
 

 

บทที ่2 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคกรอิสระและการควบคุมตรวจสอบ 

การใชอาํนาจรัฐ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง

เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และใหมีหนาที่จัดการเลือกต้ังใหเปนไปดวยความเที่ยงธรรม เพื่อ

แกไขปญหาการจัดการเลือกต้ังโดยองคกรภายในของฝายบริหาร ซึ่งไดแกกระทรวงมหาดไทย 

เพราะการที่กระทรวงมหาดไทยทําหนาที่จัดการเลือกต้ัง จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่ฝายบริหารเดิมซึ่งทํา

หนาที่บังคับบัญชาขาราชการในกระทรวงมหาดไทย จะมีความพยายามใชอํานาจบีบบังคับ

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหฝายตนไดรับการเลือกต้ังเขามา จึงไมสามารถที่จะแกไขปญหาการเลือกต้ังที่

เปนไปโดยไมบริสุทธิ์ยุติธรรมได แมวาในขณะน้ันศาลยุติธรรมจะเปนองคกร ที่สามารถตรวจสอบ

การเลือกต้ังได แตดวยเหตุที่ศาลยุติธรรมมีปริมาณคดีที่มาก ประกอบกับการจัดใหคดีเลื อกต้ังเปน

คดีแพงและใชวิธีพิจารณาคดีแบบกลาวหาทําใหการพิจารณาคดีเปนไปดวยความลาชา  จึงเกิด

แนวคิดในการจัดต้ังองคกรซึ่งทําหนาที่จัดการเลือกต้ังขึ้นโดยเฉพาะซึ่งไดแก คณะกรรมการการ

เลือกต้ัง 

แนวความคิดเก่ียวกับองคกรของรัฐที่เปนอิสระ 

 แนวความคิดเร่ืองการ มีองคกรของรัฐที่เปนอิสระ (independent regulatory agency หรือ 

autorité administrative indépendent) เพื่อทําหนาที่วางระเบียบ (regulate) และควบคุม (control) 

กิจกรรมบางอยางของรัฐไมวาจะเปนกิจกรรมที่ดําเนินการในภาครัฐหรือเอกชน อันเปนกิจกรรมที่

มีความสําคัญและมีผลกระทบอยางใหญหลวงตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน เศรษฐกิจของประเทศ 

รวมตลอดถึงการจัดสรรการใชทรัพยากรของรัฐอันมีอยูอยางจํากัดใหเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ 

สหรัฐอเมริกามีการจัดต้ังองคกรที่เรียกวา independent regulatory agency ขึ้นคร้ังแรกที่มีลักษณะ

พเิศษแ ตกตางจากหนวยงานภายในของฝายบริหารหรือฝายปกครองทั่วไป โดยเปนองคกรที่ถูก

กาํหนดใหเปนอิสระ (autonomic) ปลอดพนจากการแทรกแซงของหนวยงานที่สังกัดซึ่งตามหลัก

แลวอาจใชอํานาจบังคับบัญชา (hierarchical control) สั่งการไดเอาความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ

หนาที่ขององคกรตางๆ ซึ่งตอมาเรียกรวมๆ วา independent regulatory agency ในการวางระเบียบ 
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และการควบคุมกิจกรรมตางๆ ภายในรัฐเพื่อใหเกิดดุลยภาพระหวางการบริหารที่มีประสิทธิภาพกับ

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทําใหทั้งอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน และอีกหลายประเทศ

เร่ิมที่จะนําแนวความคิดดังกลาวไปปรับใชกับประเทศของตน เนื่องจากปญหาอันเกิดขึ้นกับระบบ

การบริหารสมัยใหมวามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโครงสรางทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศซึ่ง

โครงสรางระบบการบริหารแบบด้ังเดิมไมสามารถตอบสนองได แนวความคิดแบบด้ังเดิมต้ังอยูบน

พื้นฐานของการแบงความชํานาญเฉพาะดานใหแกแตละหนวยงานของรัฐ (spacialisation des taches) 

และการจัดลําดับของอํานาจหนาที่และการควบคุมแบบบังคับบัญชาตามลําดับชั้น (hierarchisation 

des competences et des controles) โครงสรางแบบนี้ทําใหการบริหารเปนไปดวยความลาชาเ ต็มไป

ดวยขั้นตอน ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานที่มองถึงประโยชนสวนรวมเปนใหญมากกวา

มองแบบคับแคบของหนวยงาน 

 แนวความคิดในเร่ืองขององคกรที่เปนอิสระ (independent regulatory agency) จึงถูกนํามา

ปรับใชเพื่อสรางกลไกในทางบริหารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนอง คกรที่มีสถานะพิเศษ ทั้งๆ ที่ยังคง

เปนองคกรของรัฐอยูแตไดรับหลักประกันใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยอิสระปลอดจากการ

แทรกแซงจากองคกรอ่ืนของรัฐ หรือจากสถาบันการเมืองอ่ืน ทั้งน้ีโดยที่สถานะความเปนอิสระน้ัน

ไมถึงกับจําเปนตองทําหนาที่องคกรของรัฐที่เปนอิสระกลาย เปนองคกรตุลาการ (organe 

juridictional) และสวนใหญแลวองคกรของรัฐที่เปนอิสระ สามารถใชอํานาจไดทั้งออกกฎระเบียบ

อํานาจบังคับการใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว และอํานาจวินิจฉัยวาไดมีการกระทําฝาฝนกฎ 

ระเบียบ และลงโทษการฝาฝนน้ัน โดยลักษณะพิเศษทั้งในแงของสถา นะขององคกร ความเปน

อิสระทั้งๆ ที่เปนองคกรอยูภายในฝายบริหาร และในแงของอํานาจหนาที่ ทําใหองคกรของรัฐที่เปน

อิสระสามารถทําในสิ่งที่องคกรอ่ืนของรัฐที่มิไดมีสถานะอยางเดียวกันยากจะทําได ในเร่ืองการ

คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและกา รควบคุมการดําเนินกิจกรรม

บางอยางที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม (วิษณุ วรัญู, 2538, หนา 1-15) 

  1. ความหมายขององคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ 

 องคกรของรัฐที่เปนอิสระ เปนสถาบันทางการบริหารที่จําเปนสําหรับรัฐประชาธิปไตย

สมัยใหม ซึ่งเห็นความจําเปนสําหรั บรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม เห็นความจําเปนที่จะตองสราง

ดุลยภาพระหวางที่มีประสิทธิภาพกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้สืบเนื่องจากการ

ที่โครงสรางของระบบบริหารแบบด้ังเดิมไมสามารถทําหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพราะเปนโครงสรางที่ต้ังอยูบนพื้นฐา นของการแบงความชํานาญเฉพาะดานและการจัดลําดับของ

อํานาจหนาที่ตลอดจนการควบคุมบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ทําใหโครงสรางการบริหารงานแบบ
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ด้ังเดิมนั้นลาชาไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในสมัยปจจุบันที่เปนไป

อยางรวดเร็ว 

 ดร.วิษณุ วรัญู วางแนวคิดเร่ืององคกรของรัฐที่เปนอิสระ (independent regulatory agency 

หรือ autorité administrative indépendante) ไววา รัฐควรจัดใหมีขึ้นเพื่อทําหนาที่วางระเบียบ (regulate) 

และควบคุม (control) กิจกรรมบางอยางภายในรัฐไมวาจะเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและมี

ผลกระทบอย างใหญหลวงตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน เศรษฐกิจของประเทศ รวมตลอดถึงการ

จัดการใชทรัพยากรของรัฐอันมีอยูอยางจํากัดใหเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ และยังถือเปน

กลไกการบริหารของรัฐสมัยใหมที่มีแนวความคิดในการแกไขปญหาอันเกิดจากการบริหารที่ถือวา

เปนปญหารวมกนั 3 ประการใหญๆ คือ ปญหาอันเกิดจากความลาชาในการตัดสินใจเนื่องจาก

โครงสรางการบริหารงานแบบด้ังเดิมที่มักยึดติดกับกฎหมายถือกฎระเบียบเปนสรณะ (juridisme) 

โดยไมพิจารณาเจตนารมณแทจริงของกฎหมาย ปญหาการขาดความรูความเขาใจในเร่ืองใหมๆ ซึ่ง

มีความสลับซับซอนทางเท คนิคและตองอาศัยการปรับตัวของฝายปกครองอยางสูงและในประการ

สุดทายคือปญหาอันเกิดจากความไมมีประสิทธิภาพของโครงสรางการบริหารแบบด้ังเดิมในการ

รักษาผลประโยชนสวนรวมของรัฐและในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร 

 เห็นไดวา องคกรของรัฐที่เปนอิสระมีความหมายถึงอง คกรของรัฐซึ่งเปนกลไกสําคัญที่

ชวยเสริมสรางประสิทธิภาพของการบริหารรัฐสมัยใหม โดยใหมีอํานาจอิสระในการตัดสินใจ การ

ใชดุลพินิจและการดําเนินการโดยตัวองคกรเอง และมีการใชอํานาจมหาชนภายใตการกํากับดูแล 

หรือวิธีการตรวจสอบถวงดุลตามหลักการของกฎหมายปกครอง ทําใหองค กรประเภทน้ีเปนกลไก

สําคัญที่ชวยเสริมประสิทธิภาพของการบริหารรัฐสมัยใหม ซึ่งถาปราศจากกลไกเหลาน้ี โดยจํากัด

อยูเฉพาะแบบโครงสรางของสถาบันทางการเมืองและการบริหารในรูปแบบเดิมๆ รัฐจะตามไมทัน

กับความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดปญหาทางการบริหารอันเปนผ ลกระทบตอ

อํานาจรัฐเสยีเอง 

 ในบรรดาคํานิยามความหมายขององคกรของรัฐที่เปนอิสระที่ไดมีการพูดถึงกันในระยะ

ที่ผานมาน้ัน อาจสรุปแบงออกไดเปน 2 แนวทางคือ 

 แนวทางแรก เปนแนวทางการวิเคราะหในเชิงกฎหมายลวนๆ เปนการกําหนดความหมาย

อยางแคบ (approche restrictive) ใหสถาบันองคกรของรัฐที่เปนอิสระคือสถาบันใดจะเปนองคกร

ของรัฐที่เปนอิสระไดนอกเหนือจากจะตองมีความเปนอิสระไมขึ้นตอการบังคับบัญชาของ

หนวยงานใดแลวองคกรดังกลาวตองมีอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการ (pouvoir de decision) อยาง

แทจริงไดดวย 
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 แนวทางที่สอง เปนการนิยามสถาบันองคกรของรัฐที่เปนอิสระตามความหมายอยางกวาง

และเปนการใชแนวทางการวิเคราะหทางสังคมวิทยาหรือมองในทางขอเท็จจริง 

 กลาวโดยสรุป เราอาจนิยามความหมายของสถาบันองคกรของรัฐที่เปนอิสระไดจาก

องคประกอบตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) พิจารณาในแงสาระสําคัญแหงอํานาจ หนาที่ (object) เปนองคกรทําหนาที่ดูแล 

(surveiller) ควบคุม (control) วางกฎระเบียบ (regular) ในการดําเนินการแกกิจกรรมบางประเภทใน

รัฐทั้งที่เปนกิจกรรมที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการและเปนกิจกรรมที่เอกชนเปนผูดําเนินการ 

รวมตลอดถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร 

2) พิจารณาในแงลักษณะในทางกฎหมาย (nature juriduque) ขององคกรที่เปนหนวยงาน

ของรัฐที่เปนอิสระ (organism public indépendent) แตไมมีสถานะเปนองคกรตุลาการ (organe 

juridictionnel) และความที่ยังคงเปนหนวยงานของรัฐอยูน้ีจึงทําใหองคกรประเภทนี้ไมมี ความ

จําเปนตองมีสภาพเปนนิติบุคคล 

3) พิจารณาในแงของสถานะขององคกร สมาชิกที่ประกอบเปนองคกรเหลานี้มีความ

เปนอิสระ (independent) ปลอดพนจากการแทรกแซงหรือบังคับบัญชาจากหนวยงานอ่ืน มีอัตตาณัติ 

(autonomie) ในการดําเนินการขององคกรดวยตนเอง 

4) พิจารณาในแงของ การควบคุมองคกร โดยองคกรเหลานี้ไมมีลักษณะเปนองคกร

ตุลาการ คําวินิจฉัยสั่งการขององคกรของรัฐที่เปนอิสระยังคงเปนนิติกรรมทางปกครอง (acte 

administratif) อยู ดังน้ัน องคกรเหลาน้ีจึงยังอยูในขายที่จะถูกตรวจสอบโดยองคกรตุลาการอ่ืนได 

(contrôole juridictionnel) การควบคุมตรวจสอบองคกรของรัฐที่เปนอิสระนี้ จะใชศาลยุติธรรมหรือ

ศาลปกครองก็ขึ้นอยูกับระบบศาลและลักษณะการใชอํานาจขององคกรของรัฐที่เปนอิสระ 

5) พิจารณาในแงของการกําหนดอํานาจขององคกร อาจกําหนดอํานาจขององคกรของ

รัฐที่เปนอิสระไดหลากหลายแตกตางกันขึ้นอยู กับกิจกรรมที่องคกรอิสระเหลาน้ีเขาไปดูแล ดังน้ัน 

การที่จะมีอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการ (pouvoir de décision) ดวยหรือไม จึงไมใชสาระสําคัญ 

2. แนวคิดในการจัดตั้งองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ 

 ปจจัยสําคัญอันสงผลใหเกิดแนวคิดในการจัดต้ังองคกรของรัฐที่เปนอิสระ  คือ หลักการ

ของกฎหมายมหาชน ในแงของการมีดุลยภาพระหวางประโยชนสาธารณะและประสิทธิภาพในการ

บริหารราชการแผนดินกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเร่ิมกอต้ังความคิดขึ้นมาจาก

การเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ , 

2538, หนา 33-47) 
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 นับต้ังแตมีการปฏิวัติใหญในสมัยคริสตศตวรรษที่ 18 เพื่อโคนลมระบบทรราชและ

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ซึ่งเปนระบอบการปกครองแผนดินของหลายประเทศในชวงกอน

หนานั้น ในโลกสวนมากปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมี

อํานาจ เด็ดขาด ประชาชนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามโดยไมมีขอโตแยง จากหลักดังกลาวระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยที่พระมหากษัตริยมีอํานาจอยางมาก อาจกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพหรือ

สรางความไมพึงพอใจใหกับประชาชนผูถูกปกครองในรูปแบบตางๆ เชน เร่ืองสิทธิเสรีภาพ เร่ือง

ของการใ ชอํานาจเกินควร การจัดเก็บภาษีอยางไมเปนธรรม ฯลฯ ซึ่งเปนผลทําใหประชาชน

เรียกรองและตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งความเปนธรรม โดยเฉพาะในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ เน่ืองจาก

ธรรมชาติของมนุษยเกิดขึ้นมาพรอมกับสิทธิเสรีภาพ การถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพโดยการบังคับจึงทํา

ใหเกดิการตอตานหรือหาแนวทางแกไข 

 ปญหาความขัดแยงในการนับถือศาสนาในชวงศตวรรษที่ 17 เปนจุดเร่ิมตนของการ

แสวงหาเสรีภาพอยางเปนรูปธรรม โดยชนชาวอังกฤษและชาวยุโรปไดอพยพไปต้ังถิ่นฐานยังทวีป

ใหมคือทวีปอเมริกา ทั้งน้ีเพื่อแสวงหาสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา แตอังกฤษก็ ยังตามไป

ปกครองอเมริกา มีการเรียกเก็บภาษีตางๆ อยางไมเปนธรรมโดยถือวาเปนอาณานิคมของตน แต

ประชาชนที่อยูในดินแดนใหมเหลาน้ีถือวาตนเองเปนชาวอังกฤษควรไดรับสิทธิเสรีภาพเหมือนเชน

คนในอังกฤษ ในที่สุดจึงเกิดการตอสูจนไดรับสิ ทธิเสรีภาพในป ค .ศ.1776 ผลพวงจากการประกาศ

เอกราชทําใหเกิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก ซึ่งไดมีการนําหลักการปกครองของมองเตสกิเออ 

(Montesquieu) มาใชเปนแนวทางในการบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ใชในการบริหารประเทศซึ่ง

รัฐธรรมนูญของอเมริกาฉบับน้ีถือวาเปนรัฐธรรมนูญที่ใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนเปนอยางม าก

ดวย โดยในเวลาไลเลี่ยกันน้ันไดมีการปฏิ วัติใหญในฝร่ังเศสเมื่อป ค .ศ.1789 ซึ่งไดมีการออก

ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝร่ังเศส อันถือเปนเอกสารหลักของกฎหมายมหาชนโลก

ประชาธิปไตย (ภูริชญา วัฒนรุง, 2544, หนา 167-168)  

 จากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองทั้งในอเมริกาและฝร่ังเศสดังกลาวเปนจุดกําเนิด

ของกฎหมายมหาชน เพราะการเปลี่ยนแปลงมาเปนระบอบประชาธิปไตยนั้น อํานาจเด็ดขาดเปน

ของกษัตริยซึ่งอาจใชอํานาจจนกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพทําใหประชาชนเดือดรอน ไมวาจะ

เปนเร่ืองเศรษฐกิจหรือสิทธิเสรีภาพที่ถูกลิดรอน โดยประชาชน ไมมีสิทธิเรียกรองหรือฟองรองรัฐ

หรือคนของรัฐได แตเมื่อประชาชนทําการลมลางระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยสําเร็จระบอบการ

ปกครองก็เปลี่ยนไป โดยประชาชนไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางในการบริหารประเทศโดย

ผานตัวแทนตามระบอบประชาธิปไตย ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนผลทําให การบริหารและการ

ปกครองประชาธิปไตยที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนผลทําใหการบริหารและการปกครองรวมทั้ง
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ระบบกฎหมายเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ทั้งนี้จึงถือไดวากฎหมายมหาชนเกิดขึ้นจากแนวความคิดใน

ระบอบเสรีประชาธิปไตย มีเจตนารมณที่จะคุมครองการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐใหมีคุณภาพ

มากขึ้นเพื่อไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน 

 เมื่อการปกครองเร่ิมมีการกระจายอํานาจ มีการมอบอํานาจบางสวนใหแกองคกรกระจาย

อํานาจ ทําใหการบริหารงานของรัฐสอดคลองตอความตองการของคนในทองถิ่นมากขึ้น ตลอดจน

การกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจมีรัฐวิสาหกิจเข ามาดําเนินการในเร่ืองของเศรษฐกิจแทนรัฐ แต

ยังคงเปนการผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจอยูน่ันเอง ทั้งน้ี เน่ืองจากรัฐวิสาหกิจยังคงเปนผูใหบริการและ

เปนผูกํากับ ดูแล เมื่อโลกเขาสูยุคโลกาภิวั ฒนการขยายตัวทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ขาวสาร

ตางๆ จะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหองคกรภาครัฐไมวาองคกรทาง

ปกครอง องคกรทางเศรษฐกิจตามความคิดแบบด้ังเดิมไมสามารถทําหนาที่ของตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ กฎ ระเบียบตางๆ ไมสามารถปรับเปลี่ยนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงที 

เปนอุปสรรคตอการพัฒนาของประเทศอยางมาก  เมื่อเปนเชนน้ี แนวความคิดในเร่ืององคกรของรัฐ

ที่เปนอิสระจึงเร่ิมเกิดขึ้น 

 ในสองทศวรรษที่ผานมาประเทศตางๆ ไดตระหนักถึงปญหาอันเกิดขึ้นกับระบบการ

บริหารสมัยใหม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ จาก

การที่รัฐเปนผูดําเนินการใ หบริการมาสูเอกชน เปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นหรือ

เปนผูดําเนินการเองโดยรัฐเปนเพียงผูกํากับดูแลทําใหการบริหารงานแบบด้ังเดิมไมสามารถ

ตอบสนองได เกิดความจําเปนที่จะตองมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระเขามาทําหนาที่วางกฎระเบียบ

และควบคุมการดําเนินกิจการตางๆ ทั้งของรัฐและของเอกชน ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งแก

รัฐเองและเอกชนรวมตลอดจนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพลเมืองดวย 

 สาเหตุตางๆ ที่ทําใหเกิดความจําเปนในการจัดต้ังองคกรของรัฐที่เปนอิสระสามารถแยก

พิจารณาไดเปนประเด็นหลักที่สําคัญ 2 ประการ ดังน้ี 

2.1 ความเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ  

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เร่ิมจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูระบอบประชาธิปไตย ทําใหผูปกครองตองคํานึงถึงผูถูกปกครอง

มากขึ้น การออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับใดๆ หากกระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพผูถูกปกครองยอม

ถูกตรวจสอบโดยผานทางผูแทนหรือองคกรตรวจสอบตางๆ การออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ

แตละคร้ังจึงใชระยะเวลาในการพิจารณาเปนอยางมาก ทําใหบางคร้ังกฎหมายที่ใชบังคับอยูไมทัน

ตอสภาพการเปลี่ยนแปลงหรื อลาสมัย เปนอุปสรรคตอ การพฒันาประเทศ ดวยเหตุนีแ้นวความคดิ

ในเร่ืององคกรของรัฐที่เปนอิสระจึงไดถูกเร่ิมนํามาแกไขปญหา เร่ิมจากในสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส
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และประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป ซึ่งถือวาประเทศเหลานี้เปนผูนําระบอบประชาธิปไตย จากความสําเร็จ

ในการใชแนวความคิดในเร่ืององคกรของรัฐที่เ ปนอิสระมาแกปญหาของกฎ ระเบียบตางๆ ที่เปน

อุปสรรคในการพัฒนาประเทศ กลุมประเทศในเอเชียจึงไดนําแนวความคิดนี้เขามาใชในประเทศ

ของตน 

เมื่อประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ.2475 อํานาจทางการเมือง

ยังคงอยูกับกลุมทหารเปนสวนใหญทําใหกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ เอ้ือประโยชนเฉพาะ

คนบางกลุมทําใหเกิดการเรียกรองสิทธิเสรีภาพหลายคร้ังหลายคราว ไมวาจะเปนเหตุการณ 14 ตุลา 

16 ตุลาหรือเหตุการณเดือนพฤษภาทําใหเกิดการปฏิรูปการปกครองจนไดมีรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งถือวาเปนฉบับที่ประชาชนมีสวนรวมมากที่สุดในบรรดารัฐธรรมนูญ

ที่ผานมาของไทย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดมีการบัญญัติใหมีการจัดต้ังองคกร

กํากับดูแลและองคกรในการตรวจสอบหลายองคกร เชน คณะกรรมการปองและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ การทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะ กรรมการการเลอืกต้ัง 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฯลฯ ซึ่งถือวาประเทศไทยไดมีแนวความคิดที่เล็งเห็นถึง

ประโยชนและความสําคัญในการนําเอาองคกรของรัฐที่เปนอิสระเขามาแกไขปญหาในการปฏิรูป

การเมืองภายในประเทศไทย 

ความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมเมื่อโลกเขาสูยุค โลกาภิ วัฒน ประชาชนสามารถรับรู

ขอมูลขาวสารตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ในชวงสองทศวรรษที่ผานมาเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ

ขึ้นในแทบทุกประเทศ ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ไดมีการนําเอา

เทคโนโลยีเหลานี้มาใชประโยชนทั้งในทางเศรษฐกิจดานตางๆ แล ะในทางดานการบริหารทั้ง

ภาครัฐและเอกชน รวมตลอดถึงการดําเนินกิจกรรมทางดานการเมือง เทคโนโลยีเหลานี้มีคาสูงและ

มีความสลับซับซอน ประชาชนธรรมดายากที่จะเขาถึงได ไมวาจะในแงของการเปนเจาของ

เทคโนโลยีเหลานี้หรือในแงของการทําความเขาใจการทํางาน เมื่อเปนเชนนี้ ผูที่สามารถครอบครอง

เทคโนโลยีสมัยใหมดังกลาวไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนจึงอยูในฐานะที่อาจกระทําการอัน

กอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนพลเมืองทั่วไปได หรืออาจกอใหเกิดผลเสียหาย

ในทางเศรษฐกิจโดยรวมของชาติได เชน การนําเอาเคร่ืองคอมพิวเตอรมาจัดเก็ บขอมูลสวนบุคคล 

ในปจจุบันมีการปฏิบัติกันมากทั้งในหนวยงานของรัฐในการทําบัตรประชาชน การบริหารงาน

บุคคล การประมูลขอมูลสวนตัวของคนไขในโรงพยาบาลหรือในภาคเอกชน ไดแก การที่ธนาคาร

ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลและเก็บขอมูลสวนตัวลูกคา ฯลฯ การดําเนินการดังกลาว หากไมมีกา

ควบคุมดูแลอยางเหมาะสมอาจเกิดผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของประชาชนได เพราะ
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อาจมีการนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในทางอ่ืน หรือจากความกาวหนาทางกิจการโทรคมนาคม 

และกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ทําใหสื่อเหลาน้ีกลายเปนปจจัยทางอํานาจที่ สําคัญ

ปจจัยหน่ึง 

การเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความจําเปนในการจัดต้ังองคกรของรัฐที่

เปนอิสระ เพื่อทําหนาที่วางกฎระเบียบและควบคุมดูแลกิจกรรมบางอยางภายในรัฐ ในสังคมยุค

ปจจุบันขาวสารเปนปจจัยอันหน่ึงในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ กิจกรรมเหลาน้ีนั บวันรัฐ

จะตองลดบทบาทในฐานะผูดําเนินการลงและเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาเปนผูประกอบการ

ภายใตการกํากับดูแลของรัฐ แตสื่อเหลาน้ีมีลักษณะเฉพาะอยูสองประการคือ 

ประการแรก เปนทรัพยากรที่มีจํานวนจํากัดจึงมีมูลคาในทางเศรษฐกิจสูงและมีผู

ประสงคที่จะเขาครอบครองเปนจํานวนมากเกินกวาที่จะจัดสรรไดอยางทั่วถึง ผูที่ไดครอบครองสื่อ

เหลาน้ีอยูในฐานะที่อาจจะเกือบเรียกไดวาเปนการผูกขาดตัดตอน ดังน้ันผูทําหนาที่จัดสรรการใช

ทรัพยากรประเภทนี้เพื่อใหเกิดประโยชนตอสาธารณชนอยางแทจริงจึงมีความสําคัญมาก 

ประการที่สอง สื่อเหล านี้มีอิทธิพลสูงมากในการชี้นําความคิดเห็นและทัศนคติของ

ประชาชน ดังน้ันผูที่เปนเจาของหรือครอบครองทรัพยากรประเภทน้ีจําเปนตองอยูภายใตการ

ควบคุมกํากับดูแลใหมีความเปนกลาง หรือใหมีความเคารพในความหลากหลายทางความคิด 

มิฉะนั้นจะกระทบตอเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการรับรูขาวสาร รวมทั้งอาจ

ทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการตอสูในทางการเมืองไดอีกดวย 

2.2 โครงสรางของระบบการบริหารงานแบบด้ังเดิม  

โครงสรางของระบบบริหารตามแนวความคิดแบบด้ังเดิมต้ังอยูบนพื้นฐานของการ

แบงความชํานาญเฉพาะดานใหแกหนวยงานของรัฐ  การจัดลําดับของอํานาจหนาที่และการควบคุม

แบบบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ซึ่งโครงสรางแบบนี้ทําใหการบริหารเปนไปดวยความลาชามี

ขั้นตอนมากมายยุงยาก มุงเนนเฉพาะผลประโยชนของหนวยงานตนเองโดยไมคํานึงถึง

ผลประโยชนโดยรวม ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในลักษณะที่จะตองมองผลประโยชน

สวนใหญกวาผลประโยชนที่คับแคบของหนวยงาน ระบบบริหารตามโครงสรางแบบด้ังเดิม

ดังกลาวไมตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วดังกลาวได ไมวาจะ

ลักษณะที่รัฐเขาไปดําเนินการเหลาน้ีเสียเอง หรือในการที่รัฐปลอยใหเอกชนไปดําเนินก ารในแบบ

ธุรกิจเต็มตัว หากจะพิจารณาโครงสรางของรัฐในระดับสูง สถาบันการเมืองในรัฐธรรมนูญตาม

หลักการแบงแยกอํานาจ (separation of power) กลาวคือ ฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา ) ฝายบริหาร 

(รัฐบาล ) ฝายตุลาการ (ศาล) จะเห็นไดวาไมเหมาะสมหรือไมสามารถที่จะมาทําหนาที่ดูแ ลวาง

กฎระเบียบและการควบคุมการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่กลาวมาแลวได กลาวคือ 
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รัฐสภามีอํานาจหนาที่สําคัญในทางนิติบัญญัติโดยตรง แตกระบวนการออกกฎหมาย

เปนกระบวนการที่สลับซับซอนในตัวเองและใชระยะเวลานานมาก กวาที่กฎหมายแตละฉบับจะ

ผานการพิจารณาออกมาใชบังคับหรือที่จะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยูแลวใหเหมาะสมได แตการ

วางระเบียบน้ันเปนเร่ืองที่เฝาติดตามการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางใกลชิด และตองปรับกฎเกณฑที่

ใชบังคับอยางสม่ําเสมอใหทันกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี รัฐสภายังเปนองคกรทางการเมืองที่มี

จํานวนสมาชิกคอนขางมากเปนองคกรที่ใหญโตเกินกวาที่จะมาทําหนาที่ที่อาศัยความคลองตัวสูง 

ฝายบริหาร หมาย ความถึง รัฐบาล (government) และฝายปกครอง (administration) ก็

ไมเหมาะสมที่จะทําหนาที่วางระเบียบและควบคุมกิจกรรมตางๆ ดังกลาวขางตนดวยตนเอง ทั้งที่ใน

บางกรณีรัฐบาลและฝ ายปกครองมีอํานาจในการตรากฎเกณฑที่มีลักษณะทั่วไป และไมเปนการ

เฉพาะเจาะจงในรูปของกฎหมายลําดับรองของฝายบริหาร เชน กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา กฎ 

ระเบียบ คําสั่ง เปนตน แตโครงสรางของฝายบริหารมีลักษณะเปนการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

(hierarchy) ซึ่งเปนโครงสรา งที่อืดอาดลาชาไมอาจตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได

อยางทันทวงทีโดยเฉพาะองคกรที่เปนรัฐบาลนั้น ก็เปนองคกรทางการเมืองซึ่งมีผลประโยชน

ในทางการเมืองเกี่ยวของดวย หรือตัวองคกรฝายปกครองซึ่งในแนวความคิดทางราชการที่เปนอยู

ในปจจุบันถือวาเปนกลไกที่จะตองปฏิบัติสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งเปนฝายการเมือง องคกรฝาย

ปกครองที่เปนอยูจึงไมอยูในฐานะที่จะปฏิบัติภารกิจในการวางระเบียบ (regulate) และควบคุม 

(control) ซึ่งจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดก็ตอเมื่อองคกรน้ันๆ มีความเปนอิสระ (independent) 

และมีความเปนกลาง (impartiality) 

องคกรตุลาการไมวาจะเปนศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเปนองคกรที่เปนอิสระตาม

หลักการแบงแยกอํานาจ ปกติจะทําหนาที่ในทางควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายแตจะไม

มีหนาที่ในการวางกฎระเบียบ การควบคุมตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ ก็ไมเหมาะสมกับกิจ กรรม

ตางๆ ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน เพราะปกติกวาจะมีคําพิพากษาออกมาในคดีหนึ่งๆ ตองใชเวลา

มิใชนอย เนื่องจากตองดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการพิจารณา อีกทั้งปญหาคดีลนศาลก็ทํา

ใหองคกรตุลาการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความคลองตัวและปร ะสิทธิภาพในการทํางานขององคกรของรัฐที่เปนอิสระจึงเปน

กลไกในทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะองคกรของรัฐที่เปนอิสระเปนองคกรที่มี

สถานะพิเศษ คือ ทั้งๆ ที่เปนองคกรของฝายบริหารแตไดรับหลักประกันใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได

อยางอิสระ ปลอดพนจากการแ ทรกแซงจากองคกรของรัฐอ่ืนๆ หรือสถาบันทางการเมือง ทั้งนี้โดย

ที่สถานะของความเปนอิสระไมถึงกับจําเปนตองทําใหองคกรของรัฐที่เปนอิสระกลายเปนองคกร

ตุลาการ (organe juridictionnel) และสวนใหญแลวองคกรของรัฐที่เปนอิสระจะใชอํานาจไดทั้ง 3 
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อํานาจ คือ อํานาจในการ ออกกฎระเบียบ (edicter des règles) หรือเทียบไดกับอํานาจนิติบัญญัติ 

อํานาจบังคับการใหเปนไปตามระเบียบที่วางขึ้น (assurerl application) หรือเทียบไดกับอํานาจ

บริหาร รวมทั้งอํานาจวินิจฉัยวา ไดมีการกระทําฝาฝนกฎระเบียบและลงโทษการฝาฝนน้ัน (jugeret 

réprimer les infractions) ซึ่งเทียบไดกับอํานาจตุลาการ การรวมอํานาจทั้งสามอํานาจไวในองคกร

เดียว (cumul des pouvoirs) เชนน้ีเปนลักษณะเฉพาะพิเศษ (charactéristiques) ขององคกรของรัฐที่

เปนอิสระซึ่งไมมีองคกรอ่ืน หรือในการจัดองคกรทางการปกครองหรือการบริหารอ่ืนภายในรัฐ 

ลักษณะพิเศษดังกลาวขางตนขององคกรของรัฐที่เปนอิสระเปนสิ่งที่สําคัญที่ทําให

องคกรประเภทน้ีเปนกลไกสําคัญที่ชวยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารรัฐสมัยใหม ซึ่งถา

ปราศจากกลไกเหลานี้ โดยจํากัดรูปแบบโครงสรางของสถาบันการเมืองและการบริหารรัฐไวในรูป

แบบเดิมๆ รัฐจะตามไมทันกับความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมและเกิดปญหาทางการ

บริหารอันเปนบอนทําลายตัวรัฐเอง (วิษณุ วรัญู, 2538, หนา 15) 

โดยลักษณะพิเศษทั้งในแงของอํานาจหนาที่ ทําใหองคกรของรัฐที่เปนอิสระสามารถ

ทําในสิ่งที่องคกรของรั ฐประเภทอ่ืน ที่มิไดมีสถานะอยางเดียว กันยากจะทําได กลาวคือ ใหความ

คุมครองสิทธิเสรีภาพแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและควบคุมการดําเนินกิจกรรมบางประการ

ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมเปนสวนรวมทั้งที่ดําเนินการโดยรัฐและโดยเอกชนใหอยูใน

กรอบที่สมควร 

โดยสรุปแลวองคกรของรัฐที่เปนอิสระน้ีเปนกลไ กการบริหารของรัฐสมัยใหม ที่มี

แนวความคิดในการแกไขปญหาอันเกิดจากการบริหารที่นับวาเปนปญหารวมกัน 2 ประการใหญๆ  

นั่นคือ ปญหาอันเกิดจากความลาชาในการตัดสินใจ เนื่องจากโครงสรางการบริหารงานแบบด้ังเดิม

ซึ่งมักยึดติดอยู กับกฎหมาย ถือระเบียบปลีกยอยเปนสรณะ โ ดยไมพิจารณาถึงเจตนารมณที่แทจริง

ของกฎหมาย ปญหาการขาดความรูความเขาใจในเร่ืองใหมๆ ซึ่งมีความสลับซับซอนทางเทคนิค

และตองอาศัยการปรับตัวของฝายปกครองอยางสูง และอีกในประการหนึ่งคือปญหาอันเกิดจาก

ความไมมีประสิทธิภาพของโครงสรางการบริหารงานแบบด้ังเดิมในกา รรักษาผลประโยชน

สวนรวมของรัฐและในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 3. วิวัฒนาการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

 องคกรอิสระที่มีสถานะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญไดน้ันจะตองเปนองคกรที่

ไดรับการกลาวถึงไวในรัฐธรรมนูญ มีการบัญญัติอํานาจหนาที่ที่สําคัญไวใ นบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ และอํานาจหนาที่เหลาน้ีจะตองเปนอํานาจในระดับเดียวกับอํานาจอธิปไตย นอกจากน้ี

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญจะตองเปนองคกรที่มีความเปนอิสระไมอยูภายใตการบังคับบัญชา

หรือการกํากับดูแลจากหนวยงานใดๆ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่สําคัญน้ันมีอยู หลายองคกร 



 

 

20 

ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน (ค.ต.ง.) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการ

การเลือกต้ัง (ก.ก.ต.) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่

สําคัญเหลานี้หลายองคกรมีวิวัฒนาการและไดรับการจัดต้ังขึ้นมากอนที่ประเทศไทยจะมี

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 แตอาจใชชื่อที่แตกตางกันออกไป ดังน้ันเพื่อใหเกิด

ความเขาใจถึงสาระสําคัญขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญองคกรตางๆ จะแบงการศึกษาออกเปน 

2 หัวขอ คือ วิวัฒนาการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญกอนป พ.ศ.2540 และวิวฒันาการของ

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหลังป พ.ศ.2540  

3.1 วิวฒันาการกอนป พ.ศ.2540  

กอนป พ.ศ.2540 หรือกอนที่ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ประเทศไทยไดจัดต้ังอ งคการที่สําคัญขึ้นมาหลายองคการ ไดแก คณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

วงราชการ (ปองกันและปราบปราม ) และสาํนักงานตรวจเงนิแผนดิน (ส.ต.ง.) ซึ่งภายหลังตอมา

หลังจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช 2540 ไดประกาศใชแลวองคการตางๆ 

เหลาน้ีไดพัฒนามาเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการปอง

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน 

(ค.ต.ง.) ตามลําดับ โดยวิวัฒนาการขององคกรเหลานี้กอนป 2540 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

3.1.1 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 

กอนที่ประเทศไทยจะประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ไดกอต้ัง “ศาลรัฐธรรมนูญ ” อันมีสถานะเปนองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญองคกรหน่ึงนอกเหนือจากองคกรอิสระองคกรอ่ืนที่ไดรับการจัดต้ังขึ้นเปนคร้ังแรกตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฉบับน้ี วิวัฒนาการกอนป พ.ศ.2540 หรือกอนที่ประเทศไทยจะมีศาล

รัฐธรรมนูญ ประเทศไทยเคยมี “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ” คณะแรกซึ่งเกิดขึ้นตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดบัญญัติใหมี “คณะตุลา

การรัฐธรรมนูญ ” โดยกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมกฎหมายมิใหขัดรัฐธรรมนูญซึ่ง

ปรากฏในมาตรา 87 และมาตรา 88  

ในระยะเร่ิมแรกของการมี “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ” ไดมกีารกาํหนดให “คณะ

ตุลาการรัฐธรรมนูญ ” มีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งตองไดรับการคัดเลือกและแตงต้ังจากรัฐสภา และ

ในบรรดา “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ” ทั้ง 15 คน น้ันจะถูกเลือกมาหน่ึงคนเพื่อแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงประธานตุลาการนอกจากนี้ระยะเวลาการทํางานของ “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ” ยังอิงกับ
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ระยะเวลาของการดํารงอยูของรัฐสภาดวย กล าวคือ ในมาตรา 89 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 กําหนดใหทุกคร้ังที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมไมวา

จะเปนเพราะเหตุที่สภาผูแทนราษฎรหมดอายุ หรือถูกยุบสภาฯ ตองมีการแตงต้ังคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญขึ้นใหมทุกคร้ัง การบัญญัติเชนน้ี ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของ “คณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญ” ขาดความเปนอิสระและเปนกลาง เนื่องจากที่มาและการแตงต้ังหรือการหมดอายุการ

ทํางานของ “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” จําตองขึ้นอยูกับองคกรทางการเมืองเปนหลัก 

สาเหตุที่ประเทศไทยมีแนวคิดที่จะนํา “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ” มาใชน้ัน 

เนื่องจากแตเดิมรัฐธรรมนูญฉบับแรกและฉบับที่สองของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญ

การปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 

ไดยอมรับความมีอํานาจสูงสุดของสภาผูแทนราษฎรในการตีความรัฐธรรมนูญ นั่นคือ การให

อํานาจแกรัฐสภาในการควบคุมกฎหมายมิใหขัดกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดกอใหเกิดปญหาความขัดแยง

ระหวางรัฐสภากับองคกรตุลาการ ซึ่งความขัดแยงดังกลาวมีสาเหตุเกิดจากผูพิพากษาในระบบศาล

ยุติธรรมไดกาวลวงเขามาชี้ขาดในกรณีการเมืองในคดีอาชญากรสงคราม ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังชวง

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ที่ประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ.2488 โดย

ทางรัฐบาลไทยในขณะนั้นยอมรับที่จะดําเนินการและลงโทษอาชญากรสงคราม เพื่อใหฝาย

สัมพันธมิตร คือ อังกฤษและสหรัฐอเมริกายอมรับวาการประกาศสงครามกับฝายสัมพันธมิตรของ

ไทยตกเปนโมฆะ รัฐบ าลไทยในขณะนั้นไดลงมติเห็นชอบและประกาศใชพระราชบัญญัติอาชญา

กรสงคราม พ.ศ.2488 และกําหนดใหมีคณะกรรมการซึ่งมีอํานาจสืบสวนสอบสวนและเปนโจทก

ฟองอาชญากรสงคราม ซึ่งต อมาไดมีการฟองคดีอาชญากรสงคราม และศาลไดมีคําพิพากษาศาล

ฎีกาที่ 1, 2, 4/2489 ใหยกฟองโจทก เ พราะเห ตุวาพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ.2488 

เฉพาะที่บัญญัติลงโทษการกระทํากอนวันที่ใชพระราชบัญญัติตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

สยาม พ.ศ.2475 มาตรา 14 และตกเปนโมฆะตามมาตรา 61 การกระทําที่โจทกฟองจําเลยในคดีน้ี

เปนการกระทํากอนวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2488 อันเปนวัน ที่ใชพระราชบัญญัติน้ีทั้งสิ้น จึงยกฟอง

ของโจทกและปลอยจําเลยพนขอหาไป ผลของการที่ศาลฎีกาในคดีดังกลาวแปลหรือตีความ

กฎหมายวากฎหมายฉบับน้ีขัดตอรัฐธรรมนูญ ไดทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสมัยน้ันรูสึกวา

ศาลไดกาวลวงล้ําเขามาในหนาที่ของสภาที่มีอํานาจหนาที่ แตผูเดียวในการตีความรัฐธรรมนูญ และ

ผลจากคําพิพากษาฎีกาฉบับดังกลาวทําใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 ซึ่งเปน

รัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นหลังจากคําพิพากษาฎีกาฉบับนี้ประมาณ 2 เดือน ไดบัญญัติใหมี “คณะตุลา

การรัฐธรรมนูญ” ของไทยขึ้นเปนคร้ังแรกเพื่อทําหนาที่เปนองคกรกลางในการตีความรัฐธรรมนูญ  



 

 

22 

อยางไรก็ตามอํานาจหนาที่ของ “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ” ในระยะเร่ิมแรกน้ันมี

อํานาจในการตีความรัฐธรรมนูญควบคูไปรัฐสภา ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังคงยอมรับหลัก

ความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภาอยู แตมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 ซึ่งเปน

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 14 ของไทย และเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติใหอํานาจในการตีความ

รัฐธรรมนูญเปนของ “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ” เพียงองคกรเดียวซึ่งเปนการตัดอํานาจของรัฐสภา

ในการตีความรัฐธรรมนูญออกทั้งหมด ทั้งนี้ เปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 206 และมาตรา 207 

ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว และนอกจากนี้ยังใหอํานาจ “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ” สามารถ

ตีความรัฐธรรมนูญในปญหาอันเกี่ยวกับงานของรัฐสภาหรือปญหาอันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ

รัฐสภาดวย เชน การวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวามีอยู

หรือไ ม (มาตรา 91) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรมกับศาลอ่ืน หรือ

ระหวางศาลอ่ืนดวยกนั (มาตรา 195) พิจารณาวาพระราชกําหนดเปนไปเพื่อประโยชนในอันที่จะ

รักษาความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกจิของ

ประเทศหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะหรือไม (มาตรา 172 และมาตรา 173) เปนตน และรัฐธรรมนูญ

ฉบับตอๆ มาก็ยังคงยืนยันและยอมรับให “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ” เปนองคกรกลางที่ทําหนาที่

หลักในการวินิจฉัยและตีความบทบัญญัติของกฎหมายที่ขัดตอรัฐธรรมนูญโดยเสมอมา 

3.1.2 คณะกรรมการปองและป ราบปรามการทุจริตแหงชาติ การทจุริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในวงราชการ หรือ ป.ป.ป. ไดรับการแตงต้ังขึ้นคร้ังแรกในสมัยรัฐบาลของนายสัญญา  ธรรม

ศักด์ิ ภายหลังเหตุการณวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 ที่ประชาชน นิสิต นักศึกษาไดเรียกรองความเปน

ธรรมตอการบริหารประเทศที่ไมสุจริต และไมชอบธรรม ผูบริหารประเทศในสมัยนั้นมีความทุจริต

ในการบริหารชาติบานเมือง มีการเบียดบังเอาผลประโยชนของชาติไปเปนผลประโยชนของตน 

จากเหตุการณเหลาน้ีรัฐบาลในสมัยของนายสัญญา  ธรรมศกั ด์ิ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

ตรวจสอบการปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงไดมีคําสั่งลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2517 แตงต้ัง

คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ขึ้นปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบการทุจริตดังกลาว 

แตอยางไรก็ตามคณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงช าติ ชุดแรกยังมิทันไดเร่ิมปฏิบัติ

หนาที่ก็ถูกยุบและเลิกไปเสียกอน ตามการลาออกจากตําแหนงนายรัฐมนตรีของนายสัญญา  ธรรม

ศักด์ิ แตตอมาเมื่อนายสัญญา  ธรรมศักด์ิ กลับเขามาเปนนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ 2 ก็ไดแตงต้ัง

คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ขึ้นอีกค ร้ัง ซึ่ง คณะกรรมการปองและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ชุดดังกลาวก็ไดปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการ
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ทุจริตไดเปนอยางดี ประสบผลสําเร็จและเปนที่ยอมรับ จึงไดมีการผลักดันใหตรากฎหมายจัดต้ัง

องคกรในลักษณะดังกลาวขึ้นอยางถาวร เพราะแตเดิมเปนเพียงคณะ กรรมการเฉพาะกิจที่ต้ังขึ้นมา

โดยไมมีกฎหมายรองรับ 

จากการผลักดันและการไดรับความเห็นชอบทั้งของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร 

สภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะน้ันไดมีมติเห็นชอบใหออกพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ.2518 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2518 โดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 มีนาคม 2518 และมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 4 มีนาคม 2518 เปนตนไป ซึ่ง

ภายหลังตอมาไดมีการออกกฎหมายแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 โดยมีการแกไขเพิ่มเติมใน 4 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่เกี่ยวกับบทนิยามของเจาหนาที่รัฐ วาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการ 

กรรมการ เลขาธิการ และรองเลขาธิการ และกระบวนการสืบสวนและพิจารณาวินิจฉัยทั้งในทาง

วินัย ทางอาญา และรํ่ารวยผิดปกติ ซึ่งผลของการจัดต้ังคณะกรรมการ ร ปองกันและปราบปราม  

ขึ้นมานั้นทําใหการตรวจสอบการทุจริตเปนระบบและมีความตอเนื่องมากขึ้น ซึ่งตางจากในอดีตที่มี

การสรางระบบการตรวจสอบเฉพาะกิจขึ้นมาเปนคร้ังคราว ทําใหการดําเนินการตรวจสอบการ

ทจุริตขาดความตอเนื่อง กระจัดกระจายและไมเปนระบบ 

ขอบเขตอํานาจของ คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  น้ันจะ

ทําหนาที่ในการตรวจสอบ ดังน้ี  

1) ขาราชการทุกประเภทรวมถึงขาราชการการเมืองดวย ยกเวนบุคคลผูปฏิบัติ

หนาที่ในสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  

2) พนักงานสวนทองถิน่  

3) พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ  

4) ผูบริหารทองถิ่น  

5) สมาชิกสภาทองถิ่น  

6) กํานันผูใหญบาน  

7) กรรมการ อนุกรรมการ และลูกจางของสวนราชการหนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะทําหนาที่ตรวจสอบความผิดใน 3 ลักษณะ คือ ความผิดทางวินัย ความผิดในทาง

อาญา แ ละความผิดฐานรํ่ารวยผิดปกติ ซึ่งจะสงผลใหผูกระทําความผิดใดความผิดหน่ึงในมูล

ความผิดทั้ง 3 ประการ ถูกดําเนินการทางวินัย ไลออก ปลดออก หรือใหออก 

แตอยางไรก็ตามในชวง พ .ศ.2517-พ.ศ.2540 การดําเนินงานของ คณะกรรมการ

ปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ก็ไมประสบความสําเ ร็จเทาที่ควร โดยพิจารณาจากผลงาน
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การปฏิบัติหนาที่ในระยะเวลาดังกลาว คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ไม

สามารถตรวจสอบความทุจริตของรัฐมนตรีไดเลย ผลการปฏิบัติหนาที่ในทางรูปธรรมมีจํานวน

นอยและมักนําตัวผูกระทําความผิดซึ่งสวนใหญเปนขาราชการชั้นผูน อยมาลงโทษ ขาราชการ

ระดับสูงที่ถูกลงโทษมีเพียง พล .อ. ชํานาญ นิวิเศษ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และนายเมธี 

บริสุทธิ์ อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพียงสองรายเทาน้ันที่ถูกยึดทรัพยเพราะรํ่ารวยผิดปกติ 

ภายหลังตอมาไดมีการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พศ .2540 จึงไดมี การกอต้ัง

คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กาจทุจริตแหงชาติขึ้นมาปฏิบัติหนาที่แทน

เพื่อเปนการแกไขขอบกพรองตางๆ ของคณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

3.1.3 สาํนักงานตรวจเงนิแผนดิน 

การตรวจเงินแผนดินของประเทศไทยนั้นมีวิวัฒนาการมาอยาง ยาวนานถงึ 125 ป 

นับต้ังแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชการที่ 5 ทีไ่ดทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ ใหตรา “พระราชบัญญัติสําหรับกรมพระคลังมหาสมบัติแลวาดวยกรมตางๆ ซึ่งจะเบิกเงินสง

เงนิ” ขึ้นในวันที่ 14 เมษายน พ .ศ.2418 จากผลของการประกาศใชพระ ราชบัญญัติดังกลาวไดมีการ

จัดต้ัง “ออดิชออฟฟช” ซึ่งทําหนาที่ในการตรวจบัญชีและสิ่งของซึ่งเปนรายไดของแผนดินในสมัย

น้ัน ทั้งน้ีโดยมีออดิเตอรเยเนอราล (Auditor General) ทําหนาที่รับผิดชอบการตรวจบัญชีและ

สิ่งของดังกลาว จึงนับไดวาการจัดต้ัง “ออดิชออฟฟช ” น้ัน สงผลใหประเทศไทยมีกระบวนการ

ตรวจเงินแผนดินอยางเปนระบบขึ้นเปนคร้ังแรก และนอกจากน้ียังไดถือเอาวันที่ 14 เมษายน พ .ศ.

2418 เปนวันตนกาํเนิดของการตรวจเงนิแผนดินดวย 

ตอมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดทรงร้ือ

ฟนการจัดหนวยงานระดับกรมในการทําหนาที่ตรวจบัญชีและการเงินของแผนดิน ทั้งน้ีเพื่อใหการ

ตรวจบัญชีและเงินของแผนดินดังกลาวเปนไปอยางมีระบบ เกิดความรอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 

โดยไดทรงจัดต้ังกรมตรวจเงินแผนดินขึ้นในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ในวันที่ 18 

กันยายน พ .ศ.2458 ภายหลังตอมากรมตรวจเงินแผนดินไดรวมเขากับกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ พ.ศ.2469 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7  

คร้ันเมื่อประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประเทศจากระบอบสม

บูรณายาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิ ปไตย เมื่อป พ .ศ.2475 รัชกาลที่ 7 ไดทรงโอนกรมตรวจ

เงินแผนดินมาขึ้นตรงตอคณะราษฎร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ .ศ.2475 แตกรมฯ ดังกลาวไดขึ้นตอ

คณะราษฎรเพียงปเศษก็ไดมีการตรา “พระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ .ศ.

2476” มีผลทําใหมีการจัดต้ังสํานัก งานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินขึ้นมาแทนที่กรมตรวจเงิน
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แผนดิน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ .ศ.2476 โดยมีฐานะเทียบเทากรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ภายหลังตอมาเมื่อ พ.ศ.2515 จึงไดยายมาอยูภายใตการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง 

การตรวจเงนิแผนดินในระหวางป พ .ศ.2475-2522 นั้น มีการจัดองคกรการทํางาน

โดยระบบ คณะกรรมการ ภายหลังตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ.2522 มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประการที่หน่ึง ไดมีการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางของสถาบันการตรวจเงินแผนดินจากรูปแบบคณะกร รมการมาเปนรูปแบบที่

มีผูอํานวยการสํานักงานฯ ขึ้นตรงตอฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบสํานักงานตรวจเงินแผนดินแต

เพียงผูเดียว และประการที่สอง ไดเพิ่มบทบาทในการตรวจสอบโดยใหสํานักงานฯ มีอํานาจหนาที่

ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดของการใชจายเงินงบประ มาณ และทํา

หนาที่ในการตรวจการจัดเก็บภาษีอากรดวย ตอมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 ไดเกิดเหตุการณ

ทางการเมืองขึ้นอันเปนสาเหตุใหเกิดการปฏิรูปการเมือง รวมถึงการปฏิรูประบบการตรวจเงิน

แผนดินของไทย มีผลทําใหเกิดการผลักดันใหมีการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดจัดต้ังองคกรอิสระตางๆ ขึ้นเปนคร้ังแรกในประเทศไทย

หลายองคกร ทั้งน้ี รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินซึ่งเปนองคกรที่ทําหนาที่หลัก

ในการตรวจเงินแผนดินโดยเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน

แผนดิน 

3.2 วิวฒันาการหลงัป พ.ศ.2540  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดจัดต้ังองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ขึ้นมาหลายองคกรเพื่อทําหนาที่หลักในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชายไทย และ

ขณะเดียวกันก็ทําหนาที่ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของรัฐบาลดวย อ งคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญที่สําคัญที่เกิดขึ้นกอนและมีวิวัฒนาการตอมาหลังป พ.ศ.2540 รวมถึงองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญที่ไดรับการจัดต้ังขึ้นใหมมีหลายองคกร ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ  

คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผนดิน (ค.ต.ง.) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) โดยมีสาระสําคัญและรายละเอียดโดยลําดับดังตอไปน้ี 

3.2.1 ศาลรัฐธรรมนูญ  

ศาลรัฐธรรมนูญมีฐานะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ในความหมายอย าง

กวางตามมาตรา 75) ไดรับการสถาปนาองคกรขึ้นมาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 โดยปรากฏอยูในมาตรา 225 ถึงมาตรา 270 ในหมวด 8 วาดวยศาล 

สาเหตุของการจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องมาจาก “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ” ที่ประเทศไทยเคยมี
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อยูแตเดิมน้ันเปนเพียงองคกรในรูปคณะกรรมการที่มีใชองคกร ศาลที่มีหลักประกันความเปนอิสระ

ไมมีลักษณะเปนองคกรที่ถาวร ไมมีการปฏิบัติหนาที่อยางตอเน่ือง ซึ่งปญหาดังกลาวมีผลมาจาก

วาระการดํารงตําแหนงของตุลาการรัฐธรรมนูญจะสิ้นสุดลงตามวาระของสภาผูแทนราษฎรที่

หมดอายุการทํา งาน ทั้งนี้ไมวาจะเปนการสิ้นสุดตามระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามปกติ หรือ

เนื่องจากมีองคประกอบและที่มาจากทางการเมือง ซึ่งการทําหนาที่ของตุลาการรัฐธรรมนูญที่มาจาก

การเมืองจะขัดกับอํานาจหนาที่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ สําหรับในสวนของตุลาการผูมาจาก

ผูทรงคุณวุฒิ กฎเกณฑในการสรรหาผูทรงคุณวุฒิก็ยังขาดความชัดเจนอีกดวย เหลาน้ีจึงเปนเหตุผล

ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาทําหนาที่แทน

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญน่ันเอง 

สําหรับอํานาจหนาที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นนอกเหนือจากอํานาจในการ

พิจารณาปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแลว ยังมีอํานาจหนาที่ในประการอ่ืนซึ่ง

สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ อํานาจหน าที่ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และอํานาจ

หนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541  

อํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมีหลายประการดวยกัน เชน มีอํานาจ

ในการพิจารณาวินิจฉัยคํารองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง 

กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองซึ่งเห็นวา มติหรือขอบังคับในเร่ืองใดของพรรค การเมอืง

ที่ตนเปนสมาชิกอยูน้ัน จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม

รัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอั นมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือไม ทั้งน้ี ตามมาตรา 47 วรรคสาม พิ จารณาวินิจฉัยวาบุคคล

หรือพรรคการเมืองใดกระทําการโดยใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อใหไดมาซึ่ง

อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไ วในรัฐธรรมนูญ

หรือไม ทั้งน้ี ตามมาตรา 63 พิจารณาวินิจฉัยวากรรมการการเลือกต้ังคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 137 หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา 139 หรือไม ทั้งน้ี 

ปรากฏตามมาตรา 142 พิจารณาวากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม ตามมาตรา 198, 219, 262 และ 

264 พิจารณาวาเขตอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญเปนอยางไรตามมาตรา 266 เปนตน 

สําหรับอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 มดีวยกนั 4 ประการ ดังตอไปน้ี 
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(1)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด คําสั่งไมรับจด แจงการจัดต้ังพรรคการเมืองของนาย

ทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งนี้ ปรากฏตามมาตรา 17  

(2)  พิจารณาสั่งการให หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง ออก

จากตําแหนง ทั้งน้ีปรากฏตามมาตรา 27 

(3)  พิจารณาสั่งใหระงับการกระทําอันฝาฝนนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับ

พรรค การเมือง อันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน

ดีของประชาชน หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ

ใหจัดการแกไขการกระทําดังกลาว ทั้งนี้ ปรากฏตามมาตรา 27  

(4) พิจารณาสั่งยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 ทั้งนี้ปรากฏตามมาตรา 65, 66, 67, 72 และมาตรา 73 

3.2.2 คณะกรรมการปองและปราบปราการทุจริตแหงชาติ 

คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีสถานะเปนองคกร อิสระ

ตามรัฐธรรมนูญองคกรหน่ึง ไดรับการจัดต้ังขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ในมาตรา 297 ถึงมาตรา 302 ในหมวด 10 วาดวยการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

ซึ่งแตเดิมประเทศไทยมี คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประพฤติมิชอบ

ในวงราชการ (ปองกันและปราบปราม ) ทําหนาที่ ในการตรวจสอบการทุจริตทุกประเภทของ

ขาราชการ ทั้งขาราชการประจําและขาราชการการเมือง แตภายหลังตอมาไดพบความบกพรองของ 

ปองกันและปราบปรามขึ้นมา ซึ่งอาจแบงเปน 3 ประการ คือ  

(1) ปราศจากความเปนกลางและอิสระในดานการปฏิบัติหนาที่ การบริหารบุคคล 

และการงบประมาณ กลาวคือ คุณสมบัติและที่มาของ คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ ไมมีบทบัญญัติที่หามมิใหเปนขาราชการประจํา ดังนั้น บุคคลที่เขามาเปน คณะกรรมการ

ปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  จึงสามารถดํารงตําแหนงเปนขาราชการประจําไดดวย ดังนี้

ยอมสงผลถึงการปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบการทุจริตของขาราชการทุกประเภทเปนไปอยางไม

เปนกลางและไมมีความเปนอิสระ ในสวนการไดมาของ คณะกรรมการปองและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ ใหรัฐสภาใหความเห็นชอบ ประกอบกับสํานักงานปองกันและปราบปรามการทจุริต

แหงชาติ  มีสถานะเปนสวนราชกา รเทียบเทากรมหน่ึงในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงอยูภายใต

บังคับบัญชาของขาราชการการเมืองนั่นเอง 

(2) คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีอํานาจหนาที่จํากัดใน

การตรวจสอบการทุจริตของ “เจาหนาที่รัฐ ” ซึ่งไดแก ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงาน

หรือบุคคลผูปฏิบัติงานในหนวยงานข องรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
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กํานัน ผูใหญบาน กรรมการ อนุกรรมการ และลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ แตทั้งน้ีไมรวมการตรวจสอบการทุจริตองสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

ซึ่งเป นองคกรนิติบัญญัติแตอยางใด ประกอบกับ คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ มีอํานาจเฉพาะการเรียกหรือแจงบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับกรณีการสืบสวนและสอบสวน

มาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชีเอกสารหรือวัตถุใดๆ ที่จําเปนใหแก คณะกรรมการ แตคณะกรรมการ

ปองและปราบปราม การทุจริตแหงชาติ  ไมมีอํานาจในการเขาตรวจ คน ยึด หรืออายัดทรัพยสินจึง

ทําใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ไมไดผลเทาที่ควร 

(3) กระบวนการสบืสวนสอบสวนและวินจิฉยัทีไ่มเหมาะสม เชน คณะกรรมการ

ปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ไมอาจตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐที่พน จากตําแหนงไปเกนิ 

1 ป ได ในกรณีของการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเพื่อชี้มูลความผิดทางวินัย คณะกรรมการปอง

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีอํานาจเพียงชี้วาเร่ืองที่สอบสวนมีมูลความผิดทางวินัยหรือไม 

ซึ่งผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่รัฐที่ถูกกลาวหาก็จะแตงต้ังคณะก รรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นมา

เพื่อพิจารณาใหม ทําใหการสอบสวนของ คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

เกือบไมมีความหมาย  

จากสาเหตุความบกพรองของ คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ ดังกลาวขางตน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จึงไดจัดต้ังคณะกรรมการ

ปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ขึ้นมาแทนเพื่อแกไขขอบกพรองดังกลาว องคประกอบ ของ

คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การทุจริตแหงชาติ  ประกอบดวยประธาน

กรรมการจํานวนหน่ึงคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง

ตามคําแนะนําของวุฒิสภา โดย คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ตองเปนผูซึ่ง

มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด 

ทั้งนี้กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีวาระการดํารงตําแหนงเกาป นับแต วันที่

พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว ทั้งน้ีเพื่อเปนการแกไขปญหา

ความไมเปนกลางและอิสระของคณะกรรมการใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่ภายใตวาระ

เวลาการดํารงตําแหนงของตน และไมจําตองพะวงกับการไดรับการแตงต้ังในคร้ังตอไป  เพราะ

รัฐธรรมนูญกําหนดใหกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีวาระการดํารงตําแหนง

เพียงวาระเดียว 

สําหรับที่มาของคณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ น้ัน จากเดิม

ตองไดรับการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากคณะรัฐมน ตรี และผานความเห็นชอบจากรัฐสภา ได

เปลี่ยนที่มาของ กรรมการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ที่จะตองผานกระบวนการ
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ไดมาโดยกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

จํานวน 16 คน ประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 

อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป นนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน 

ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให

เหลอืหาคนเปนกรรมการ เมือ่เลอืก คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดครบ       

8 คน ประธานวุฒิสภาจะเปนผูลงนามรับสนอง พระบรมราชโองการแตงต้ัง คณะกรรมการปองและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การทุจริตแหงชาติ  การกาํหนดทีม่าและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การทุจริตแหงชาติ  ขึ้นมาใหมโดยไมอิงกับ

ฝายบริหารเปนการแกไขขอบกพรองประการหนึ่งในเร่ืองความเปนกล างและความเปนอิสระใน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

สําหรับอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

นั้นมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการทุจริตทุกระดับและมีความรอบดานมากขึ้น  โดยสามารถแบงออก

ไดเปนลักษณะ คือ อํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

อํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนั้นจะทําหนาที่ตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐในทุกระดับ ต้ังแตการตรวจสอบผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด 

อัยการสูงสุด กรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

กรรมการตรวจเงินแผนดิน รองประธานศาลฎีกา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด หัวหนาสํานัก ตุลาการ

ศาลทหาร รองอัยการสูงสุด ผูดํารงตําแหนงระดับสูง และผูดํารงตําแหนงอ่ืนต ามที่กฎหมายบัญญัติ 

และทําหนาที่ในการตรวจสอบอยางรอบดานทั้งการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินวามีความรํ่ารวย

ผิดปกติหรือไม ตรวจสอบการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมาย

อาญา หรือในการยุติธรรม การตรวจสอบความผิดทางวินัย การตรวจสอบเพื่อถอดถอนจากตําแหน ง 

และมีการแบงแยกกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายและทางการเมืองไวอยางชัดเจน 

สําหรับอํานาจหนาที่ตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการปองและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ  มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยู 4 ฉบับ อันไดแก พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปร าบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ.2542 และ

กฎหมายวาดวยการจัดการหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรี 
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3.2.3 คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน 

การตรวจเงนิแผนดินของไทยปจจุบนักาํหนดใหกระทาํโดยคณะก รรมการตรวจ

เงินแผนดินและผูตรวจเงินแผนดินที่เปนองคกรตรวจสอบอิสระและเปนกลาง จัดต้ังขึ้นตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ปรากฏในมาตรา 312 ของหมวด 11  

วาดวยการตรวจเงนิแผนดิน แตเดิมน้ันการตรวจเงนิแผนดินเปนไปตามพระราชบญัญัติการตรวจ

เงนิแผนดิน พ.ศ.2522 ซึ่งมีความไมเหมาะสมตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินทั่วไปอยูหลาย

ประการ ไมวาจะเปนการที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจเงินแผนดินไปตกอยูที่บุคคลคน

เดียว อันไดแก ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินที่จะตองรับผิดชอบดูแลการบริหาร

งบประมา ณแผนดินแตผูเดียว ปญหาการขาดความเปนอิสระและเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ 

เนื่องจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรงของนายกรัฐมนตรี ซึ่งยอมมี

อํานาจบังคับบัญชาเหนือตัวผูอํานวยการสํานักงานฯ ซึ่งเปนผลทําใหเกิดการถูกแทรกแซงจากฝาย

บริหารไดโดยงาย ประกอบกับการตรวจเงินแผนดินยังไมเปนการครอบคลุมการใชเงินทุกดาน จาก

ปญหาขอบกพรองตางๆ เหลาน้ีจึงเกิดแนวคิดที่จะทําการปฏิรูประบบการตรวจเงินแผนดินเสียใหม

ใหมีประสิทธิภาพ  ภายหลังจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 ซึ่งไดกอต้ังสํานักงานตรวจเงินแผนดินขึ้นเสียใหมโดยกําหนดใหมีสถานะเปนองคกรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีเพื่อใหการตรวจเงินแผนดินเปนไปโดยอิสระไมอยูภายใตการบังคับบัญชา

ขององคกรใดและเปนการปองกันการถูกแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่จากองคกรตางๆ ดวย 

ปจจุบนัการตรวจ เงินแผนดินของไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดิน พ.ศ.2542 ซึ่งออกตามความในมาตรา 312 ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และตามบทเฉพาะกาล มาตรา 333 ไดกําหนดสาระสําคัญของ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดิน  โดยกํา หนดใหระบบการตรวจเงนิ

แผนดินประกอบดวย คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงาน

ตรวจเงนิแผนดิ น การตรวจเงนิแผนดินในปจจุบั นทําในรูปของคณะกรรมการแทนการตรวจเงิน

แผนดินแตเดิมที่ปฏิบัติหนาที่โดยผูอํานวยการซึ่งเปนบุคคลคนเดียว ทั้งน้ีเพื่ อใหการตรวจเงนิ

แผนดินเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการดําเนินงานที่ทําในรูปของคณะกรรมการนั้นจะเปน

เกราะใหแกผูวาการตรวจเงินแผนดินซึ่งเปนหนวยบริหาร ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่

โดยไมตองกลัวอิทธิพลใดๆ เน่ืองจากการตรวจเงินแผนดินน้ันเปนไปโ ดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผนดินน่ันเอง 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคนและ

กรรมการอ่ืนอีกเกาคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังขึ้นตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูที่มีความรู 
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ความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจ สอบภายใน การเงิน

การคลงั และในดานอ่ืนๆ กรรมการตรวจเงนิแผนดินมวีาระการดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป นับแต

วันที่พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินมีอํานาจหนาที่ตางๆ เชน อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวางนโยบายการตรวจ เงนิแผนดิน การ

กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน การกําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณา

ในเร่ืองวินัยทางงบประมาณและการคลัง การใหคําปรึกษาแกประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน การใหคําปรึกษาและคําแนะนํา การเสนอแนะใหมีการแกไ ข

ขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน การกําหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัย

ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ทําหนาที่เปนองคกรสูงสุดในกระบวนการทางวินัย 

งบประมาณและการคลัง การพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน การ

พิจารณาและแตง ต้ังกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังหรืออนุกรรมการ การพิจารณาคํา

รองขอของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่ขอใหมีการตรวจสอบ เปนตน 

ดังน้ัน การตรวจเงินแผนดินในปจจุบันจึงเปนองคกรตรวจสอบอิสระและเปน

กลางประกอบดวยกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตร วจเงนิแผนดิน และสาํนักงานตรวจเงนิ

แผนดิน โดยใหเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี 

และนอกจากนี้ยังไดจัดต้ังคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังขึ้น ซึ่งทําหนาที่ในการ

พิจารณาและกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องตนแกเจาหนาที่หรือพ นักงานของหนวยรับตรวจที่

ฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ 

3.2.4 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา หรือที่เรียกกันวา ombudsman มีสถานะเปนองคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ ไดรับการแตงต้ังขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไ ทย 

พุทธศักราช 2540 ปรากฏในมาตรา 196 ถึงมาตรา 198 ของหมวด 6 วาดวยรัฐสภา แนวคดิในการจัด

ใหมีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเกิดขึ้นที่ประเทศสวีเดนซึ่งเปนประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย 

โดยจัดใหมีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนหนวยงานกลางที่คอยทําหนาที่รับเร่ืองรอ งเรียนของ

ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนและเปนเร่ืองที่ไมเปนทางการ การทําหนาที่ดังกลาวเปนการทํา

หนาที่แทนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกรัฐสภาสามารถทํางาน

หลัก คือ การพิจารณาออกกฎหมายและการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลเปนไปโดยมี

ประสิทธิภาพและไมตองพะวักพะวงกับการรับเร่ืองรองเรียนและคอยแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนที่มีเปนจํานวนมาก 
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สําหรับประเทศไทยนั้นการจัดใหมีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทําใหประชาชน

สามารถรองเรียนเร่ืองที่ตนไดรับความเดือดรอนหรือไมไดรับความเปนธรรมจากการป ฏิบัติหนาที่

ของเจาหนาที่รัฐได โดยสามารถรองเรียนผานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ

รองเรียนโดยตรงตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา นอกจากแนวคิดที่ประเทศไทยไดรับมาจาก

ตางประเทศแลว แนวคิดที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการพิจารณาจากเจตนารมณที่สําคัญของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่ตองการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของฝาย

การเมือง คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ขาราชการประจําระดับสูง และเจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจตาม

กฎหมายตางๆ ทั้งเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายหลักในการพิทักษ ปกปอง  และคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของป ระชาชนไมใหถู กละเมิด จากเหตุผลทั้งสองประการ ผูรางรัฐธรรมนูญจึงไดจัดใหมี

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขึ้นทําหนาที่ในการรับเร่ืองรองเรียนของประชาชนเพื่อใหประชาชน

ไดรับการเยียวยาความเสียหายจาการที่ตนถูกละเมิด หรือถูกกระทบสิทธิและเสรีภาพจากเจาหนาที่

รัฐได โดยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาน้ันมีจํานวนไมเกินสามคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง

ตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรูและประสบการณใน

การบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ และมี

ความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริย

ทรงแตงต้ังและใหดํารงตําแหนงไดเพยีงวาระเดียว 

สําหรับอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินน้ันบัญญัติไวในมาตรา 197 ของ

รัฐธรรมนูญโดยกาํหนดใหผูตรวจการแผนดินมอํีานาจในการพจิารณาและสอบ สวนหาขอเทจ็จริง

ตามคํารองเรียนในกรณีเร่ืองที่ขาราชการ พนักงานของรัฐหรือลูกจางของหนวยงานราชการ  (สมคิด 

เลิศไพฑูรย, 2549, หนา 301-323) 

 4. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดโครงสรางองคกรของรัฐ ซึ่งแต

เดิมโครงสรา งระบบการบริหารของประเทศไทยยังยึดติดกับระบบที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของการแบง

ความชํานาญเฉพาะดานใหแกแตละหนวยงาน การจัดลําดับของอํานาจหนาที่ใหลดหลั่นกันลงมา

และการควบคุมแบบบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ซึ่งทําใหการบริหารงานเปนไปดวยความลาชา เต็ม

ไปดวยขัน้ตอนและขา ดการประสานระหวางหนวยงาน จากขอบกพรองของการจัดโครงสราง

องคกรของรัฐดังกลาวจึงเกิดแนวความคิดในการสรางรูปแบบองคกรของรัฐขึ้นมาใหม นั่นคือ 

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเปนกลไกที่เขามาเสริมชองวางในโครงสรางการบริหาร

ประเทศเพื่อทํา หนาที่ดูแล ควบคุม วา งกฎระเบียบ ใหแกกิจการตางๆ ภายในรัฐ ทั้งที่มีคว ามสําคัญ

ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ตลอดจนหนวยงานตางๆ 
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ของรัฐ โดยมีจุดประสงคหลักในการ ประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งถือเปนเจตนารมณ

ประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  

 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญไดรับการบัญญัติขึ้นเปนคร้ังแรกในบทบัญญัติของรัฐธรรม  

นูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีหลายองคกร ไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ

การเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการ

ปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญบางองคกรมีวิวัฒนาการมากอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  

 “องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ “องคกรตามรัฐธรรมนูญ ” เหตุผลที่

ตองพิจารณาคือ ความเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญนั้นสืบเนื่องจากมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติวา “ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกร

ตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ ใหองคกรน้ันหรือประธานรัฐสภา เสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย” การที่มาตรา 266 กาํหนดไวดังกลาวเทากบัเปนการกาํหนดใหองคกร

ตางๆ ตามรัฐธรรมนูญมีสิทธิเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได หากเปนกรณีที่

องคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ ดังน้ันประเด็นที่ตองพิจารณาความเปน

องคกรตามรัฐธรรมนูญ ประการแรก คือ เกณฑในการพิจารณาความเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

 การที่จะวินิจฉัยวา องคกรใดเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือไม น้ันในเบื้องตนตอง

พิจารณาคนหาสารัตถะของความเปน “องคกรตามรัฐธรรมนูญ ” หลังจากนั้นจึงจะสามารถอาศัย

หลักเกณฑดังกลาวมาพิจารณาวาองคกรใดบางที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

4.1 ความหมายและหลักเกณฑในการพิจารณาองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

คําวา “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” ปรากฏขึ้นคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งไมไดนิยามไววาหมายความวาอยางไร อยางไรก็ตามการหาความหมาย

และหลักเกณฑในการพิจารณาวา องคกรใดเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

4.1.1 ความเห็นของนักวิชาการ 

นักกฎหมายกลุมที่หน่ึง (ธีร สุธีวรางกูร , 2542 , หนา 5) มีความเห็นวา คําวา  

“องคกรตามรัฐธรรมนูญ” นาจะหมายถึง องคกรของรัฐที่รัฐธรรมนูญมอบหมายใหใชอํานาจหนาที่

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบและควบคุมไดตามความ

มุงหมายของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 266 จากนิยามดังกล าวองคกร

ตามรัฐธรรมนูญ จึงไดแกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ที่ประชุมใหญศาลฎีกา ที่ประชุม

ใหญศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมกา รการเลือกต้ัง คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ เปนตน แมองคกรดังกลาวอาศัยอํานาจของตนตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีลําดับ
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เทาพระราชบัญญัติ เชน คณะรัฐมนตรี  ตราพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอํานาจ ตามพระราชบัญญัติ

ฉบับใดฉบับหนึ่ง ในกรณีเชนน้ีแมอาจมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่แตคณะรัฐมนตรียอมไมสามารถ

นํากรณีของตนไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได เพราะการใชอํานาจหนาที่ของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองดังกลาวน้ีมิไดอยูในฐานะที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ  

นักกฎหมายกลุมที่สอง (เรวัติ จันทรประเสริฐ และฤทัย หงสสิ ริ, 2541 , หนา      

3-5) เห็นวา “องคกรตามรัฐธรรมนูญ ” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 

266 นั้น ยอมมีความหมายอยางแคบและหมายถึงเฉพาะองคกรที่จัดต้ังขึ้นและกําหนดอํานาจ หนาที่

ไวในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ เชน พระมหากษัตริย องคมนตรี รัฐสภา คณะรัฐมน ตรี สภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ศาลตางๆ คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การ

ทุจริตแหงชาติ เปนตน และไมรวมหนวยงานของรัฐที่เปนราชการสวนก ลาง สวนภูมิภาคหรือสวน

ทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐที่จัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะ ห รือผูบริหารของหนวยงานดั งกลาว ไมวาจะ

เปนรัฐมนตรี อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืน “องคกรตามรัฐธรรมนูญ ” จะตองมีการบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการ จัดต้ังองคกรและเร่ืองอํานาจหนาที่ ถาที่การบัญญัติในเฉพาะเร่ืองการจัดต้ัง

องคกรไวในรัฐธรรมนูญแตเร่ืองอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามกฎหม ายอ่ืน ในสวนน้ันไมถือวาเปน

องคกรตาม รัฐธรรมนูญ (สมคิด เลิศไพฑูรย , 2539 , หนา 127 ) ดังจะสังเกตไดจากรัฐธรรมนูญ

บัญญัติใหอํานาจ หนาที่ขององคกรดังกลาวไป “ตามที่กฎหมายบัญญัติ ” เชน ในกรณีอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมวาจะเปนองคการบริหารสวน จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา แมรัฐธรรมนูญจะไดอางอิงหรือไดกลาวถึง

อํานาจหนาที่บางประการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน หนาที่ในการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 190 ไวก็ตาม องคกรดังกลาวก็ไมมีฐ านะเปนองคกรตาม

รัฐธรรมนูญตามนัยมาตรา 266 ในนัยเดียวกัน กระทรวง ทบวง กรมตางๆ ยอมไมมีฐานะเปนองคกร

ตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากการจัดต้ังตลอดจนอํานาจหนาที่น้ันเปนไปตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง ก รม พ.ศ.2534 

และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 230) ในทางตรงกันขามที่รัฐธรรมนูญได

บัญญัติอํานาจหนาที่ไวโดยเฉพาะ เชน คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ยอมเปน “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” แมรฐัธรรมนูญจะบญัญัติ

ใหตองออกกฎหมายหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อขยายความในเร่ืองอํานาจหนาที่ที่

กําหนดไวในรัฐธรรมนูญก็ตาม การวินิจฉัยดังกลาวยอมสอ ดคลองกับหลักเหตุผลทั่วไปที่วา เมือ่มี

การจัดต้ังและการกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรดังกลาวไมไดกําหนดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญกา ร
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วินิจฉัยเกี่ยวกับปญหาทั่วไปที่ไมใชรัฐธรรมนูญยอมไมใชอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ (เรวัติ 

จันทรประเสริฐ และฤทัย หงสสิริ, 2541, หนา 3-4) 

นักกฎหมายกลุมที่สาม (สมคิด เลิศไพฑูรย, 2539, หนา 48) ไดพิจารณาความหมาย

และหลักเกณฑในการพิจารณาองคกรตามรัฐธรร มนูญโดยเทียบเคียงกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ

ของเยอรมันโดยแบงเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญในความหมายอยางแคบและในความหมายอยาง

กวาง ซึ่งองคกรตามรัฐธรรมนูญในความหมายอยางแคบจํากัดอยูทั้งองคกรที่ใชอํานาจสูงสุดของแต

ละอํานาจ กลาวคือ อํานาจนิติบัญญัติโดยผานสภาผูแทนราษ ฎรและสภาสงูแหงสหพนัธ  อํานาจ

บริหาร โดยผานประธานาธิบดี และรัฐบาลแหงสหพันธ และศาลรัฐธรรมนูญซึ่งใชอํานาจตุลาการ 

องคกรเหลาน้ีในแงสถานะแลวก็ถือวามีสถานะเทาเทียมกันในฐานะผูใชอํานาจสูงสุดของรัฐ ดวย

เหตุน้ีตามแนวคิดของเยอรมันจึงถือวาองคกรผูตรวจสอบบัญชี แหงสหพันธไมเปนองคกรตาม

รัฐธรรมนูญ เพราะองคกรดังกลาวเปนเพียงองคกรเจาหนาที่ฝายปกครองที่มีความเปนอิสระ ดังน้ัน 

หากอาศัยหลักเกณฑความเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญของเยอรมันมาพิจารณาความเปนองคกรตาม

รัฐธรรมนูญแลว องคกรตามรัฐธรรมนูญในความหมายอยางแคบไดแ ก สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 

รัฐบาล และศาลรัฐธรรมนูญเทาน้ัน 

สวนองคกรอ่ืนๆ เชน คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ คณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการทุจริตแหงชาติ ศาลยุติธรรม ศาล

ปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน องคกรเหลาน้ีไ มถือวาเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญใน

ความหมายอยางแคบตามแนวเยอรมัน แตนาจะตองถือวาองคกรดังกลาวขางตนเปนองคกรตาม

รัฐธรรมนูญในความหมายอยางกวาง หากอาศัยหลักเกณฑขององคกรตามรัฐธรรมนูญใน

ความหมายอยางกวางมาพิจารณาแลว องคกรตอไปนี้ถือวาเปนองคกรตามรัฐธ รรมนูญของไทย คือ 

สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการปองและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

เหตุผลที่ตอง ถือเอาความหมายของ “องคกรตามรัฐธรรมนูญ ” ในความหมาย

อยางกวาง เพราะหากศึกษาสาเหตุของการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

เหตุผลที่ถือวาเปนหัวใจสําคัญของรัฐธรรมนูญดังกลาว คือความมุงหมายที่จะปฏิรูปการเมืองเพื่อให

การใชอํานาจของรัฐสามารถจะถูก ควบคุมตรวจสอบโดยองคกรอ่ืนๆ ได อันจะทําใหลดการ

บิดเบือนการใชอํานาจรัฐเพื่อประโยชนสวน ตนหรือเพื่อกลุมคณะ ดวยเหตุน้ี รัฐธรรมนูญจึงได

บัญญัติใหมีองคกรใหมขึ้นหลายองคกรไมวาจะเปนศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการปองและ
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ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหองคกร

เหลานี้เขามามีบทบาทในการควบคุมตรวจสอบอํานาจในทางการเมือง 

ดังน้ัน จึงปรากฏชัดวา ในแงโครงสรางอํานาจรัฐแลว องค กรเหลาน้ีมี

ความสําคัญอยา งยิ่งในการที่จะทําใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บรรลุ

เปาหมายในการปฏิรูปทางการเมืองอันเปนพื้นฐานสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับ น้ี ดังน้ันจึงอาจสรุป

ไดวาองคกรที่มีความสําคัญพื้นฐานเชนน้ี ยอมมีความสําคัญในระดับองคกรตามรัฐธรรมนูญ สวน

องคกรที่ไมถือวาเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญไดแก 

(1) คณะกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่ แมจะมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนู ญและ

มีอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแตไมใชองคกรที่ใชอํานาจทางการเมือง เพียงแตใชอํานาจทางปกครอง

เทาน้ัน 

(2) สภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แมจะเปนองค กรที่กอต้ังขึ้น

โดยตรงตามรัฐธรรมนูญและมีอํานาจหนาที่ที่ชัดเจนตามแตองคกรนี้มีสถานะเปน “ที่ปรึกษา ” 

เทาน้ันจึงไมใชองคกรที่ใชอํานาจดังเชน องคกรนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการแตอยางใด 

(3) คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของสภา ถือเปนสวนหน่ึงของสภา จึงไมใชองคกรที่

กอต้ังขึ้นโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ 

(4) ราชการสวนกลาง ไดแก กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาคไดแก 

จังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน ถือเปนสวนหน่ึงของฝายบริหาร จึงไมใชองคกรที่กอต้ังขึ้น

โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ 

(5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะเปนองคก ารบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มิใชอง คกรที่กอต้ังขึ้นตาม

รัฐธรรมนูญ แตเปนองคกรที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายจัดต้ังของแตละแหง เชน เทศบาลจัดต้ังขึ้นตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496 กรุงเทพมหานครจัดต้ังขึ้นตามระเบี ยบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็มิใชองคกรที่ใชอํานาจบริหาร

ดังเชนรัฐบาล แตเปนองคกรในทางปกครองเชนเดียวกับราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค 

การใชอํานาจตางๆ เปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติทั้งสิ้นมิไดใชอํานาจ ตามรัฐธรรมนูญแต

อยางใด 

(6) พรรคการเมืองไมถือวาเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ แมจะมีสวนในการใช

อํานาจทางการเมืองก็ตาม แตก็ไมไดรับการกอต้ังจากรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามในประเทศเยอรมัน

ถือวาพรรคการเมืองเปนคูกรณีในคดีพิพาทระหวางองคกรได 
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(7) องคกรชี้ขาดเขตอํานาจศาล เพราะถือวารัฐธรรมนูญกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ

เปนผูวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตางๆ น้ัน มิไดหมายถึงศาลตางๆ (ศาลยุติธรรม 

ศาลปกครอง ศาลทหาร ) ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่

ระหวางศาลขัดกัน 

(8) องคกร อ่ืนๆ เชน คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตามมาตรา 284 คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นตามมาตรา 288 ชุมชนทองถิ่น ตาม

มาตรา 46 องคกรอิสระดานสิง่แวดลอมตามมาตรา 56 และองคการอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภคตาม

มาตรา 57 ตางก็มิใชองคกรตามรัฐธรรมนูญในความหมายของมาตรา 266 

4.1.2 แนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

หากพิจารณาจากคําวินิจฉัยเกี่ยวกับความเปน “องคกรตามรัฐธรรมนูญ ” ที่

ปรากฏในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชนในการวิเคราะหตอไปแลว เราอาจแยกแนว

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ออกเปน 2 กรณี คือ 

(1) กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาไมเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดแก 

- คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 2/2541 กระทรวงมหาดไทยไมใชองคกรตาม

รัฐธรรมนูญ 

- คําวินิจฉัย ที่ 58-62/2543 องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน

จังหวัด และเทศบาล มิใชองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

(2) กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

- คําวินิจฉัยที่ 1/2541 ที่ประชุมใหญศาลฎีกาเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

- คําวินิจฉัยที่ 32/2543 สภาผูแทนราษฎรเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

- คําวินิจฉัยที่ 54/2542 วุฒิสภาเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

- คําวินิจฉัยที่ 2/2541 , 26/2543 , 6/2543 คณะกรรมการการเลือกต้ังเปน

องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

สรุป ก็คือ  การที่ เราจะชี้ขาดหรือวินิจฉัยไดวา องคกรใดเป นองคกรตาม

รัฐธรรมนูญหรือไมน้ัน จะตองอาศัยหลักเกณฑการพิจารณาในดานการจัดต้ังหรือการเกิดองคกร 

และดานอํานาจหนาทีเ่ปนหลกั 

4.2 แนวความ คิดและวิวัฒนาการของการมีองคกรอิสระที่เรียกวา “คณะกรรมการ

การเลือกต้ังของไทย” 

โดยผลพวงจากเจตนารมณในการปฏิรูปการเมืองการปกครองของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่ตองการจํากัดอํานาจรัฐควบคูไปกับการสงเสริมสิทธิเสรีภาพของ
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ประชาชน จึงไดออกแบบกลไกอํานาจ ขึ้นมาใหมในรูปแบบขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดย

แยกออกมาตางหากจากองคกรอํานาจหลักของผูใช ซึ่งต้ังอยูบนเหตุผลของการเปนเคร่ืองมือการใช

อํานาจของผูปกครอง เปนองคกรอิสระเพื่อเปนเคร่ืองมือใหกับประชาชนฝายผูรับการปกครองเปน

ผูไดรับประโยชน 

องคกรอิสระตา มรัฐธรรมนูญจึงมีฐานะเปนองคกรอํานาจของผูตรวจสอบ (power 

sensor) และเปนองคกรอํานาจของผูกํากับและเรียกรอง (power monitor) ทีแ่ยกเปนอิสระออก

ตางหากจากองคกรอํานาจของผูใช (power user) ซึ่งเปนองคกรอํานาจด้ังเดิมที่เคยผูกติดมากับรัฐ

และผูปกครองเพียงฝายเดียวเทาน้ัน 

ซึ่งองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  จึงเปนองคกรที่เกิดขึ้นและดํารงอยูนอกเหนือจาก

เหตุผลและความจําเปนพื้นฐานในการใชอํานาจรัฐของผูปกครองโดยตรงเหมือนกับองคกรนิติ

บัญญัติ องคกรบริหารและองคกรตุลาการด้ังเดิมแตองคอิสระเหลาน้ันเปนองคกรใหมที่เพิ่มขึ้นม า

โดยผลของรัฐธรรมนูญเปนกรณีเฉพาะ มิไดเกิดจากความจําเปนพื้นฐานของรัฐเพื่อใชอํานาจของ

ผูปกครอง จึงถือไดวาองคกรที่เกิดขึ้นใหมและทําหนาที่ใหมแยกเปนอิสระออกตางหากจากองคกร

อํานาจรัฐด้ังเดิม เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อจุดมุงหมายในการปฏิรูปการเมืองข อง

รัฐธรรมนูญโดยตรง โดยเฉพาะจุดมุงหมายในการจํากัดอํานาจรัฐและการสงเสริมสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญจึงมีบทบาทโดยตรงตอการเกื้อหนุนสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนมากกวา การมีบทบาทเกื้อหนุนอํานาจของผูปกครอง จึงกลาวไดวา องคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญเป นกลไกเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่ประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุด 

แมแนวความคิดในการจัดต้ังองคกรกลาง ที่มีอํานาจหนาที่ควบคุมการเลือกต้ั งให

เปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม จะเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับมาเปนเวลานาน จนถึงขนาดมี การ

บญัญัติไวโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2538 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ใหมี

การจัดต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังขึ้นทําหนาที่กํากับดูแลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรให

บริสุทธิ์ยุติธรรม แตก็เชนเดียวกับปญหาในการจัดต้ังองคกรตรวจสอบอ่ืนๆ ของรัฐธรรมนู ญฉบับ

ดังกลาวเพราะจนสิ้นสุดการบังคับใชรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกต้ังก็ยังไมไดรับการจัดต้ัง

ขึ้น 

คณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับการจัดต้ังขึ้นอยางเปนรูปธรรมไวเปนคร้ังแรก ตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ทั้งนี้ปรากกฎตามมาตรา 136 ถึงมาตรา 

148 ในหมวด 6 วาดวยรัฐสภา โดยคณะกรรมการเลือกต้ังประกอบดวยประธานกรรมการคนหรือ

และกรรมการอ่ืนอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย ทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความ
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เปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ มีวาระการดํารงตําแหนง 7 ปแต

สําหรับคณะกรรมการการเลือกต้ังชุดแรกมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป 6 เดือน ทั้งน้ีคณะกรรมการการ

เลือกต้ังมีบทบาทในการบริหารงานเลือกต้ังใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ การ

สืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยขอโตแยงเกี่ยวกับการเลือกต้ัง โดยเฉพาะเมื่อมีการรองเ รียนหรือ

คัดคานวาการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ยังมีบทบาทในการกับกับและ

สนับสนุนพรรคการเมืองในหนาที่นายทะเบียน และของผูบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค

การเมือง นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

เลอืกต้ัง ซึ่งรวมถึงการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการ

ตรวจสอบการเลือกต้ังอีกดวย 

สําหรับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังนั้นแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ 

คือ อํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ และอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ โดย

อํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญน้ันไดบัญญัติไวในมาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญ โดยกาํหนดอํานาจ

หนาทีไ่วหลายปร ะการ เชน ควบคุมและดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการเลือกต้ังไมวาจะเปนการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา การเลือกต้ังสมาชิก สภาทองถิ่นและผูบริหาร

ทองถิ่นมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา หรือขอโตแยงที่เกิดขึ้น

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 

และกฎหมายวาด วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น มีอํานาจสั่งใหมีการ

เลือกต้ังใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกต้ังใดหนวยเลือกต้ังหน่ึงหรือทุกหนวย

เลือกต้ัง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อถือไดวาการเ ลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติ ในหนวย

เลือกต้ังน้ันๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม มีอํานาจหนาที่ในการเรียกเอกสารหรื อหลกัฐาน

ที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําตลอดจนขอใหศาล พนักงานอัยการ 

พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการ

เพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การสืบสวนสอบสวน หรือการวินิจฉัยชี้ขาด เปนตน 

กรณีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ

ธรรม นูญนั้นสามารถแบงกฎหมายที่เกี่ยวของออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญที่วาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ั ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วา

ดวยพรรคการเมอืง 
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สําหรับอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคระกรรมการ

การเลือกต้ังน้ันคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจในการจัดใหมีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง มีหนา

ทีดําเนินการหรือประสานกับหนวยราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ หรือสนับสนุนองคกรเอกชนในการใหการศึกษาแกประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนปร ะมุข มีหนาที่ในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําปและขอสังเกตเสนอตอรัฐสภา นอกจากน้ียังมีหนาที่แจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการ

สอบสวน และใหมีอํานาจดําเนินการฟองคดีตอศาลเมื่อเห็นวาผูใดกระทําความผิดตามกฎหมายวา

ดวยการเลือกต้ัง การออกเสียงประชามติหรือพรรคการเมือง 

กรณีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 น้ันจะทํา

หนาที่ในการแตงต้ังผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังและกรรมการการเลือกต้ังเขต โดย

ผานวิธีการสรรหา ซึง่ทัว่ประเทศจะกาํหนดใหมหีนวยเลือกต้ังประมาณเจ็ดหมื่นแหงโดยกาํหนดให

แตละเขตเลือกต้ังน้ันมีผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังจํานวนหน่ึงคน และกรรมการการ

เลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไมนอยกวาเกาคน โดยผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตมีหนาที่

เกี่ยวกับการรับสมัครเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังและดําเนินกิจการที่จําเปนเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

สําหรับกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังมีหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดหนวยเลือกต้ังและ

สถานที่นับคะแนนในเขตเลือกต้ัง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง การเพิ่มชื่ อและการถอด

ถอนชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง รวมทั้งมีหนาที่ในการกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกต้ัง       

การนับคะแนนเลือกต้ังและการประกาศผลเลือกต้ัง 

สําหรับอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ.2541 น้ัน คณะกรรมการการเลือกต้ังมีหนาที่ในการใหความเห็นชอบและควบคุมไมใหผูสมัคร

รับเลือกต้ังของพรรคการเมืองใชจายเกี่ยวกับการเลือกต้ังเกินวงเงินที่กฎหมายกําหนด มีอํานาจ

หนาที่ในการจัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองและการควบคุมดูแลการใชจายเงินทุน

หมุนเวียน อีกทั้งประธานกรรมการการเลือกต้ั งซึ่งทําหนาที่เปนนายทะเบียนมีหนาที่ประสานงาน

กับผูรับผิดชอบสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศนของรัฐใหจัดสรรเวลาออกอากาศอยาง

เทาเทียมกันใหแกพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุก

พรรค โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของแตละพรรค เพื่อใหแถลงผลงานของพรรค

การเมืองปหนึ่งไมนอยกวาสามคร้ัง (สมคิด เลิศไพฑูรย, 2549, หนา 321-323) 

 



 

 

41 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

 การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนถือเปนหลักการสําคัญในการปกครองรัฐแบบ

เสรีประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นการใชอํานาจรัฐตองอยูภายใตกรอบของกฎหมาย รัฐจะใชอํานาจ

ตามอําเภอใจใหไปกระทบสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนไมได องคกรที่ใชอํานาจรัฐทุกองคกรตองถูก

ควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจไมวาจะเปนการตรวจสอบโดยหนวยงานภายในขององคกรนั้นเอง

หรือควบคุมตรวจสอบโดยองคกร ภายนอก ซึ่งจะไดทําการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการควบคุม

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐกันตอไป  

 1. หลักนิติรัฐ (principle of legal state) 

 คําวา “นิติรัฐ” หรือ “rechtsstaat” เปนคําที่เกิดขึ้นในประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน (ประเทศ

เยอรมัน ประเทศออสเตรเลีย และบางสวนของปร ะเทศสวิตซเซอรแลนด ) เปนคําที่รูจักกันใน

ศตวรรษที ่ 19 โดยชวงกอนป ค .ศ.1848 นักคิดที่สําคัญของเยอรมันคือ Robert von Mohl, Carl 

Welcker และ Johann Chistoph Frisherr von Aretin ไดกลาวถึงคําวา “นิติรัฐ” ซึ่งอาจใหความหมาย

ของคําวา “นิติรัฐ” วาหมายถงึ รัฐแหงความมีเหตุผลเปนรูปแบบที่ปกครองตามเจตจํานงโดยรวมที่มี

เหตุมีผล และมีวัตถุประสงคที่ดีที่สุดสําหรับสังคมเปนการทั่วไป จากการใหความหมายดังกลาวอาจ

สรุปไดวานิติรัฐก็คือรัฐที่ปกครองตามหลักแหงเหตุผล เพื่อใหการอาศัยอยูรวมกันของมนุษยเปนไป

ดวยความสงบสุข 

 ตอมาความหมายของคําวา “นิติรัฐ ” ถูกลดขอบเขตของความหมายของนิติรัฐในทาง

เน้ือหา กลายเปนนิติรัฐในทางรูปแบบ โดย Friedrich Julius Stahl ไดอธิบายวารัฐควรจะเปน  “นิติ

รัฐ” ซึ่งเปนแนวทางในการแกไขปญหาของรัฐ และเปนความพยายามที่จะพัฒนารัฐไปสูยุคใหม 

ดังน้ัน รัฐจะตองกําหนดแนวทางและขอบเขตสวนบุคคลของปจเจกบุคคลและจะตองใหการรับรอง

คุมครองขอบเขตสวนบุคคลโดยกฎหมาย และทําใหเกิดความมั่นคงตอแนวทางดังกลาว 

นอกจากนั้นรัฐไมควรจะใชอํานาจเหนือของรัฐบังคับบุคคลตามแนวจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติมา

อีกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในขอบ เขตสวนบุคคล และนี่คือความหมายของ “นิติรัฐ” (บรรเจิด      

สิงคะเนติ, 2547, หนา 23-24) 

 ภายใตแนวคดิของ “หลักนิติรัฐ” (principle of legal state) ภายในรัฐหน่ึงๆ จะมีองคกรอยู 

2 ประเภท ซึ่งเปนองคกรการใชอํานาจรัฐทําหนาที่ในการออกกฎเ กณฑเพื่อใชบังคับเปนกา รทั่วไป

องคกรหน่ึงน้ัน ไดแก รัฐสภา ซึ่งเปนองค กรใชอํานาจรัฐฝายนิติบัญญัติ สวนอีกองคกรหน่ึง ไดแก 

องคกรที่ใชอํานาจรัฐฝายบริหาร ซึ่งอาจอยูในฐานะฝายปกครอง และอาจจะเปนระดับชาติหรือ

ระดับทองถิ่น 
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 การตรากฎหมายโดย “องคกรนิติบัญญัติ” เปนการใชอํานาจรัฐ ในสวนของ “รัฐสภา” ซึ่ง

ตามแนวความคิดด้ังเดิมของระบอบประชาธิปไตยนั้นถือวา “รัฐสภา” เกิดขึ้นมาจากเจตนารมณของ

ประชาชน ดังน้ัน ภายใตความคิดน้ี “รัฐสภา” จึงเปนองคกรที่สําคัญที่สุดในการตรากฎหมายออกมา

ใชบังคับ (ภูริชญา วัฒนรุง, 2547, หนา 503)  

 รัฐสมัยใหมได ชื่อวาเปน “รัฐเสรีประชาธิปไตย ” (liberal and democratic state) ระบบ

กฎหมายจะวางอยูบนพื้นฐานของหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรม (the rule of law) หรือหลกั “การ

ปกครองของกฎหมายไมใชการปกครองของมนุษย ” (government of law, not of men) หรือหลกั 

“กฎหมายเปนใหญ” (primacy of law) (วรพจน วิศรุตพิชญ, 2538, หนา 2) 

 แนวความคิดเกี่ยวกับนิติรัฐเปนความคิดที่มีรากฐานมาจากความเชื่อมั่นในคุณคาของ

ความเปนมนุษยโดยถือวา “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย ” (menschenwuerde) เปนคุณคาที่มิอาจลวง

ละเมิดไดและที่วามนุษยทุกคนมีความสามา รถที่จะพัฒนาไดดวยตนเองตามหลักการของลัทธิ

ปจเจกชนนิยม (individualism) ดังน้ัน รัฐธรรมนูญของรัฐที่เปนนิติรัฐจึงตองมีบทบัญญัติรับรอง

และคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในขณะเดียวกันก็มีบทบัญญัติที่กําหนดขอบเขตการ

ใชอํานาจรัฐขององคกรตางๆ เพื่อมิใหมีการใช อํานาจตามอําเภอใจจนกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนและการใชอํานาจขององคกรที่ใชอํานาจรัฐนี้ ตองเปนไปอยางมีขั้นตอนที่เปนระบบและ

เปนเคร่ืองมือขององคกรสําหรับส รางความชอบธรรมในการใชอํานาจโดย  จะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด และถูกตองตามรัฐธรรมนูญ 

 รัฐเสรีประชาธิปไตยยอมรับรองและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของราษฎร

ไวในรัฐธรรมนูญโดยอาจจําแนกสิทธิเสรีภาพดังกลาวไดเปน 3 ประเภทคือ 

 1) สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลโดยแท อันไดแก สิทธิเสรีภาพในชีวิตรางกาย สิทธิเสรีภาพ

ในเคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการติดตอสื่อสารถึงกันและกัน สิทธิในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่

อยู และสิทธิเสรีภาพในครอบครัว 

 2) สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ อันไดแก สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิและ

เสรีภาพในการมีและใชทรัพยสิน และสิทธิเสรีภาพในการทําสัญญา 

 3) สิทธิและเสรีภาพในการมีสว นรวมในกระบวนการทางการเมือง อันไดแก สิทธิ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคมหรือ

พรรคการเมือง และสิทธิเสรีภาพในการลงคะแนนเลือกต้ัง 

 กลาวไดวา “นิติรัฐ ” คือ รัฐที่ในทางความสัมพันธกับประชาชน และเพื่อการให

หลักประกันแกสถานะของบุคคลเพื่อใหอยูภายใตระบอบแหงกฎหมาย  ซึ่งระบอบแหงกฎหมายน้ี

จะผูกการกระทําของรัฐไวดวยกฎเกณฑตางๆ ซึ่งกฎเกณฑเหลาน้ีสวนหน่ึงจะกําหนดสิทธิของ
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ประชาชน แตอีกสวนหน่ึงจะกําหนดไวลวงหนาซึ่งหนทางและวิธีการที่จะถูกนํามาใชเพื่อใหบรรลุ

จุดประสงคในกา รดําเนินการทางปกครองของรัฐ กฎเกณฑสองชนิดนี้มีจุดมุงหมายรวมเพื่อจํากัด

อํานาจของรัฐโดยทําใหรัฐอยูภายใตระเบียบแหงกฎหมายที่กฎเกณฑทั้งสองชนิดดังกลาวสรางขึ้น 

ดวยเหตุน้ี ลักษณะเฉพาะของนิติรัฐที่ชัดเจนอันหน่ึง คือ ในการปฏิบัติตอผูใตปกครองฝายปกครอง

จะสามา รถใชวิธีการตางๆ ไดก็แตเฉพาะที่ระเบียบแหงกฎหมายที่บังคับใชอยูในขณะน้ัน เชน 

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ฯลฯ อนุญาตใหไว 

 นิติรัฐจึงเปนรัฐที่ใหหลักประกันแกผูใตปกครอง โดยใหอํานาจผูใตปกครองที่จะ

ฟองรองเจาหนาที่ทางศาลเพื่อขอใหยกเลิก แกไข หรือเลิกบังคับใชการกระทําทางปกครองที่ละเมิด

สิทธิของเขา (โภคิน พลกุล และชาญชัย แสวงศักด์ิ, 2544, หนา 56)  

  ระบอบนิติรัฐจึงไดรับการคิดขึ้นเพื่อประโยชนของประชาชนเพื่อวัตถุประสงคที่จะ

คุมครองประชาชนจากอําเภอใจของฝายปกครอง การที่นิติรัฐจะเกิดไดจึงเปนความจําเ ปนอยางยิ่งที่

ประชาชนจะตองมีอาวุธ อันไดแก สิทธิในการดําเนินการทางศาลตอการกระทําของฝายปกครองที่

ไมถูกตอง และทําใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของตน 

             2. หลักนิติธรรม (the rule of law) 

 หลักนิติธรรม (rule of law) เปนหลักกฎหมายที่มีมาต้ังแตสมัยโรมัน นอกจากจะหมายถึง 

“การปกครองที่ทุกคนจะตองอยูภายใตกฎหมาย ” แลวยังมีความหมายถึง “การแสวงหาความ

ยุติธรรมซึ่งเปนเหตุเปนผลกันตามธรรมชาติรหรือเปนความยุติธรรมตามธรรมชาติอันเปนสิ่งที่มี

ความสําคัญและมีความศักด์ิสิทธิ์อยูเหนือกวาตัวอักษรของตัวบทกฎหมายนั้นเอง” อีกดวย 

 “หลักนิติธรรม” เปนคําแปลมาจากภาษาอังกฤษคือคําวา rule of law ซึ่งเปนหลักกฎหมาย

ของอังกฤษนั้น อาจสรุปความไดวา หมายถึง “การปกครองโดยกฎหมาย กฎหมายเปนใหญไมใช

อําเภอใจของผูมีอํานาจปกครองเปนใหญ ฝายบริหาร  (ของอังกฤษ ) ซึ่งไดแก กษัตริยและ

คณะรัฐมนตรี ไมมีอํานาจ หากไมไดรับความยินยอมจากรัฐสภา ซึ่งก็หมายถึง หากไมมีกฎหมายให

อํานาจฝายบริหารก็ไมอาจกระทําการอยางใดๆ ไดเลย” (ภูริชญา วัฒนรุง, 2552, หนา 113-114) 

 คําวา หลักนิติธรรม น้ัน คนแรกๆ ที่เร่ิมใชคําน้ีขึ้นมา คือ  ศาสตราจารยทางกฎหมายชาว

อังกฤษที่ชื่อ A.V. Dicey ซึ่งเขียนไวในหนังสือของตนที่ชื่อวา introduction to the study of the law 

of the constitution ในปลายศตวรรษที่ 19 และยังใชกันมาจนถึงทุกวันน้ีวา ประเทศอังกฤษน้ันมี

หลักนิติธรรม ซึ่งหลักนิติธรรมที่วาน้ันมีหลักอยู 3 ประการ 

 ประการที่หน่ึง คื อ ความสูงสุดของกฎหมายธรรมดา ทุกคนไมวาจะเปนประชาชน

ธรรมดาขึ้นไปจนถึงรัฐมนตรี ตองอยูภายใตกฎหมายธรรมดาเดียวกัน 



 

 

44 

 ประการที่สอง คือ ความเสมอภาคภายใตกฎหมายของเจาหนาที่และประชาชนภายใตศาล

เดียวกัน กลาวคือ ทุกคนไดรับความคุมครองโดยศาลธรรมดา ที่เรียกวาศาลยุติธรรม 

 ประการสุดทาย คือ รัฐธรรมนูญอังกฤษ เปนรัฐธรรมนูญที่เปนผลมาจากการรับรอง และ

คุมครองสิทธิเสรีภาพของพลเมือง โดยศาลยุติธรรมน้ันเองไมไดเกิดขึ้นจาการบัญญัติโดยเจตจํานง

อยางรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา  

 ดังน้ัน จะเห็นไดวา Dicey ใหความสําคัญกับความสูงสุดของกฎหมายเหนือการใชอํานาจ

ตามอําเภอใจของมนุษย Dicey ใหความสําคัญกับความเทาเทียมกันของเจาหนาที่ของรัฐและรัฐกับ

พลเมือง และทายที่สุด Dicey ใหความสําคัญกับศาลยุติธรรม ซึ่งเปนผูคุมครองสิทธิเสรีภาพของ

พลเมือง น้ีเองเปนตนกําเนิดของคําวา The Rule of Law  

 หลกั นิติธรรมน้ี ไมไดใชกันเฉพาะในประเทศอังกฤษ ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น

รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนสวนหน่ึงในรัฐธรรมนูญที่เกาแกที่สุด และยังใชบังคับมาจนถึง

ทกุวันน้ีมีบทแกไขเพิ่มเติมบทที่ 5 หรือ fifth amendment ซึ่งบัญญัติหลักการตางๆ ไวหลายเร่ือง แต

ที่สําคัญคือบัญญัติวา “บุคคล ... ไมอาจถูกพรากจากชีวิต เสรีภาพหรือทรัพยสิน โดยปราศจากศุภนิติ

กระบวนหรือ due process of law” เปนอันวาหลักศุภนิติกระบวน หรือ due process of law น้ันถูก

กําหนดขึ้นในสหรัฐอเมริกาต้ังแตมีการแกไขเพิ่มเติมบทแกไขเพิ่มเติมที่ 5 ซึ่งเปนเหตุใหศาลฎีกา

สหรัฐอเมริกาใชบทแกไขเพิ่มเติมที่ 5 เปนเหตุควบคุมการใชอํานาจขององคกรตางๆ ในสหรัฐอเมริกา 

และตอมาไดขยายขอบเขตการควบคุมไปถึงในระดับมลรัฐดวย 

 หลักศุภนิติกระบวน หรือ due process of law น้ัน โดยชื่อนาจะเปนเพียงมิติในดาน

กระบวนพิจารณา อา ทิ การจับกุม คุมขัง การสอบสวน หรือการกระทํา ใดๆ ที่กระทบตอเสรีภาพ

ของบุคคล วาจะต องเปนไปตามกระบวนการที่ถูกตอง หรือศุภนิติกระบวนน่ันเอง แตศาลฎีกา

สหรัฐอเมริกาไดขยายหลักศุภนิติกระบวนไปถึงมิติสารบัญญัติดวย ดังน้ัน ศุภนิติกระบวนจึงมีสอง

มิติ มิติดานวิธีพิจารณา หรือ Procedural due process of law กับมิติดานสารบัญญัติ หรือ substantive 

due process of law เปนเหตุใหศาลฎีกาถูกวิพากษวิจารณพอสมควร 

 หลักศุภนิติกระบวนน้ัน ปรากฏอยูในคําพิพากษาฎีกาต้ังแตตน แตคดีที่นาสนใจที่สุดคดี

หน่ึง เพื่อไดรับการตัดสินไปในป ค .ศ.1966 คือ คดี Miranda v. Arizona นาย Miranda ถูกจับขอหา

กระทําผิดอาญาทางเพศ และใหการรับสารภาพกับตํารวจที่จับแตวาการรับสารภาพนั้น ไดความวานาย 

Miranda ไมไดรับการแจงสิทธิตางๆ เลย ในการดําเนินคดีของศาลก็ใชคํารับสารภาพของนาย 

Miranda เอง มาบอกวานาย Miranda รับสารภาพตอความผิด ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาพิจารณา

พิพากษาวา สิทธิของบุคคลที่ถูกจับกุมมีอยูสี่ประการ ประการที่หน่ึง คือ สิทธิที่จะไดรับการบอกวา 

ผูตองหามีสิทธิที่จะไมใหการใดๆ ประการที่ สอง สิทธิที่จะไดรับการบอกวา คําใหการของผูตองหา
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น้ัน หากยินดีที่จะ ใหก็จะใชผูกพันผูตองหาในชั้นศาลได ประการที่สาม สิทธิที่จะไดรับแจงจาก

พนักงานสอบสวนวา ผูตองหามีสิทธิมีทนายและมีสิทธินําทนายมาฟงในการสอบสวน ประการ

สุดทาย สิทธิในกรณีที่ผูตองหาไมมีเงินผูตองหาจะไดรับการถูกแตงต้ังทนายความใหมาชวยวา

ความ ถึงแมว าสี่ประการน้ีจะไมไดเขียนไวในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญแตอยางใด แตก็เปนสวน

หน่ึงที่ฝงตัวอยู เปนหลักยอยของศุภนิติกระบวน หรือ due process of law เมื่อตํารวจจับนาย 

Miranda สอบสวนโดยไมไดแจงสทิธปิระการน้ีใหแกนาย Miranda การสอบสวนจึงไมชอบ คดีน้ี

สิ้นสุดล งโดยตํารวจตองลงมือสอบสวนใหมในคร้ังนี้ตํารวจไมไดใชคํารับสารภาพของนาย 

Miranda แตตํารวจอาศัยพยานแวดลอมทั้งหลายมาพิสูจนซึ่งทายที่สุด นาย Miranda ถูกตัดสินจําคุก 

11 ป  

 ทางยุโรปน้ัน แมจะไมมีหลักศุภนิติกระบวน คําประกาศสิทธิมนุษยและพลเมืองฝร่ังเศส 

ลงวันที่ 26 สิงหาคม 1789 ก็ไดกอต้ังสิ่งที่เรียกวา นิติรัฐ หรือ etat de droit แปลเปนภาษาอังกฤษ คือ 

legal state เยอรมันใชคําวา rechtsstaat 

 ในคําประกาศฯ นี้บัญญัติชัดเจนวาบุคคลมีเสรีภาพที่จะกระทําการใดๆ ที่กฎหมายไมหาม 

และกฎหมายเทาน้ันที่จะเปนเคร่ืองจํากัดสิทธิ เสรีภาพของคนได นอกเหนือจากน้ีไมมี โดยเฉพาะ

อําเภอใจของผูปกครองจะมาจํากัดเสรีภาพคนไมได คําประกาศยังบัญญัติตอไปวา กฎหมายนั้นเปน

เจตจํานงรวมกันของปวงชน ซึ่งปวงชนตองเปนผูมาออกกฎหมายนั้นเอง หรือมอบใหผูแทนมาออก

กฎหมาย และกฎหมายที่จํากัดเสรีภาพของบุคคลได ก็เพื่อความสงบสุขของสังคมเทานั้น จากนั้น

แลวคําประกาศบัญญัติรายละเอียดยอยลงไป เชน กฎหมายตองไมมีโทษอาญายอนหลัง กฎหมาย

ตองคุมครองกรรมสิทธิ์ กฎหมายตองเคารพหลักแบงแยกอํานาจ กฎหมายตองคุมครองสิทธิ

เสรีภาพเหลาน้ี เปนอาทิ ทั้งหมดรวม 14 ขอ กอใหเกิดสิ่งที่เรียกวานิติรัฐขึ้นในยุโรป  

 หลักนิติรัฐน้ัน นักนิติศาสตรชาวฝร่ังที่ชื่อ Carré de Melberg บอกวาวิธีการที่ใชกับ

วัตถุประสงคที่จะตองบรรลุน้ัน ทั้งสองอยางน้ีสําคัญเทากัน รัฐ เจาหนาที่ของรัฐ และบุคคลทั้งหลาย

จะตองใชวิธีการทางกฎหมาย เพื่อใหบรรลุวัตถุ ประสงคที่กฎหมาย กฎหมายจึงเปนเคร่ืองกําหนด

รับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคม ในอีกดานหนึ่งก็กําหนดวิธีการใชอํานาจของรัฐและ

เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมี หลักวารัฐและเจาหนาที่ของรัฐ จะใชอํานาจกระทบสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนเกินกวาที่กฎหมายใหไวไมได ถากระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน ก็จะตองมีวิธีเยียวยา

ใหบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิน้ันนําคดีไปสูศาลที่เปนอิสระและเปนกลาง ใหระงับยับยั้งการละเมิดน้ัน

แลวชดใชคาเสยีหายได 
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 ทั้งหมดเทาที่กลาวมาขางตน เปนหลั กนิติรัฐที่สอนกันมาแตด้ังเดิม ในสมยัใหมไดมี ผูให

คํานิยามของหลักนิติธรรมกันอีกมากมาย ดังเชน L. Fuller ผูเขียน the morality of law ไดอธิบาย 

หลกันิติธรรมตองประกอบดวยแปดขอ  

 ขอหนึ่ง ทุกคนตองเคารพกฎหมายที่มีอยู 

 ขอสอง กฎหมายตองประกาศใหทราบลวงหนาโดยทั่วกัน 

 ขอสาม กฎหมายตองไมมีผลยอนหลัง 

 ขอสี่ กฎหมายตองบญัญัติไวชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจตามอําเภอใจโดยมิชอบ 

 ขอหา กฎหมายตองหลีกเลี่ยงความขัดแยงกันเอง 

 ขอหก กฎหมายตองไมบังคับสิ่งที่เปนไปไมได 

 ขอเจ็ด กฎหมายตองยืนยง คงอยูเพื่อใหหยั่งรากลึกในสังคม แตตองปรับตัวใหเขากับ

สภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได 

 ขอแปด การบังคับใชกฎหมายตองสอดคลองกับกฎเกณฑที่ประกาศไวทุกประการ 

 นอกจาก Fuller แลว ยังมีผูใหคํานิยามคําวาหลักนิติธรรมอีกมาก นักกฎหมายทุกคนทั้ง

ไทยและตางประเทศ ลวนมีคํานิยามของหลักนิติธรรมเปนของตนเอง จนมีผูกลาววาหลักนิติธร รม

น้ีเปนคําที่ไรความหมาย เพราะใชกันพรํ่าเพร่ือเพื่อจุดประสงคทางอุดมการณที่ตางกัน ไปจะหหา

ความหมายที่แทจริงทายที่สุดไมเจอ 

 ความสําคัญของหลักนิติธรรมนี้อยูที่มาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราช  

อาณาจักรไทย  ซึ่งบัญญัติวา การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรั ฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคก รตาม

รัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามหลักนิติธรรม แสดงวา คําๆ นี้มีความหมายในทาง

กฎหมายเกิดขึ้นแลว อยางนอยที่สุดในรัฐธรรมนูญไทยก็ตองมีขอบเขตใหใชมาตรา 3 วรรคสองน้ี

ได เปนอันวาถาการกระทําของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล และองคกร อ่ืนๆ ไมเปนไปตามหลักนิติ

ธรรม การกระทําน้ันก็ไมชอบ ดวยรัฐธรรมนูญ เมื่อเปนเชนน้ี จากแรกเร่ิมโดย Dicey ขามไป

รัฐธรรมนูญอเมริกาในหลักศุภนิติกระบวน กลับมาที่ยุโรปในหลักนิติรัฐเราจึงตองพยายามสกัด

ออกมาใหไดวา หลักนิติธรรมน้ันประกอบดวยสิ่งใดบาง 

 ในเบือ้งต นที่สุด หลักนิติธรรมหรือนิติรัฐ หรือศุภนิติกระบวนก็ตามลวนไมใชการ

ปกครองโดยกฎหมาย หรือ rule by law มิเชนนั้นก็จะหมายความวา หากทรราชยขึ้นมาครองเมือง

แลวไซร คําสั่งที่ทรราชยน้ันเปนผูตราก็สามารถใชบังคับได แลวเราจะเรียกคําสั่งน้ันวากฎหมาย

หรือ คําสั่งน้ันสอดคลองกับหลักนิติธรรมหรือ คงไมใชเชนน้ันแน หลักน้ีจึงไมใชการปกครองโดย

กฎหมายทั่วไป แตเปนการปกครองที่มีหลักธรรมแหงกฎหมาย หลักนิติธรรมจึงมีสองฐานะ ฐานะที่

หน่ึง คือ เปนจริยธรรมของกฎหมาย หรือ morality of law ในฐานะน้ี หลักนิติธรรมตองการเห็น
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กฎหมายและการใชกฎหมายในสังคมมนุษยเปนไปโดยถูกตองและเที่ยงธรรม เฉกเชนเดียวกับคําวา

รัฐธรรมนูญนิยมหรือ constitutionalism ที่ตองการใชรัฐธรรมนูญที่เปนกฎหมายสูงสุดเพื่อจํากัด

อํานาจผูปกครอง และรับรองสิทธิเสรีภาพ ทายที่สุด คือ เพื่อสรางความเปนธรรมใหเกิดในสังคม 

หลักนิติธรรมก็เปนศีลธรรมหรือจริยธรรมของกฎหมายและระบบกฎหมาย เปนตัววัดวากฎหมาย

ฉบับใด การบังคับตามกฎหมายของเจาหนาที่ การพิพากษาคดีของศาล สอดคลองกับหลัก ศลีธรรม

ที่ควรจะเปนที่เรียกวาหลักนิติธรรมหรือไม เพราะฉะน้ันในนัยน้ี หลักนิติธรรมจึงเปนศีลธรรมข อง

กฎหมายเองในฐานะที่สองน้ัน หลักนิติธรรมเปนหลักกฎหมายที่ใชบังคับไดโดยศาลรัฐธรรมนูญ

และศาลทั้งหลาย ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง การที่หลักนิติธรรมน้ันสามารถ

บังคับไดกับองคกรตางๆ ในรัฐวาชอบหรือไมชอบดวยรัฐธรรมนูญนั้น ทําใหเราตองตีความ 

ความหมายของคําวา หลักนิติธรรมใหกระจางชัด ซึ่งหลักนิติธรรมน้ีควรมีสี่ประการ ดังน้ี 

 ประการแรก คือ องคประกอบดานสาระ (substantive rule of law) หลักนิติธรรมจะเปน

หลักนิติธรรมไดก็ตองมีมิติดานสาระบัญญัติในอง คประกอบสี่ประการน้ี ในดานสาระ ไมวาจะเปน

หลักนิติธรรมข อง Dicey หลักศุภนิติกระบวน หรือนิติรัฐก็ตาม ลวนมีสาระสําคัญรวมกันใน

ประการที่หนึ่งวาทุกคนไมวาจะเปนรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ ประชาชนคนธรรมดา ตองอยูภายใต

กฎหมายโดยเสมอภาคกัน มิใชอยูภายใตอํานาจอําเภอใจของคน ความจริง John Adams หน่ึงใน

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ แหงประเทศสหรัฐอเมริกาชาวแมสซาชูเส็ททไดพูดไวไพเราะมากวา 

นิติธรรม คือ การปกครองโดยกฎหมาย ไมใชโดยอําเภอใจของมนุษย หรือที่เรียกวา government of 

law and not of men  

 สาระสําคัญประการที่สองของหลักนี้ก็คือ กฎหมายดังกลาวยอมตองสูงสุด (supremacy of 

law) และรับรองคุมครอง สิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปนมนุษยของบุคคลจะไมมีหลักนิติธรรม

อยู หากกฎหมายมุงคุมครองแตผูใชอํานาจปกครอง เพราะฉะน้ัน หลักนิติธรรมจึงสัมพันธกันอยาง

แยกไมออกกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญเดิม สิทธิที่กลาวถึงถู ก

เนนเพียงสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลและสิทธิเสรีภาพในทางการเมือง ตอมาในศตวรรษที่ 20 มีผูเห็น

วาความเสมอภาคกันภายใตกฎหมายนั้น ไมเพียงพอเพราะบุคคลที่มี สถานะตางกัน เชน เศรษฐีและ

กรรมกรน้ันจะเสมอภาคกันไดอยางไร ดังน้ัน จากสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองที่เนนกันใ น

ศตวรรษที ่ 18 และ 19 จึงคลี่คลายขยายออกไปจนถึงสิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและสังคมใน

ศตวรรษที ่20 ดังที่เห็นประธานาธิบดี Roosevelt ประกาศนโยบาย new deal ในสหรัฐอเมริกา สวน

ยุโรป รัฐธรรมนูญฝร่ังเศสป 1946 บัญญัติถึงสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจของกรรมกร ของเด็ก 

สตรี และคนชรา และเราก็ไดเห็นพัฒนาในทางระหวางประเทศวาสิทธิที่อยูในกติกาสากลระหวาง

ประเทศวาดวยสิทธิ พลเมืองและสิทธิทางการเมือง นั้น ขยายไปถึงกติกาสากลระหวางประเทศวา
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ดวยสทิธิทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในทายที่สุด และสิทธิเสรีภาพเหลาน้ี ก็มิไดหยุดจํากัด

อยูแคสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจ แตนาจะขยายตอไปถึงสิ่งตางๆ ที่มนุษยกําลังเผชิญอยู เชน 

ปญหาโลกรอน ปญหาการปนราคาน้ํามันจนเกินราคาที่นาจะเปนจริ ง ซึ่งลวนเปนสิ่งที่มนุษยทั่ว

โลกกําลัง เผชิญอยูและตองการแกไข คําถามจึงมีอยูแควาผูมีอํานาจจะเห็นวาคว รแกไขเมื่อใด 

โดยเฉพาะประเทศที่มีอํานาจผลักดันและเรียกรองในทางระหวางประเทศไมวาจะเปน 

สหรัฐอเมริกา ประเทศกลุม G7 หรือประเทศมหาอํานาจในเอเชีย จีน ญ่ีปุน ซึ่งก็แปลวาสาระของ

หลักนิติธรรมน้ันก็ไมใชสิ่งที่เสถียร (static) แตมีพลวัตร (dynamic) ที่จะเปลี่ยนไปเร่ือยๆ ตามสิ่งที่

จะทําใหสังคมมนุษยในรัฐน้ันในสังคมโลกดีขึ้น 

 ประการที่สอง คือ องคประกอบดานกระบวนการในการใชกฎหมาย (procedural rule of 

law) องคประกอบอีกดานหน่ึงของหลักนิติธรรม ก็คือกระบวนการหลักใหญใจความก็คือ รัฐ และ

เจาหนาที่ของรัฐตองใชอํานาจภายในขอบเขตที่กฎหมายใหไวตามวิธีการ รูปแบบ เวลา และสถานที่ 

แมจะดูเหมือนวาหลักน้ีมีสั้นๆ แตความจริงในแตละเร่ืองน้ันขยายออกไปในรายละเอียดได

กวางขวางวิธีการตองเปนไปตามกฎหมาย จะใชวิธีการนอกกฎหมายไมได หนึ่งในอุทาหรณเร่ืองนี้ 

คือ เมื่อเกือบสิบปที่แลวได มีการจับกุมผูคายาเสพติดฉายา โจ ดานชาง แลวเจาหนาที่ตํารวจไดทํา

การวิสามัญ โจ ดานชาง ทามกลางการถายทอดของสื่อมวลชน เกิดการวิพากษวิจารณกันมากแล ะมี

นายตํารวจชั้นผูใหญไดออกมาใหสัมภาษณวาพอคายาเสพติดน้ันมอมเมาประชาชน ตํารวจตอง

ปราบปรามและบัดนี้ เมื่ อตํารวจไดทําหนาที่ของตนแลวกลับถูกนักวิชาการโจมตี แสดงวา

นักวิชาการตองการปกปองผูกออาชญากรรมหรือ ในคร้ังน้ันคณบดีคณะนิติศาสตรสี่สถาบันไดออก

แถลงการณวา จริงอยูที่การคายาเสพติดเปนสิ่งที่เลวราย ผิดกฎหมาย แตในการปราบปรามน้ัน

ตํารวจตอใชวิธีการที่ชอบดวยกฎหมาย คือ ตํารวจทําหนาที่จับกุมผูกระทําผิดมาดําเนินคดีจนกวาจะ

มีคําพิพากษาศาลถึงที่สุดเทานั้น จึงจะดําเนินการบังคับตามคําพิพากษานั้นได การนําเปาหมายคือ

การปราบปรามยาเสพติดมาเปนเหตุใหตนยิงใครเสียก็ไดก็เทากับวาการทําบุญนั้น จะไปปลนจ้ีมาก็

ได วิธีการไม จําเปนตองชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนเร่ืองของรัฐตํารวจโดยแทไมใชวิธีการตามหลัก  

นิตธิรรม 

 นอกจากน้ี เร่ืองรูปแบบก็สําคัญ กฎหมายใหใชกฎหมายในรูปแบบใดก็ตองใชใหถูก หรือ

เวลาในสถานการณปกติ ทหารจะใชอํานาจกับประชาชนนั้นไมได จะตองอยูในสถานการณ

สงคราม มีการประกาศออกกฎอัยการศึก ทหารจึงจะเคลื่อนกําลังออกมาได เชนน้ีเปนตน 

 เร่ืองเวลานั้น นอกจากหมายความถึงเจาหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่กฎหมาย

กําหนดใหมีอํานาจทําแลว ยังหมายความถึงตองทําดวยความรวดเร็วดวยกระบวนการยุติธรรมนั้น 

หากลาชาก็เทากับเปนการปฏิเสธความยุติธรรม ดังสุภาษิตที่วา Justice delayed, justice denied ทั้งน้ี 
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เปนอุทาหรณใหเห็นวาเพียงหลักเดียว สามารถขยายไดเปนรอยเปนพันหลักยอย เฉพาะเร่ือง

กระบวนการอยางเดียวยังสามารถแตกยอยออกเปนหลักหามใชกฎหมายที่มีผลเปนโทษยอนหลัง 

(ex post facto) หลักหามมิใหบังคับคนใหรายตนเอง (self-incrimination) หลกัสนันิษฐานวาบคุคล

น้ันไมมีความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด หลักการไดรับการแจงขอหาและสิทธิเชนในคดี 

Miranda หลักการใหผูที่ถูกกระทบสิทธิไดปองกันตนเอง (self-defense) เปนตน 

 ประการที่สาม คือ อ งคประกอบดานองคกร (institutional rule of law) คือ จะตองมีการ

แบงแยกอํานาจอธิปไตย หลักนิติธรรมจะมีไมไดหากศาลไมเปนอิสระออกจากฝายนิติบัญญัติหรือ

บริหาร และหลักนิติธรรมก็จะมีไมไดเชนกันหากฝายบริหารไมสามารถออกกฎหมายไดตามใจ

ชอบ และที่สําคัญที่สุดก็คือ จ ะตองมีศาลที่เปนอิสระ นอกจากอิสระจากฝายบริหารและนิติบัญญัติ

แลว ยังหมายถึง อิสระจากผูบริหารศาลนั้นเองดวย เพราะหากศาลไมถูกแทรกแซงโดย

คณะรัฐมนตรี หรือรัฐสภา แตยังสามารถถูกแทรกแซงไดจากประธานศาลฎีกา หรือประธานศาล

ปกครองสูงสุด ก็ไมถือวาเปนอิสระ ทั้งน้ี ศาลยังตองเปนอิสระจากคูกรณีดวย ไมรับสินบาทคาด

สินบนทายที่สุด คือ กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการจะตองสุจริตและเที่ยงธรรม คือ ตํารวจ 

เจาหนาที่รัฐอ่ืน อัยการ ตลอดจนไปถึงศาล ความเปนอิสระน้ีจะเปนหลักประกันใหเกิดหลักนิติ

ธรรมขึ้นมาได 

 ประการสุดทาย คือ องคประกอบดานเปาหมาย คือ การใชกฎหมาย การตีความกฎหมาย 

การตัดสินคดีน้ัน จะตองมุงสรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้นโดยเที่ยงธรรม ในเร่ืองน้ีขอยกพระราช

ดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่พระองคพระราชทานพระราชดํารัสใหแกนัก

กฎหมายก็จะทรงย้ําขอนี้ ดังพระราชดํารัสองคหนึ่งที่พระราชทานในพิธีพระราชทาน

ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2515 ใจความตอนหน่ึงวา 

 “กฎหมายทั้งปวงน้ัน เราบัญญัติขึ้นเพื่อเปนปจจัยสําหรับรักษาความยุติธรรม กลาวโดย

สรุปก็คือใหใชเปนแบบแผนแหงความประพฤติปฏิบัติของมหาชนส ถานหนึ่ง กับใชเปนแมบทใน

การพิจารณาตัดสินความประพฤติน้ันๆ ใหเปนไปโดยถูกตองเที่ยงตรงอีกสถานหน่ึง” 

 และพระราชดํารัสอีกองคหนึ่ง คือ พระราชดํารัสที่พระราชทานแกคณะกรรมการจัดงาน

วันรพี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มถินุายน 2516 ทรงเนนวา 

 “กฎหมายมีไวสําหรับใหบุคคลสวนมากมีเสรีและอยูดวยความสงบ”  

(บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2551, หนา 25-33)  

 3. รัฐตาํรวจ (Etat de police) 

 รัฐตํารวจ เปนรัฐที่มีการดําเนินการหรือปลอยใหอํานาจฝายปกครองสามารถที่จะใชกําลัง

และอํานาจบังคับตอประชาชน โดยเลือกใชมาตรการ ซึ่งฝายปกครองจะทําการตัดสินใจโดยยึด
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ตัวเองหรือคําบัญชาจากผูปกครองเปนหลัก มุงใชอํานาจตัดสินใจดวยตนเองบังคับตอประชาชน 

โดยการเลือกใชอิสระแหงการตัดสินใจตามอําเภอใจ เลือกดําเนินการปฏิบัติมากหรือนอยไดแลวแต

สถานการณตามความคิดเห็นที่เปนใหญของฝายปกครองเอง หรือตามคําสั่งการของผูปกครอง โดย

ไมพิจารณาและปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่ไดกําหนดไว ตลอดจนเลือกที่จะยุติการใชอํานาจลง

ในขณะใดก็ไดตามแตความพอใจของฝายปกครอง หรือตามคําสั่งของผูปกครอง ไมเคารพตอ

บรรทัดฐานในทางกฎหมาย ละเลยหรือเพิกเฉยตอสิทธิ เสรีภาพ หลักความชอบด วยกฎหมาย และ

หลักความเสมอภาคในทางกฎหมาย รวมทั้งกีดกันและขัดขวางมิใหมีกระบวนการในการดําเนินคดี

ตอบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือตอฝายปกครองเอง หรือตอตัวผูปกครองใด โดยกระทําการมิใหมีการ

ควบคุมตรวจสอบและมิใหสามารถดําเนินการไปสูกระบวนการยุติธรรมทางตุลาการได ตลอดจน

กลาวอาง กลาวหา และไมแสดงความเคารพตอคําวินิจฉัยขององคกรตุลาการที่มีความเปนอิสระ ซึ่ง

ไดตัดสินโดยชอบตามบรรทัดฐานแหงกฎหมาย  

 รัฐตํารวจนี้ทําใหประชาชนขาดสิทธิ และเสรีภาพ เนื่องจากการใชอํานาจที่ไมมีการเคารพ

ตอหลักประกันของมหาชนตามระบบกฎหมายที่ควรเปน รวมทั้งดําเนินการไปในทางที่ตรงกันขาม

กับนิติรัฐ รัฐตํารวจจึงมีนัยและขอความคิดที่ตรงกันขามกับนิติรัฐน่ันเอง 

 รัฐตํารวจมีวิธีการปกครองในแบบที่ฝายปกครองสามารถใชดุลพินิจอยางเต็มที่ ที่จะ

ดําเนินมาตรการอะไรก็ไดที่ฝายปกครองริเร่ิมและเห็นวาจําเปน ในสวนที่เกี่ยวกั บประชาชนเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ รัฐตํารวจน้ีอยูบนแนวคิดที่วา วัตถุประสงคสุดทายที่เปนสิ่งสําคัญ

ที่สุด สวนวิธีการที่จะไปถึงวัตถุประสงคน้ัน จะทําอยางไรก็ได (la fin justifie des moyens) ตรงกนั

ขามกับนิติรัฐ ซึ่งเปนรัฐที่ตองยอมตนอยูใตระบบกฎห มายในความสัมพันธกับปจเจกชน และเพื่อ

คุมครองสถานะของปจเจกชนโดยรัฐยอมตนอยูใตกฎเกณฑที่กําหนดการกระทําของรัฐตอ       

ปจเจกชน (ภูริชญา วัฒนรุง, 2547, หนา 109) 

 รัฐตํารวจน้ันมีวิธีคิดที่วา Ends justify Means บอกวาวัตถุประสงคสุดทายคือความสงบ

เรียบรอยน้ัน จะใชอยางไรก็ได ยกตัวอยาง เชน ยาเสพติดเปนสิ่งที่เลว ผูคายาเสพติดทําใหคนติดยา

เสพติด ขัดตอความสงบเรียบรอย การจะปราบยาเสพติดนั้น เจาหนาที่ของรัฐก็คงลงมือผูคายาเสพ

ติดเองไดน่ีคือรัฐตํารวจ (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2551, หนา 28) 

 1. หลกัการแบงแยกอํานาจ (Separation of Power) 

 มองเตสกเิออ (Montesquieu) เปนขุนนางนักเสรีนิยม บางก็วาแทจริงไมใชเสรีนิยมแต

เปนกษัตริยนิยมแบบเสรี (Monarchie libérale) เขียนหนังสือหลายเลม แตที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ 

เร่ือง “เจตนารมณแหงกฎหมาย ” (de l’ esprit des lois 1748) แตที่แนที่สุด คือ มองเตสกิเออ เปนผู

เลื่อมใส จอหน ล็อค อยางลึกซึ้งและชื่นชมระบอบการปกครองของอังกฤษมาก มองเตสกิเออเปน
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นักกฎหมายที่สนใจคนควา ไดเดินทางไปรวบรวมขอมูลในหลายประเทศเพื่อกลับมาเขียนเร่ือง

เจตนารมณแหงกฎหมาย ดังนั้น งานเขียนของมองเตสกิ เออจึงคลายกับอริสโตเติลที่เขาชื่นชม คือ

ใหความสําคัญกับขอเท็จจริงมากกวาการสรางการเมืองการปกครองแบบอุดมคติ ดังนั้น หนังสือ

เร่ืองเจตนารมณแหงกฎหมายจึงศึกษาระบบการเมืองการปกครองทั่วโลก ต้ังแตยุคโบราณมาจนถึง

ยุคที่มองเตสกิเออมีชีวิตอยู 

 ในแตละรัฐมีอํานาจอ ยู 3 ประเภท คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหารสิ่งซึ่งขึ้นอยูกับ

กฎหมายมหาชน และอํานาจบริหารสิ่งซึ่งขึ้นอยูกับกฎหมายแพง รัฐบาลที่ดีจะตองเปนรัฐบาลที่

อํานาจแตละอํานาจใชโดยองคกรแตละองคกรแตกตางกัน “เมื่อบุคคลคนเดียวหรือองคกรองคกร

เดียวมีการรวมอํานาจนิติบั ญญัติและอํานาจบริหารไวดวยกัน เสรีภาพจะเกิดขึ้นไมได และไมมี

เสรีภาพอีกเชนกัน ถาอํานาจตัดสินคดีไมไดแยกจากอํานาจนิติบัญญัติหรือบริหาร ” และมองเตสกิ

เออวิเคราะหรัฐธรรมนูญอังกฤษวามีการแบงแยกอํานาจน้ัน เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย 

(อํานาจบริหาร) มีสภาขุนนางซึ่ งมีสมาชิกเปนขุนนางอภิสิทธิชนของสังคม และสภาสามัญ ผูแทน

ของประชาชน และมองเตสกิเออเห็นวาสถาบันทั้ง 3 น้ี จะตองกอใหเกิดดุลยภาพทางสังคม 

(équilibre social) ใหได เพราะตนเปนผูแทนชนชั้นตางๆ ของสังคม แลวมองเตสกิเออสรุปวาระบบ

กษัตริยที่เสรี เปนระบบที่ดีที่สุดในการกอใหเกิดเสรีภาพ (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2547, หนา 70-71) 

 หลักการแบงแยกอํานาจเปนพื้นฐานที่สําคัญของหลักนิติรัฐ เพราะหลักนิติรัฐไมสามารถ

จะสถาปนาขึ้นมาไดในระบบการปกครองที่ไมมีการแบงแยกอํานาจ ไมมีการควบคุมตรวจสอบซึ่ง

กนัและกนัระหวางอํานาจ ภายใ ตหลักการแบงแยกอํานาจฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลา

การ โดยหลักแลวตองสามารถควบคุม ตรวจสอบ ยับยั้งซึ่งกันและกันได ทั้งน้ี เพราะอํานาจทั้งสาม

มไิดแบงแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาดหากแตมกีารถวงดุลกนั (Check and Balance) เพื่อใหสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนไดรั บความคุมครอง ดวยเหตุน้ีจะตองไมมีอํานาจหน่ึงมีอํานาจเหนืออีก

อํานาจหนึ่งอยางเด็ดขาด หรือจะตองไมมีอํานาจใดอํานาจหนึ่งอยางเด็ดขาด หรือจะตองไมมีอํานาจ

ใดอํานาจหน่ึงที่รับภาระหนาที่ของรัฐทั้งหมด และดําเนินการเพื่อใหบรรลุภารกิจดังกลาวแตเพียง

ฝายเดียว ดังน้ัน  หลักการแบงแยกอํานาจจึงเปนหลักที่แสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกันของการ

แบงแยกอํานาจ การตรวจสอบอํานาจ และการถวงดุลอํานาจ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2544, หนา 25)  

 Lord Acton กลาววา “อํานาจมีแนวโนมใหเกิดการใชที่ไมชอบและอํานาจที่อิสระที่สุด

น้ันยอมจะเกิดการกระทําที่ ไมชอบอยางแนนอน ” (power tends to corrupt and absolute power 

corrupts absolutely) (ชยัวัฒน วงศวฒันศานต , 2543, หนา 30) การมีผูมีอํานาจเด็ดขาดแตเพียงผู

เดียวจะไมเกิดผลดีแกสังคมทั้ง Plato และ Aristotle ตางก็กลาวถึงการปกครองที่มีองคกรหลาย

องคกรรวมกั น มีอํานาจตางๆ ภายในรัฐที่ทําใหการใชอํานาจเปนไปตามเหตุผลมากกวาและทําให
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รัฐมีการปกครองที่ดีกวา จึงเห็นไดวาทฤษฎีการกระจายอํานาจและการคานและดุลกันนี้จึงมีมานาน

จนถึงปจจุบันเปนที่เขาใจกันทั่วไปวาอาจแบงลักษณะของการใชอํานาจในรัฐเปน 3 อํานาจ คือ 

อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ และมิใชเปน “การแบงแยกอํานาจ” (separation 

of powers) ที่แบงแยกจากกันโดยเด็ดขาด แตเปนการแบงแยกอํานาจในลักษณะของการแบงแยก

หนาที่ (distribution of powers) โดยมไิดมุงเนนวาอํานาจชนิดใดเปนองคกรใด แตควรจัดกลไก

อํานาจรัฐใหมกีารคานกนัและดุลกนัมากกวา (check and balance) เพื่อดุลยภาพในการดําเนินงาน

ของรัฐ 

 2. หลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

 ทฤษฎีนิติรัฐ (Etat de Droit) รัฐและหนวยงานของรัฐทําการเพื่อประโยชนสาธารณะและ

อยูในฐานะที่เหนือกวาเอกชน มีอํานาจกอใหเกิดความเคลื่อ นไหวในสทิธหินาทีแ่กเอกชนฝายเดียว

โดยปจเจกชนไมสมัครใจได กฎหมายมหาชนใหอํานาจรัฐและหนวยงานของรัฐดําเนินการเพื่อ

ประโยชนสาธารณะไดในฐานะทีเ่หนือกวาเอกชน แตกฎหมายน้ันเองกจํ็ากดัอํานาจหรือหนวยงาน

ของรัฐไมใหใชอํานาจนอกกรอบที่กฎหมายใหไว ผลที่ตามมาก็คือ จะ ตองมีการควบคุมการกระทํา

ขององคกรของรัฐทุกองคกรใหชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ จะตองควบคุมการกระทําและนิติกรรม

ทางปกครองของฝายปกครองใหชอบดวยกฎหมาย และจะตองมีการควบคุมการกระทําขององคกร

ตุลาการ ซึ่งไดแกคําพิพากษาและคําสั่งของศาลใหชอบดวยกฎหมายโดยจะมีองคกรและ

กระบวนการควบคุมที่แตกตางกันไปในแตละระบบกฎหมาย 

 ในระยะเร่ิมแรก ยังไมมีการเนนใหองคกรนิติบัญญัติโดยเฉพาะตองกระทําการโดยชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพราะเห็นวารัฐสภาเปนองคกรผูแทนประชาชนเจาของอํานาจสูงสุด

เองแลว ยอมไมกระทําการขัดตอกฎหมายและรัฐธรรมนูญเสี ยเองกับเห็นวาสิ่งที่รัฐสภาตราออกมา

ซึ่งไดแกพระราชบัญญัติน้ันเปนการแสดงออกซึ่งเจตนารมณรวมกันของปวงชนแลวและไมนาที่จะ

ขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะการที่องคกรผูแทนปวงชนไดออกพระราชบัญญัติก็เทากับไดวินิจฉัยแลว

วาพระราชบัญญัติน้ันไมขัดกับรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน  ในบางประเทศจึงไมมีองคกรและกลไกควบคุม

พระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภาเลย เชน ประเทศฝร่ังเศสกอนป ค .ศ. 1958 ดังน้ัน ในปลาย

คริสตศตวรรษที่ 18 และตนคริสตศตวรรษที่ 19 หลักความชอบดวยกฎหมายจึงมุงควบคุมการ

กระทําของฝายปกครองเปนหลัก (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2538, หนา 275-276)  

 แตตอมาเมื่อการควบคุมกฎหมายธรรมดาที่รัฐสภาออกไมใหขัดตอรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นใน

คดี Marbury V. Madison ในป ค.ศ. 1803 โดย John Marshall ผูพิพากษาศาลสูงสหรัฐอเมริกาไดใช

ตรรกะงายๆ ถารัฐธรรมนูญมีศักด์ิสูงกวากฎหมายธรรมดาศาลก็ตองใชรัฐธรรมนู ญในกรณีที่

กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ 
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 ตอมาในป ค .ศ.1920 ออสเตรียเปนประเทศยุโรปประเทศแรกที่ไดจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญ

ขึ้นเพื่อควบคุมมิใหกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ จากน้ันประเทศอ่ืนๆ ก็ไดจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใน

ระบบของตน ดังน้ัน จึงถือกันวาไมเพียงแตฝายปกครองเทาน้ันที่ตองเคารพความชอบดวยกฎหมาย

แตองคกรนิติบัญญัติ องคกรตุลาการ และองคกรอ่ืนในรัฐจะตองเคารพกฎหมายโดยเฉพาะ

รัฐธรรมนูญดวย และการกระทําใดๆ ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญก็จะถูกศาล (ซึ่งอาจจะเปนศาล

รัฐธรรมนูญหรือศาลยตุธิรรม) พิพากษาวาการกระทํานั้นไมชอบดวยรัฐธรรมนูญได 

 โดยหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองซึ่งเปนองคประกอบสําคัญ

ของหลักนิติรัฐประกอบดวยหลักการยอย 2 หลักการ คือ “หลักการกระทําทางปกครองตองไมขัด

ตอกฎหมาย” และ “หลักไมมีกฎหมายไมมีอํานาจ” (วรเจตน ภาคีรัตน, 2546 ก, หนา 20-26)  

2.1 หลักการกระทําทางปกครองตองไมขัดตอกฎหมาย 

“หลักการกระทําทางปกครองตองไมขัดตอกฎหมาย ” กําหนดใหองคกรฝายปกครอง

ตองผูกพันตนตอกฎหมายขององคกรเจาหนาที่ฝายปกครอง กรณีที่กฎหมายกําหนดหนาที่ให

องคกรฝายปกครองตองปฏิบัติ องคกรฝายปกครองยอมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหน ด

ไว แตหากกฎหมายไมกําหนดหนาที่ใหองคกรฝายปกครองตองปฏิบัติ ฝายปกครองยอมมีหนาที่

ตองละเวนไมกระทําการดังกลาวที่ขัดตอกฎหมายบานเมืองที่ใชบังคับอยู เหตุผลพื้นฐานของการ

กําหนดใหการกระทําทางปกครองตองไมขัดตอกฎหมายก็เนื่องมาจากหลักความเปนเอกภาพของ

อํานาจรัฐและความเปนเอกภาพในระบบกฎหมาย ดังนั้น การกระทําทางปกครองที่ขัดตอกฎหมาย

นั้นอาจตกเปนโมฆะหรือไมกอใหเกิดผลใดๆ ในทางกฎหมายตามที่ผูกระทําการดังกลาวตองการ 

หรือการกระทําทางปกครองนั้นมีผลในทางกฎหมายแตอาจถูกลบลางไดในภายหลัง 

2.2 หลักไมมีกฎหมายไมมีอํานาจ 

หลกั “ไมมีกฎหมายไมมีอํานาจ ” กําหนดวาองคกรฝายปกครองในการกระทําใดๆ ได 

ตอเมื่อมีกฎหมายมอบอํานาจใหแกองคกรฝายปกครองในการกระทํานั้น กลาวคือ การกระทําของ

องคกรฝายปกครองซึ่งแสดงออกโดยองคกร เจาหนาที่ฝายปกครองนั้นจะตองมีฐานะทางกฎหมาย

รองรับเหตุผลเบื้องต น หลกั “ไมมีกฎหมายไมมีอํานาจ ” ซึ่งอธิบายโดยหลักแลวกฎหมายที่ให

อํานาจแกฝายปกครองกระทําการตางๆ ไดน้ัน ตองเปนกฎหมายลายลักษณอักษรเทาน้ัน องคกรฝาย

ปกครองจะอางกฎหมายจารีตประเพณีมาเปนฐานในการใชอํานาจปกครองหาไดไม 

กฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรของรัฐฝายบริหารในอันที่จะกระทําการใดๆ ที่อาจมีผล

กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดน้ัน โดยปกติไดแก พระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน

ที่มีผลใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ เชน พระราชกําหนด เปนตน 



 

 

54 

สวน “กฎหมายลําดับรอง” (subordinate legislation) หรืออนุบัญญัติอันไดแก พร ะราช

กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบขอบังคับนั้น อาจใหอํานาจแก

องคกรของรัฐฝายบริหารในอันที่จะกระทําการใดๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของ

ราษฎรไดเชนกันแตกฎหมายลําดับรองหรืออนุบัญญัติน้ันแทที่จริงแลวก็คือการกระทําทางปกคร อง

ประเภทหนึ่งซึ่งจะออกมาใชบังคับไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนที่มี

คาบังคับเสมอกับพระราชบัญญัติเทานั้น (วรพจน วิศรุตพิชญ, 2537, หนา 15-20) 

 3. หลักความเสมอภาค 

 หลักความเสมอภาค เปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญประการหนึ่งของศักด์ิศรีความ เปน

มนุษย นอกจากสิทธิในชีวิตและรางกายที่แสดงใหเห็นวามนุษยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอยางเทา

เทียมกันตามธรรมชาติ และทุกคนจะตองเคารพในสิทธิและเสรีภาพของกันและกัน อันมีลักษณะ

เปนความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับปจเจกบุคคลและกับสังคม เพราะหลักความเสมอภาค

เปนรากฐานของศักด์ิศรีความเปนมนุษย มนุษยจะดํารงอยูอยางมีศักด์ิศรีหากมนุษยมีสิทธิและ

เสรีภาพเทาเทียมกันกับมนุษยคนอ่ืนๆ ในสังคม หลักความเสมอภาคจึงหมายถึงความเสมอภาคใน

กฎหมาย กลาวคือบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ในทางกฎหมายเชนเดียวกับบุคคลอ่ืนๆ ไมใช

หมายความวาทุกคนจะตองมีความเสมอภาคในการมีวัตถุสิ่งของและความเสมอภาคในกฎหมายน้ี

อาจเปนไดทั้งในทางสิทธิและในทางหนาที่หรือภาระ  

 หลักความเสมอภาคหรือหากจะมองในอีกแงมุมหนึ่งแลวก็คือ สิทธิของราษฎรที่จะไดรับ

การปฏิบัติจากรรัฐอยางเทาเทียมกัน องคกรตางๆ ของรัฐซึ่งร วมทั้งฝายปกครองดวย จะตองปฏิบัติ

ตอบุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญอยางเดียวกัน และปฏิบัติตอบุคคลที่แตกตางกันในสาระสําคัญ

แตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแตละคน การปฏิบัติตอบุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญ

แตกตางกันก็ดี การปฏิบัติตอบุคคลที่แตกตางกันในสาระสํา คัญอยางเดียวกันก็ดี ยอมขัดตอหลัก

ความเสมอภาค 

 ความผูกพันของฝายปกครองตอหลักความเสมอภาค เพราะฝายปกครองตองผูกพันตอ

กฎหมายอยางเครงครัด อันเปนการผูกพันตอฝายนิติบัญญัติซึ่งมีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายหรือ

อํานาจในการกําหนดมาตรการที่จะเปนการแทรกแซงตอสิทธิขั้ นพื้นฐาน รวมทั้งการกระทําใดที่

อาจละเมิดตอหลักความเสมอภาคได ฝายปกครองจะกระทําการใดที่เปนการละเมิดตอสิทธิขั้น

พื้นฐานไดก็แตเฉพาะกรณีที่กฎหมายไดกําหนดไวเทาน้ัน โดยหลักทั่วไปแลวภารกิจของฝาย

ปกครองนั้นเกี่ยวกับกฎเกณฑอันเปนเร่ืองเฉพาะราย ซึ่งมีความหมา ยวา จะมีการละเมิดตอหลัก

ความเสมอภาคได เมื่อฝายปกครองไดปฏิบัติตอกรณีเฉพาะเร่ืองต้ังแต 2 กรณีขึ้นไปโดยปฏิบัติให

แตกตางกัน ตามหลักแลวในกรณีของฝายปกครองการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันน้ันเกิดขึ้นได
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เฉพาะกรณีที่กฎหมายไดใหอํานาจในการใชดุลพินิจอิสระในการเลือกใชมาตรการใดมาตรการหนึ่ง

เทานั้น หากกฎหมายไดกําหนดองคประกอบในทางกฎหมายและกําหนดผลไวอยางชัดแจง โดย

มิไดกําหนดใหฝายปกครองใชดุลพินิจในการที่จะเลือกผลทางกฎหมายอยางใดอยางหน่ึง เมื่อไดมี

การปฏิบัติใหเปนไปตามองคประกอบของกฎหมายแลว แตฝายปกครองไม ดําเนินการใหเปนไป

ตามผลของกฎหมายในกรณีน้ีก็ยอมถือวาเปนการปฏิบัติอยางไมเสมอภาคเชนกัน แตการปฏิบัติ

อยางไมเสมอภาคในกรณีน้ีเปนการใชกฎหมายอยางผิดพลาด 

 หลักความเสมอภาคน้ันนําไปสูความผูกพันตนเองของการใชดุลพินิจ ซึ่งความผูกพัน

ดังกลาวน้ันยอมไดรับการยื นยันจากการปฏิบัติของฝายปกครองอยางตอเน่ืองในกรณีที่เจาหนาที่

ของรัฐไดใชดุลพินิจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในแนวทางน้ันมาโดยตลอด ในกรณีเชนน้ีเจาหนาที่ของรัฐ

อาจจะใชดุลพินิจใหแตกตางไปจากแนวปฏิบัติที่ผานมาได เวนแตจะมีเหตุผลที่สําคัญที่สามารถ

แสดงใหเห็ นถึงความจําเปนที่จะตองใชดุลพินิจใหแตกตางไปจากแนวปฏิบัติที่ผานๆ มา แต

เจาหนาที่ฝายปกครองอาจเปลี่ยนแปลงน้ันได ผานการไตรตรองอยางมีเหตุผลและการเปลี่ยนแปลง

นั้นจะนําไปสูการปฏิบัติอยางเสมอภาคกันในอนาคต 

 หลักของการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันมิไดเรียกรอ งการปฏิบัติใหเทาเทียมกันอยางสิ้นเชิง 

กลาวคือ มิไดหมายความวาทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันโดยมิไดคํานึงถึงขอ

แตกตางใดๆ การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในทางกฎหมาย หมายถึง กรณีที่มีขอเท็จจริงอยางเดียวกัน

สองขอเท็จจริงเปรียบเทียบกันในสาระสําคัญเทานั้น ซึ่งมีความหมายวาบุคคลหนึ่ง กลุมบุคคลหนึ่ง 

หรือขอเท็จจริงหน่ึงน้ัน สามารถเปรียบเทียบกับอีกบุคคลหน่ึง กลุมบุคคลหน่ึง หรือขอเท็จจริงหน่ึง

ได โดยลักษณะที่เปนสาระสําคัญในเร่ืองน้ันๆ เปนจุดยึดโยงในการเปรียบเทียบ Gerhard Leibholz 

เห็นวาการพจิารณ าวาอะไรเปนสาระสําคัญ มีเน้ือหาเชนเดียวกับหลักขอหามมิใหใชอํานาจอยาง

อําเภอใจ (willkuerverbot) หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมายนั้น มีหลักอันเปนสาระสําคัญวา 

“จะตองปฏิบัติตอสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกันไมใหแตกตางกัน และจะตองปฏิบัติตอสิ่งที่มี

สาระสําคัญไมเหมือนกัน ไมใหเทาเทียมกัน” (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2547, หนา 178-179) 

4 หลักการควบคุมดุลพินิจของฝายปกครอง 

คําวา “การควบคุม ” หมายถึง การตรวจสอบฝายปกครองประการหนึ่ง และการเยียวยา

โดยฝายปกครองอีกประการหนึ่ง 

“การตรวจสอบ ” หมายถึง การสอบสวน การสอดสอง การดูให ถูกตองกอนการกระทํา

หรือมีนิติกรรมทางปกครองวาฝายปกครองดําเนินการดีหรือไมดี ถูกตองหรือไมถูกตอง ในแงน้ีการ

ตรวจสอบจึงหมายถึงการควบคุมกอนการกระทํา ซึ่งมีลักษณะเปนการปองกันมิใหเกิดการละเมิด

กฎหมายขึ้น 
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การตรวจสอบนั้นมีหลายรูปแบบ เชน การโตแยงคัดคาน กา รปรึกษาหารือ การไตสวน

ทั่วไป การใหประชาชนรับรูและเขาถึงเอกสาร การใหเหตุผลในคําสั่งทางปกครอง สิทธิของคูความ

ที่จะเขาฟงการพิจารณาคดี เปนตน 

“การเยียวยา” หมายถึง การแกไขซึ่งความผิดพลาดที่กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน 

อันเนื่องมาจากการกระทําของฝายปกคร องโดยฝายปกครอง ซึ่งแสดงใหเห็นในตัววา เปนการ

ควบคุมภายหลังการกระทําโดยการทําใหผลของการละเมิดกฎหมาย (ชาญชัย  แสวงศกัด์ิ , 2544, 

หนา 267) หมดไปใหมากที่สุด 

ดังน้ัน “การควบคุมฝายปกครอง ” จึงหมายถึง การตรวจสอบฝายปกครองที่อาจกระทํา

การทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมา ย และการแกไขความเสียหายแกประชาชนผูไดรับความ

เดือดรอน อันเนื่องมาจากการกระทําของฝายปกครอง ทั้งที่เปนการควบคุมโดยฝายปกครองเอง 

และการควบคุมจากภายนอก เชน โดยศาล โดยรัฐสภา หรือโดยองคกรพิเศษ 

กลาวอีกนัยหน่ึง “การควบคุมฝายปกครอง ” ก็คือ “การคุมครองประชาช น” จากการ

กระทําของฝายปกครองนั่นเอง โดยทั่วไปแลวการควบคุมฝายปกครองและการคุมครองประชาชน

ไดแบงเปน 2 ระยะ คือ การควบคุมฝายปกครองและการคุมครองประชาชนกอนการกระทําทาง

ปกครอง และการควบคุมฝายปกครองและการคุมครองประชาชนภายหลังการกระทําทางปกครอง 

ในทางทฤษฎีแลว อํานาจที่กฎหมายใหแกองคกรของรัฐฝายปกครองในอันที่จะออก

คําสั่งตางๆ น้ัน จําแนกออกไดเปนสองประเภทดวยกัน  ซึงไดแก อํานาจผูกพัน (mandatory power 

compétence liee) และอํานาจดุลพนิจิ (discretionary power pouvoir discrétionnaire)  

อํานาจผูกพัน คือ อํานาจที่กฎหมายให แกองคกรของรัฐฝายปกครององคกรใดองคกร

หน่ึง โดยบัญญัติบังคับไวลวงหนาวาเมื่อมีขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึงตามที่ไดกําหนดไวเกิดขึ้น 

องคกรของรัฐฝายปกครององคกรนั้นจะตองออกคําสั่ง และจะตองออกคําสั่งที่มีเนื้อความตามที่

กําหนดไว อํานาจผูกพันน้ันแทที่จริงแลวก็คือ หนาที่น่ันเอง แตที่เรายังเรียกกันอยูวาอํานาจผูกพันก็

ดวยเหตุผลแตเพียงวาคําวินิจฉัยสั่งการที่เปนผลมาจากการที่องคกรของรัฐฝายปกครองปฏิบัติหนาที่

ของตนน้ีเปนสิ่งที่กฎหมายยอมรับวามีผลสมบูรณใชบังคับไดเทาน้ัน 

อํานาจดุลพินิจ เปนสิ่งที่ตรงกันขามกับอํานาจผูกพัน มีผูพยายามใหคํานิยามของอํานาจน้ี

ไวหลายสาํนวนดวยกนั เปนตนวา “อํานาจดุลพินิจยอมปรากฏขึ้นทุกคร้ังที่องคกรของรัฐฝาย

ปกครองกระทําการอยางอิสระ โดยที่กฎหมายมิไดบัญญัติกําหนดการอันตนจักตองกระทําไว

ลวงหนา” “องคกรของรัฐฝายปกครองยอมมีอําน าจดุลพินิจเมื่อกฎหมายไมไดบัญญัติบังคับใหตน

กระทําการอันใดอันหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง แตเปดชองใหเลือกไดวาจะกระทําการหรือละเวนไม

กระทําการ หรือในกรณีที่ตกลงใจวาจะกระทําการก็สามารถเลือกการอันใดอันหน่ึงในบรรดา
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หลายๆ ประการที่แตกตางกันออกไปใหเปนไปตามความมุง หมายแหงอํานาจหนาทีข่องตนไดดี

ที่สุด” “ขอความคิดที่แทจริงของดุลพินิจทางปกครองเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในอันที่จะเลือกกระทําการ

อยางใดอยางหนึ่งในบรรดาหลายๆ อยาง ซึ่งเปนไปไดที่จะกระทําและซึ่งเปดชองใหวิญูชนมี

ความเห็นแตกตางกันออกไปไดวาการใดเปนการอันพึงป รารถนา” “ดุลพินิจ คือ อํานาจในอันที่จะ

ออกคําสั่งซึ่งในทางภาวะวิสัยแลวไมอาจตัดสินไดวาถูกหรือผิด ” อํานาจดุลพินิจ คือ เสรีภาพที่

กฎหมายใหแกองคกรของรัฐฝายปกครองในอันที่จะตัดสินใจวาในกรณีเฉพาะเร่ืองกรณีใดกรณี

หนึ่ง สมควรเลือกคําสั่งใดในบรรดาคําสั่งหลายๆ อยาง ที่แตกตางกันออกไป และออกคําสั่งตามที่

ไดตกลงใจเลือกไว (วรพจน วิศรุตพิชญ, 2548, หนา 106-108) 

ความจําเปนที่ตองควบคุมฝายปกครอง ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะ

เปนระบบการเมืองแลวยังมีความหมายรวมไปถึง ระบบการปกครองโดยกฎหมายที่เรียกวา “นิติ

รัฐ” ซึ่งรัฐและองคกรของรัฐทั้งหลายที่จัดต้ังขึ้นโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายมีหนาที่ตองเคารพ

กฎหมายที่ตราขึ้นในรัฐน้ันดวย ไมวากฎหมายน้ันจะเปนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายในลําดับใดก็

ตาม นอกจากนั้น ในกรณีที่รัฐองคกรของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

เปนเห ตุใหกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ตองมีองคกรและกระบวนการที่เปนอิสระ 

สามารถตัดสินปญหาดังกลาวและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรทั้งหลายของรัฐ

ประชาธิปไตยจึงเปนระบบสําคัญที่เปนพื้นฐานในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะขาด

เสียมิได ดังนั้นระบบการควบคุมการใชอํานาจที่จะเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึง

ตองมีลักษณะที่ครอบคลุมกิจกรรมสําคัญของรัฐทุกประเภทใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย และ

เปนธรรมและตองมีหลักการที่ดี เมื่อกฎหมายปกครองและกฎหมายมหา ชนยังพัฒนาไปเร่ือยๆ ตาม

บทบาทของรัฐในบริบทเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กฎหมายมหาชนสารบัญญัติที่จะใชบังคับ

ตอรัฐและองคกรของรัฐ จึงตองพัฒนาตามไปดวย และองคกรที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหพัฒนาการ

ดังกลาวเปนไปดวยดี กลาวคือ มีดุลยภาพระหวางประโยชนสาธารณะและประสิ ทธิภาพในการ

บริหารราชการแผนดิน กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเอกชน นอกจากนั้นก็

จะตองมีองคกรควบคุมการกระทําหรือนิติกรรมทั้งหลายขององคกรของรัฐทุกประเภทที่เหมาะสม

ดังกลาว โดยเนนถึงความสําคัญเปนพิเศษของศาลพิเศษในกฎหมายมหาชน เชน ศาลรัฐธรรมนูญ

หรือศาลปกครองในฐานะที่เปนผูสรางบรรทัดฐานหรือระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมไดดุลยภาพ 

(บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2547, หนา 56)  

ดังนั้น การควบคุมฝายปกครอง จึงหมายถึง การตรวจสอบฝายปกครองที่อาจกระทําการ

ทางปกครองโดยมิชอบดวยกฎหมายและการแกไขความเสียหายแกประชาชน ผูที่ไดรั บความ
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เสียหาย และความเดือดรอนอันเนื่องมาจากการกระทําของฝายปกครอง ทั้งที่เปนการควบคุมโดย

ฝายปกครองเองและการควบคุมจากองคกรฝายอ่ืนที่มิใชฝายปกครอง กลาวอีกนัยหนึ่ง การควบคุม

ฝายปกครอง  ซึ่งก็คือ การคุมครองประชาชนจากการกระทําของฝายปกครองนั่นเอง (เกรียงไก ร        

เจริญธนาวัฒน, 2531, หนา 3) 

5. หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครองและฝายตุลาการ 

หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครองหรือเรียกวา “หลกัความ

ผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง ” หลักในเร่ืองน้ีเปนการเชื่อมโยงหลักความ

ผูกพันตอกฎหม ายของฝายตุลาการและฝายปกครองเขากับหลักประชาธิปไตยทางผูแทน กลาวคือ 

การใชกฎหมายของฝายตุลาการก็ดี หรือฝายปกครองก็ดี จะตองผูกพันตอบทบัญญัติของกฎหมายที่

ออกโดยองคกรนิติบัญญัติอันเปนองคกรที่มีพื้นฐานมาจากตัวแทนของประชาชน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งบทบัญญัติของก ฎหมายที่เปนการกระทบตอสิทธิหรือจํากัดสิทธิของประชาชนนั้นจะกระทําได

เฉพาะภายใตเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ โดยผานความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนกอน ดังนั้น 

การใชกฎหมายของฝายตุลาการหรือฝายปกครองที่เปนการจํากัดสิทธิของประชาชนจึงมีผลมาจาก

กฎหมายที่ไดรับความเห็นชอ บจากตัวแทนของประชาชนแลว ซึ่งอาจแยกพิจารณาความผูกพันตอ

กฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครองไดดังนี้ 

1. ความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการหรือหลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลา

การ (Gesetzmaessigkeit von Justiz) ความผูกพันของฝายตุลาการตอการใชกฎหมายเปนไปตาม

หลักความเสมอภาคของการใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน โดยถือวาเปนหลักความเสมอภาคในการ

คุมครองสิทธิและเสรีภาพรูปแบบของการใชกฎหมายตามหลักความเสมอภาคซึ่งมี 3 รูปแบบดังนี้ 

1.1 ฝายตุลาการจะตองไมพิจารณาพิพากษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหแตกตางไปจาก

บทบัญญัติของกฎหมายหรือเรียกวา ความผูกพันของฝายตุลาการในทางปฏิเสธ กลาวคือ เปนความ

ผูกพันที่จะตองไมพิจารณาพิพากษาใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งหมายความวา 

บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองมิใหมีการใชกฎหมายใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เปน

บทบัญญัติในลักษณะของการบังคั บในเร่ืองน้ันๆ กลาวคือ ฝายตุลาการตองใชกฎหมายใหเปนไป

ตามองคประกอบและผลของกฎหมายในเร่ืองนั้นๆ  

1.2 ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน กลาวคือ บุคคล

ยอมมีสิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกันในการที่จะใหฝายตุลาการใชบทบัญญัติกฎหมายใ หตรงกับ

ขอเท็จจริงในกรณีของตน ในกรณีน้ีเปนการเรียกรองใหฝายตุลาการยอมรับการผูกพันตนอยาง

เครงครัดตอกฎหมาย แมวากฎหมายจะอนุญาตใหคํานึงถึงขอเท็จจริงอันเปนลักษณะพิเศษในกรณี

ใดกรณีหน่ึงก็ตาม 
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1.3 ฝายตุลาการมีความผูกพันที่จะตองใชดุลพินิจโดยปราศจากขอบก พรอง ในกรณีน้ี

หมายความวา บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกันตอฝายตุลาการในกรณีที่กฎหมาย

กําหนดใหมีการใชดุลพินิจโดยเรียกรองใหฝายตุลาการใชดุลพินิจโดยปราศจากขอบกพรองใดๆ 

ทั้งสิ้น 

 2 ความผูกพันตอกฎหมายของฝายปกครอง หรือ “หลักความชอบดวยกฎหมายข องฝาย

ปกครอง” (Gesetzmaessigkeit der Verwaltung) ซึ่งแบงเปนหลักยอยได 2 หลัก คือ หลักความมา

กอนของกฎหมาย (der Gurndastz des Vorrangs des Gesetzes) และหลักเงื่อนไขของกฎหมาย (der 

Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes) 

2.1 หลักความมากอนของกฎหมาย ซึ่งหมายค วามวา การกระทําของรัฐที่ออกมาในรูป

บทบัญญัติของกฎหมายยอมอยูในลําดับที่มากอนการกระทําตางๆ ของรัฐทั้งหลาย รวมทั้งการ

กระทําของฝายปกครองดวย ดังนั้น การกระทําของรัฐ (รวมทั้งการกระทําของฝายปกครอง ) 

ทั้งหลาย จึงไมอาจขัดแยงกับบทบัญญัติของกฎหมายได หลักน้ีเรียกรองในทางปฏิเสธวาการกระทํา

ของฝายปกครองหรือมาตรการอันใดอันหนึ่งของฝายปกครองจะขัดหรือแยงกับกฎหมายทั้งหลายที่

มีอยูไมได ดังนั้น หากการกระทําของฝายปกครองหรือมาตรการอันใดของฝายปกครองขัดหรือแยง

กับกฎหมาย การกระทําหรือมาตรการนั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย 

2.2 หลักเงื่อนไขของกฎหมาย ในขณะที่หลักความมากอนของกฎหมายเรียกรองในทาง

ปฏิเสธมิใหฝายปกครองมีอํานาจกระทําการอันใดที่เปนการขัดแยงกับกฎหมายที่มีอยู แตหลัก

เงื่อนไขของกฎหมายกลับเรียกรองวาฝายปกครองจะมีอํานาจกระทําการอันใดอันหนึ่งไดตอเมื่อมี

กฎหมายใหอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําของฝายปกครองที่เปนการกระทบสิทธิของปจเจก

บุคคล หากไมมีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองกระทําการดังกลาว การกระทําของฝายปกครองนั้น

ยอมไมชอบดวยหลักเงื่อนไขของกฎหมายดังกลาว 

6. หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

หลักนิติรัฐมีความเกี่ยวพันกันอย างยิ่งกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล (Freiheitsrecht) และ

สิทธิในความเสมอภาค (Gleichheitsrecht) สิทธิทั้งสองประการดังกลาวขางตนถือวาเปนพื้นฐาน

ของ “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย ” ในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายยอมรับหลักความเปนอิสระของ

ปจเจกบุคคลในการที่จะพัฒนาบุคลิ กภาพของตนเองไปตามความประสงคของบุคคลนั้น ดังนั้น 

เพื่อเห็นแกความเปนอิสระของปจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปตามความ

ประสงคของแตละบุคคล รัฐจึงตองใหความเคารพตอขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของปจเจก

บุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล โดยอํา นาจรัฐจะกระทําไดก็ตอเมื่อมี

กฎหมายซึ่งผานความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทาง
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ประชาธิปไตยไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น จึงสามารถกระทําได เพื่อใหการคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของปจเจกบุคคลมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง จึงไดมีการนําหลักการแบงแยกอํา นาจมา

ใชเพื่อความมุงหมายจะใหอํานาจแตละอํานาจควบคุมตรวจสอบซึ่งกันและกันก็เพื่อใหสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนไดรับความรับรองคุมครอง นอกเหนือจากหลักการแบงแยกอํานาจแลว ไดมีการ

บัญญัติหลักการตางๆ อีกหลายประการเพื่อเปนการใหหลักประกันแกสิทธิและเสรีภาพของปจเจ ก

บุคคลมิใหถูกละเมิดจากรัฐ เชน การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลบังคับเปนการทั่วไปและไมมุง

หมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง 

(Allgemeinheit und Einzelfallverbot) การกําหนดใหระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจใ น

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพ (Zitiergebot) หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือน

สาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพมิได (Wesengehaltagarantie) และหลักประกันที่สําคัญคือหลักประกัน

การใชสิทธิในทางศาล (Rechtsschutzgarantie) ซึ่งถือวาเปนสาระสําคัญของการใหความคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพแกปจเจกบุคคล เพราะการคุมครองหรือหลักประกันทั้งหลายจะปราศจาก

ความหมาย หากไมใหสิทธิแกปจเจกบุคคลในการโตแยงการกระทําของรัฐ เพื่อใหองคกรศาลซึ่ง

เปนที่มีความเปนกลางเขามาควบคุมตรวจสอบการกระทําของรัฐที่ถูกโตแยงวาละเมิดตอสิทธิและ

เสรีภาพของปจเจกบุคคล  

แนวคิดวาดวยการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจโดยองคกรตุลาการ 

 การตรวจสอบควบคุมการใชอํานาจรัฐเปนหลักการจําเปนสําหรับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยเพื่อปองกันภัยของอํานาจ การควบคุมอํานาจเปนความคิดรากฐานบนหลักปรัชญาที่

เชื่อวา “เมื่อมนุษยมีอํานาจก็ กลายเปนคนชั่ว ” อํานาจนี้ไมวาจะเปนอํานาจทางการเมือง อํานาจทาง

การเงิน หรืออํานาจอ่ืนใดก็ตาม ฉะน้ันอํานาจจึงเปนของที่นากลัว ซึ่งแมวาจะเปนความเชื่อแบบ

มองโลกในแงไมดี (Pessimism) แตจากขอเท็จจริงในสังคมยืนยันไดวาความเชื่อน้ีถูกตอง ตามคํา

กลาวของ Lord Acton ที่วา “Power trends to corrupt, absolute power corrupt absolutely” แปลวา 

อํานาจมีแนวโนมที่จะทําใหคนเสีย อํานาจเด็ดขาดทําใหคนเสียคนอยางเด็ดขาดไปเลย สวนใน

ฝร่ังเศส Montesguieu เขยีนไววา “ประสบการณของมนุษยชาติแสดงใหเห็นวาอํานาจมักจะถูก

นําไปใชในทางที่ ผิด ดังนั้นทางที่จะระงับไมใหใชอํานาจในทางเบียดเบียนคนอ่ืนจึงตองใชอํานาจ

มายับยั้งอํานาจ (ปรีดี เกษมทรัพย, 2520, หนา 5) 

 อํานาจที่จะมายับยั้งการใชอํานาจของรัฐหรือจํากัดขอบเขตอํานาจของรัฐเพื่อเปนการ

ตรวจสอบถวงดุลเปนไปตามหลักนิติรัฐที่นําเอาหลักการแบงแยกอํา นาจมาใชโดยมีความมุงหมาย

ในการคุมครองสิทธิของปจเจกบุคคลจากการใชอํานาจมหาชนของรัฐ และรวมถึงการใชอํานาจรัฐ
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กระทบตอประโยชนสาธารณะ หลักประกันที่สําคัญคือหลักประกันการคุมครองสิทธิโดยองคกร

ตุลาการ (Rechtsschutzgarantie) และหลักความเปนอิสระขององคกรตุลาการ 

 หลักการคุมครองสิทธิโดยองคกรตุลาการในเยอรมันถือไดวาเปนหลักการที่เปนหัวใจ

ของหลักนิติรัฐ หรือเปนมงกุฎของหลักนิติรัฐ เพราะเปนการที่รัฐไดแสดงวารัฐยอมที่จะใหความ

เปนอิสระแกอํานาจศาลในการเขามาควบคุมตรวจสอบการกระทําตางๆ ของรัฐวาเปนการละเมิด

สิทธิหรือเสรีภาพประชาชนหรือไม ดังน้ัน ความเปนนิติรัฐของรัฐใดรัฐหน่ึงจะปรากฏก็ตอเมื่อรัฐ

นั้นยอมอยูภายใตกฎหมายและยอมอยูภายใตการตรวจสอบขององคกรตุลาการ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 

2547, หนา 328-329) ซึ่งอาจกลาวไดวาองคกรตุลาการมีลักษณะหรือเกณฑขององคกร และ

โครงสรางขององคกรที่แตกตางออกไปจากองคกรอ่ืน ดังนี้ 

 1. ลักษณะ หรือเกณฑขององคกรตุลาการ 

 ลักษณะของการใชอํานาจที่เรียกวา “อํานาจตุลาการ” เปนเงื่อนไขที่สําคัญประการหน่ึงที่

จะทําใหองคกรใดไดรับการพิจารณาวาเปนองคกรตุลาการ แตจะใชหลักเกณฑความหมายของ

องคกรตุลาการในทางเน้ือหาของอํานาจที่องคกรน้ันๆ ใชอยูเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอจะวินิจฉัย

ไดวาองคกรนั้นมีสถานะเปนองคกรตุลาการที่แทจริง เพราะองคกรตุลาการจะตองประกอบดวย

คุณลักษณะสองประการ คือ 1) ลักษณะการใชอํานาจที่มีเน้ือหาเปนอํานาจตุลาการ และ 2) มี

ลักษณะของการจัดโครงสรางหรือการจัดองคการที่แตกตางจากองคกรของรัฐที่สังกัดอยูในองคกร

ฝายนิติบัญญัติหรือองคกรฝายบริหารดวย 

1.1 ลักษณะการใชอํานาจในทางเนื้อหาเปนอํานาจตุลาการ 

อํานาจตุลาการคืออํานาจในการบังคับการใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายใน

กรณีที่บุคคลตองไดรับ ความคุมครองสิทธิตามกฎหมายหรือในกรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้นระหวาง

คูกรณีเมื่อมีการโตแยงสิทธิ 

ก. ประการที่หน่ึง ผูใชอํานาจตุลาการจะตองเปนผูประเมินขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือ

คูกรณีแตละฝายไดกลาวอางมาน้ัน เพื่อใหไดขอสรุปวามีขอเท็จจริงตามที่คูกร ณีกลาวอางเกิดขึ้น

จริง องคกรของรัฐองคกรน้ันยอมมีหนาที่ที่จะตองวินิจฉัยใหไดขอยุติวา ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปน

ขอเท็จจริงที่มีลักษณะเชนเดียวกันกับกลุมของขอเท็จจริงที่กฎหมายในเร่ืองไดกําหนดไวใหเปน

เงื่อนไขของการบังคับสิทธิและหนาที่ตามที่คูกรณีแตละฝายเรียกรองหรือไมเพียงใด 

ข. ประการที่สอง องคกรตุลาการมีอํานาจที่จะนําขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือขอเท็จจริงที่

คูความแตละฝายกลาวอางเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง และเปนขอเท็จจริงในกลุมเดียวกันกับ

ขอเท็จจริงที่กฎหมายมาปรับขอเท็จจริงเพื่อที่จ ะวินิจฉัยวากฎหมายไดกําหนดผลไวเชนไร คูกรณี

ฝายใดฝายหน่ึงไดปฏิบัติไมถูกตองตามที่กฎหมายไดกําหนดไวหรือมีภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอ
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คูความฝายอ่ืนๆ อยางไร นอกจากน้ีในกรณีที่กฎหมายไดกําหนดผลบังคับในสถานการณใด

สถานการณหนึ่งไวหลายทางโดยไมบังคับวา องคกรตุลาการจะตองเลือกบังคับในทิศทางใดโดย

เฉพาะเจาะจงแลว องคกรตุลาการยอมมีดุลพินิจที่จะเลือกบังคับตามขอกําหนดของกฎหมายไปใน

แนวทางที่เห็นวาเปนแนวทางที่เหมาะสมและเปนธรรม 

สวนขอพิพาทโตแยงสิทธิในระหวางคูกรณีที่เปนเงื่อนไขที่ทําใหองคกรใดองคกร

หน่ึงของรัฐใชอํานาจตุลาการได ไมจําเปนตองมีขอพิพาทโตแยงสิทธิเสมอไป เนื่องจากในบางกรณี 

เชน ในคดีอาญาบางประเภทรัฐเขามาทําหนาที่เปนโจทกผูฟองคดีน้ันยอมไมอาจจะเรียกไดวามีขอ

พิพาทโตแยงสิทธิในความหมายที่แทจริงเกิดขึ้น  

องคกรที่ใชอํานาจชี้ขาดขอพิพาท โตแยงสิทธิที่เกิดขึ้นในระหวางคูกรณี บางกรณีก็มี

ลักษณะของการใชอํานาจซึ่งโดยเน้ือหาแลวเปนอํานาจตุลาการ ดังน้ันหลักเกณฑที่นําเอาลักษณะ

ของโครงสรางหรือการจัดองคกรขององคกรเจาหนาที่ของรัฐที่จะใชอํานาจตุลาการมาพิจารณารวม

อยูดวยจะทําใหการจําแนกองคกรตุลา การออกจากองคกรเจาหนาที่ของรัฐองคกรอ่ืนๆ มีความ

ชัดเจนยิ่งขึ้นทําใหสามารถอธิบายไดวาองคกรตุลาการที่แทจริงแตกตางไปจากองคกรของรัฐที่

สังกัดอยูในองคกรฝายบริหารที่ใชอํานาจตุลาการอยางไร 

1.2 โครงสรางขององคกรตุลาการ 

จากหลักการแบงแยกอํานาจที่มุงหมายจะ แยกองคกรตุลาการออกจากองคกรฝายนิติ

บัญญัติและองคกรฝายบริหาร โดยใหองคกรตุลาการเปนองคกรที่ทําหนาที่ควบคุมและตรวจสอบ

การกระทําขององคกรฝายนิติบัญญัติและองคกรฝายบริหารใหดําเนินไปภายใตหลักเกณฑและ

กรอบที่กฎหมายให อํานาจไดกําหนดไวอยางเครงครัด ทําใหสามา รถสรุปเปนหลักเกณฑไดวา

เงื่อนไขที่สําคัญที่สุดที่ทําใหองคกรตุลาการสามารถใชอํานาจไดอยางบรรลุตามวัตถุประสงคของ

อํานาจไดอยางแทจริงก็คือความสามารถที่จะทําคําวินิจฉัยของตนเองไดอยางเปนอิสระ ปราศจาก

อคติ ลําเอียง หรือตกอยูภายใตอิทธิพลบังคับบัญชาสั่งการขององคกรอ่ืนๆ ที่อาจจะมีสวนไดเสียใน

คําสั่ง 

กลาวโดยสรุป ลักษณะของการจัดองคการที่จะสงผลใหองคกรสามารถทําคําวินิจฉัย

ของตนไดโดยเปนอิสระอยางแทจริงน้ัน อยางนอยที่สุดแลวจะตองประกอบดวย 

ก. ลักษณะคําวินิจฉัยที่เด็ดขาดที่สุด กลาวคือ ตองไมอยูในสถานะที่จะถู กกลับหรือถูก

แกไขเปลี่ยนแปลงไดอีก เวนแตองคกรตุลาการที่อยูในลําดับสูงขึ้นไปในกระบวนวิธีพิจารณาความ

ของการอุทธรณฎีกา และเมื่อองคกรที่อยูในลําดับสูงสุดในกระบวนการวิธีพิจารณาความไดทําคํา

วินิจฉัยเสร็จสิ้นลงแลว คําวินิจฉัยน้ันยอมจะตองถือวาเปนที่สุดโดยเด็ดขาดและไมอาจโตแยงตอไป

อีกแมจะไมมีความถูกตองหรือไมเหมาะสม 
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ข. คําวินิฉัยและการพิจารณาชี้ขาดขอพิพาทจะตองไมตกอยูภายใตบังคับบัญชาของ

องคกรอ่ืนๆ เวนแตจะตกอยูใตบังคับของบทบัญญัติแหงกฎหมาย เพราะระบบบริหารงานของ

องคกรตุลาการไมมีลักษณะเปนการบังคับบั ญชาตามลําดับ เนื่องจากในระบบการที่ผูบังคับบัญชา

อยูในฐานะที่จะใหคุณหรือใหโทษแกผูใตบังคับบัญชาซึ่งไมอาจปฏิบัติตามคําสั่งของตนได ซึ่งหาก

นําเอาระบบเชนนี้มาใชในการบังคับบัญชาบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงอยูในองคกรตุลาการแลว องคกร

ดังกลาวจะไมมีความเปนอิสระ หลงเหลอือยูเลย  และองคกรใดก็ตามที่มีสภาพเชนน้ียอมไมมี

ลักษณะเปนองคกรตุลาการนอกจากจะเปนองคกรฝายบริหารที่ใชอํานาจตุลาการ กลาวอีกนัยหน่ึง

คือหลักแหงความเปนอิสระขององคกรตุลาการ 

หลักความเปนอิสระขององคกรตุลาการ เปนหลักสําคัญหลักหน่ึงของหลักนิติรัฐอา จ

แบงไดเปนความเปนอิสระในทางตําแหนง และความเปนอิสระในทางปกครอง อิสระของตุลาการ

นั้นเปนสาระสําคัญที่จะไดกลาวตอไป สําหรับหนาที่เปนกลางของตุลาการ หมายความวา ผู

พิพากษาสามารถทําภาระหนาที่ในทางตุลาการโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผูพิพากษามี

ความผูกพันเฉพาะตอกฎหมาย และทําการพิจารณาพิพากษาภายใตมโนธรรมของตนเทานั้น มุงการ

คุมครองอํานาจตุลาการตอการแทรกแซงโดยเฉพาะจากอํานาจบริหารและอํานาจนิติบัญญัติ  

หลักความเปนอิสระของตุลาการอาจแบงออกไดเปน 3 ประการ กลาวคือ ความอิสระ

ของการทําหนาที่ในทางตุลาการ ความอิสระทางองคกร และความเปนอิสระในทางสวนบุคคล 

1) ความเปนอิสระของการทําหนาที่ของตุลาการเปนการคุมครองการทําภาระหนาที่

ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพิพากษาจากอิทธิพลภายนอกทั้งหลาย หลักความเปนอิสระใน

การทําหนาที่พิจารณาพิพากษามิไดคุมครองผูพิพากษาจากการแทรกแซงโดยทางอ อมดวย ซึ่งอาจมี

ผลตอการทําหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาของผูพิพากษา ทั้งน้ี เพราะผูพิพากษายอมผูกพันตนเอง

เฉพาะภายใตบังคับของบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น 

2) ความเปนอิสระในทางองคกรหรือความเปนอิสระในการจัดองคกรของศาล ความ

เปนอิสระขององคกรตุลาการมีผลมาจากห ลักการแบงแยกอํานาจ ความเปนอิสระในทางองคกร

หมายความวา อํานาจตุลาการก็ดี ศาลก็ดี หรือผูพิพากษาก็ดีจะตองไมอยูในลักษณะของ

ความสัมพันธ ที่อยูใตอํานาจขององคกรอ่ืนไมวาจะโดยในขอเท็จจริงหรือในทางกฎหมายก็ตาม 

3) ความเปนอิสระสวนบุคคล หมายความวา โดยหลักแล วการถอดถอนและการ

โยกยายผูพิพากษาไมอาจกระทําไดหากเปนการขัดกับความประสงคของผูพิพากษา เวนแตกระทํา

โดยคําพิพากษาของศาล ความอิสระในทางสวนบุคคลมีความมุงหมายเพื่อใหเกิดความมั่นคงตอ

ความอิสระของการทําหนาที่ในทางตุลาการของผูพิพากษา ซึ่งการกอใหเกิดผลกระทบต อความ

อิสระของผูพิพากษาน้ันมิใชเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มีคําสั่งโดยตรงตอผูพิพากษาเทาน้ัน หากแตกรณี
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อาจเปนการกระทบตอความเปนอิสระของผูพิพากษาดวยเชนกัน หากผูพิพากษาที่วินิจฉัยตัดสินคดี

น้ันกลวัวาหากวินจิฉยัในทางใดทางหน่ึงแลวจะเกดิผลกระทบตอสถานะในทางตํา แหนงของผู

พิพากษา ดังน้ัน ดวยเหตุน้ีจึงจําเปนตองใหหลักประกันแกผูพิพากษาในการอยูในตําแหนงของ       

ผูพิพากษา 

ค. สถานะผูที่ดํารงตําแหนงในองคกรที่จัดต้ังขึ้นตองอยูในฐานะที่จะหลุดพนจาก

อิทธิพลตางๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือแมแตศาสนาเปนห นาที่ของรัฐที่จะตองจัดให

หลักประกันตางๆ เชน คาตอบแทนเปนจํานวนสูงและในอัตราที่เทาเทียมกันโดยไมถูกลดทอนหรือ

เพิ่มเติมไดตามอําเภอใจองคกรอ่ืนๆ การหามมิใหตุลาการเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือดํารง

ตําแหนงใดๆ ในองคกรอ่ืนๆ ของรัฐซึ่งจะขัดขวางตอการปฏิบัติหน าที่ของตน การกําหนดใหเปนผู

ที่อยูนอกเหนือการวิพากษวิจารณของสื่อมวลชนชนิดตางๆ และการเปดโอกาสใหมีการคัดคานผูที่

ทําหนาที่ไดในกรณีที่สงสัยวาจะมีสวนไดเสียกับผลของคําวินิจฉัย 

ง. วิธีพิจารณาตองเปนกระบวนการที่ไดกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณะที่เปดโอกาส

ใหคูความหรือผูมีสวนไดเสียมีโอกาสชี้แจงหรือแสดงหลักฐานใดๆ ตอตุลาการไดโดยเทาเทียมกัน 

และใหตุลาการไดมีโอกาสเขาถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากที่สุดเทาที่จะทําใหการทําคําวินิจฉัยเปนไป

อยางรอบคอบและเปนธรรม 

 2. การกําหนดเขตอํานาจขององคกรตุลาการ 

 เมื่อไดพิจารณาจากขอบเขตของอํานาจ (jurisdiction) ที่องคกรตุลาการมีอยูอาจพิจารณา

ลักษณะขององคกรตุลาการออกเปน 2 ประเภท คือ องคกรตุลาการตามปกติ หรือศาลยุติธรรม ซึ่งมี 

2 ระบบ คือ ระบบศาลเด่ียว และระบบศาลคู (วรพจน วิศรุตพิชญ, 2547, หนา 30) และองคกรตุลา

การที่ไดถูกจัดต้ังขึ้นพิเศษโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อมอบหมายใหทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือการกระทําอยางที่ปรากฏชื่อเรียกในบางประเทศวาตุลาการ

รัฐธรรมนูญ หรือศาลรัฐธรรมนูญ 

2.1 องคกรตุลาการที่มีอํานาจทั่วไป:ศาลยตุธิรรม 

ในการกลาวอางถึงศาลยุติธรร มในฐานะที่เปนองคกรตุลาการตามปกติ ซึ่งมี 2 ระบบ 

คือ ระบบศาลเด่ียว และระบบศาลคู โดยระบบศาลเด่ียวมีขอบอํานาจในการพิจารณาชี้ขาดขอพิพาท

ในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนขอพิพาทที่เกิดขึ้นในระหวางปจเจกบุคคลเอกชนดวยกันเองหรือ

ระหวางปจเจกบุคคลเอกชนกับองคกรของรัฐ แล ะไมวาขอพิพาทน้ันๆ จะเปนขอพิพาทที่เกิดขึ้น

จากการบังคับใชกฎหมายในระดับกฎหมายธรรมดาหรือในระดับรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายที่มีคา

บังคับสูงสุดในรัฐ ซึ่งเปนระบบที่เร่ิมตนจากคําพิพากษาของผูพิพากษา John Marshall ในคดี 

Marbury v. Madison อันเปนที่มาของการสถา ปนาระบบการควบคุมตรวจสอบความชอบดวย
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รัฐธรรมนูญของกฎหมายที่องคกรนิติบัญญัติตราขึ้นโดยองคกรที่มีลักษณะเปนตุลาการขึ้นใน

ประเทศตางๆ ภายหลังจากสงครามโลกคร้ังที่สองไดยุติลงและเปนกรณีบรรทัดฐานที่ทําใหศาล

ยุติธรรม ซึ่งมีของอํานาจอยูเหนือขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการ บังคับใชกฎหมายอยูแลวตามปกติใน

หลายๆ ประเทศใชอํานาจตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎหมายที่มีคาบังคับสูงสุด       

ในรัฐ 

สวนระบบศาลคู เปนระบบที่มีศาลปกครองอํานาจพิเศษแยกตางหากและเปนอิสระ

จากระบบศาลยุติธรรมอยางสิ้นเชิง กลาวคือ มีศาลปกครองชั้นตนแ ละศาลปกครองสูงสุดเปน

เอกเทศซึ่งมีลักษณะเปน “องคกรตุลาการ ” ครบถวน เพื่อทําหนาที่เฉพาะในการควบคุมความชอบ

ดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 

2.2 องคกรตุลาการที่มีอํานาจเปนการเฉพาะเจาะจง: คณะตุลาการ 

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือตุลาการรัฐธรรมนูญ องคกรของรัฐดังกลา วทําหนาที่

พิจารณาวินิจฉัยปญหา ขอพิพาทหรือคดีรัฐธรรมนูญ อาจเรียกวา “ศาลรัฐธรรมนูญ ” เชน อิตาลี 

เยอรมนี และไทย หรืออาจเรียกอยางอ่ืน เชน ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (the U.S supreme court) 

ศาลสภาขุนนาง (house of lord) ของอังกฤษ สภารัฐธรรมนูญ (the constitutional council) หรือคณะ

ตุลาการรัฐธรรมนูญ (the conseil constitutionnel) ของฝร่ังเศส และศาลสูงสุดของญ่ีปุน (the 

supreme court of japan) ซึ่งตามหลักทั่วไปตองมีการกําหนดเขตอํานาจไวเฉพาะเจาะจงเปนการชัด

แจงตามหลัก enumerationsprinzip หลักดังกลาวตรงขามกับหลักอํา นาจศาลที่มีการกําหนดเปนการ

ทั่วไป เชน กรณีของศาลปกครอง (บรรเจิด สิงคเนติ, 2544, หนา 114) โดยมแีนวคดิเกีย่วกบัความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ความแตกตางระหวางกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน การมีองคกรพิเศษ

ที่เปนองคกรทางการเมืองเพื่อควบคุมกฎหมายไมใหขัดขืนหรือแยงต อรัฐธรรมนูญ และแนวคดิ

รัฐธรรมนูญนิยมสมัยใหมในการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงกําหนดอํานาจ

หนาที่หลักและอํานาจหนาที่รองหลายอํานาจหนาที่ หลักที่สําคัญและเปนสากลมีสามประการ คือ 

อํานาจในการควบคุมตรวจสอบกฎหมายไมใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ อํานาจในการรัก ษาดุลย

ภาพระหวางอํานาจรัฐและองคกรอ่ืนๆ และอํานาจยุติความขัดแยงระหวางองคกรของรัฐดวยกันเอง 

สวนอํานาจหนาที่รองบางอยางที่ถือวาเปนอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ เชน อํานาจในการ

ควบคุมดูแลการเลือกต้ังประธานาธิบดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนการอ อก

เสียงประชามติของฝร่ังเศส ในประเทศออสเตรเลียทําหนาที่ชี้ขาดความขัดแยงในการเลือกต้ัง และ

ในโปรตุเกสศาลยุติธรรมทําหนาที่ทําหนาที่เปนศาลชั้นตนชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในการเลือกต้ัง 

สวนศาลรัฐธรรมนูญทําหนาที่เปนผูชี้ขาดสูงสุด ในประเทศเยอรมนีและประเทศโปรตุ เกสศาล

รัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลองคกรอ่ืนๆ ของรัฐและพรรคการเมือง นอกจากนี้ใน
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ประเทศฝร่ังเศสยังใหมีอํานาจหนาที่ในการใหคําปรึกษาแกประธานาธิบดีเฉพาะกรณีที่

ประธานาธิบดีจะใชอํานาจพิเศษในขณะที่ประเทศตกอยูในภาวะอันตราย (สมคิด  เลิศไพฑูรย , 

2536, หนา 8-9)  

กลาวโดยสรุป อํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญในแตละประเทศมีความหลากหลาย 

ซึ่งอาจจําแนกอํานาจหนาที่ท่ีสําคัญของศาลรัฐธรรมนูญไดดังนี้คือ การควบคุมความชอบดวย

กฎหมาย การพิจารณาขอพิพาทระหวางองคกรของรัฐ เร่ืองการรองทุกขตามรัฐธรรมนูญเพื่อ

คุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน และอํานาจหนาที่อ่ืนๆ (บรรเจิด สิงคเนติ, 2544, หนา 62)  

การจัดต้ังองคกรตุลาการในลักษณะน้ีขึ้นน้ันเปนผลสืบเน่ืองมาจากทัศนะที่วาอํานาจ

ในการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่

ควบคุมตรวจสอบดังกลาวจะนําไปสูการเพิกถอนผลบังคับของกฎหมาย ที่ไมแตกตางไปจากการใช

อํานาจยกเลิกกฎหมายขององคกรนิติบัญญัติ ซึ่ง Hans Kelsen นักกฎหมายรัฐธรรมนูญของ

ออสเตรเลยีเรียกวาเปน “negative legislation” ดวยเหตุน้ีตองมีองคกรพิเศษที่ต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญ

แยกออกจากศาลยุติธรรมเปนผู ทําหนาที่ การแตงต้ังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงตองไดรับความ

เห็นชอบจากรัฐสภาหรือสวนหน่ึงแหงรัฐสภาซึ่งเปนผูใชอํานาจในเชิงบวก คือ อํานาจนิติบัญญัติใน

การสรางบทบัญญัติแหงกฎหมาย เพื่อที่จะใหเกิดความชอบธรรมในการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะใช

อํานาจนิติบัญญัติในเชิงปฏิ เสธ คือ ทําลายใหบทบัญญัติน้ันสิ้นผลไป (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2544, 

หนา 61) เกือบทุกประเทศยกเวนประเทศกรีกใหองคกรนิติบัญญัติเขามามีสวนรวมในการแตงต้ัง

ตุลาการ ในหลายประเทศพรรคการเมืองมีอิทธิพลในการเขาไปมีสวนรวมในการเลือกตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญดวยไมมากก็ นอย ในการเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศส นอกเหนือจาก

ประธานาธิบดีแลว ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาไดเขามามีสวนในการเลือกดวย 

โดยมีลักษณะพิเศษที่ใหอดีตประธานาธิบดีเขามาเปนตุลาการรัฐธรรมนูญดวย (บรรเจิด  สิงคเนติ, 

2544, หนา 50-52) 


