกินไปกระทั่งหลายคนตั้งฉายา 

ให้ว่า ‘ศำลกำรเมือง’ นอกจากนี้ ยังมีอ�านาจหน้าที่วินิจฉัย 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย และร่างกฎหมาย 

ต ่าง ๆ รวมถึงวินิจฉัยอ�านาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา  

คณะรัฐมนตรี และองค์กรอิสระ ซ่ึงค่อนข้างแตกต่างจาก 

องค์กรตุลาการอื่น ๆ รวมถึงอ�านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 

ยั งกระจัดกระจายไปอยู ่ ในหลายหมวดหลายมาตรา  

เช ่น มาตรา ๔๙ การวินิจฉัยเ ก่ียวกับการใช ้สิทธิหรือ 

เสรีภาพเพื่อล ้มล ้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุข หรือมาตรา ๘๒  

เกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภา เป็นต้น นอกจากนี้  

ยังมีมาตราส�าคัญ คือ มาตรา ๒๑๒ ในการที่ศาลใช้บทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายบังคับคดีใด ถ้าศาลเห็นเอง หรือคู่ความโต้แย้ง 

พร้อมด้วยเหตุผลว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วย 

มาตรา ๕ และยังไม่มีค�าวินิจฉัย ให้ศาลส่งความเห็นนั้น 

ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ทั้งนี้  การเสนอเรื่องต่อ 

ศาลรัฐธรรมนูญในกลไกในมาตรา ๒๑๒ ค�าวินิจฉัยของ 

ศาลรัฐธรรมนูญท่ีใช้ได้ในคดีท้ังปวง ดังนั้น อาจจะมีผล 

กระทบกระเทอืนต่อค�าพพิากษาของศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง  

และศาลทหาร ซึ่งอาจเกิดปัญหาการตีความในอนาคต๒

นอกจากนี้ มีรายละเอียดความแตกต่างในด้านเนื้อหา 

ดังนี้

๑. เกี่ยวกับ “บททั่วไป” ของหมวดศาล โดยหลักการ 

ของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญ  

ปี ๒๕๕๐ แต่จะมีความแตกต่างเล็กน้อยในด้านการใช้ถ้อยค�า  

อาทิ ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๘ ใช้ถ้อยค�าว่า  

“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ�านาจของศาล ซึ่งต้อง 

ด�าเนินการให้เป็นไป ‘ตำมกฎหมำย’ และในพระปรมาภิไธย 

พระมหากษตัรย์ิ” ส่วนในรฐัธรรมนญู ปี ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๗   

“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ�านาจของศาลซึ่งต้อง 

ด�าเนินการให ้เป ็นไป ‘โดยยุติธรรม ตำมรัฐธรรมนูญ  

ตำมกฎหมำย’ และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์”  

และในวรรคสองของมาตรา ๑๘๘ ของรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐  

กใ็ช้ถ้อยค�าแตกต่างจากรฐัธรรมนญู ปี ๒๕๕๐ โดยใช้ถ้อยค�าว่า  

๒ สืบค้นจาก : https://www.isranews.org/isranews-scoop/55940-isranews-55940zzee.html, เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐.
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“ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา 

อรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไป ‘โดยรวดเร็ว  

เป็นธรรม และปรำศจำกอคติทั้งปวง’” ขณะที่รัฐธรรมนูญ  

ปี  ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๗ วรรคสอง ใช้ถ้อยค�าว่า “ผู้พิพากษา 

และตลุาการมอีสิระในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดใีห้เป็นไป  

‘โดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ตำมรัฐธรรมนูญและ

กฎหมำย’” แต่นัยไม่แตกต่างกันมากนัก

ส�าหรับประเด็นที่เห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่าง 

ชัดเจน คือ

(๑) เรื่อง “กำรโยกย้ำยผู้พิพำกษำและตุลำกำร 

จะกระท�ำได้ต่อเม่ือได้รับควำมยินยอมจำกผู้พิพำกษำและ

ตุลำกำร” โดยรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ไม่ได้มีการบัญญัติถึง 

การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการไว้ดังเช่นรัฐธรรมนูญ  

ปี ๒๕๕๐ ทั้งนี้ น่าจะเนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติหลักการ 

ในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว กล่าวคือ หากเป็นศาลยุติธรรม ได้แก่  

มาตรา ๑๘ ของพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการฝ่ายตลุาการ 

ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒) อกีประการหนึง่ทีเ่ป็นการแตกต่างจากรฐัธรรมนญู  

ปี ๒๕๕๐ คือ การไม่ได้ก�าหนด เรื่อง “กำรห้ำมผู้พิพำกษำ

และตุลำกำรเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง

ทำงกำรเมือง” ไว้ในหมวดศาลนี้ ทั้งนี้ น่าจะเนื่องมาจาก

มีกฎหมายบัญญัติหลักการในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว กล่าวคือ 

หากเป็นศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๙ และ 

มาตรา ๙๙ บัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว กล่าวคือ ข้าราชการ 

ตุลาการต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  

ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  

รวมทั้งไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง  

หรอืผูด้�ารงต�าแหน่งอืน่ของพรรค และผูเ้ป็นข้าราชการการเมอืง 

จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผูพ้พิากษาได้ต่อเมือ่ได้ลาออกจากต�าแหน่ง

ดังกล่าวแล้ว

(๓) ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่ง คือ “คณะกรรมกำร

พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับอ�ำนำจหน้ำที่

ระหว่ำง ‘ศำลยุติธรรม ศำลปกครอง หรือศำลทหำร’”  

โดยในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ใช้ถ้อยค�าว่า “กรณีที่มีปัญหำ

เกี่ยวกับอ�ำนำจหน้ำที่ระหว่ำง ‘ศำลยุติธรรม ศำลปกครอง 

ศำลทหำร หรือศำลอื่น’” (มาตรา ๑๙๙) โดยก�าหนด 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานศาลฎกีา  

เป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น 

และผู ้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

เป็นกรรมการ ส่วนในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ก�าหนดให้ 

คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน 

ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าส�านักตุลาการทหาร 

และผู ้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

เป็นกรรมการ (มาตรา ๑๙๒)

๒. เกีย่วกบั “ศาลยตุธิรรม” โดยหลกัการยงัคงหลกัการ 

เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ แต่ที่แตกต่างชัดเจน คือ 

 (๑) อ�านาจของศาลฎกีาตามรฐัธรรมนญู ปี ๒๕๕๐  

ที่ก�าหนด “ให้ศาลฎีกามีอ�านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดี 

ที่ เกี่ ยวกับการเลือกตั้ งและการเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ ง 

ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิ

วุฒิสภา และให้ศาลอุทธรณ์มีอ�านาจพิจารณาและวินิจฉัย 

คดีที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู ้บริหารท้องถิ่น  

ท้ังนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีให้เป็นไปตามระเบียบที ่

ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก�าหนด โดยต้องใช้ระบบไต่สวนและ 

เป็นไปโดยรวดเร็ว” นั้น ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ส่วนของ 

ศาลยุติธรรมไม่ได้มีการก�าหนดไว้ในส่วนนี้ แต่ไปก�าหนด 

ไว้หมวด ๑๒ องค์อิสระ ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

มาตรา ๒๒๖ โดยป ัจจุบันมีการก�าหนดระเบียบของ 

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดี 

เกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง  และการเพิกถอนสิทธิ 

สมั ครรับ เลื อกตั้ ง  หรื อสิทธิ เ ลื อกตั้ ง ในการ เลื อกตั้ ง 

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบของ 

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดี 

เก่ียวกับสิทธิสมัครรับเลือก การด�าเนินการเก่ียวกับการเลือก 

และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือสิทธิเลือกตั้ง 

ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

 (๒) “องค์คณะผู ้พิพากษาแผนกคดีอาญาของ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา” โดยในรัฐธรรมนูญ 

ปี ๒๕๖๐ ก�าหนด “องค์คณะผู ้พิพากษา ประกอบด้วย  

ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษา

ศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาอาวุโสซ่ึงเคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า 

ผูพ้พิากษาศาลฎกีา ซึง่ได้รบัคดัเลอืกโดยทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา 

‘จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕ คน แต่ไม่เกิน ๙ คน’ ตามที่บัญญัติ
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ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง โดยให้เลือกเป็น 

รายคดี” ส่วนในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ก�าหนด “องค์คณะ 

ผูพ้พิากษา ประกอบด้วย ผูพ้พิากษาในศาลฎกีาซึง่ด�ารงต�าแหน่ง 

ไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคย 

ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ‘จ�ำนวน ๙ คน’  

ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ 

และให้เลือกเป็นรายคดี”

(๓) เงื่อนไขในกำรยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพำกษำของ 

ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง 

ก�าหนดไว้แตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ในรัฐธรรมนูญ  

ปี ๒๕๕๐ ก�าหนดเงื่อนไขในการอุทธรณ์ไว้ในรัฐธรรมนูญว่า 

“ในกรณีที่ผู้ต้องค�าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงมพียานหลกัฐานใหม่ ซึง่อาจท�าให้

ข้อเท็จจริงเปล่ียนแปลงไปในสาระส�าคัญ อาจยื่นอุทธรณ์ต่อ 

ทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีม่คี�าพพิากษา 

ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

ได้” (มาตรา ๒๗๘ วรรคสาม) ส่วนในรฐัธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ 

บัญญัติในลักษณะเช่นนี้ โดยก�าหนดให้หลักเกณฑ์และวิธ ี

การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

อาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งก็ไม่ได้

ระบุเงื่อนไขไว้ดังเช่นรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐

(๔) เกีย่วกบั “กำรบรหิำรงำนบคุคลของศำลยุติธรรม”  

ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ก�าหนดไว้แต่เพียงว่า การบริหารงาน 

บุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระ 

และด�าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  

ซึง่ประกอบด้วย ประธำนศำลฎกีำเป็นประธำน และกรรมกำร

ผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้ำรำชกำรตุลำกำรในแต่ละชั้นศำล  

และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรตุลำกำร 

บรรดำที่ได้รับเลือกจำกข้ำรำชกำรตุลำกำรไม่เกินสองคน  

โดยให ้เป ็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติ  (มาตรา ๑๙๖)  

ส่วนในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ มีการก�าหนดรายละเอียด 

เก่ียวกับ “องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม”  

ไว้โดยละเอียด (มาตรา ๒๒๑)

๓. เกี่ยวกับ “ศำลปกครอง” โดยหลักการยังคง 

หลักการเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ แต่ที่แตกต่ำง 

ชัดเจน คือ 

 (๑) เก่ียวกับชั้นของศาลปกครอง ในรัฐธรรมนูญ  

ปี ๒๕๖๐ ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “ให้มีศำลปกครองสูงสุด

และศำลปกครองช้ันต้น” (มาตรา ๑๙๗) ขณะท่ีรัฐธรรมนูญ  

ปี ๒๕๕๐ ก�าหนดไว้ว ่า “ให้มีศำลปกครองสูงสุดและ 

ศำลปกครองชั้นต้น และจะมีศำลปกครองชั้นอุทธรณ์ด้วย 

ก็ได้” (มาตรา ๒๒๓)

 (๒) เกี่ ยวกับ “กำรบริหำรงำนบุคคลของ 

ศำลปกครอง” ก็มีการบัญญัติท�านองเดียวกันกับศาลยุติธรรม

๔. เก่ียวกับ “ศำลทหำร” ยังคงหลักการเดิมตาม

รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ แต่มีการปรับปรุงถ้อยค�าให้ชัดเจน 

ยิ่งขึ้นเท่านั้น

กล่าวโดยสรุป ส�าหรับหมวด ๑๐ ศาล นี้ ยังคงหลักการ 

ไว้เช่นรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ จะมีความแตกต่างกันบ้าง 

ในรายละเอียด ซึ่งที่มีความแตกต่างกันมากที่สุด ก็คือ การน�า 

ส่วนของศาลรัฐธรรมนูญแยกออกมาบัญญัติเป็นอีกหมวดหนึ่ง 

ต่างหากจากหมวดศาล 
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