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หมวดท่ี 8 
 

 

เค้าโครงเรื่อง 

ผูพ้พิากษาทีท่าํการพจิารณาพพิากษาคด ี

 

สาระสาํคญั 

1. เหตุคดัคา้นผูพ้พิากษาทีท่าํการพจิารณาพพิากษาคด ี

2. วธิคีดัคา้นผูพ้พิากษาทีท่าํการพจิารณาพพิากษาคด ี

3. ผลของการคดัคา้นผูพ้พิากษาทีท่าํการพจิารณาพพิากษาคด ี

 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 

เมือ่นกัศกึษาไดศ้กึษาหมวดที ่8 น้ีแลว้ ทาํใหน้กัศกึษา 

(1) ทราบถงึเหตุคดัคา้นผูพ้พิากษาทีท่าํการพจิารณาพพิากษาคดวีา่มอีะไรบา้ง 

(2) ทราบถงึวธิกีารคดัคา้นผูพ้พิากษาทีท่าํการพจิารณาพพิากษาคดวีา่จะตอ้งทาํ  

อยา่งใด 

(3) ไดท้ราบวา่เมือ่มกีารคดัคา้นผูพ้พิากษาทีท่าํการพจิารณาพพิากษาคดแีลว้ 

ผลจะเป็นอยา่งไร 
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หมวดท่ี  8 

ผูพิ้พากษาท่ีทาํการพิจารณาพิพากษาคดี 

 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1 (1) บญัญัติว่า “ศาล” 

หมายความวา่ ศาลยุตธิรรมหรอืผูพ้พิากษาทีม่อีาํนาจพจิารณาพพิากษาคดแีพง่ จะเหน็วา่ 

“ศาล” นัน้หมายถงึทีท่ําการศาลประการหน่ึง และผูพ้พิากษาทีม่อีํานาจพจิารณาพพิากษา

คดอีกีประการหน่ึง เมือ่มคีดขีึน้มาสูศ่าลใด ผูพ้พิากษาซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหป้ระจาํศาลนัน้จงึ

มอีาํนาจพจิารณาคดนีัน้ได ้บางคดผีูพ้พิากษานายเดยีวกน็ัง่พจิารณาคดไีด ้บางคดจีะตอ้ง

มผีูพ้พิากษานัง่พจิารณาคดถีงึ 2 คน จงึครบองคค์ณะ 

 เมื่อผู้พิพากษาเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ข ึ้นมาสู่ศาล            

ผูพ้พิากษาทีท่าํการพจิารณาพพิากษาคดนีัน้จงึตอ้งทาํตนใหป้ราศจากอคตอินัไดแ้ก่ความ

ลําเอียงทัง้ 4 ประการ คอื มฉีันทาคติ ความลําเอียงเพราะรกั โทสาคติ ความลําเอียง

เพราะโกรธ โมหาคต ิความลําเอยีงเพราะเขลาหรอืหลง และภยาคต ิความลําเอยีงเพราะ

กลวั ทัง้น้ี กเ็พื่อไดก้ระทําตนให้เป็นกลางจรงิ ๆ ไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง อนัจะทําให้

เกดิความยุตธิรรมแก่คู่ความไดอ้ย่างแทจ้รงิ เพราะถา้ผูพ้พิากษามอีคตอิย่างใดอย่างหน่ึง

เขา้ครอบงาํเสยีแลว้ การวนิิจฉยัคดกีอ็าจเอนเอยีงไม่ตัง้อยู่บนรากฐานแห่งความยุตธิรรม

ได ้ซึง่เป็นผลรา้ยแก่คูค่วาม 

 แมว้่าผูพ้พิากษาทุกนายจะไดบ้ําเพญ็ตนใหป้ราศจากอคตดิงักล่าวน้ีกด็กีย็งัมบีาง

กรณีซึง่ถ้าปล่อยใหผู้พ้พิากษาท่านนัน้พจิารณาพพิากษาคดใีนบางเรื่องทีม่กีารเกีย่วของ

กบัตวัผูพ้พิากษานัน้แลว้ คู่ความและผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในคดกีไ็ม่อาจทีจ่ะอดระแวงสงสยั

ได้ ฉะนัน้ เพื่อให้สิ้นการระแวงสงสยัในความเอนเอียงต่อการพิจารณาพพิากษาของ      

ผูพ้พิากษากฎหมายจงึได้บญัญตัใิห้โอกาสแก่คู่ความที่จะร้องคดัค้าน ไม่ให้ผู้พพิากษา  

คนใดคนหน่ึงนัง่พจิารณาคดเีรื่องใดเรื่องหน่ึงได้ตามที่บญัญตัิให้อํานาจไว้ในประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 11-14 โดยมาตรา 11, 12 เป็นเหตุคดัคา้นมาตรา 

13 เป็นวธิคีดัคา้น และมาตรา 14 เป็นผลของการคดัคา้น 
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หวัข้ออธิบาย 

 1.  เหตุคดัคา้น 

 2.  วธิคีดัคา้น 

 3.  ผลของการคดัคา้น 

 

 1)  เหตุคดัค้าน ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 11 บญัญตัวิ่า 

“เมื่อคดถีงึศาล ผูพ้พิากษาคนหน่ึงคนใดในศาลนัน้อาจถูกคดัค้านได ้ในเหตุใดเหตุหน่ึง 

ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ถา้ผูพ้พิากษานัน้มผีลประโยชน์ไดเ้สยีเกีย่วขอ้งอยูใ่นคดนีัน้ 

  (2)  ถ้าเป็นญาตเิกี่ยวขอ้งกบัคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง คอืว่าเป็นบุพการ ีหรอื

ผูส้บืสนัดานไมว่า่ชัน้ใด ๆ หรอืเป็นพีน้่อง หรอืลกูพีล่กูน้องนบัไดเ้พยีงภายในสามชัน้ หรอื

เป็นญาตเิกีย่วพนัทางแต่งงานนบัไดเ้พยีงสองชัน้ 

  (3)  ถ้าเป็นผูท้ีไ่ดถู้กอ้างเป็นพยานโดยทีไ่ด้รูไ้ด้เหน็เหตุการณ์ หรอืโดยเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามรูเ้ป็นพเิศษเกีย่วขอ้งกบัคดนีัน้ 

  (4)  ถ้าได้เป็นหรือเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้แทน หรือได้เป็น

ทนายความของคูค่วามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงมาแลว้ 

  (5)  ถ้าได้เป็นผู้พพิากษานัง่พจิารณาคดเีดยีวกนันัน้ในศาลอื่นมาแล้ว หรอื

เป็นอนุญาโตตุลาการมาแลว้ 

  (6)  ถ้ามคีดอีีกเรื่องหน่ึงอยู่ในระหว่างพจิารณา ซึ่งผู้พพิากษานัน้เอง หรอื

ภรยิาหรอืญาติทางสบืสายโลหิตตรงขึ้นไป หรอืตรงลงมาของผู้พพิากษานัน้ฝ่ายหน่ึง 

พพิาทกบัคู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง หรอืภรยิาหรอืญาตทิางสบืสายโลหติตรงขึน้ไป หรอืตรง

ลงมาของคูค่วามฝา่ยนัน้อกีฝา่ยหน่ึง 

  (7)  ถ้าผูพ้พิากษานัน้เป็นเจา้หน้ีหรอืลูกหน้ี หรอืเป็นนายจา้งของคู่ความฝา่ย

ใดฝา่ยหน่ึง 

  มาตรา 12 บญัญตัวิา่ “เมือ่ศาลใดมผีูพ้พิากษาแต่เพยีงคนเดยีว ผูพ้พิากษานัน้

อาจถูกคดัค้านด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงตามที่กําหนดไว้ในมาตราก่อนนัน้ได้ หรอืด้วยเหตุ

ประการอื่นอันมีสภาพร้ายแรง ซึ่งอาจทําให้การพิจารณาหรือพิพากษาคดีเสยีความ

ยุตธิรรมไป” 
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  จากขอ้ความในมาตรา 11 และมาตรา 12 น้ี อาจแยกออกพจิารณาไดด้งัน้ี 

  1.  เหตุคดัคา้นอนัเน่ืองมาจากการมผีลประโยชน์ไดเ้สยีเกีย่วขอ้งในคด ี

  2.  เหตุคดัคา้นอนัเน่ืองมาจากการเป็นญาต ิ

  3.  เหตุคดัคา้นอนัเน่ืองมาจากการถูกอา้งเป็นพยาน 

  4.  เหตุคัดค้านอันเน่ืองมาจากการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้แทนหรือ

ทนายความ 

  5.  เหตุคดัคา้นอนัเน่ืองมาจากการเคยนัง่พจิารณาคดนีัน้มาแลว้ 

  6.  เหตุคดัคา้นอนัเน่ืองมาจากการมคีดพีพิาทกบัคูค่วามฝา่ยนัน้ 

  7.  เหตุคดัคา้นอนัเน่ืองมาจากการเป็นเจา้หน้ีลกูหน้ีหรอืนายจา้งของคูค่วาม 

  8.  การคดัคา้นผูพ้พิากษาในศาลทีม่ผีูพ้พิากษาคนเดยีว 

  9.  เหตุคดัคา้นอื่นใดอนัมสีภาพรา้ยแรง 

 

  1.  เหตคุดัค้านอนัเน่ืองมาจากการมีผลประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องในคดี 

   หมายความวา่ กฎหมายใหส้ทิธแิก่คู่ความในอนัทีจ่ะคดัคา้นผูพ้พิากษาคน

ใดกไ็ด ้แต่ผูพ้พิากษาคนนัน้จะตอ้งเป็นคนทีน่ัง่พจิารณาคดนีัน้ในศาล และเหตุทีค่ดัคา้น

ได้จะต้องมาจากการมผีลประโยชน์ได้เสยีเกี่ยวข้องในคดี คําว่า “ผลประโยชน์ได้เสยี

เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ถ้าคู่ความฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดแพ้หรือชนะคดีนั ้นแล้ว จะ

กระทบกระเทอืนถึงผลประโยชน์ของผู้พพิากษาด้วย เช่น ภรรยาผู้พพิากษาฟ้องเรยีก

หน้ีสินต้องนับว่าผู้พิพากษามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องด้วย หรือผู้พิพากษาเป็นผู้ร ับ

พนิัยกรรมของผูต้าย ผูร้บัพนิัยกรรมคนอื่นพพิาทกบัทายาทโดยธรรมของผูต้าย ในเรื่อง

พนิยักรรมนัน้วา่ใชไ้ดห้รอืไม ่ดงัน้ีเป็นตน้0

1  

  2.  เหตคุดัค้านอนัเน่ืองมาจากการเป็นญาติ 

   กฎหมายจดัลาํดบัญาตทิีอ่าจเป็นเหตุใหค้ดัคา้นไดร้วม 5 ประเภทดว้ยกนัคอื 

   ก.  บุพการ ี

   ข.  ผูส้บืสนัดาน 

                                                           
1คาํอธบิาย ป.ว.ิแพง่ โดย ศาสตราจารย ์หลวงจาํรญูเนตศิาสตร,์ หน้า 170-171. 
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   ค.  พีน้่องรว่มบดิามารดาเดยีวกนั หรอืรว่มแต่มารดาเดยีวกนั หรอืรว่มแต่

บดิาเดยีวกนั 

   ง.  ลกูพีล่กูน้องนบัไดเ้พยีงภายในสามชัน้ 

   จ.  ญาตเิกีย่วพนัทางแต่งงานนบัไดเ้พยีงสองชัน้ 

   คาํวา่  “บุพการ”ี หมายถงึญาตสิบืสายโลหติโดยตรงขึน้ไป กล่าวคอื บดิา 

มารดา ปู ่ยา่ ตา ยาย ทวด 

   คาํว่า  “ผูส้บืสนัดาน”  หมายถงึญาตสิบืสายโลหติโดยตรงลงมา กล่าวคอื 

ลกู หลาน เหลน ลือ้ 

   คาํวา่  “พีน้่อง”  หมายถงึญาตผิูเ้ป็นพี ่หรอืเป็นน้องรว่มสายโลหติเดยีวกนั 

ทัง้จะเป็นบดิามารดาเดยีวกนั หรอืแต่บดิา หรอืมารดาเดยีวกนักไ็ด ้

   คําว่า  “ลูกพี่ลูกน้อง”  นับได้เพียงภายในสามชัน้ คือ พี่น้อง หรือ

ลกูพีล่กูน้อง เป็นชัน้ที ่1 และบุพการ ีหรอืผูส้บืสนัดานของตนนบัต่อไปอกี 2 ชัน้ คอื บดิา 

มารดา ปู ่ยา่ ตา ยาย บุตร หรอืหลานของสาม ีหรอืภรยิา1

1 

   คําว่า  “ญาติเกี่ยวพนัทางแต่งงานนับได้เพยีงสองชัน้”  หมายถึง บิดา 

มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร หรอืหลานของคู่สมรส โดยถอืว่า บดิามารดาของคู่สมรสเป็น

ญาตชิัน้ที ่1 สายตรงขึน้ไป บุตรของคู่สมรส (ซึง่ตดิมากบัคู่สมรสคนก่อน) เป็นญาตชิัน้ที ่

1 สายตรงลงมา ปู ่ยา่ ตา ยาย ของคูส่มรส เป็นญาตชิัน้ที ่2 สายตรงขึน้ไป และหลานของ

คู่สมรสเป็นญาต ิชัน้ที ่2 สายตรงลงมา คําวา่ “หลาน” ในทีน้ี่หมายถงึเฉพาะหลายซึง่เป็น

บุตรของบุตรเทา่นัน้ ไมห่มายรวมไปถงึบุตรของพีห่รอืของน้อง ซึง่เป็นหลานเชน่กนั2

2 

   ต่อไปกข็อไดโ้ปรดศกึษาจากแผนภาพเพือ่ประกอบการทาํความเขา้ใจ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1คาํอธบิาย ป.ว.ิแพง่ โดย พระนิตกิารณ์ประสม, พมิพค์รัง้ที ่3 บรษิทั คณะชา่งจาํกดั. 
2คาํอธบิาย ป.ว.ิแพง่ โดย ศาสตราจารยธ์านินทร ์ กรยัวเิชยีร, พมิพท์ีโ่รงพมิพ ์มร. หน้า 224-225. 
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 แผนภาพท่ี 13

1 

 

                                                   ทวด 

 

        ปู ่ +  ยา่    ตา  +  ยาย               บุพการ ี

 

                  บดิา  +  มารดา 

 

             พี ่              น้อง  

                ผูพ้พิากษา 

                                              

                                                   บุตร 

 

         หลาน 

                                                                                           ผูส้บืสนัดาน 

                                                      เหลน 

 

          ลือ้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
คาํอธบิาย ป.ว.ิแพง่ โดย ศาสตราจารยธ์านินทร ์ กรยัวเิชยีร พมิพท์ีโ่รงพมิพ ์มร. หน้า 224-225.    
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 แผนภาพท่ี 24

1 

  ชัน้ 3   ปู ่+ ยา่    ตา + ยาย 

 

 

  ชัน้ 2                  ลุง + ป้า                 บดิา + มารดา            น้า + อา 

 

  ชัน้ 1             ลกูพี ่+ ลกูน้อง            ผูพ้พิากษา            ลกูพี ่+ ลกูน้อง         

 

  ชัน้ 2                 บุตร                                           บุตร 

 

  ชัน้ 3               หลาน              หลาน 

 

 แผนภาพท่ี 3 

 

      ปู ่+ ยา่    ตา + ยาย 

 

              บดิา + มารดา 

 

              ผูพ้พิากษา +   ภรยิา 

 

                                                                  บุตร 

 

                                                                  หลาน 

  

 

 

                                                           
1
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  3. เหตคุดัค้านอนัเน่ืองมาจากการถกูอ้างเป็นพยาน 

   การอ้างผูพ้พิากษาเป็นพยานอนัจะเป็นเหตุใหค้ดัค้านผูพ้พิากษามใิหน้ัง่

พจิารณาพพิากษาคดไีดต้ามขอ้น้ีนัน้ ตอ้งเป็นการอ้างในฐานะทีผู่พ้พิากษานัน้เป็นผูไ้ดรู้้

ได้เห็นเหตุการณ์จรงิ ๆ หรอืว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมคีวามรู้เป็นพเิศษเกี่ยวขอ้งกบัคดนีัน้ 

คูค่วามจะอา้งมาเฉย ๆ เพือ่กนัมใิหผู้พ้พิากษาพจิารณาพพิากษาคดไีมไ่ด ้

  4. เหตคุดัค้านอนัเน่ืองมาจากการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้แทนหรือ

ทนายความ 

   ทนายความว่าผู้พพิากษาอาจกําลงัเป็นหรอืได้เคยเป็นผู้แทนโดยธรรม

ธรรม ผูแ้ทน หรอืทนายความของคู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงมาแลว้ ถา้ไดน้ัง่พจิารณาคดนีัน้

อกีจะทาํใหเ้กดิการลาํเอยีงเสยีความยุตธิรรมได ้คูค่วามจงึอาจยกขึน้เป็นเหตุคดัคา้นได ้

   คาํว่า “ผูแ้ทนโดยชอบธรรม” หมายความว่า บุคคลซึง่ตามกฎหมายมสีทิธิ

จะทาํการแทนบุคคลผูไ้รค้วามสามารถ หรอืเป็นบุคคลทีจ่ะตอ้งใหค้าํอนุญาต หรอืใหค้วาม

ยนิยอมแก่ผูไ้รค้วามสามารถในอนัที่จะกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 

1(13)) 

   คาํวา่ “ผูแ้ทน”  หมายถงึผูแ้ทนของคูค่วามไมว่า่ในกรณใีด ๆ 

   คําว่า “ทนายความ”  เห็นว่าไม่หมายแต่เฉพาะเคยเป็นทนายแก้ต่างว่า

ต่างในคดทีีผู่พ้พิากษานัน้กําลงัจะพจิารณา หรอืคดทีีเ่กีย่วเน่ืองเป็นเรื่องเดยีวกนั แต่คง

รวมถงึเคยรบัปรกึษาคดหีรอืเรือ่งนัน้ในฐานะเป็นทนายดว้ย 

  5. เหตคุดัค้านอนัเน่ืองมาจากการเคยนัง่พิจารณาคดีนัน้มาแล้ว 

   การคดัคา้นในกรณีน้ี หมายถงึการคดัคา้นผูพ้พิากษาทีเ่คยเป็นผูพ้พิากษา

ซึง่นัง่พจิารณาคดกีนัในศาลอื่นมาก่อนแลว้เทา่นัน้ คดทีีเ่คยนัง่พจิารณามาก่อนจะตอ้งเป็น

คดเีดยีวกนั ถ้าคดหีน่ึงเคยเป็นคดแีพ่ง อกีคดหีน่ึงเป็นคดอีาญาถือว่าเป็นคนละคดกีนั 

(นยัคาํพพิากษาฎกีาที ่938/2472) 

6. เหตคุดัค้านอนัเน่ืองมาจากการมีคดีพิพาทกบัคู่ความฝ่ายนัน้ 

เหตุคดัคา้นขอ้น้ีจะตอ้งเป็นเรื่องทีผู่พ้พิากษาหรอืภรยิา หรอืบุพการ ีหรอื

ผู้สืบสนัดานของผู้พิพากษานัน้กําลังพิพาทกับคู่ความหรือภริยา หรือบุพการี หรือ

ผูส้บืสนัดานของคู่ความ คดอีกีเรื่องหน่ึงทีพ่พิาทกนัจะตอ้งอยู่ในระหว่างพจิารณา โดยจะ

อยู่ในศาลใดก็ได้ จะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาก็ได้ เช่น นครบุตรของนิพนธ์ ซึ่งเป็น        
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ผู้พพิากษาฟ้องวรพลเรื่องบุกรุกที่ดนิคดหีน่ึง นายนิวตัิซึ่งเป็นบดิาของวรพลฟ้องเรยีก

หน้ีสินจากทิวาอีกคดีหน่ึง แม้ทิวาจะไม่เกี่ยวข้องกับนายนิพนธ์เลยก็ดี แต่ถ้านิพนธ์

พจิารณาคดทีีนิ่วตัฟ้ิองนายทวิา นายนิพนธอ์าจถูกคดัคา้นตามขอ้น้ีได ้

7. เหตุคดัค้านเน่ืองมาจากการเป็นเจ้าหน้ี ลูกหน้ี หรือนายจ้างของ    

คู่ความ 

การเป็นเจา้หน้ีหรอืลูกหน้ี หมายถงึ การเป็นหน้ีตามประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความแพ่ง ไม่ว่ามลูหน้ีจะเกดิจากสญัญาหรอืละเมดิ สว่นกรณีทีเ่ป็นนายจา้งของ

คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงนัน้ หมายถึงนายจ้างตามสญัญาจ้างแรงงานเท่านัน้ และจะต้อง

กําลงัเป็นนายจา้งอยู่หากไดช้ําระหน้ีกนัไปแล้วหรอืขาดจากการเป็นนายจ้างแล้วไม่เขา้ 

ขอ้น้ี 

8. การคดัค้านผูพิ้พากษาในศาลท่ีมีผูพิ้พากษาคนเดียว 

กรณีตามมาตรา 12 น้ี ใช้กบัศาลที่มผีู้พพิากษาแต่เพยีงคนเดยีว การที่

ศาลใดจะมผีูพ้พิากษาเพยีงคนเดยีวนัน้ อาจเกดิได ้2 ประการคอื 

ก.  ศาลนัน้มผีูพ้พิากษาประจาํศาลเพยีงคนเดยีว หรอื 

ข.  ศาลนัน้มผีูพ้พิากษาหลายคน แต่ขณะนัน้เหลอืคนเดยีว เช่น คนอื่น 

ลากจิ ตดิราชการ หรอือยู่ระหวา่งการโยกยา้ยยงัไม่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และเหตุคดัคา้น   

ผูพ้พิากษาในศาลทีม่ผีูพ้พิากษาคนเดยีวม ี2 ประการคอื 

 ก)  เหตุคดัคา้นตามมาตรา 11 ตัง้แต่ (1) ถงึ (7) 

 ข)  เหตุคดัคา้นอื่นใดอนัมสีภาพรา้ยแรงซึง่อาจทาํใหก้ารพจิารณาหรอื

พพิากษาคดเีสยีความยุตธิรรมไป 

  9. เหตคุดัค้านอ่ืนใดมีสภาพร้ายแรง 

   การพจิารณาว่าเหตุคดัคา้นนัน้มสีภาพรา้ยแรง ซึง่อาจทําใหก้ารพจิารณา

พพิากษาคดเีสยีความยุตธิรรมไปหรอืไม่ จะต้องพจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิเป็นเรื่อง ๆ ไป 

มใิช่ว่าเมื่อคู่ความคดัคา้นแลว้ ศาลจะตอ้งรบัฟงัและปฏบิตัติามคําคดัคา้นเสมอไป เพราะ

คูค่วามอาจแกลง้คดัคา้นเพือ่หาเหตุประวงิเวลาหรอืเพือ่เหตุประการอื่น ๆ กไ็ด5้

1 
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 2)  วิธีคดัค้าน  ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 13 บญัญตัิ

ว่า “ถ้ามเีหตุที่จะคดัค้านได้อย่างใดอย่างหน่ึงดัง่ที่กล่าวไวใ้นสองมาตราก่อนเกดิขึน้แก่   

ผูพ้พิากษาคนใดคนหน่ึงทีน่ัง่ในศาล 

  (1)  ผู้พิพากษานัน้เอง จะยื่นคําบอกกล่าวต่อศาลแสดงเหตุที่ตนอาจถูก

คดัคา้นแลว้ขอถอนตวัออกจากการนัง่พจิารณาคดนีัน้กไ็ด ้

  (2)  คูค่วามเกีย่วขอ้งอาจยกขอ้คดัคา้นขึน้อา้งโดยทาํเป็นคาํรอ้งยื่นต่อศาล แต่

ถ้าตนได้ทราบเหตุที่พงึคดัค้านได้ก่อนวนัสบืพยาน ก็ให้ยื่นคําร้องคดัค้านเสยีก่อนวนั

สบืพยานนัน้ หรอืถ้าทราบเหตุทีพ่งึคดัคา้นไดใ้นระหว่างพจิารณา กใ็หย้ื่นคํารอ้งคดัคา้น

ไมช่า้กวา่วนันดัสบืพยานครัง้ต่อไป แต่ตอ้งก่อนเริม่สบืพยานเชน่วา่นัน้ 

    เมื่อไดย้ื่นคํารอ้งดัง่กล่าวแลว้ ใหศ้าลงดกระบวนพจิารณาทัง้ปวงไวก้่อน

จนกว่าจะไดม้คีําชีข้าดในเรื่องทีค่ดัคา้นนัน้แลว้ แต่ความขอ้น้ีมใิหใ้ชแ้ก่กระบวนพจิารณา

ซึ่งจะต้องดําเนินโดยมชิกัชา้ อน่ึง กระบวนพจิารณาทัง้หลายที่ได้ดําเนินไปก่อน ได้ยื่น  

คํารอ้งคดัคา้นกด็ ีและกระบวนพจิารณาทัง้หลายในคดทีีจ่ะตอ้งดําเนินโดยมชิกัชา้ แมถ้งึ

ว่าจะไดด้ําเนินไปภายหลงัทีไ่ดย้ื่นคํารอ้งคดัคา้นกด็ ีเหล่าน้ีย่อมสมบูรณ์ไม่เสยีไปเพราะ

เหตุทีศ่าลมคีาํสัง่ยอมฟงัคาํคดัคา้น เวน้แต่ศาลจะไดก้าํหนดไวใ้นคาํสัง่เป็นอยา่งอื่น 

    ถา้ศาลใดมผีูพ้พิากษาคนเดยีว และผูพ้พิากษาคนนัน้ถูกคดัคา้น หรอืถ้า

ศาลใดมผีูพ้พิากษาหลายคน และผูพ้พิากษาทัง้หมดถูกคดัคา้น ใหศ้าลซึง่มอีํานาจสงูกว่า

ศาลนัน้ตามลาํดบัเป็นผูช้ีข้าดคาํคดัคา้น 

    ถ้าศาลใดมผีูพ้พิากษาหลายคน และผูพ้พิากษาทีม่ไิด้ถูกคดัคา้นรวมทัง้

ขา้หลวงยุตธิรรม ถ้าได้นัง่พจิารณาด้วยมจีํานวนครบที่จะเป็นองค์คณะ และมเีสยีงขา้ง

มากตามที่กฎหมายต้องการให้ศาลเช่นว่านัน้เป็นผู้ชี้ขาดคําคดัค้าน แต่ในกรณีที่อยู่ใน

อาํนาจของผูพ้พิากษาคนเดยีวจะชีข้าดคาํคดัคา้น หา้มมใิหผู้พ้พิากษาคนนัน้มคีาํสัง่ใหย้ก

คาํคดัคา้นโดยผูพ้พิากษาอกีคนหน่ึง หรอืขา้หลวงยุตธิรรมมไิดเ้หน็พอ้งดว้ย 

    ถ้าศาลใดมผีูพ้พิากษาหลายคน และผูพ้พิากษาที่มไิด้ถูกคดัค้าน แมจ้ะ

นบัรวมขา้หลวงยุตธิรรมเขา้ดว้ย ยงัมจีาํนวนไมค่รบทีจ่ะเป็นองคค์ณะ และมเีสยีงขา้งมาก

ตามทีก่ฎหมายตอ้งการ หรอืถา้ผูพ้พิากษาคนเดยีวไม่สามารถมคีาํสัง่ใหย้กคาํคดัคา้นเสยี

ด้วยความเห็นพ้องของผู้พพิากษาอกีคนหน่ึง หรอืขา้หลวงยุตธิรรมตามที่บญัญตัไิว้ใน

วรรคก่อน ใหศ้าลซึง่มอีาํนาจสงูกวา่ศาลนัน้ตามลาํดบัเป็นผูช้ีข้าดคาํคดัคา้น” 
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หวัข้ออธิบาย 

1. คูค่วามอาจคดัคา้นหรอืผูพ้พิากษาอาจถอนตวัเองได ้

2. กาํหนดระยะเวลาคดัคา้น 

3. การวนิิจฉยัชีข้าดคาํคดัคา้น 

 

1. คู่ความอาจคดัค้านหรือผูพิ้พากษาอาจถอนตวัเองกไ็ด้ 

   เมื่อผูพ้พิากษาทีน่ัง่พจิารณาคดนีัน้ไม่ว่าในฐานะเจา้ของสํานวนหรอืองค์

คณะไดท้ราบว่าตนอาจถูกคดัคา้น หรอืตนอยู่ในกรณีตามมาตรา 11 หรอื 12 ผูพ้พิากษา

นัน้อาจยืน่คาํบอกกล่าวต่อศาลขอถอนตวักไ็ด ้การยื่นคาํบอกกล่าวในทางปฏบิตัมิกัยื่นแก่  

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หรืออธิบดีผู้พิพากษาศาล แล้วแต่กรณี หรือคู่ความฝ่ายที่

เกี่ยวข้องอาจยกข้อคัดค้านขึ้นอ้างได้โดยทําเป็นคําร้องยื่นต่อศาล ส่วนพยานหรือ          

ผูพ้พิากษาจะคดัคา้นผูพ้พิากษาดว้ยกนัหาไดไ้ม ่

2. กาํหนดระยะเวลาคดัค้าน 

กฎหมายกําหนดระยะคดัค้านไว้สองระยะ คือ ถ้าทราบก่อนวนัสบืพยานต้องคดัค้าน

เสยีก่อนวนัสบืพยาน แต่ถ้าทราบภายหลงัวนัสบืพยานแลว้ตอ้งคดัคา้นก่อนวนัสบืพยาน

ครัง้ต่อไป แมก้ารพจิารณาจะไดด้าํเนินไปแลว้มากน้อยเพยีงใดกต็าม (คําพพิากษาฎกีาที ่

1050/2463, 938/2472, 931/2473)  กรณีไม่มีการสบืพยานไม่ว่ากรณีใดก็ตามต้อง

คดัคา้นก่อนศาลมคีาํพพิากษา 

3. การวินิจฉัยช้ีขาดคาํคดัค้าน 

   (1)  ถ้าคู่ความคดัคา้นจะต้องมกีารไต่สวนเสมอ และชีข้าดคําคดัคา้นนัน้ 

เริม่ดว้ยงดการพจิารณาคดทีัง้ปวงไวก้่อนจนกวา่จะไดม้คีาํชีข้าดในเรือ่งทีค่ดัคา้นแลว้ 

   (2)  องคค์ณะผูพ้พิากษาทีจ่ะชีข้าดคําคดัคา้นตอ้งเท่ากบัองคค์ณะทีก่ําลงั

พจิารณาอยู่ในศาลนัน้เอง ถ้าผูพ้พิากษาศาลใดถูกคดัค้านหมดทัง้ศาล ศาลซึ่งมอีํานาจ

คดัคา้นจะตอ้งเป็นศาลสงูกวา่ศาลทีถู่กคดัคา้นนัน้เป็นผูช้ ีข้าดคาํคดัคา้น 

 3) ผลของการวินิจฉัยช้ีขาดคาํคดัค้าน  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

แพ่ง มาตรา 14 บญัญตัวิ่า “เมื่อได้มกีารรอ้งคดัค้านขึน้ และผูพ้พิากษาที่ถูกคดัค้านไม่

ยอมถอนตัวออกจากการนัง่พิจารณาคดี ให้ศาลฟงัคําแถลงการณ์ของคู่ความฝ่ายที่

เกีย่วขอ้ง และของผูพ้พิากษาทีถู่กคดัคา้นกบัทาํการสบืพยานหลกัฐานทีบุ่คคลเหล่านัน้ได้
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นํามาและพยานหลักฐานอื่นตามที่เห็นสมควร แล้วออกคําสัง่ยอมรบัหรือยกเสียซึ่ง       

คาํคดัคา้นนัน้ คาํสัง่เชน่วา่น้ีใหเ้ป็นทีส่ดุ 

  เมือ่ศาลทีผู่พ้พิากษาแหง่ศาลนัน้เองถูกคดัคา้น จะตอ้งวนิิจฉยัชีข้าดคาํคดัคา้น 

หา้มมใิหผู้พ้พิากษาทีถู่กคดัคา้นนัน้นัง่หรอืออกเสยีงกบัผูพ้พิากษาอื่น ๆ ในการพจิารณา

และชีข้าดคาํคดัคา้นนัน้ 

  ถ้าผู้พิพากษาใดได้ขอถอนตัวอกจากการนัง่พิจารณาคดีก็ดี หรือศาลได้

ยอมรบัคําคดัค้านผู้พพิากษาใดก็ด ีให้ผู้พพิากษาคนอื่นทําการแทน ตามบทบญัญตัใิน 

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม” หมายความว่า คําสัง่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคําคดัค้านมีได ้      

2 ประการคอื ยอมรบัคาํคดัคา้น และยกเสยีซึง่คาํคดัคา้น คาํสัง่ใด ๆ เชน่วา่น้ีย่อมถงึทีส่ดุ 

จะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปไม่ได้ เมื่อศาลใดยอมรบัคําคดัค้าน ก็ต้องให้ผูพ้พิากษาอื่นทําการ

แทนต่อไป พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม มาตรา 10 อนุ 4(1)  ให้ประธานศาลฎีกา อธบิด ี  

ผูพ้พิากษา หรอืผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล หรอืผูท้ําการแทนตอ้งรบัผดิชอบในงานของศาล

ใหเ้ป็นไปโดยเรยีบรอ้ย และมอีํานาจนัง่พจิารณาและพพิากษาคดใีด ๆ ของศาลนัน้ หรอื

เมือ่ไดต้รวจสาํนวนคดใีดแลว้มอีาํนาจลงลายมอืชือ่ในคาํพพิากษาหรอืทาํความเหน็แยง้ได ้


