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จุลนิติ

  * น.บ. (ธรรมศาสตร์) น.บ.ท. D.S.U. (PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)) สาขากฎหมายแพ่ง, D.E.A. สาขากฎหมายเอกชน, 
DOCTORAT EN DROIT PRIVÉ (NOUVEAU RÉGIME) (STRASBOURG) (เกียรตินิยมดีมาก) สาขากฎหมายเอกชน, อยัการจงัหวดัประจ�า
ส�านกังานอยัการสงูสดุ ส�านกังานอยัการพเิศษฝ่ายสญัญาและหารอื ๑ ส�านกังานทีป่รกึษากฎหมาย

 ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และองค์กร
อัยการที่น่าสนใจติดตามหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งบางเรื่องก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการจัดองค์กรและอ�านาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน บางเรื่องก็เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและคู่ความในคดี 
และหมวด ๑๐ ศาล ตามรัฐธรรมนูญใหม่จะเป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงเฉพาะศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
และศาลทหารเท่านัน้ ไม่รวมถงึศาลรฐัธรรมนูญด้วย เน่ืองจากบทบญัญตัว่ิาด้วยศาลรฐัธรรมนูญจะแยก
ต่างหากไว้อยู่ในหมวด ๑๑
 รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๓ วรรคสอง บัญญัติให้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
ที่สร้างความชัดเจนในเรื่องระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมและตุลาการ 
ศาลปกครองให้มลีกัษณะเฉพาะมากข้ึนกว่าทีร่ฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๒ วรรคหนึง่ บญัญตัไิว้ว่า 
“เงินเดือนเงินประจ�าต�าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้พิพากษาและตุลาการให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะน�าระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้
บังคับมิได้”นอกจากนี้ บทบัญญัติตามมาตรา ๒๐๒ วรรคสอง ที่ให้น�าเอาบทบัญญัติเรื่องเงินเดือนและ
เงนิอืน่ ๆ  ของผู้พิพากษาและตุลาการมาใช้บงัคบักับกรรมการการเลอืกตัง้ ผู้ตรวจการแผ่นดนิ กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยโดยอนุโลมไม่ได้ถูกน�า
มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ด้วย
 การอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๘ วรรคสาม สามารถกระท�าได้ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าต้องมีพยาน
หลักฐานใหม่ ซ่ึงอาจท�าให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�าคัญ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา ทั้งนี้หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้เป็นไป
ตามระเบยีบทีท่ี่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก�าหนด แต่ตามรฐัธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๕ วรรคสี ่บญัญตัิ
ให้สามารถอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้โดยไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า
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ต้องมีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งอาจท�าให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระส�าคัญไว้ด้วย นอกจากน้ี  
ตามมาตรา ๑๙๕ วรรคเจ็ด หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ ่
ศาลฎีกาก�าหนด แต่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงซึง่คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญทีต่ัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราว 
อยู่ระหว่างจัดท�าร่าง ซึ่งต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ประกาศใช้ 
ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๗
 ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๙ ประกอบบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๖ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าท่ีร่วมกับกับองค์กรอิสระในการก�าหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับ
กับผู้ด�ารงต�าแหน่งตามที่ก�าหนดไว้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ และหาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองตามที่กฎหมายก�าหนด ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนญู ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ หรอืผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัย  
ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งให้อ�านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีต่อ
ศาลฎีกาได้โดยตรงในกรณีดังกล่าวโดยไม่ต้องส่งส�ำนวนกำรไต่สวนไปยังอยักำรสงูสดุให้ด�ำเนนิกำรฟ้องคดี 
และเป็นกำรให้อ�ำนำจศำลฎีกำในกำรวินิจฉัยเรื่องกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำง
จริยธรรมอย่ำงร้ำยแรงเข้ำมำในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่ได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำท่ีเฉพำะ
ของศำลฎีกำแผนกคดอีำญำของผูด้�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมอืง ซึง่แตกต่ำงจำกกรณีท่ีคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ไต่สวนและมีมติว่ำ บุคคลที่ถูกกล่ำวหำดังกล่ำวข้ำงต้นมีพฤติกำรณ์ร�่ำรวยผิดปกติ ทุจริต
ต่อหน้ำที ่หรอืจงใจปฏิบตัหิน้ำทีห่รอืใช้อ�ำนำจขดัต่อรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมำย ซึง่จะต้องส่งส�ำนวน
กำรไต่สวนไปยงัอยักำรสูงสุดเพือ่ฟ้องคดต่ีอศำลฎกีำแผนกคดอีำญำของผูด้�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมอืง 
หรือด�ำเนินกำรอื่นตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตก�ำหนด ตำมที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติไว้
 นอกจำกนี้ ในกรณีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ฟ้องต่อศำลฎีกำว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำฝ่ำฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง หำกศำลฎีกำประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
หยุดปฏบิตัหิน้ำทีจ่นกว่ำศำลจะมคี�ำพพิำกษำ เว้นแต่ศำลฎกีำจะมคี�ำสัง่เป็นอย่ำงอืน่ และหำกศำลฎกีำ
มคี�ำพพิำกษำว่ำผูถู้กกล่ำวหำมีพฤตกิำรณ์หรอืกระท�ำควำมผดิตำมท่ีถกูกล่ำวหำ ผูต้้องค�ำพพิำกษำ
ต้องพ้นจำกต�ำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้ำท่ี และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู้น้ัน  
และให้อ�ำนำจศำลทีจ่ะเพิกถอนสิทธเิลอืกตัง้มกี�ำหนดไม่เกนิ ๑๐ ปี ด้วยหรอืไม่กไ็ด้ และผูท้ีถ่กูเพกิถอน
สทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้ ไม่มสีทิธิสมคัรรบัเลือกตัง้หรือสมคัรรบัเลอืกเป็น ส.ส. ส.ว. สมำชกิสภำท้องถิน่
หรือผูบ้รหิำรท้องถิน่ตลอดไป และไม่มสีทิธิด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมืองใด ๆ  ด้วย ซึง่นบัว่ำเป็นบทลงโทษ
ด้ำนมำตรฐำนทำงจรยิธรรมทีร่นุแรงมำกเช่นเดียวกบักรณถีกูกล่ำวหำว่ำมพีฤติกำรณ์ร�ำ่รวยผดิปกติ 
ทจุรติต่อหน้ำที ่หรอืจงใจปฏิบตัหิน้ำท่ีหรอืใช้อ�ำนำจขดัต่อรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมำย จะแตกต่ำงกนั
ที่กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง ไม่มีบทลงโทษให้ริบทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดินเท่ำนั้น
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 ในส่วนขององค์กรอยัการแต่เดมิตามรฐัธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ องค์กรอัยการมสีถานะ
เป็นองค์กรอืน่ตามรฐัธรรมนญู แต่ตามรฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ นี ้องค์กรอยัการไม่ได้มสีถานะเป็นองค์กรอืน่
ตามรัฐธรรมนูญแล้ว แต่มีสถานะเป็นองค์กรอัยการตามที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวด ๑๓  
ของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๘
 ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ก�าหนดให้ต้องมีการบัญญัติกฎหมายให้มี
มาตรการป้องกันไม่ให้พนักงานอัยการกระท�าการหรือด�ารงต�าแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดีหรือ 
การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปโดยอิสระ รวดเร็วเที่ยงธรรม หรือปราศจากอคติทั้งปวง หรืออาจท�าให้ม ี
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และมาตรการป้องกันน้ีต้องก�าหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป  
โดยจะมอบอ�านาจให้มีการพจิารณาเป็นกรณี ๆ  ไปไม่ได้ และตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๗๗ 
วรรคสาม ก�าหนดว่า ในระหว่างทีย่งัไม่มกีารปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ 
ดังกล่าว ห้ามมใิห้พนกังานอยัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในรฐัวสิาหกจิหรอืกจิการอืน่ของรฐัในท�านองเดยีวกนั 
หรอืด�ารงต�าแหน่งใดในห้างหุน้ส่วนบรษัิทหรอืกจิการอืน่ใดทีม่วัีตถปุระสงค์มุง่หาผลก�าไรหรอืรายได้มา
แบ่งปันกนัหรอืเป็นทีป่รกึษาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงหรือด�ารงต�าแหน่งอืน่ใดในลกัษณะเดียวกนั 
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ วรรคหก ก็ได้บัญญัติข้อห้ามไว้ในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่
ว่าข้อห้ามพนักงานอัยการเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐในท�านองเดียวกันตาม
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ อาจได้รับการยกเว้น หากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการให้เป็นได้
 อย่ำงไรก็ตำม มีข้อสังเกตว่ำรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๔๘ วรรคส่ี ไม่ได้บัญญัติ 
ข้อห้ำมดงักล่ำวไว้อย่ำงชดัเจนเช่นทีร่ฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐ บญัญติัไว้ เพยีงแต่ก�ำหนดให้องค์กรอัยกำร
ต้องมีกฎหมำยที่บัญญัติให้มีมำตรกำรป้องกันไม่ให้พนักงำนอัยกำรกระท�ำกำรหรือด�ำรงต�ำแหน่ง 
อันอำจมีผลกระทบต่อกำรพิจำรณำสั่งคดี หรือกำรปฏิบัติหน้ำท่ี หรืออำจท�ำให้มีกำรขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์ดงักล่ำวส่วนทีม่บีญัญัตห้ิำมไว้อย่ำงชดัเจนเช่นเดียวกบัรฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐ กเ็ป็นกำร
บัญญัติไว้ในบทเฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ซึ่งใช้บังคับเฉพำะในระหว่ำงที่ยังไม่ได้มีกำร
บญัญตักิฎหมำยเรือ่งนีไ้ว้เท่ำนัน้ จงึต้องรอดวู่ำองค์กรอยักำรจะมกีฎหมำยทีก่�ำหนดมำตรกำรป้องกัน
ตำมที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ดังกล่ำวอย่ำงไร และตำมรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๔๘ วรรคสอง
ยังได้ก�ำหนดว่ำ กำรพิจำรณำส่ังคดีและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนอัยกำรไม่ให้ถือว่ำเป็นค�ำส่ัง
ทำงปกครองด้วย ซึง่เป็นกำรบัญญตัเิพิม่เติมจำกรฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐ และน่ำจะท�ำให้กำรพจิำรณำ
สั่งคดีและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนอัยกำรมีควำมชัดเจนในทำงกฎหมำยมำกขึ้นกว่ำเดิม
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ยังมีบทบัญญัติที่ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ
บางส่วนของคณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรม คณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง และคณะกรรมการ
อัยการด้วย โดยตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๑ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง (๓) ก�าหนดให้มีกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นข้าราชการตุลาการ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจ�านวน ๒ คน แต่ตาม
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๖ บัญญัติให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ
ตุลาการจ�านวนไม่เกนิ ๒ คน นี ้ต้องได้รับเลอืกจากข้าราชการตลุาการ ไม่ได้มาจากการเลอืกโดยวุฒสิภา 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

และตามรฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๖ และพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง (๓) ก�าหนดให้มีกรรมการตลุาการศาลปกครองผูท้รงคุณวฒุทิีไ่ม่เป็น
ตุลาการศาลปกครองจ�านวน ๓ คน โดยได้รับเลือกจากวุฒิสภาจ�านวน ๒ คน และจากคณะรัฐมนตรี
จ�านวน ๑ คน แต่ตามรฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๘ บญัญตัใิห้มกีรรมการผูท้รงคุณวฒุซิึง่ไม่เป็นหรอื
เคยเป็นตุลาการในศาลปกครองจ�านวนไม่เกิน ๒ คน โดยต้องได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการศาล
ปกครอง กรรมการผูท้รงคุณวฒุจิงึไม่ได้มาจากการเลอืกโดยวฒุสิภาและคณะรฐัมนตรอีกีต่อไป นอกจากนี ้
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) 
ก�าหนดให้มีกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นข้าราชการอัยการและได้รับเลือกจากวุฒิสภา  
จ�านวน ๒ คน และคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกจ�านวน ๑ คน และยังมีกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ด้านการงบประมาณ ด้านการพฒันาองค์กร หรอืด้านการบรหิารจัดการ ซ่ึงไม่เป็นหรอืเคยเป็นข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ จ�านวน ๑ คน รวมเป็นจ�านวน ๔ คน แต่ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๘ วรรคสาม
ก�าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนที่ได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ 
เพียงจ�านวน ๒ คนเท่านั้น และไม่ได้ก�าหนดว่าจะต้องมาจากการเลือกโดยวุฒิสภาและแต่งตั้งโดย 
คณะรฐัมนตรอีกีต่อไป อกีทัง้ไม่ได้ก�าหนดว่าจะต้องมผู้ีทรงคณุวฒุด้ิานการงบประมาณ ด้านการพฒันาองค์กร
หรือด้านการบริหารจัดการด้วย การท่ีรัฐธรรมนูญใหม่ก�าหนดไม่ให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจาก 
วฒุสิภาและคณะรฐัมนตรดัีงกล่าวข้างต้น มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง และองค์กรอยัการ 
มีความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเป็นส�าคัญ และถือเป็นครั้งแรกที่มีกำร
บัญญัติเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมกำรอัยกำรไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจำกนี้ ตำมรัฐธรรมนูญปี 
๒๕๖๐ มำตรำ ๒๔๘ วรรคสอง ยังได้บัญญัติให้องค์กรอัยกำรมีระบบเงินเดือนและค่ำตอบแทน
เป็นกำรเฉพำะตำมควำมเหมำะสมด้วย ซึง่ย่อมท�ำให้หลกัเกณฑ์เรือ่งเงนิเดอืนและค่ำตอบแทนของ
พนักงำนอัยกำรมีควำมชัดเจนมำกขึ้นกว่ำเดิม เช่นเดียวกับศำลยุติธรรมและศำลปกครองด้วย  
และประกำรส�ำคัญคือตำมรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้มีบทบัญญัติให้กำรแต่งตั้งและกำรให้อัยกำรสูงสุด
พ้นจำกต�ำแหน่งต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำกวฒุสิภำเช่นท่ีรฐัธรรมนญูปี ๒๕๕๐ บญัญัติไว้ในมำตรำ 
๒๕๕ วรรคสำม จึงท�ำให้กำรแต่งตั้งอัยกำรสูงสุดตำมมติของคณะกรรมกำรอัยกำรหลังจำกที่
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ประกำศใช้บังคับแล้ว ไม่จ�ำต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกวุฒิสภำอีกต่อไป  
ซึ่งย่อมเป็นผลดีต่อองค์กรอัยกำรในกำรป้องกันกำรแทรกแซงจำกฝ่ำยกำรเมือง
 อนึ่ง ในปัจจุบันนี้ อัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการอัยการโดยต�าแหน่ง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง (๑) ด้วย แต่ตามรฐัธรรมนูญปี ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ก�าหนดว่า ประธานกรรมการอัยการต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ ท�าให้ตาม
รัฐธรรมนูญใหม่อัยการสูงสุดจะไม่ได้เป็นประธานกรรมการอัยการอีกต่อไป
 บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการ ตามที่รัฐธรรมนูญใหม่ก�าหนด รวมทั้ง
ให้เสนอกฎหมายทีเ่กีย่วกบัมาตรการป้องกันไม่ให้พนักงานอยัการกระท�าการหรอืด�ารงต�าแหน่งอนัอาจ

54-58-MAC6.indd   57 8/19/17   10:46 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๐58

ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

จุลนิติ

มีผลกระทบต่อการพิจารณาสั่งคดี หรือการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจท�าให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ดังกล่าวภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่นี้ด้วย และในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุง
หรอืแก้ไขกฎหมายดงักล่าวให้คณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรม คณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง 
และคณะกรรมการอัยการ ที่มีอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ นี้ท�าหน้าที่ไปพลางก่อน
 รฐัธรรมนญูปี ๒๕๖๐ ส่งผลให้ต้องมกีารปรับปรงุเปลีย่นแปลงการจัดองค์กร และบทบาทอ�านาจ
หน้าที่ของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และองค์กรอัยการ ดังที่กล่าวมา จากน้ีไปจะเห็นผล 
การเปลีย่นแปลงทีชั่ดเจนมากยิง่ขึน้ภายหลงัการแก้ไขเปลีย่นแปลงกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องให้สอดคล้องกับ
ที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้
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