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บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงปญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจและ
รูปแบบวิธีพิจารณาตลอดจนอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในคดีตาง ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พุทธศักราช 2542 พบวา มีปญหาและอุปสรรคดังนี้ 
คือ ปญหาเกี่ยวกับรูปแบบการพิจารณาคดี ปญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจหนาท่ี และปญหาเกี่ยวกับ
อํานาจในการวินิจฉัยช้ีขาดคดีตาง ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองของประเทศไทย 
 จากการศึกษาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย จากสภาพปญหาท่ีเปนขอมูลทางดานเอกสาร ทํา
ใหเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางแทจริง และจากผลการศึกษาคนควาขอมูลในตางประเทศ ไดแก 
ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน และประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ทําใหผูศึกษาพบมาตรฐานและกลไก
ทางกฎหมายที่สามารถนํามาประยุกตใชในประเทศไทย เพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค ท่ีมีอยูอยาง
เปนผลไดจริง  ซ่ึงผู ศึกษาขอเสนอแนะใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ในมาตรฐาน 198 เพ่ือใหเกิดความชัดเจนระหวางการใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และการใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดของคดีปกครอง และมาตรา 266 โดยควรบัญญัติให
ชัดเจนวา อะไรคือปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกรณีเม่ือมี
ปญหาความขัดแยงในเร่ืองอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญต้ังแตสององคกรข้ึนไป
เทานั้น  และศาลปกครองควรเปนอิสระแยกจากฝายบริหาร  จึงจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีไดอยางเด็ดขาด ในสวนท่ีเกี่ยวกับคดีปกครอง 
ไมใชเปนแตเพียงเสนอคําวินิจฉัยใหฝายปกครองส่ังการ โดยไมมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดไดเอง  
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ABSTRACT 
 
 The objective of the Thesis was to collect the authority and the consideration pattern 
including the judgement in various case of constitutional and administrative court of Thailand as 
Constitution of Thai Kingdom.  B.E. 2540 and Administrative Court Establishment Act and 
Procedure B.E. 2542.  The problems were the consideration pattern, the scope of authority and the 
power in the various judgements of Constitutional Court and Administrative Court of Thailand. 
 From the fact finding and the law concern the documental data found that Germany 
and France has the standard and mechanical of the law able to apply in Thailand.  There is some 
suggestions for the amendment the Constitution of Thai Kingdom B.E. 2540; in section 198 
should be cleared the constitution court and administrative court: in section 26 should be 
determined the real problem concern the authority of the organization.  The administrative court 
should separate independently from the administrative organization by the judgement 
consideration sharply.  Specifically, the administrative case should consider indepently. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ พุทธศักราช 2540 ซ่ึงบังคับใชอยูในปจจุบัน
กําหนดหลักการปกครองประเทศในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขเฉกเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนๆ ท่ีประเทศไทยเคยมีมา กลาวคือ พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขของประเทศ และทรงเปนผูใชอํานาจอธิปไตย ซ่ึงมาจากปวงชนชาวไทย โดยทรง
ใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา อํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการทางศาลนั้น
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกําหนดใหมีศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีตุลาการ เพื่อ
วินิจฉัยชี้ขาดคดีตางๆ ท่ีคาบเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีรูปแบบขององคกร
ศาลในกระบวนการยุติธรรม ในสาขากฎหมายมหาชน กลาวคือ เปนองคกรท่ีประกอบดวยตุลาการ
ท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษ มีความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือทําคําส่ังโดยรัฐธรรมนูญ
กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจกําหนดวิธีพิจารณาความไดโดยลําพัง 
 ศาลรัฐธรรมนูญท่ีจัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นี้
ไดทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีอันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญท่ีมาสูศาลรัฐธรรมนูญ นับต้ังแตมีการจัดต้ัง
ศาลรัฐธรรมนูญจนถึงปจจุบัน ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยคดีตางๆ ท่ีมาสูศาลรัฐธรรมนูญแตผล
ของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ บางคําวินิจฉัยไดกอใหเกิดปญหาตางๆ เชนปญหาอันเกี่ยวกับ
เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการรับเร่ืองเขาสูกระบวนการวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
ปญหาอันเกี่ยวกับอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญในคดีวินิจฉัยสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ปญหาอันเกี่ยวกับการตีความอํานาจหนาท่ีขององคกรตางๆ ตามท่ีบัญญัติ
ไวในมาตรา266 ของรัฐธรรมนูญปญหาอันเกี่ยวกับผูมีสิทธิในคดีท่ีจะเขาสูกระบวนการวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ กลาวโดยสรุปปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ปญหาอันเกี่ยวกับอํานาจในการวินิจฉัย
ช้ีขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะศาลรัฐธรรมนูญยังขาดหลักเกณฑทางวิธีสบัญญัติท่ีชัดเจน เพื่อ
นํามากล่ันกรองคดีกอนท่ีจะรับเร่ืองเขาสูกระบวนการวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ยกตัวอยางคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีพิจารณาแลวเห็นวาไดเกิดมีความไมชัดเจน
และมีความคลุมเครือเกิดข้ึนในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง เชน
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ในกรณีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง ดังคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ เร่ืองคณะกรรมการการเลือกต้ังขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 266 เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 145 วรรค
หนึ่ง (3)  
 นอกจากนี้แลว  ในประเด็นปญหาอันเกี่ยวกับอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาล
รัฐธรรมนูญท่ีสามารถนํามาเปนตัวอยางไดคือ มาตรา 266 กรณีการใชอํานาจหนาท่ีขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภา ในกระบวนการเพื่อใหไดมาซ่ึงผูวา
การตรวจเงินแผนดิน ตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง สรุปไดวา พันตํารวจเอก สุรพงศ ไผ
นวล สมาชิกวุฒิสภากับคณะ ไดมีหนังสือขอใหประธานรัฐสภาเสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีการใชอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภา 
ในการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน ท่ีประชุมวุฒิสภาพิจารณาเพ่ือคัดเลือก
บุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน โดยมีประเด็นอภิปรายโตแยงกันวาวุฒิสภามี
อํานาจหนาท่ีในการลงมติเลือกบุคคล 1 คน จากบัญชีรายช่ือจํานวน 3 คน เพื่อดํารงตําแหนงผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน หรือไม หรือวุฒิสภามีอํานาจเพียงใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ มาตรา 31 เทานั้น ซ่ึงไดมีการลง
มติ ปรากฏผลการลงมติวา มีมติใหวุฒิสภาทําหนาท่ีเลือกบุคคล 1 คน จากจํานวน 3 คน เปนผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินดวยคะแนนเสียง 91 ตอ 70 เสียง และหลังจากนั้นวุฒิสภาไดลงมติดวยคะแนน
เสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภาเลือก นางจารุวรรณ  เมณฑกา 
เปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน จากน้ันประธานวุฒิสภาไดนําความข้ึนกราบบังคับทูลเพื่อทรงกระ
กรุณาโปรดเกลาฯ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง       นางจารุวรรณ เมณฑกา เปนผูวา
การตรวจเงินแผนดินแลว 
 นอกจากนี้ยังไดมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ กรณี นายปญญา ตันติยวรงค ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ โดยไดเสนอบัญชี
รายช่ือบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงต้ังเปนผูวาการตรวจเงินแผนดินตอวุฒิสภา โดยเสนอ
ช่ือบุคคลท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมิไดพิจารณาคัดเลือกใหวุฒิสภาพิจารณาดวย อันเปน
การไมชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูท่ีสมควร ซ่ึง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นวา พฤติการณและการกระทําดังกลาวเปนการฝาฝนระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือ
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เปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2543 ขอ 6(5) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 
 จากคําวินิจฉัยดังกลาวของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เปนการสนับสนุนความเห็นท่ีวาการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และวุฒิสภา 
ซ่ึงเปนองคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนาจะไมชอบดวยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ และเปนการโตแยงการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภาแลว แมคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ
วุฒิสภา ซ่ึงตองปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวเนื่องกันตางก็ไมไดโตแยงการปฏิบัติหนาท่ีของอีกฝายหนึ่งก็ตาม 
ประกอบกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และวุฒิสภาในเร่ืองนี้เปนการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลสําคัญเพื่อดํารงตําแหนงในองคกรดวย ดังนั้น หากการไดมาซ่ึงบุคคลซึ่ง
จะตองไปปฏิบัติหนาท่ีในองคกรตามรัฐธรรมนูญเปนไปโดยมิชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
แลว ก็ยอมสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรดังกลาวดวย 
 ในฐานะประธานรัฐสภาจึงจําเปนตองอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 เสนอ
เร่ืองพรอมความเห็นเปนคํารองมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยใหเปนบรรทัดฐานตอไป
วา การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเสนอช่ือสมควรเปนผูวาการตรวจเงินแผนดินตอวุฒิสภา
จํานวน 3 คน และการท่ีวุฒิสภามีมติเลือกผูวาการตรวจเงินแผนดิน 1 คน จากจํานวน 3 คน ท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเสนอมานั้น ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม 
 ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบ้ืองตน คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองของ
ประธานรัฐสภาไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 ไดหรือไม 
 มาตรา 266 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
ใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภา เสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัย 
 สําหรับขอเท็จจริงตามคํารอง ปรากฏตามหนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดวน
มาก ท่ี ตผ (คตง) 0001/265 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2544 ท่ีประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินใน
นามของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีถึงประธานวุฒิสภา วา “คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ไดดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการแตงต้ังเปนผูวาการตรวจเงิน
แผนดินเสร็จส้ินแลว ผลปรากฏวามีรายชื่อผูท่ีไดรับการสรรหาและไดรับความยินยอม จํานวน 3 
ราย คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดประชุมพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีลงคะแนนลับ ปรากฏวามีผู
ไดรับคะแนนเสียงเลือกจํานวน 2 ราย คือนายประธาน ดาบเพชร ไดรับคะแนนเสียงอันดับ 1 เปน
การดําเนินการไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 312 มาตรา 333 (1) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ มาตรา 15 วรรคหน่ึง (6) มาตรา 30 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือ
เปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2543 ขอ 6 (5) แลว สวนการท่ีประธานกรรมการตรวจเงิน
แผนดินมีหนังสือในนามคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเสนอรายช่ือบุคคลจํานวน 1 คน จาก
จํานวน 3 คน นั้น เม่ือรัฐธรรมนูญบัญญัติใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาท่ีในการ
เลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน และใหวุฒิสภาเปนองคกรถวายคําแนะนํา
พระมหากษัตริย โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ มาตรา 15 
วรรคหนึ่ง (6) มาตรา 30 และมาตรา 31 บัญญัติใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนองคกร   สรร
หาและเลือกแลวเสนอใหวุฒิสภาใหความเห็นชอบ การใหความเห็นชอบของวุฒิสภา จึงยอมตองมี
ความหมายเพียงการใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบเฉพาะบุคคลท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินมีมติเลือกดวยคะแนนเสียงสูงสุดและมีคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจ
เงินแผนดินท้ังหมดเทาท่ีมีอยูมาแลวเทานั้น การท่ีวุฒิสภาดําเนินการเลือกบุคคลในบัญชีรายช่ือท่ี
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินเสนอในนามของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมาพรอมกับ
หนังสือนําสงผลการเลือกของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยเลือกนางจารุวรรณ  เมณฑกา ซ่ึง
ไดคะแนนในอันดับท่ีสอง และไมไดจํานวนคะแนนท่ีไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินท้ังหมดเทาท่ีมีอยู จึงเปนการใชอํานาจหนาท่ีท่ีไมเปนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 312 
มาตรา 333 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 15 วรรคหน่ึง (6) มาตรา 30 ประกอบดวยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือเปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2543 
ขอ 6 (5) และมาตรา 31 
 สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน 2 คน คือ นายจุมพล ณ สงขลา และนายปรีชา  
เฉลิมวณิชย เห็นวา กรณีคํารองของประธานรัฐสภาไมไดเปนปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญเกิดข้ึน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภาตางไมมีขอโตแยงใน
ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 ใหยกคํารอง 
 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา กรณีตามคํารองของประธาน
รัฐสภาท่ีเกี่ยวกับปญหาการใชอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภา ซ่ึงเปน
องคกรตามรัฐธรรมนูญในกระบวนการเพื่อใหไดมาซ่ึงผูวาการตรวจเงินแผนดินนั้น มีการใชอํานาจ
หนาท่ีท่ีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
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 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันจะตองถือ “หลักนิติรัฐ” ในการ
ปกครอง กลาวคือ การกระทําของรัฐทุกอยางจะตองมีกฎหมายใหอํานาจไว รัฐจะตองผูกพันตาม
กฎหมายและใชอํานาจภายใตกฎหมาย ดวยการออกกฎหมายปกครองท่ีกําหนดใหเกิดความสงบ
เรียบรอยในสังคมสวนรวม สวนประชาชนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะผูอยูใตปกครองและเปนผู
ทรงสิทธิตามกฎหมายในขณะเดียวกัน เนื่องจากจุดมุงหมายของนิติรัฐนั้นเปนการกําหนดขอบเขต
ของการใชอํานาจรัฐ และอํานาจปกครองเพ่ือประโยชนของประชาชนสวนรวมและเปนการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน ดังนั้นความสัมพันธระหวางฝายปกครองกับประชาชนจึงเปน
ความสัมพันธซ่ึงอาศัยกฎหมายเปนหลัก 
 โดยทั่วไปการควบคุมการกระทําของฝายปกครองแบงออกไดเปน 2 ระบบใหญ คือ 
ระบบท่ีควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครอง และระบบที่ควบคุมโดยองคกรภายนอกฝาย
ปกครอง เชน องคกรตุลาการหรือศาล ซ่ึงการควบคุมองคกรฝายปกครองโดยศาลน้ันอาจมีไดท้ังใน
ระบบศาลเด่ียว ซ่ึงเปนระบบท่ีควบคุมโดยศาลยุติธรรม และระบบศาลคูซ่ึงเปนระบบท่ีควบคุมโดย
ศาลปกครอง ในปจจุบันการควบคุมการกระทําของฝายปกครองของประเทศไทย ซ่ึงมีท้ังระบบท่ี
ควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครองเอง และระบบที่ควบคุมโดยศาลยุติธรรม แตก็ยังไมสามารถ
ใหหลักประกันในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการควบคุมโดยศาลยุติธรรมนั้น มิไดมีการกําหนดเขตอํานาจในการพิจารณาคดีปกครองแยก
ออกมาจากคดีแพง ทําใหเกิดปญหาในการนําคดีปกครองมาฟองตอศาลยุติธรรม เนื่องจากแนวคํา
พิพากษาของศาลฎีกานั้น คดีปกครองบางประเภทไมสามารถนํามาฟองตอศาลยุติธรรมได เชน การ
ฟองเพิกถอนคําส่ังทางการปกครองเกี่ยวกับสถานะและวินัยของขาราชการ เปนตน ทําใหเกิด
แนวคิดท่ีจะจัดต้ังองคกรใด องคกรหนึ่งเขามามีบทบาทหนาท่ีในการแกปญหาดังกลาว ก็คือ “ศาล
ปกครอง” (Administrative Court) เพื่อทําหนาท่ีวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทในทางปกครอง  
 
1.2 สมมติฐานของปญหา 
 ปญหาของการทําวิทยานิพนธ คือ ปญหาในเร่ืองเกี่ยวกับเขตอํานาจของศาลรัฐธรมนูญ 
และศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญไดมอบหมายใหเปนผูตรวจ
สอบรัฐธรรมนูญ จึงไดปรากฏเปนปญหาในเร่ืองเกี่ยวกับขอบเขตของอํานาจหนาท่ีของศาล
รัฐธรรมนูญวาจะมีขอบเขตอํานาจเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงจะใชบังคับแกคดีใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม รวมถึง อํานาจ
พิจารณาวินิจฉัย กรณีท่ีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงความไม
ชัดเจนในเรื่องของอํานาจท้ัง 2 ประการดังกลาวขางตนนี้ไดทําใหเกิดปญหาอยางหลายประการ ซ่ึง
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จากผลของคําวินิจฉัยท่ีผานมาของศาลรัฐธรรมนูญ ไดเกิดเปนประเด็นปญหาตาง ๆ รวมถึง เกิดขอ
วิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง ท้ังจากบรรดานักกฎหมายดวยกันเอง ประชาชน รวมถึง
นักวิชาการตาง ๆ ดังนั้นจึงสมควรทําการศึกษาในเร่ืองปญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจของศาล
รัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง เพื่อประโยชนในการแกไขปรับปรุง ปญหาในเร่ืองดังกลาว  
 ดังนั้น สมมติฐานของการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้คือ 

1. คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยยังขาดบรรทัดฐาน ในสวนของเร่ืองนิติวิธีใน
การใหเหตุผลในการทําคําวินิจฉัยท่ีเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของผูเสียหายอันเกิดมาจากการใชอํานาจ
ในทางปกครอง 

2. อํานาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองไทยยังขาดความชัดเจนใน
เร่ืองวิธีการบัญญัติในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของผูเสียหาย อันเกิดมาจากการใชอํานาจในทาง
ปกรอง 

3. คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองไทยในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
วินิจฉัยช้ีขาด ยังขาดความชัดเจน 
 
1.3 วัตถุประสงคของการทําวิทยานิพนธ      
 ผูเขียนมีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยนี้  

1. เพื่อศึกษาถึงปญหาเกี่ยวกับรูปแบบการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และศาล
ปกครองของไทย 

2. เพื่อศึกษาถึงปญหาในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ และ
ศาลปกครองของไทย 

3. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอํานาจในการวินิจฉัยช้ีขาดคดีในคดีตาง ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญ 
และศาลปกครองของไทย ท่ีเปนปญหาในอดีต และท่ีจะเปนปญหาตอไปในอนาคต  
 
1.4  ขอบเขตของการทําวิทยานิพนธ   
 มุงศึกษาวิเคราะหถึงอํานาจและผลกระทบตอคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ อันเกี่ยวกับ
อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง เพื่อวิเคราะหถึงวิธีแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดย
อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 264, 266 และ มาตรา 271 ตลอดจนพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง พุทธศักราช 2542  
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1.5  วิธีดําเนินการทําวิทยานิพนธ 
 เปนการคนควาและรวบรวมขอมูลแบบการวิจัยเชิงเอกสารเปนหลัก รวมถึงการใชวิธี
การศึกษาเชิงวิเคราะหทางนิติศาสตร โดยอาศัยเอกสาร ตําราวิชาการ บทความ งานวิจัยและ
วิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนระเบียบขอบังคับแนวคิดตาง ๆ โดย
อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264, 266 และมาตรา 271 ตลอดจนพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พุทธศักราช 2542 

 
1.6  ประโยชนท่ีไดรับจากการทําวิทยานิพนธ  

1. เพื่อจะไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ รวมถึงความเหมาะสมในการพิจารณา     
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองของไทย เพื่อเปนไปตามเจตนารมยของ
รัฐธรรมนูญ 

2. เพื่อจะไดทราบถึงแนวทางในการแกไขปญหา และอุปสรรคตอคําวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ  มาตรา 264, 266 และมาตรา 271 ตลอดจนพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง และวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พุทธศักราช 2542 
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บทที่ 2 
หลักการและสาระสําคญัของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง 

 
 ในประเทศไทย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือศาลรัฐธรรมนูญจะเกิดข้ึนพรอมกับ
อํานาจหนาท่ีในการควบคุมกฎหมายไมใหขัดกับรัฐธรรมนูญเสมอ แตเม่ือระยะเวลาผานไปคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือศาลรัฐธรรมนูญก็มักจะมีอํานาจหนาท่ีเพิ่มข้ึนอีกหลายประการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซ่ึงบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาท่ีถึง 16 
ประการดวยกัน 
 
2.1 เขตอํานาจและวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 เร่ืองเกี่ยวกับเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญ โดยหลัก
ท่ัวไปแลวเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญนั้น ไมมีการกําหนดในลักษณะของเขตอํานาจท่ีเปนการท่ัวไป 
แต เขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีการกํ าหนดไว เปนการเฉพาะ  ซ่ึง เปนไปตามหลัก 
Enumerationsprinzip ซ่ึงหมายความวา อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะตองมีการกําหนดไวอยาง
ชัดแจงโดยกฎหมาย ดังนั้น เร่ืองใดก็ตามท่ีไมไดบัญญัติไวโดยชัดแจง เร่ืองดังกลาวจึงไมอาจนํามา
สูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได ในกรณีท่ีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติไดนําบทบัญญัติ
เกี่ยวกับอํานาจศาลรัฐธรรมนูญท่ีปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญมาบัญญัติไวอีกคร้ังหนึ่งนั้น ในกรณีนี้
หากมีการตีความไมอาจจะตีความขยายไปจากเน้ือหาตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญได และมิ
อาจจะนําวิธีการตีความโดยอาศัยการเทียบเคียง หรือการพิจารณาโดยคํานึงนิตินโยบายเปนเกณฑ 
เพื่อขยายอํานาจศาลรัฐธรรมนูญได 
 โดยหลักท่ัวไป ศาลรัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจท่ีจะวินิจฉัยไดเองวา ขอพิพาทหรือปญหา
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยูในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม ในการตีความของศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญไมอาจจะตีความขยายอํานาจของตนเองนอกเหนือจากท่ีรัฐธรรมนูญได
กําหนดไว เชนเดียวกัน ถึงแมศาลรัฐธรรมนูญเปนผูมีภาระหนาท่ีในการคุมครองรัฐธรรมนูญ ศาล
รัฐธรรมนูญก็มิอาจอางเหตุผลดังกลาวในการตีความเพ่ือขยายอํานาจของตนไดและไมวากรณีใดก็
ตาม จะตีความขยายอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญเพียงเพราะวาปญหาขอพิพาทนั้นเปนปญหาตาม
รัฐธรรมนูญมิได 
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2.1.1 รูปแบบวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 269 วรรคสอง ได
กําหนดใหวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ อยางนอยตองมีหลักประกันข้ันพื้นฐานเร่ืองการ
พิจารณาคดีโดยเปดเผยการใหโอกาสคูกรณี แสดงความเห็นของตนกอนการวินิจฉัยคดี การใหสิทธิ
คูกรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน การเปดโอกาสใหมีการคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
การใหเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย หรือคําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ ดังท่ีไดกลาวมาแลว รัฐธรรมนูญมาตรา 269 วรรคหน่ึง ไดใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญมี
อํานาจในการกําหนดวิธีพิจารณาไดเองโดยตองกระทําโดยมติเอกฉันทของคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ปจจุบันศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญขางตนแลวท้ังนี้ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2541 ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป เลม 115 ตอนพิเศษ 47 ง ลงวันท่ี 
12 มิถุนายน 2541 แบงเปน 6 หมวด สรุปสาระไดวา1 
 หมวดท่ี 1 การยื่นและถอนคํารอง ไดกําหนดหลักเกณฑการยื่นและถอนคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญ อาทิ คํารองตองทําเปนหนังสือ ระบุช่ือของผูรอง มาตรการของศาลรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับเหตุท่ีรอง เร่ืองอันเปนเหตุใหตองใชสิทธิ คํารองท่ีประสงคจะใหศาลดําเนินการอยางใด
พรอมเหตุผลและลงลายมือช่ือผูรอง เปนตน 
 หมวดท่ี 2 การคัดคานตุลาการ ระบุเหตุท่ีจะคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อาทิ มีสวน
ไดเสียเกี่ยวของในเร่ืองท่ีขอใหวินิจฉัย เปนผูแทนทนายความของผูรองฝายใดฝายหนึ่งมากอนเปนผู
พิพากษา กรรมการรางกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยรองทุกข หรืออนุญาโตตุลาการ ซ่ึงพิจารณาคํา
รองเร่ืองเดียวกันนั้นมากอน เปนตน 
 หมวดท่ี 3 การพิจารณากําหนดกระบวนการพิจารณาของศาล เชน เม่ือไดรับคํารองให
ศาลตรวจและมีคําส่ังวา สมควรจะไดรับไวดําเนินการหรือไมภายใน 7 วัน นับแตไดรับคํารองเม่ือ
ศาลมีคําส่ังรับคํารองแลว จะตองสงสําเนาคํารองแกผูถูกรองตามที่ศาลเห็นสมควร เพื่อใหทําคํา
ช้ีแจงยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน การพิจารณาคดีของศาลใหกระทําโดยเปดเผยเมื่อมีการ
ออกนั่งพิจารณาของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบุคคลภายนอกจะเขาฟงการพิจารณาคดีของศาล
ได แตจะตองปฏิบัติตามระเบียบของศาล เพื่อการรักษาระเบียบและความเรียบรอย 

                                                        
 1 ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2541. 
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 หมวดท่ี 4 คําวินิจฉัยหรือคําส่ัง กําหนดวาการทําคําวินิจฉัยหรือคําส่ังตองประกอบดวย
ความเปนมาหรือคํากลาวหา สรุปขอเท็จจริงท่ีไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายท่ียกข้ึนอางอิง 
 หมวดท่ี 5 แบบพิมพ ใหศาลรัฐธรรมนูญกําหนดวาจะมีแบบพิมพใชเพื่อการใด “คํารอง
ตองยื่นพรอมสําเนาคํารองและเอกสารประกอบโดยขอความถูกตองเปนอยางเดียวกันจํานวนยี่สิบ
ชุด” 
 หมวดท่ี 6 บทสุดทาย วาดวยการรักษาความสงบเรียบรอยในการพิจารณา รวมท้ังการ
วางขอกําหนดเพิ่มเติม เพื่อใหดําเนินกระบวนการพิจารณาของศาลเปนไปโดยเรียบรอย 
 ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวาในระบบวิธีพิจารณาขององคกรตุลาการหรือศาลจะมีอยู 2 
ระบบใหญ ๆ2 คือ ระบบไตสวน และระบบกลาวหา 
 โดยในสวนระบบไตสวนนั้นบทบาทท่ีสําคัญสวนใหญจะเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 
(Public Law) ดังเชน ในคดีปกครอง ซ่ึงเปนคดีระหวางองคกรฝายปกครองฝายหนึ่งและเอกชนอีก
ฝายหนึ่ง โดยในแตละฝายมีฐานะและศักยภาพในการตอสูคดีไดเปรียบและเสียเปรียบกันอยู เพราะ
แตละฝายนั้นมีฐานะไมเทาเทียมกัน โดยในการดําเนินคดีปกครองนั้นส่ิงท่ีเปนพยานหลักฐานท่ีจะ
นํามาแสดงและถูกใชในการพิจารณาคดีสวนมากนักจะเปนพยานเอกสารหรือหนังสือราชการซ่ึง
พยานหลักฐานเหลานี้ องคกรฝายปกครองเปนผูมีอํานาจเก็บรักษาไว ฉะนั้น องคกรฝายปกครองจึง
มีความไดเปรียบในทางคดีมากกวาฝายเอกชน เพราะองคกรฝายปกครองตองทําหนาท่ีและปฏิบัติ
ภารกิจ เพื่อประโยชนสาธารณะตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว โดยหากใชการพิจารณาคดีแบบระบบ
กลาวหา ผูท่ีตกเปนฝายเสียเปรียบในการตอสูคดีก็คือฝายเอกชน เพราะฝายเอกชนมีฐานะตํ่ากวา 
ดังนั้น โอกาสในการคนหาพยานหลักฐานมาสนับสนุนขออางของตนจึงเปนไปไดโดยไมมีความ
สะดวก 
 ดังนั้น ขอดีของการพิจารณาคดีในระบบไตสวนจึงไดเปดโอกาสใหศาลเปนฝายมี
บทบาทสําคัญท่ีจะแสวงหาขอเท็จจริง รวมท้ังพยานหลักฐานตาง ๆ ท้ังจากหนวยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวของและจากคูความโดยศาลเองได โดยไมตองอาศัยฟงแตขอเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ี
คูความไดเสนอมา ฉะนั้นบทบาทของศาลในคดีนี้จะมีบทบาทเปนผูมีสวนรวมของคดีและจะมี
ฐานะเปนคนกลางดวย 
 สวนในระบบกลาวหานั้นสวนใหญจะใชในการพิจารณาคดีแพงโดยเฉพาะ โดยเปน
กรณีการใชสิทธิโตแยงระหวางคูความเพราะไดเกิดนิติสัมพันธตอกันข้ึนมาแลวโดยความยินยอม

                                                        
 2 จดหมายขาววาดวยศาลรัฐธรรมนูญ, ปท่ี 2, ฉบับท่ี 7. กันยายน – ตุลาคม 2542. 
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ของคูความท่ีมีฐานะเปนเอกชนซ่ึงมีฐานะเทาเทียมกัน โดยหลักท่ีสําคัญท่ีใชในการดําเนินการ
พิจารณาในระบบกลาวหาคือหลักท่ีวา ผูใดกลาวอางถึงขอเท็จจริงใด ผูนั้นมีหนาท่ีนําสืบถึงความมี
อยูของขอเท็จจริงนั้น โดยการใชระบบกลาวหาในการดําเนินการพิจารณาคดีนี้ ทําใหศาลในระบบ
นี้มีหนาท่ีบทบาท ฐานะเปนเพียงคนกลางในการนําพยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีคูความแตละฝายยกข้ึน
กลาวอางนํามาช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานและเม่ือคูความแตละฝายพิสูจนใหศาลเห็นจนเปนท่ีพอใจ
แลว ศาลจึงจะพิพากษาคดีใหสอดคลองและเปนไปตามขอเท็จจริงท่ีคูความไดเสนอในระหวาง
กระบวนพิจารณาคดีของศาล 
 สําหรับระบบการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญนั้น หากไดมีการพิจารณาแลวจะ
พบวาระบบการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 265 วรรคหน่ึง ไดบัญญัติวา “ในการปฏิบัติหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
อํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจน
ขอใหศาล พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถ่ิน ดําเนินการใดเพื่อประโยชนแหงการพิจารณา” และขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ขอ 20 วรรคทาย มีบัญญัติวา “ในการแถลงการณดวยวาจาของ
แตละฝายตุลาการจะซักถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูแถลงในระหวางการแถลงหรือภายหลังการ
แถลงก็ได” และขอ 24 บัญญัติวา “ศาลมีอํานาจในอันท่ีจะดําเนินกระบวนการพิจารณาและวินิจฉัย
วาพยานหลักฐานใด ๆ ท่ีไดมาหรือมีอยูหรือท่ีคูกรณีนํามาสืบนั้นเปนอันเพียงพอใหเปนยุติได
หรือไม 
 จากบทบัญญัติดังกลาวทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวาในการพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญ  ไดมีการบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการแสวงหาขอเท็จจริง  และ
พยานหลักฐานตาง ๆ เพ่ิมเติมไดนอกเหนือจากพยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีผูรองหรือผูถูกรองไดเสนอ
ตอศาลดวยตนเองจึงเปนการพิจารณาคดีท่ีถือไดวาศาลรัฐธรรมนูญของไทยน้ันใชระบบพิจารณาคดี
ในระบบไตสวนตามท่ีไดกลาวมาขางตน 
 สําหรับหลักท่ัวไปท่ีจะใชในกระบวนวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทยนั้น 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดกระบวนวิธีพิจารณาอันเปนหลัก
ท่ัวไปไวในมาตรา 269 แลว โดยไดบัญญัติวา “วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามท่ีศาล
รัฐธรรมนูญกําหนด ซ่ึงตองกระทําโดยมติเอกฉันทของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึงอยางนอยตองมีหลักประกันข้ันพื้นฐาน
เร่ืองการพิจารณาคดีโดยเปดเผย การใหสิทธิคูกรณีขอตรวจดูเอกสารท่ีเกี่ยวกับตน การเปดโอกาส
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ใหมีการคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและการใหเหตุผลประกอบคําวินิจฉัยหรือคําส่ังของศาล
รัฐธรรมนูญดวย 
 และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยออกเปน
ขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541 
 ศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีสําคัญตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไว
ดวย ดังเชน ในเร่ืองการพิจารณาคดีโดยเปดเผยนั้น ไดกําหนดไวในขอกําหนดขอ 15 คือ การ
พิจารณาคดีของศาลใหกระทําโดยเปดเผย เม่ือมีการออกนั่งพิจารณาในการสืบพยาน การใหคูกรณี
แสดงความเห็นแยงหรือการฟงคําแถลงของคูกรณี 
 หลักการใหโอกาสคูความมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีเกี่ยวกับตนก็กําหนดไวใน
ขอกําหนดขอ 17 คือ ผูรองและผูคัดคานมีสิทธิเขาฟงการนั่งพิจารณาคดีของศาลตลอดจนสามารถ
อางตนเองและพยานหลักฐานอ่ืนเปนพยานไดตามท่ีศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชนในการพิจารณา
คดี และมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีเกี่ยวกับตน ณ ท่ีทําการศาลในเวลาทําการไดตามท่ีศาลกําหนด 
 หลักการพิจารณาดวยวาจาในขอกําหนดขอ 18 คือ พยานจะเบิกความดวยวาจาหรือให
การเปนหนังสือก็ได ในกรณีท่ีพยานใหการเปนหนังสือศาลจะส่ังใหพยานมาศาลเพ่ือเบิกความ
ประกอบก็ได 
 จะเห็นไดวาลักษณะคดีและประเภทของคดีท่ีข้ึนสูศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีความ
หลากหลายโดยคดีประเภทหน่ึงอาจตองใชระบบการพิจารณาแบบไตสวนเพื่อใหศาลมีหนาท่ีและ
บทบาทในการคนหาความจริง ในกรณีท่ีคูความในคดีมีฐานะไมเทาเทียมกัน เพื่ออํานวยประโยชน
แหงความยุติธรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สวนบางคดีอาจใชการพิจารณาในระบบกลาวหาเมื่อ
คูความในคดีมีฐานะเทาเทียมกันเพื่อท่ีจะเปดโอกาสใหคูความในคดีสามารถตอสูคดีกันไดอยาง
เต็มท่ี แตถึงอยางไร แมวาคดีท่ีข้ึนสูศาลรัฐธรรมนูญแตละคดีจะมีความหลากหลายในประเภทและ
ลักษณะของคดี แตในกระบวนวิธีพิจารณาแตละคดีนั้นศาลรัฐธรรมนูญยังคงใชหลักกระบวนการ
วิธีพิจารณาอันเปนการทั่วไปตามท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไว คือ หลักประกันข้ันพื้นฐานเร่ืองการ
พิจารณาคดีโดยเปดเผยการใหโอกาสคูกรณีแสดงความคิดเห็นของตนกอนการวินิจฉัยคดีการให
สิทธิคูกรณีขอตรวจเอกสารท่ีเกี่ยวกับตน การเปดโอกาสใหมีการคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และการใหเหตุผลประกอบคําวินิจฉัยหรือคําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญ 
 วิธีพิจารณาความนั้นมิใชเปนแคเพียงการกําหนดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะเสนอคดี
หรือเร่ืองของตนตอศาลหรือตอองคกรช้ีขาด หรือกําหนดวาผูใดบางจะเปนผูมีสวนไดเสียหรือ เปน
ผูเสียหายท่ีมีอํานาจฟองตอศาลหรือกําหนดวาในระหวางดําเนินคดีคูความจะอางพยาน หรือเบิก
ความไดอยางไรจะยื่นอุทธรณฎีกาไดภายในกําหนดเวลาเทาใด อันเปนการพิจารณาความสําคัญของ
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กฎหมายวาดวยพิจารณาความในดานหน่ึงเทานั้น การกําหนดวิธีการท่ีบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือ
ความสัมพันธกับศาลหรือองคกรช้ีขาด และการกําหนดใหอํานาจแกศาลหรือแกผูพิพากษาในการ
ส่ังหรือช้ีขาด 
 แตกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความน้ันมีความสําคัญยิ่งไปกวานั้น และถือวาเปน
บทบาทท่ีแทจริงของกฎหมาย วาดวยวิธีพิจารณาความคือ เปนเคร่ืองควบคุมการใชดุลยพินิจของผู
พิพากษาเชน การที่กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความท่ีบัญญัติใหการพิจารณาคดี ตองมีลูกขุนยอม
หมายความวาในการพิจารณาคดีนั้น ผูพิจารณาจะถูกตัดอํานาจในการช้ีขาดขอเท็จจริงและผู
พิพากษามีอํานาจช้ีขาดเพียงขอกฎหมายเทานั้น ท้ังนี้เพราะการถวงดุลอํานาจของผูพิพากษาเปนส่ิง
ท่ีกฎหมายประสงคจะรักษาไว 
 ความสําคัญของกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความน้ันยังบงบอกเปนเอกลักษณของการ
เปนองคกรตุลาการสวนหนึ่ง โดยความเปนองคตุลากรนั้นไมไดช่ือวาตุลาการหรือศาลเพียงแคนั้น 
แตยังตองเปนองคกรท่ีมีลักษณะท่ีเปนสาระสําคัญขององคกรตุลาการครบถวนดวย โดยลักษณะ
ดังนี้ 

(1) ตองเปนองคกรท่ีใชอํานาจตุลาการ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด
ขอพิพาทในกรณีท่ีมีการกลาวหาวามีการกระทําละเมิดตอบทบัญญัติของกฎหมายเกิดข้ึนท้ังระหวาง
ในเอกชนระหวางองคกรเจาหนาท่ีของรัฐ และระหวางเอกชนกับองคกรเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงใน
กรณีหลังนี้ก็คือ การพิจารณาตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายการกระทําตางๆ ขององคกร
เจาหนาท่ีของรัฐเม่ือมีกลาวหาวาการกระทําท่ีกอเกิดผลกระทบกับสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนนั้น
เปนการกระทําท่ีลวงละเมิดตอบทบัญญัติของกฎหมาย อํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่วานี้
คือ อํานาจในอันท่ีจะประเมินขอเท็จจริงเชนนั้นเกิดข้ึนจะมีผลในทางกฎหมายเชนใด 

(2) คําวินิจฉัยจะตองถึงท่ีสุดเด็ดขาด และไมอาจจะถูกแกไขเปล่ียนแปลงหรือ เพิก
ถอนได โดยองคกรเจาหนาท่ีองคกรใดอีก (rest judicator) ซ่ึงหมายความวา เม่ือองคกรเจาหนาท่ีซ่ึง
มีอํานาจพิจารณาช้ีขาดขอพิพาทไดทําคําวินิจฉัยช้ีขาดแลว คําวินิจฉัยนั้นจะตองอยูในสถานะท่ีจะ
ไมถูกกลับหรือแกไขเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืนไดอีก ท้ังนี้ไมวาจะโดยองคกรเจาหนาท่ีผูทําคํา
วินิจฉัยนั้นเองหรือโดยองคกรเจาหนาท่ีของรัฐองคกรอ่ืนใด เวนแตโดยองคกร ตุลาการซึ่งอยูใน
ลําดับสูงสุดแลว คําวินิจฉัยขององคกรนั้นจะตองถือเปนท่ีสุดไมอาจโตแยงตอไปไดแมจะมีความไม
เหมาะสมอยางไรก็ตาม 

(3) กระบวนพิจารณาทําคําวินิจฉัยช้ีขาดจะตองเปนกระบวนการท่ีเปดเผยตอ
สาธารณชนเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปเขาฟงได การพิจารณาลับจะกระทําไดก็แตเฉพาะท่ีมี
เหตุผลสมควรเพื่อประโยชนของสวนรวมท่ัวไปหรือการพิจารณาโดยเปดเผยจะไมเปนประโยชน
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ตอสาธารณะเทานั้น และจะตองเปดโอกาสใหคูกรณีสามารถนําพยานหลักฐานมาสืบเพื่อปกปอง
สิทธิประโยชนสวนไดเสียของตนไดอยางเต็มท่ี ท้ังในกรณีท่ีเปนการสนับสนุนขออางของตนเอง
และ ในกรณีท่ีเปนการหักลางขอกลาวหาฝายตรงกันขาม 

(4) องคกรนั้นจะตองทําหนาท่ีวินิจฉัยขอพิพาทอยางเปนอิสระกลาวคือ ในการทํา
คําวินิจฉัยขององคกรดังกลาวจะตองไมตกอยูใตอิทธิพลหรืออํานาจบังคับบัญชาจากองคกรหนึ่ง
องคกรใดท้ังทางตรงและทางออม ไมวาเปนตามลําดับช้ัน (Hierarchical control) อยางท่ีใชอยูใน
องคกรของฝายบริหารจึงไมอาจนํามาใชกับระบบงานขององคกรของฝายบริหารจึงไมอาจนํามาใช
กับระบบงานขององคกรตุลาการได เพราะในระบบซ่ึงผูบังคับบัญชา มีอํานาจที่จะใหคุณใหโทษแก
ผูใตบังคับบัญชาไดเชนนั้น ยอมไมอาจกลาวไดวา ผูใตบังคับบัญชาจะทํางานไดอยางอิสระอยาง
แทจริงโดยไมคํานึงถึงสถานภาพหรือตําแหนงหนาท่ีของตนท่ีอาจจะถูกส่ันคลอนไดโดย
ผูบังคับบัญชาท่ีอยูในลําดับหนาท่ีข้ึนไป 
 องคกรใดก็ตามท่ีมีคุณสมบัติครบท้ัง 4 ประการดังกลาวนั้นยอมถือไดวาเปนองคกรท่ีมี
ลักษณะเปนองคกรตุลาการแลว 
 จะเห็นไดวาวิธีพิจารณาความน้ันเปนสวนหนึ่งของความเปนองคกรตุลาการ ซ่ึงโดย
สภาพแลวศาลไมใชองคกรท่ีจะสามารถหยิบยกเร่ืองข้ึนมาพิจารณาเองไดจึงตองมีการกําหนด
บุคคลที่เปนผูเสียหายข้ึนมาความสําคัญของวิธีพิจารณาความน้ันเปนการประกันสิทธิของคูความ 
และเปนหลักประกันความเปนอิสระของศาล และเนื่องจากศาลเปนองคกรท่ีมีความเปนกลางจึงตอง
มีวิธีพิจารณาที่มีความเหมาะสมกับคดีท่ีมีความหลากหลายของประเภทคดี 
 

2.1.2 เขตอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีคําพิพากษาและคําส่ังของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ในการดําเนินคดีประเภทตาง ๆ นั้น ศาลมีอํานาจวินิจฉัยคําส่ังการโดยคําส่ังในหลาย
กรณี โดยความจําเปนดังกลาวอาจเกิดข้ึนจากการที่ศาลเห็นเองโดยพลการ หรือจากการที่ผูเกี่ยวของ
ในคดีรองขอใหศาลส่ัง คําส่ังของศาลจึงมีอยูหลายประเภท โดยประเภทของคําส่ังของศาลนั้น ใน
การดําเนินคดีศาลมีความจําเปนท่ีจะตองมีมาตรการเพ่ือใหการดําเนินคดีสามารถกระทําไปได 
ดังนั้น คําส่ังของศาลในประเภทแรกจึงเปน “คําส่ังท่ีเปนมาตรการ” และนอกจากน้ีในระหวางการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาศาลอาจตองวินิจฉัยขอพิพาทบางเร่ืองดวย คําส่ังของศาลอีกประเภทหน่ึง
จึงเปน “คําส่ังระหวางพิจารณา”3 

                                                        
 3 คณิต ณ นคร. (2542). กฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา. หนา 281. 
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 ความหมายของคําส่ังท่ีเปนมาตรการน้ันก็คือ คําวินิจฉัยและการส่ังของศาล เชน คําส่ัง
กําหนดวันพิจารณาคดี คําส่ังใหแยกฟอง คําส่ังใหเล่ือนคดี คําส่ังเรียกพยานหลักฐานมาเองเพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยทําคําส่ังช้ันไตสวนมูลฟอง และใหรอคดีเพื่อฟงพยานหลักฐานนั้น คําส่ังใหรอ
การไตสวนมูลฟองเพื่อฟงผลคดีอ่ืนและใหจําหนายคดีช่ัวคราว คําส่ังไมอนุญาตใหขังผูตองหาใน
ระหวางสอบสวนตอไป คําส่ังกําหนดวันอานคําพิพากษา เปนตน คําส่ังประเภทนี้ไมมีแบบโดย
ปกติศาลจะทําเปนถอยคําสํานวน โดยการอุทธรณคําส่ังประเภทนี้กระทํามิไดแตอาจขอใหศาล
ทบทวนคําส่ังได 
 ในสวนคําส่ังระหวางพิจารณานั้นมีความหมายวา เปนคําส่ังท่ีเปนไปในทางวินิจฉัยช้ี
ขาดขอพิพาทแหงคดี ซ่ึงอาจเปนขอพิพาทในเนื้อหาหรือขอพิพาทในวิธีพิจารณาก็ได 
 โดยในการออกคําส่ังระหวางพิจารณาถากฎหมายมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ เชน คําส่ัง
ในการประทับฟองหรือคําส่ังในการชันสูตรพลิกศพก็ยอมเปนอํานาจของศาลท่ีจะส่ัง ซ่ึงเม่ือเปน
ศาลก็ตองประกอบดวยองคคณะท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
 คําส่ังระหวางพิจารณานั้นมีหลายรูปแบบ กลาวคือ กฎหมายระบุวาอยางนอยตองมีวัน 
เดือน ป เหตุผลตามกฎหมายในการสั่งคําส่ัง และลงลายมือช่ือผูพิพากษาท่ีส่ัง “เหตุผลตามกฎหมาย
ในการส่ัง” จะตองประกอบไปดวยเหตุผลท้ังในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
 คําส่ัง “คําส่ัง” นั้นมีความหมายวา คําช้ีขาดของศาล ซ่ึงคําช้ีขาดจะเปนอยางไรก็
ยอมข้ึนอยูกับเร่ืองท่ีจะตองช้ีขาดนั้นเปนเร่ือง ๆ ไป 
 โดยคําส่ังระหวางพิจารณาอาจเปนคําส่ังระหวางพิจารณาท่ีทําใหคดีเสร็จสํานวนซ่ึงอาจ
เปนกรณีเสร็จไปในเนื้อหา เชน คําส่ังไมประทับฟอง เพราะคดีไมมีมูลหรืออาจเปนกรณีเสร็จไปใน
วิธีพิจารณา เชน คําส่ังไมรับอุทธรณเพราะเปนกรณีตองหามอุทธรณ นอกจากนี้คําส่ังระหวาง
พิจารณาอาจเปนคําส่ังระหวางพิจารณาท่ีไมทําใหคดีเสร็จสํานวน ซ่ึงอาจเปนกรณีไมเสร็จไปใน
เนื้อหา เชน คําส่ังประทับฟองหรืออาจเปนกรณีท่ีไมเสร็จไปในวิธีพิจารณา เชน คําส่ังเกี่ยวกับการ
คัดคานผูพิพากษาคําส่ังไมอนุญาตใหเล่ือนคดีโดยมีคําส่ังระหวางพิจารณาเปนคําส่ังท่ีวินิจฉัยขอ
พิพาท ฉะนั้นถากฎหมายมิไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนก็ยอมอุทธรณได แตจะอุทธรณคําส่ังระหวาง
พิจารณาคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นดวย 
 สําหรับคําพิพากษานั้นมีความหมายวาเปนคําช้ีขาดของศาลท่ีผูกมัดดวยรูปแบบและมี
ผลทางกฎหมายเปนพิเศษ คําพิพากษาของศาลเปนคําส่ังช้ีขาดท่ีไดออกโดยผลของการพิจารณาและ
เปนคําช้ีขาดท่ีทําใหคดีเสร็จไปจากศาล ในคดีอาญานั้นจะแตกตางกับคดีแพงในแงหนึ่งท่ีวา ใน
คดีอาญามีแต “คําพิพากษาสุดทาย” (Endruteil) แตในคดีแพงอาจมีการชี้ขาดโดยคําพิพากษาท่ีช้ีขาด
ประเด็นตาง ๆ นั้นเรียกวา “คําพิพากษาระหวางคดี” (Zwischenurtei) โดยถาพิจารณาจากเนื้อหาของ
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คําพิพากษาแลวคําพิพากษาในคดีอาญาอาจเปน “การชี้ขาดเนื้อหาคดี” (Sachenischeidung) หรือ 
“การชี้ขาดเกี่ยวกับ วิธีพิจารณา” อยางใดอยางหนึ่งก็ได 
 ในคําพิพากษาช้ีขาดเนื้อหาคดีจะเปนการพิพากษาเกี่ยวกับการกระทําของจําเลย โดยดัง
จะพิจารณาไดจากถอยคําของกฎหมายท่ีวา “ถาศาลเห็นวาจําเลยมิไดกระทําผิดก็ดี การกระทําของ
จําเลยไมเปนความผิดก็ดี หรือมีเหตุตามกฎหมายท่ีจําเลยไมควรตองรับโทษใหศาลยกฟอง ถาศาล
เห็นวาจําเลยไดกระทําผิดและไมมีการยกเวนตามกฎหมายใหศาลลงโทษแกจําเลย”4 
 ในคําพิพากษาเกี่ยวกับวิธีพิจารณานั้นจะเปนการพิพากษาโดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับ
เง่ือนไขใหอํานาจดําเนินคดี ดังจะเห็นไดจากถอยคําในกฎหมายท่ีวา “ถาศาลเห็นวาคดีขาดอายุ
ความแลว ใหศาลยกฟอง” 
 คําพิพากษาจะมีผลทางกฎหมายออกไปภายนอกท่ีกวางไกล กลาวคือ 

- จะแกไขเปล่ียนแปลงไดก็โดยศาลท่ีสูงกวา และ 
- มีผลในเชิงเปนบรรทัดฐาน และมีความม่ันคงแนนอน 

 กฎหมายไดกําหนดเกี่ยวกับแบบและเนื้อหาของคําพิพากษาไวชัด และตองเปนไป
ตามน้ันในการช้ีขาดโดยคําพิพากษานั้น คําพิพากษาอาจเปนการช้ีขาดโดยใหยกฟองหรือใหลงโทษ 
หรือใหใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยแลวแตกรณี โดยคําพิพากษาใหยกฟอง (ยกเวนกรณีขาด
อายุความ) ใหลงโทษหรือใหใชบังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัย เปนคําช้ีขาดในเนื้อหาคดี สวนการ
ท่ีจะพิพากษาใหยกฟองเกี่ยวกับวิธีพิจารณานั้น จะกระทําก็ตอเม่ือมีเหตุท่ีทําใหการดําเนินคดีใน
เนื้อหาทําไมได เหตุการณที่เกิดข้ึน และสมบูรณในตัวเองก็อาจมีการพิพากษาไดคร้ังเดียวเชนกัน 
กรณีใดเปนกรณีเหตุการณอันเดียวกันหรือไม ไมไดกําหนดโดยคําฟองหรือคําส่ังประทับฟอง แต
กําหนดโดยผลของการพิจารณาคดีนั้นวาขอเท็จจริงไดความวาอยางไรดังนั้นขอเท็จจริงท่ีพิจารณา
ไดความ  จึงเปนขอเท็จจริงท่ีจะตองพิพากษาเหตุนี้จึงอาจเปนไปไดวาในคําพิพากษาฉบับเดียวกันมี
ท้ังพิพากษาใหลงโทษและใหยกฟอง ถึงแมวาในการประทับฟองจะเห็นกันวาเปนกรณีกรรม
เดียวกัน 
 สําหรับในสวนของศาลรัฐธรรมนูญนั้นสามารถจัดประเภทของคําวินิจฉัยของศาลได
ดังนี้5 

                                                        
 4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. มาตรา 185 วรรคหน่ึง และวรรคสอง. 
 5 ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ (รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ). เสนอตอ
สถาบันพระปกเกลา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พฤศจิกายน 2544, หนา 246. 
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 การจําแนกประเภทคําวินิจฉัยของศาลนั้นอาจจําแนกออกไดหลายประเภท ซ่ึงในท่ีนี้จะ
ขอจําแนกออกเปน 3 ประเภท กลาวคือ 

(1.1) การแบงประเภทของคําวินิจฉัยโดยพิจารณาวาเปนคําวินิจฉัยในทางเนื้อหาแหง
คดี หรือเปนคําวินิจฉัยในสวนของวิธีพิจารณาคดี 

(1.2) การแบงประเภทคําวินิจฉัยโดยพิจารณาวาเปนคําวินิจฉัยระหวางคดี กับคํา
วินิจฉัยท่ีทําใหเสร็จส้ินคดี และ 

(1.3) การแบงประเภทของคําวินิจฉัยโดยพิจารณาเนื้อหาของคําวินิจฉัยนั้น ๆ วาเปนคํา
วินิจฉัยท่ีพิสูจนสิทธิ หรือเปนคําวินิจฉัยท่ีเปนการกอต้ังสิทธิ 

1. การแบงประเภทของของคําวินิจฉัยโดยพิจารณาวาเปนคําวินิจฉัยในสวน
ของวิธีพิจารณาคดี หรือเปนคําวินิจฉัยในทางเนื้อหาแหงคดี6 
   ตามกฎหมายวาดวยศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธของเยอรมัน ไดใหความ
แตกตางระหวางคําวินิจฉัยในสวนของวิธีพิจารณา กับคําวินิจฉัยในทางเนื้อหาแหงคดี 

1.1. คําวินิจฉัยในสวนของวิธีพิจารณา 
  คําวินิจฉัยในสวนของวิธีพิจารณาเปนการวินิจฉัยในกรณีท่ีคดีในเร่ือง
นั้นขาดเง่ือนไขในการวินิจฉัยในทางเน้ือหา ซ่ึงศาลไมอาจเขาไปพิจารณาในเน้ือหาแหงคดีได ใน
กรณีนี้โดยท่ัวไปแลวศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยใหยกคํารองดังกลาว หรือในกรณีท่ีเปนคํารองขอ
คุมครองช่ัวคราวก็จะปฏิเสธคํารองดังกลาว ในกรณีท่ีมีเง่ือนไขในการวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดีอยู
ครบถวน ในกรณีนี้ศาลจึงสามารถทําคําวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดีได สําหรับปญหาวา คําวินิจฉัยใน
สวนของวิธีพิจารณา จะทําเปนคําพิพากษา หรือตองทําเปนคําส่ัง นั้น ยอมข้ึนอยูกับวาไดมีการ
พิจารณาโดยทางวาจา หรือไม ท้ังนี้ เปนไปตามมาตร 25 วรรคสอง หลักดังกลาวใหนํามาใชกับคํา
วินิจฉัยในทางเนื้อหาแหงคดีดวย 

1.2. คําวินิจฉัยในทางเนื้อหาแหงคดี 
  คําวินิจฉัยในทางเน้ือหาแหงคดีเปนการวินิจฉัยในทางเน้ือหาของคํา
รองหรือคําฟองท่ีไดยื่นตอศาล คําวินิจฉัยดังกลาวหากพิจารณาจากผูยื่นคํารองอาจเปนไปในทางท่ี
เปนคุณหรือไมเปนคุณตอผูยื่นคํารองก็ได ในกรณีท่ีไมเปนคุณก็โดยการยกคํารองเกี่ยวกับการ
พิสูจนสิทธิ หรือเปนกรณีท่ีเปนคําวินิจฉัยปฏิเสธคํารองโดยตรง โดยศาลวินิจฉัยวาเง่ือนไขในทาง
เนื้อหาท่ีปรากฏในคํารองนั้นไมมีอยู กรณีจึงเทากับเปนการไมรับรองสิทธิของผูรองในเร่ืองนั้น ๆ 

                                                        
 6 Christian Pestalozza, VerfassungsprozeBrecht, 3. Aufl., Munchen 1991, S. 217. อางใน บรรเจิด สิง
คะเนติ. (2544). ความรูท่ัวไปเก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ.หนา 283. 
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   คําวินิจฉัยท่ีเปนไปในทิศทางท่ีเปนคุณแกผูรองหรือผูฟองอาจจะเปน
คําวินิจฉัยท่ีเกี่ยวกับการรับรองสิทธิ หรือคําวินิจฉัยเพื่อใหกระทําการ หรือเปนคําวินิจฉัยในการ
กอต้ังสิทธิ ก็ได 

2. การแบงประเภทคําวินิจฉัยโดยพิจารณาวาเปนคําวินิจฉัยระหวางคดี กับคํา
วินิจฉัยท่ีทําใหเสร็จส้ินคดี 
   ตามความหมายของคําวินิจฉัยท่ีทําใหคดีเสร็จส้ินไปนั้น อาจแยกเปนความ
แตกตางระหวางคําวินิจฉัยระหวางคดี กับคําวินิจฉัยเม่ือเสร็จส้ินการพิจารณาแลว นอกจากน้ี คํา
วินิจฉัยเพียงบางสวนถือวาเปนประเภทหนึ่งของคําวินิจฉัยระหวางคดี 

2.1. คําวินิจฉัยระหวางคดี 
   การวินิจฉัยระหวางคดี หมายถึง กรณีท่ีขอพิพาทของคดีดังกลาวอาจทํา
การวินิจฉัยไดโดยไมจําเปนตองดําเนินการพิจารณาจนส้ินสุดกระบวนการพิจารณา ตัวอยางเชน 
กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 304 ไดกําหนดใหศาลอาจวินิจฉัยเกี่ยวกับ
พื้นฐานของการใชสิทธิเรียกรองในระหวางคดีได หากสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนพื้นฐานของคดีใน
เร่ืองนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศาลอาจทําการวินิจฉัยเกี่ยวกับเง่ือนไขการ
ฟอง (มาตรา 109) เปนการวินิจฉัยระหวางคดีได นอกจากนี้ ศาลยังอาจทําการวินิจฉัยระหวางคดีได
หากเปนกรณีท่ีเกี่ยวกับการฟองใหกระทําการ และขอพิพาทนั้นเปนขอพิพาทเกี่ยวกับพื้นฐานของ
สิทธิเรียกรองนั้นหรือเกี่ยวกับจํานวนคาเสียหาย (มาตรา 1117) 
   เง่ือนไขการฟองคดี อาจเปนประเด็นขอพิพาทท่ีไดรับการวินิจฉัย
ระหวางคดีได สําหรับศาลรัฐธรรมนูญนั้นเง่ือนไขในการฟองคดีก็สามารถไดรับการวินิจฉัย
ระหวางคดีได กลาวโดยสรุป การวินิจฉัยระหวางคดีเปนการวินิจฉัยขอพิพาทเบ้ืองตนกอนท่ีจะทํา
การวินิจฉัยในประเด็นหลักของคดี ปญหาขอพิพาทเบ้ืองตนของคดียอมรวมถึงปญหาเร่ืองการมีอยู
ของเง่ือนไขในการฟองคดีดวย 

2.2. คําวินิจฉัยท่ีทําใหเสร็จส้ินคดี 
   คําวินิจฉัยซ่ึงไมใชคําวินิจฉัยระหวางคดียอมเปนคําวินิจฉัยท่ีทําใหเสร็จ
ส้ินคดี คําวินิจฉัยท่ีทําใหเสร็จส้ิน คือ คําวินิจฉัยในทางเนื้อหาแหงคดี หรืออาจเปนคําวินิจฉัยสวนท่ี
เกี่ยวกับวิธีพิจารณาก็ได คําวินิจฉัยท่ีทําใหเสร็จส้ินคดีทําใหขอพิพาทแหงคดีเปนอันไดขอยุติ

                                                        
 7 มาตรา 111 (คําพิพากษาระหวางคดีเก่ียวกับพ้ืนฐานของสิทธิ). “ในกรณีที่มีการฟองเพ่ือใหกระทําการ
หากสิทธิเรียกรองน้ันมีปญหาขอพิพาทเก่ียวกับขอพิพาทเก่ียวกับพ้ืนฐานของสิทธิและจํานวนของคาเสียหาย ใน
กรณีน้ีศาลอาจทําการวินิจฉัยคดีในเบื้องตน โดยทําเปนคําพิพากษา ระหวางคดีในสวนที่เก่ียวพับพ้ืนฐานของสิทธิ
ได ในกรณีที่เห็นไดวาสิทธิเรียกรองน้ันมีพ้ืนฐานในทางกฎหมาย ศาลอาจสั่งใหพิจารณาถึงจํานวนคาเสียหายได”. 
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ท้ังหมดหรืออยางนอยท่ีสุดบางสวนของขอพิพาทแหงคดีไดขอยุติตัวอยางเชน กรณีของบทบัญญัติ
ของกฎหมายหลายฉบับไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวมิไดมีสวนเกี่ยวพันกัน ใน
กรณีท่ีอาจแยกวินิจฉัยกันไดไมจําเปนตองวินิจฉัยไปพรอมกัน 

3. การแบงประเภทของคําวินิจฉัยโดยพิจารณาเนื้อหาของคําวินิจฉัยนั้น ๆ วา
เปนคําวินิจฉัยท่ีวินิจฉัยพิสูจนสิทธิ คําวินิจฉัยท่ีวินิจฉัยใหกระทําการ หรือคําวินิจฉัยท่ีเปนการกอต้ัง
สิทธิ 
   คําวินิจฉัยท่ีพิสูจนสิทธิ เปนคําวินิจฉัยท่ีพิจารณาถึงสภาพพื้นฐานแหงสิทธิ
นั้น ๆ คําวินิจฉัยท่ีวินิจฉัยใหกระทําการเปนการวินิจฉัยเพ่ือใหผูถูกฟองกระทําการ สวนคําวินิจฉัยท่ี
เปนการกอต้ังสิทธิเปนการวินิจฉัยท่ีกอใหเกิดสิทธิข้ึนโดยตรง คําวินิจฉัยท่ีวินิจฉัยใหกระทําการก็ดี 
คําวินิจฉัยท่ีเปนการกอต้ังสิทธิก็ดี ลวนมีสาระสําคัญจากการวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิกอนท้ังส้ินในกรณี
ท่ีคํารองเร่ืองใดถูกรับฟอง ยอมแสดงนัยไดวาอยางนอยท่ีสุดจะตองมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับสภา
พื้นฐานของสิทธิในเร่ืองนั้น ๆ และจากสภาพพ้ืนฐานแหงสิทธิในเร่ืองนั้น ๆ ยอมนําไปสูการ
วินิจฉัยเพื่อใหกระทําการหรือเปนการวินิจฉัยเพื่อกอตั้งสิทธิในเร่ืองนั้น ๆ ในกรณีท่ีคําฟองเร่ืองใด
ถูกไมรับฟอง คําฟองนั้นยอมไมถูกวินิจฉัยเพื่อใหกระทําการ หรือไมกอใหเกิดการกอต้ังสิทธิแต
อยางใด 
 

2.1.3 เงื่อนไขใหอํานาจดําเนินคดี 
 การที่ศาลใดจะดําเนินคดีอะไรไดนั้น ศาลจะตองมีอํานาจดําเนินคดีนั้นโดยคําวา 
“อํานาจดําเนินคดี” ในท่ีนี้ไมไดหมายความถึงเร่ืองอํานาจหนาท่ีของศาลตามความหมายของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 16 แตจะมีความหมายถึงอํานาจในการที่จะ
ดําเนินคดีใดไดโดยเฉพาะ กลาวคือ หมายถึงอํานาจท่ีจะใชในการเร่ิมคดี ท่ีจะดําเนินคดีหรือท่ีจะ
ดําเนินคดีนั้นตอไปตามอํานาจของศาล ดังนั้นในการท่ีศาลใดจะเร่ิมคดีใดจะดําเนินคดีใดหรือจะ
ดําเนินคดีนั้นตอไปไดจะตองมีหรือไมมีขอเท็จจริงหรือเหตุการณใดๆ ท่ีใหหรือตัดอํานาจดําเนินคดี
ของศาลน้ัน ดังเชน การที่ศาลจะดําเนินคดีใดไดคดีนั้นจะตองเปนคดีใหม คดีท่ีไดมีคําพิพากษา
เสร็จเด็ดขาดในความผิดท่ีไดฟองแลวศาลจะดําเนินคดีนั้นอีกไมได ฉะนั้นสภาพการเปนคดีใหมจึง
เปน “เง่ือนไขใหอํานาจดําเนินคดี” 
 ศาลรัฐธรรมนูญนับเปนองคกรสําคัญในการปฏิรูปการเมือง การบัญญัติมาตรา 264 
และมาตรา 266 ไวในรัฐธรรมนูญมีความสัมพันธกับการปฏิรูปการเมืองอยางใกลชิด หากไมมี
มาตรา 264 รัฐธรรมนูญก็คงถูกละเมิดโดยไมมีองคกรใด ๆ มาปกปองคุมครอง หากรัฐธรรมนูญถูก
ละเมิดโดยฝายนิติบัญญัติไดเชนนี้ การปฏิรูปการเมืองก็ไมมีทางเกิดข้ึนได ในขณะเดียวกันหากไมมี
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มาตรา 266 ขอขัดแยงระหวางองคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญก็จะเกิดข้ึนโดยไมมีทางยุติได ซ่ึง
องคกรเหลานั้นเปนองคกรท่ีถูกต้ังความหวังวาจะเปนองคกรท่ีนําส่ิงใหม ๆ มาสูสังคมไทย มาตรา 
264 และมาตรา 266 จึงนับเปนอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญของศาลรัฐธรรมนูญ 
 เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 264 
 การบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยวากฎหมายฉบับไดขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญหรือไมมิใชส่ิงใหมแตประการใด เพราะต้ังแตป พ.ศ. 2489 ประเทศไทยก็ไดจัดระบบ
ตุลาการรัฐธรรมนูญใหมีอํานาจควบคุมดังกลาวแลว สาเหตุสําคัญท่ีตองบัญญัติในเร่ืองนี้ไวก็เพราะ
ในประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร รัฐธรรมนูญจะเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไมเวน
แมแตประเทศไทยท่ีบัญญัติไวในมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันวา “รัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ......” การท่ีจะเปนกฎหมายสูงสุดไดจริงก็ตอเม่ือมีกลไกในการควบคุมมิ
ให “บทบัญญัติของกฎหมายใด....ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ......” ดวย 
 ผูรางรัฐธรรมนูญ จึงยังกําหนดใหรัฐธรรมนูญฉบับ ปจจุบันดําเนินตามแนวทางของ
รัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ คือบัญญัติใหการควบคุมกฎหมายมิใหขัดรัฐธรรมนูญมีลักษณะเปนการ
ควบคุมท่ีศาลรัฐธรรมนูญไมสามารถหยิบยกข้ึนพิจารณาไดเอง หรือใหบุคคลใดหรือองคกรใด 
ฟองรองตอศาลรัฐธรรมนูญได (abstract control) แตตองเปนกรณีท่ีมีขอพิพาทในศาลใดศาลหน่ึง
กอนเสมอ และมีการสงเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญหรือพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญจึงจะพิจารณาได 
(concret control) 
 โดยมาตรา 264 บัญญัติวา “ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด 
ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา 6 และยัง
ไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษา
คดีไวช่ัวคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพ่ือศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย 
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอัน
ควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเร่ืองดังกลาวไวพิจารณาก็ได 
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีท้ังปวง แตไมกระทบ กระเทือนถึงคํา
พิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแลว” 
 บัญญัติดังกลาว แมจะเดินตามแนวทางของรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ดังกลาวขางตน แต
ก็มีรายละเอียดท่ีแตกตางไปจากเดิมหลายประการ ไดแก 
 ประการแรก กรณีท่ีคูความโตแยงวากฎหมายตองดวยบัญญัติมาตรา 6 คือขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมิไดใหดุลพินิจศาลท่ีจะสงหรือไมสงก็ได แตบังคับวา
ศาลตองสงเร่ืองดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเสมอ ซ่ึงจะตางกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
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ฉบับกอน ๆ ท่ีหากเปนกรณีคูความโตแยงวากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายนั้นมิไดถูกศาลสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยอัตโนมัติ แตตองเปนกรณีท่ี “คูความ
โตแยงโดยศาลเห็นวามีเหตุผลอันสมควร” วากฎหมายฉบับนั้นขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ” 
 จึงอาจกลาวไดวา แมรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะไมเปดชองใหมีการควบคุมกฎหมายมิ
ใหขัดกับรัฐธรรมนูญแบบนามธรรม (abstract control) ก็ตาม แตการใหเอกชนโตแยงในศาลใดศาล
หนึ่งได และมีผลใหตองสงกฎหมายนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงแมจะเปนการควบคุมกฎหมายมิ
ใหขัดรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรม (concret control) แตก็เปนการควบคุมแบบรูปธรรมท่ีใกลเคียงกับ
การควบคุมแบบนามธรรมเปนอยางยิ่ง 
 ประการท่ีสอง เนื่องจากวรรคแรกของมาตรา 264 ไดบัญญัติใหศาลสงกฎหมายศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไดงายข้ึนดังกลาว ดังนั้นมาตรา 264 วรรคสองจึง
ตองวางกลไกขึ้นเพื่อมิใหศาลรัฐธรรมนูญตองมีภาระหนาท่ีหนักเกินไป เพราะเปนไปไดวาคูความ
อาจใชกระบวบการสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตองมีภาระหนาท่ีหนักเกินไป เพราะเปนไปไดวา
คูความอาจใชกระบวนการสงเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เปนเคร่ืองถวงมิใหศาลพิจารณา
พิพากษาโดยเร็ว ดังนั้น “ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความไมเปนสาระสําคัญ
อันควรไดรับการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเร่ืองดังกลาวไวพิจารณาก็ได” 
 เขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 266 
 เดิมทีนั้นตุลาการรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญไดทุกเร่ืองยกเวนเร่ืองท่ีอยู
ในอํานาจหนาท่ีของรัฐสภา ซ่ึงรัฐธรรมนูญ (เชนรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2521) บัญญัติใหเปนอํานาจ
ของรัฐสภา ตอมารัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2534 ไดขยายอํานาจของตุลาการรัฐธรรมนูญใหมีอํานาจ
ตีความอยางกวางขวาง ไมถูกจํากัดในเร่ืองใดเลย การท่ีบัญญัติใหอํานาจตุลาการรัฐธรรมนูญอยาง
กวางขวางเชนนี้ ทําใหตุลาการรัฐธรรมนูญสามารถแตงเติม ขยายความเสริมแตงหรือสรางหลัก
กฎหมายใหม ๆ ข้ึนได ซ่ึงการตีความดังกลาวอาจจะขัดแยงกับเจตนารมณและบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ  เทากับตุลาการรัฐธรรมนูญกลายเปนผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ  (pouvoir 
constituent) หรือเปนฝายนิติ บัญญัติ เสียเอง  ซ่ึงนับเปนส่ิงท่ีไมพึงปรารถนา  ดังตัวอยาง  ท่ี
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติถึงการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวา “...การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่ง
ข้ึนรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกช่ือ.....” ซ่ึงเจตนารมณนาจะหมายถึงการออกเสียงโดยเปดเผยนั่นเอง 
แตก็มีการตีความรัฐธรรมนูญวา ท่ีใหใชวิธีเรียกช่ือนั้น จะเปนการเรียกช่ือใหไปลงคะแนนลับก็ได 
ซ่ึงตอมาไดมีการแกไขบทบัญญัติดังกลาวเสียใหมวา “...การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่งข้ัน
รับหลักการใหใชวิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดเผย...” เปนตน 
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 ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันพยายามหันกลับมาสูการมีอํานาจจํากัดขององคกร
ตีความ ดวยการบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจเฉพาะ “ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี
ขององคกรตาง ๆ ตาม รัฐธรรมนูญ ใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภาเสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย” (มาตรา 266) โดยผูรางรัฐธรรมนูญเล็งเห็นต้ังแตเบ้ืองตนวา
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดสราง “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” ข้ึนเปนจํานวนมาก อํานาจหนาท่ีของ
องคกรดังกลาวจึงอาจทับซอนกันหรือคาบเก่ียวกันได เชน อํานาจหนาท่ีของผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภากับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังกับ
ศาลยุติธรรม ฯลฯ 
 มีขอสังเกตในเร่ืองนี้วา 

1. บทบัญญัติดังกลาวขางตนมิใชบทบัญญัติท่ีใหศาลรัฐธรรมนูญทําหนาท่ีในการ
ตีความรัฐธรรมนูญอีกตอไป แตเปนบทบัญญัติท่ีใหศาลรัฐธรรมนูญทําหนาท่ีศาลเพ่ือ “วินิจฉัย” ใน
กรณีท่ีเกิดความขัดแยงข้ึนในเร่ืองอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ 2 องคกรข้ึนไป 

2. ในช้ันการพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญมี ส.ส.ร. ใหความสนใจกับมาตราน้ี
นอยมากและไมมีการใหความเห็นในมาตรานี้เลย 

3. แมศาลรัฐธรรมนูญจะมีอํานาจในการวินิจฉัยอํานาจหนาท่ีขององคกรตาง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญก็ตาม แตหากเปนกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาลตาง ๆ ดวยกัน แม
ศาลเหลานี้นั้นจะมีสถานะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ แตการวินิจฉัยชี้ขาดนั้น รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งตามมาตรา 248 ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 248 จึงเปน
ขอยกเวนของมาตรา 266 ดังคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 52/2546 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2546 เร่ือง คณะกรรมการการเลือกต้ังขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 266 เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 145 วรรค
หนึ่ง (3) 
 ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูรอง ยื่นคํารอง ลง
วันท่ี 26 มิถุนายน 2545 ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 กรณีคําส่ังศาล
ปกครองสูงสุดท่ี 84/2544 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2544 โดยมีคําวินิจฉัยวา คณะกรรมการการเลือกต้ัง
และคณะกรรมการเลือกตั้งประจําเขตเลือกต้ัง ซ่ึงไดวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดการการเลือกตั้งอาจถูก
ฟองดําเนินคดีในศาลปกครองได โดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 271 และมาตรา 276 
ประกอบพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 มาตรา 
9 และมาตรา 42 
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 ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง สรุปไดวา นายโกวิท สุรัสวดี 
ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกต้ังท่ี 30 (บางกอกนอย) กรุงเทพมหานคร 
(ในการเลือกต้ังท่ัวไป เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2544) ไดฟองคดีคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
คณะกรรมการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี 30 กรุงเทพมหานคร ตอศาลปกครองกลาง โดยกลาวหา
วา คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังท่ี 30 กรุงเทพมหานคร มีพฤติการณสอเจตนาที่จะ
ทําใหเกิดการทุจริตเกี่ยวกับการเลือกต้ัง โดยในฐานะเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีจัดทําคําส่ัง
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังท่ี 30 กรุงเทพมหานครท่ี 17/2543 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการนับคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกต้ังท่ี 30 ซํ้าซอนกันถึง 3 ฉบับ 
โดยมิชอบดวยกฎหมาย มีขอความอันเปนเท็จและโดยทุจริต กอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี จึง
ขอใหศาลปกครอง มีคําพิพากษาหรือคําส่ังวาคําส่ังท่ี 17/2543 ดังกลาวมิชอบดวยกฎหมาย และ
ขอใหเพิกถอนคําส่ัง 
 ศาลปกครองกลางไดมีคําวินิจฉัยวา กฎหมายไมไดใหอํานาจแกคณะกรรมการการ
เลือกต้ังเปนรายบุคคล ในการออกกฎ คําส่ัง หรือมีมติใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล ดังนั้น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี 30 กรุงเทพมหานคร เปน
รายบุคล มิใชเจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลปกครองกลางจึงไมอาจรับคําฟองในสวนท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
และคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังท่ี 30 กรุงเทพมหานคร ท้ังหมด เปนรายบุคคลได 
และแมวาจะฟองคณะกรรมการการเลือกต้ังและคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง ซ่ึง
เปนเจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 และอาจตกเปนผูถูกฟองคดีในศาลปกครองไดก็ตาม แตเนื่องจากกรณีตามคํา
ฟองเปนกรณีท่ี นายโกวิท สุรัสวดี โตแยงคัดคานการดําเนินการการเลือกต้ังของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําเขตเลือกตั้งท่ี 30 กรุงเทพมหานคร และไดรองเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ัง
เพื่อขอใหไมใหรับรองผลการเลือกตั้งของเขตเลือกต้ังท่ี 30 กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการ
การเลือกต้ังไดวินิจฉัยส่ังการไปแลววาไมพบการกระทําความผิดและไมใหมีการนับคะแนนใหม 
จึงถือไดวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดไป ตามมาตรา 145 วรรคหน่ึง (3) 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีใหอํานาจไว อันเปนอํานาจหนาท่ีท่ีมี
สภาพเสร็จเด็ดขาด ศาลจึงไมมีอํานาจรับคําฟองไวพิจารณาหรือคําส่ังใหเปนอยางอ่ืนได 
 นายโกวิท สุรัสวดี ไดยื่นอุทธรณคัดคานคําส่ังของศาลปกครองกลางตอศาลปกครอง
สูงสุดวา มีความประสงคจะฟองคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
เขตเลือกตั้งท่ีรวมกันออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการการนับคะแนนซํ้าซอนกัน จนเปนเหตุใหนาจะ
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เกิดการทุจริต ไมไดประสงคจะฟองในฐานะบุคคล และขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังใหศาล
ปกครองกลางรับคําฟองไวพิจารณา ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังท่ี 84/2544 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 
2544 วา คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังเปนเจาหนาท่ี
ของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ท่ีวา 
“เจาหนาท่ีของรัฐ หมายความวา ... (2) ... คณะกรรมการหรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมายใหอํานาจในการ
ออกกฎ คําส่ัง หรือมติใด ๆ มีผลกระทบตอบุคคล” และเจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภทน้ันอยางนอย
จะตอง  “อยูในกํากับดูแลของรัฐบาล” เนื่องจากคําวารัฐบาล มีความหมายกวางกวาคําวา 
คณะรัฐมนตรี โดยหมายถึง “รัฐในฐานะท่ีเปนตัวแทนประเทศชาติ” มิใช “คณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวง” ฉะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จึงอาจถูกดําเนินคดีในศาลปกครองได 
 คณะกรรมการการเลือกต้ังไมเห็นดวยกับคําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี 84/2544 ลงวันท่ี 
30 ตุลาคม 2544 ดังกลาว จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 เกี่ยวกับ
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการการเลือกตั้ง 
 ประเด็นวินิจฉัยเบ้ืองตน 
 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา คณะกรรมการการเลือกต้ังและศาลปกครองเปน
องคกรท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 และมาตรา 276 ตามลําดับ บัญญัติใหมีข้ึน และบัญญัติใหมีอํานาจ
หนาท่ีตามรัฐธรรมนูญฯ คณะกรรมการการเลือกต้ังและศาลปกครองจึงมีสถานะเปนองคกรตาม
รัฐธรรมนูญตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาล
ปกครองซ่ึงเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญและมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตาง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญเกิดข้ึนศาลรัฐธรรมนูญจึงรับคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้งไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 ได 
 ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
 การใชอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเพื่อ
หาขอเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมาย ตามมาตรา 144 วรรค
สอง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 145 วรรคหนึ่ง (3) ถือเปนยุติหรือไม 
 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา 
 รัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคหนึ่ง บัญญัติอํานาจหนาท่ีโดยท่ัวไปของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ งไว  โดยกําหนดให เปนผูควบคุมและดํา เนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รวมท้ังการออก
เสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม จึงเปนเร่ืองท่ีรัฐธรรมนูญมอบหมายให
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คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจัดการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 144 วรรคสอง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาฯ กําหนดรายละเอียดและข้ันตอนในการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีในวรรคหนึ่ง อํานาจหนาท่ีในสวนนี้จึงเปนอํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ 
 กรณีตามคํารอง การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกต้ัง
สมาชิกกรุงเทพมหานคร  โดยการออกคํา ส่ังแตง ต้ังคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาว เปนการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหมีกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งในการ
ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการนับคะแนนในสถานท่ีนับคะแนนเลือกต้ังสําหรับเขตเลือกต้ังแตละแหง เพื่อ
นําไปสูการวินิจฉัยช้ีขาดปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมาย มาตรา 144 วรรคสอง 
โดยเฉพาะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา เพื่อนําไปสูการสืบสวนของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญมาตรา 145 วรรค
หนึ่ง (3) และการประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 145 
วรรคหนึ่ง (5) นั้น จึงเปนการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญมาตรา 145 
วรรคหนึ่ง (3) ไมใชเปนการใชอํานาจทางบริหารหรือทางปกครองแตอยางใด 
 ดังนั้น การใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหนาท่ีสืบสวนสอบสวนเพื่อหา
ขอเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมาย ตามมาตรา 144 วรรคสอง 
เปนลักษณะการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญอันมีผลใหการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งท่ีไดใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 145 วรรคหนึ่ง (3) ถือเปนยุติ 
 ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา การใชอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังเกี่ยวกับ
การสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึนตาม
กฎหมายตามมาตรา 144 วรรคสอง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 145 วรรคหนึ่ง (3) ถือเปนยุติ 
 นอกจากนี้แลว  ในประเด็นปญหาอันเกี่ยวกับอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาล
รัฐธรรมนูญท่ีสามารถนํามาเปนตัวอยางไดคือ มาตรา 266 กรณีการใชอํานาจหนาท่ีขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภา ในกระบวนการเพื่อใหไดมาซ่ึงผูวา
การตรวจเงินแผนดิน ตามคํารองและเอกสารประกอบคํารอง สรุปไดวา พันตํารวจเอก สุรพงศ ไผ
นวล สมาชิกวุฒิสภากับคณะ ไดมีหนังสือขอใหประธานรัฐสภาเสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีการใชอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภา 
ในการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน ท่ีประชุมวุฒิสภาพิจารณาเพ่ือคัดเลือก
บุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน โดยมีประเด็นอภิปรายโตแยงกันวาวุฒิสภามี
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อํานาจหนาท่ีในการลงมติเลือกบุคคล 1 คน จากบัญชีรายช่ือจํานวน 3 คน เพื่อดํารงตําแหนงผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน หรือไม หรือวุฒิสภามีอํานาจเพียงใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ มาตรา 31 เทานั้น ซ่ึงไดมีการลง
มติ ปรากฏผลการลงมติวา มีมติใหวุฒิสภาทําหนาท่ีเลือกบุคคล 1 คน จากจํานวน 3 คน เปนผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินดวยคะแนนเสียง 91 ตอ 70 เสียง และหลังจากนั้นวุฒิสภาไดลงมติดวยคะแนน
เสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภาเลือก นางจารุวรรณ  เมณฑกา 
เปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน จากน้ันประธานวุฒิสภาไดนําความข้ึนกราบบังคมทูลเพื่อทรงกระ
กรุณาโปรดเกลาฯ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นางจารุวรรณ เมณฑกา เปนผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินแลว 
 นอกจากนี้ยังไดมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ กรณี นายปญญา ตันติยวรงค ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ โดยไดเสนอบัญชี
รายช่ือบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงต้ังเปนผูวาการตรวจเงินแผนดินตอวุฒิสภา โดยเสนอ
ช่ือบุคคลท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมิไดพิจารณาคัดเลือกใหวุฒิสภาพิจารณาดวย อันเปน
การไมชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูท่ีสมควร ซ่ึง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นวา พฤติการณและการกระทําดังกลาวเปนการฝาฝนระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือ
เปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2543 ขอ 6(5) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 
 จากคําวินิจฉัยดังกลาวของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เปนการสนับสนุนความเห็นท่ีวาการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และวุฒิสภา 
ซ่ึงเปนองคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนาจะไมชอบดวยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ และเปนการโตแยงการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภาแลว แมคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ
วุฒิสภา ซ่ึงตองปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวเนื่องกันตางก็ไมไดโตแยงการปฏิบัติหนาท่ีของอีกฝายหนึ่งก็ตาม 
ประกอบกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และวุฒิสภาในเร่ืองนี้เปนการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลสําคัญเพื่อดํารงตําแหนงในองคกรดวย ดังนั้น หากการไดมาซ่ึงบุคคลซึ่ง
จะตองไปปฏิบัติหนาท่ีในองคกรตามรัฐธรรมนูญเปนไปโดยมิชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
แลว ก็ยอมสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรดังกลาวดวย 
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 ในฐานะประธานรัฐสภาจึงจําเปนตองอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 เสนอ
เร่ืองพรอมความเห็นเปนคํารองมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยใหเปนบรรทัดฐานตอไป
วา การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเสนอชื่อผูสมควรเปนผูวาการตรวจเงินแผนดินตอวุฒิสภา
จํานวน 3 คน และการท่ีวุฒิสภามีมติเลือกผูวาการตรวจเงินแผนดิน 1 คน จากจํานวน 3 คน ท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเสนอมานั้น ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม 
 ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบ้ืองตน คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองของ
ประธานรัฐสภาไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 ไดหรือไม 
 มาตรา 266 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
ใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภา เสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัย 
 สําหรับขอเท็จจริงตามคํารอง ปรากฏตามหนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดวน
มาก ท่ี ตผ (คตง) 0001/265 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2544 ท่ีประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินใน
นามของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีถึงประธานวุฒิสภา วา “คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ไดดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการแตงต้ังเปนผูวาการตรวจเงิน
แผนดินเสร็จส้ินแลว ผลปรากฏวามีรายชื่อผูท่ีไดรับการสรรหาและไดรับความยินยอม จํานวน 3 
ราย คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดประชุมพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีลงคะแนนลับ ปรากฏวามีผู
ไดรับคะแนนเสียงเลือกจํานวน 2 ราย นายประธาน ดาบเพชร ไดรับคะแนนเสียงอันดับ 1 เปนการ
ดําเนินการไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 312 มาตรา 333 (1) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ มาตรา 15 วรรคหน่ึง (6) มาตรา 30 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือ
เปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2543 ขอ 6 (5) แลว สวนการท่ีประธานกรรมการตรวจเงิน
แผนดินมีหนังสือในนามคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเสนอรายช่ือบุคคลจํานวน 1 คน จาก
จํานวน 3 คน นั้น เม่ือรัฐธรรมนูญบัญญัติใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาท่ีในการ
เลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน และใหวุฒิสภาเปนองคกรถวายคําแนะนํา
พระมหากษัตริย โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ มาตรา 15 
วรรคหนึ่ง (6) มาตรา 30 และมาตรา 31 บัญญัติใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนองคกรสรร
หาและเลือกแลวเสนอใหวุฒิสภาใหความเห็นชอบ การใหความเห็นชอบของวุฒิสภา จึงยอมตองมี
ความหมายเพียงการใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบเฉพาะบุคคลท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินมีมติเลือกดวยคะแนนเสียงสูงสุดและมีคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจ
เงินแผนดินท้ังหมดเทาท่ีมีอยูมาแลวเทานั้น การท่ีวุฒิสภาดําเนินการเลือกบุคคลในบัญชีรายช่ือท่ี
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ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินเสนอในนามของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมาพรอมกับ
หนังสือนําสงผลการเลือกของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยเลือกนางจารุวรรณ  เมณฑกา ซ่ึง
ไดคะแนนในอันดับท่ีสอง และไมไดจํานวนคะแนนท่ีไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินท้ังหมดเทาท่ีมีอยู จึงเปนการใชอํานาจหนาท่ีท่ีไมเปนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 312 
มาตรา 333 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 15 วรรคหน่ึง (6) มาตรา 30 ประกอบดวยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือเปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2543 
ขอ 6 (5) และมาตรา 31 
 สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน 2 คน คือ นายจุมพล ณ สงขลา และนายปรีชา  
เฉลิมวณิชย เห็นวา กรณีคํารองของประธานรัฐสภาไมไดเปนปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญเกิดข้ึน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภาตางไมมีขอโตแยงใน
ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 ใหยกคํารอง 
 อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา กรณีตามคํารองของประธาน
รัฐสภาท่ีเกี่ยวกับปญหาการใชอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภา ซ่ึงเปน
องคกรตามรัฐธรรมนูญในกระบวนการเพื่อใหไดมาซ่ึงผูวาการตรวจเงินแผนดินนั้น มีการใชอํานาจ
หนาท่ีท่ีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
 ตามท่ีสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญแถลงสรุปผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามคํา
วินิจฉัยท่ี 47/2547 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.2547 เร่ือง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 กรณีการใชอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
และวุฒิสภานั้น คณาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังมีรายนามทายหนังสือฉบับ
นี้พิเคราะหแลว เห็นวามีประเด็นท่ีพึงแสดงความเห็นตอสาธารณชนไวใหเปนท่ีประจักษ เพื่อ
ประโยชนในทางวิชาการและกระบวนการทํางานของศาลรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้ 

1. ปญหาท่ีเกิดข้ึนตามคําวินิจฉัยนี้ สืบเนื่องจากประธานรัฐสภาไดเสนอเร่ืองพรอม
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการท่ี
ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเสนอชื่อผูสมควรเปนผูวาการตรวจเงินแผนดินตอวุฒิสภา
จํานวน 3 คน และวุฒิสภามีมติเลือกผูวาการตรวจเงินแผนดิน 1 คนจากจํานวน 3 คนท่ีไดเสนอมา
นั้น นาจะเปนการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ ศาลรัฐธรรมนูญไดรับคํารองดังกลาวไวพิจารณาโดยใหเหตุผลวาท้ัง
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภาตางเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ การใชอํานาจหนาท่ี
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ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภาเปนการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ เม่ือประธาน
รัฐสภาเห็นวาการดําเนินการสรรหาผูท่ีสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กรณีจึงมีปญหาเก่ียวกับอํานาจ
หนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญแลว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 
 การท่ีศาลรัฐธรรมนูญตีความเขตอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 รับคํารองของ
ประธานรัฐสภาในเร่ืองดังกลาวไวพิจารณาดังท่ีกลาวขางตน เปนการตีความเขตอํานาจของตนท่ีนา
วิตกอยางยิ่ง เพราะการท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติมาตรา 266 ไวก็เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด
ปญหาความขัดแยงระหวางองคกร ไมใชเปนกรณีองคกรใดองคกรหนึ่งสงสัยในอํานาจหนาท่ีของ
ตนจึงสอบถามมายังศาลรัฐธรรมนูญ หรือเปนกรณีท่ีสมาชิกเสียงขางนอยขององคกรใดองคกรหนึ่ง
สงสัยวาการวินิจฉัยโดยสมาชิกเสียงขางมากสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ
หรือไม ก็สามารถใชชองทางรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 เสนอเร่ืองผานประธานรัฐสภามายังศาล
รัฐธรรมนูญได เนื่องจากหากรัฐธรรมนูญประสงคจะใหสิทธิสมาชิกเสียงขางนอยขององคกรใน
การใชชองทางทางกฎหมายคัดคานมติเสียงขางมากขององคกรจริง รัฐธรรมนูญจะบัญญัติเอาไว
อยางชัดแจง เชน ไดบัญญัติรับรองการเขาช่ือเสนอเร่ืองผานประธานรัฐสภาใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 262 (1) 
เปนตน แตกรณีตามปญหาที่เกิดข้ึนนี้เปนกรณีท่ีวุฒิสภาไดอภิปรายและมีมติรับรองการเสนอชื่อ
ดังกลาววาชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไปแลว และไมปรากฏวา
รัฐธรรมนูญบัญญัติเปดชองใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถเขาไปทบทวนมติของวุฒิสภาไดแตอยางใด 
ยิ่งไปกวานั้นยังไมปรากฏประเด็นใดๆ ท่ีอาจเปนปญหาความขัดแยงระหวางองคกรตาม
รัฐธรรมนูญดวย กรณีดังกลาวจึงไมเขาเง่ือนไขท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับเร่ืองไวพิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 266ได การรับคํารองในกรณีนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยจึงเปนอีกกรณีหนึ่งท่ีตอกย้ํา
วาศาลรัฐธรรมนูญไดกาวลวงกรอบอํานาจของรัฐธรรมนูญไปไกลมากเกินกวาเจตนารมณและ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเอง และนาสงสัยยิ่งวาการตีความขยายอํานาจของตนออกไปเชนนี้ ยัง
สมควรท่ีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะไดรับการเคารพและปฏิบัติตามอีกหรือไม 

2. ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยในทางเนื้อหาวา รัฐธรรมนูญ มาตรา 312 และมาตรา 
333 (1) บัญญัติใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาท่ีในการเลือกผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน และใหวุฒิสภาเปนองคกรถวายคําแนะนําเพื่อพระมหากษัตริย
ทรงแตงต้ัง ท้ังนี้โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ มาตรา 30 
และมาตรา 31 บัญญัติใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสรรหาและคัดเลือกผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินและเสนอใหวุฒิสภาใหความเห็นชอบ โดยมีระเบียบ
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คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินบัญญัติใหผูไดรับการลงมติโดยไดรับคะแนนเสียงสูงสุดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเทาท่ีมีอยู เปนผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการฯ 
การที่ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเสนอบัญชีรายช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินไปใหวุฒิสภาพิจารณา 3 รายช่ือ และวุฒิสภามีมติเลือกบุคคลในบัญชีรายช่ือท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไมไดมีมติเลือกดวยคะแนนสูงสุดเปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
(กรณีนี้วุฒิสภามีมติเลือกบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนอันดับสอง) จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ 
 หากพิจารณาเหตุผลท่ีปรากฏในสรุปผลการวินิจฉัยแลว จะเห็นไดวาศาลรัฐธรรมนูญ
อางวาการกระทําของประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภาเปนการใชอํานาจหนาท่ี
ท่ีไมเปนไปตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 312 มาตรา 333 (1) ประกอบพระราชบัญญัติวาดวยการตรวจ
เงินแผนดิน พ.ศ.2542 มาตรา 15 วรรคหน่ึง (6) มาตรา 30 มาตรา 31 และระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือเปนผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2543 ขอ 6 (5) ซ่ึงเม่ือพิเคราะหตัวบทกฎหมายตางๆท่ีศาลรัฐธรรมนูญกลาว
อางแลว เห็นประจักษเพียงประการเดียววาประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไมไดปฏิบัติ
ตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ สวนรัฐธรรมนูญมาตรา 312 และมาตรา 333 (1) 
ท่ีศาลรัฐธรรมนูญหยิบยกข้ึนกลาวนั้นไมไดบัญญัติถึงกระบวนการและขั้นตอนในการไดมาซ่ึง
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินแตอยางใด เพียงแตกําหนดวาการสรรหาและการเลือกผูวาการตรวจ
เงินแผนดินนั้นใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินเทานั้น การ
ท่ีศาลรัฐธรรมนูญกลาววาการกระทําของประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินท่ีมีหนังสือใน
นามคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเสนอใหวุฒิสภาเลือกจํานวน 3 คน และวุฒิสภามีมติเลือกผูวา
การตรวจเงินแผนดินจํานวน 1 คน จากจํานวน 3 คน ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมิไดรับการเลือกดวยคะแนน
เสียงสูงสุดจากคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญโดยอางมาตรา 312 และ
มาตรา 333 (1) จึงไมอาจรับฟงได แตเปนการอางรัฐธรรมนูญ "ตีขลุม" เพ่ือรับรองอํานาจวินิจฉัย
ของตนเองเทานั้น หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาวุฒิสภาตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความ
เห็นชอบเฉพาะผูท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดจากคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเทานั้น กรณีก็เปน
แตเพียงวาศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาวุฒิสภากระทําการไมชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ มาตรา 30 และมาตรา 31 เทานั้น ไมใชกรณีปญหาการไม
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 312 และมาตรา 333 (1) แตอยางใด การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
กรณีนี้จึงไมใชการวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ แตวินิจฉัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเทานั้นและยอมไมใชกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะกาวลวงมา
วินิจฉัยแทนองคกรอ่ืนท่ีมีอํานาจหนาท่ีได  

3. ผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ไมกอใหเกิดความชัดเจนในระบบ
กฎหมายวาองคกรท่ีเกี่ยวของจะตองดําเนินการตอไปอยางไร เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ยืนยันแตเพียงวาการกระทําของประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนการใชอํานาจหนาท่ีท่ี
ไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ และระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินเทานั้น กรณีคงมีปญหาตอไปวามติของวุฒิสภาท่ีเลือกคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา เปน
ผูวาการตรวจเงินแผนดินยังอยูหรือไม บุคคลตองพนจากตําแหนงผูวาการการตรวจเงินแผนดิน
ทันทีนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีมติหรือไม กรณีนี้จึงเปนเร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
และวุฒิสภาจะตองตีความคําวินิจฉัยและไปดําเนินการตอไปดวยตนเอง เพราะศาลรัฐธรรมนูญก็
ตระหนักอยูวาตนไมมีอํานาจวินิจฉัยเชนนั้น จึงจงใจไมวินิจฉัยในประเด็นดังกลาว หากแตท้ิง
ปญหาใหองคกรท่ีเกี่ยวของไปแกปญหาเองดังท่ีไดเคยปฏิบัติโดยไมมีอํานาจทํานองนี้มาแลวคร้ัง
หนึ่งในคําวินิจฉัยวากระบวนการสรรหากรรมการการเลือกต้ังไมชอบ แลวมาตีความใหผูท่ีไดรับ
เลือกเปนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตองพนจากตําแหนง 
 อนึ่งมีขอท่ีจะตองตั้งไวใหพิจารณาวาโดยหลักแลวการวินิจฉัยหรือพิพากษาของศาล
จะตองมีความชัดเจนแนนอน เพื่อใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามคําวินิจฉัยหรือคํา
พิพากษาไดอยางถูกตอง คําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาตองเปนการช้ีขาดขอพิพาทเพ่ือแกปญหา ไมใช
สรางปญหาใหมข้ึน โดยท่ัวไปแลวหากศาลเห็นวากระบวนการในการแตงต้ังบุคคลเขาสวม
ตําแหนงเปนองคกรเจาหนาท่ีของรัฐไมชอบดวยกฎหมาย และความไมชอบดวยกฎหมายเปน
สาระสําคัญ ศาลจะตองพิพากษาเพิกถอนคําส่ังแตงต้ังนั้น เพื่อใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง จะ
พิพากษาลอยๆวา กระบวนการในการแตงต้ังบุคคลเขาสวมตําแหนงฯ ไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น
หาไดไม อยางไรก็ตามในกรณีนี้หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิกถอนมติของวุฒิสภา หรือพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาแตงต้ัง กรณีก็อาจมีปญหาวาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหรือไม ส่ิงท่ีกลาวมา
ท้ังหมดนี้ยอมเปนเคร่ืองบงช้ีไดอยางดีวา รัฐธรรมนูญ มาตรา 266 ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อใช
วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทในลักษณะท่ีศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยในคดีนี้นั่นเอง  

4. ในสวนของระบบวิธีพิจารณา กระบวนการทําคําวินิจฉัยและการประกาศคําวินิจฉัย 
แมจะมีขอวิพากษวิจารณมานานและมากแลว แตศาลรัฐธรรมนูญก็ยังหาไดปรับปรุงระบบวิธี
พิจารณาใหนาเช่ือถือและเปนไปอยางท่ีควรจะเปนไปไม คงยึดถือแนวทางท่ีหาเหตุผลมารองรับ
ไมไดเชนเดิม คือ การใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญทําสรุปผลการวินิจฉัยโดยไมมีตัวคําวินิจฉัย
แสดงตอสาธารณชน รอใหเกิดการวิพากษวิจารณเสียกอนเพื่อปรับแตงคําวินิจฉัยท่ีจะออกมา
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ภายหลัง การกระทําในลักษณะดังกลาวนอกจากจะผิดหลักท่ัวไปในการทําคําพิพากษาหรือคํา
วินิจฉัยแลว ยังทําใหองคกรท่ีเกี่ยวของไมอาจทราบไดวาคําวินิจฉัยจะมีผลในทางกฎหมายเม่ือใด 
และยังแสดงใหเห็นถึงการไมมีลักษณะเปนองคกรท่ีใชอํานาจตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญไทยอีก
ดวย 
 แนวปฏิบัติของศาลรัฐธรรมนูญในการรับเร่ืองวินิจฉัยเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 แลวมาวินิจฉัยในทํานองท่ีใหเกิดผลปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง 
นอกเหนือไปจากการตีความบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีตามธรรมดา โดยไมเปนไปตาม
กระบวนการเฉพาะท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวสําหรับเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญมักจะกระทําอยู
บอยคร้ังในระยะหลัง ท้ังท่ีเร่ืองนั้นๆ อาจไมเขาขายมาตรา 266 เลย ดังเชนกรณีนี้ กับการท่ีศาล
รัฐธรรมนูญมักจะมีแนวทางวินิจฉัยท่ีตีความขยายอํานาจของตนเองออกไปจนกระท่ังมีบทบาทลบ
ลางการกระทําขององคกรอ่ืนๆ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญเชนนี้นับวาเปนภยันตรายอยางยิ่ง
ตอเจตนารมณในเร่ืองการจัดต้ังองคกรตรวจสอบการใชอํานาจและการใหองคกรเหลานี้ ตรวจสอบ
ถวงดุลอํานาจกันเองท่ีปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ เพราะในทายท่ีสุด พัฒนาการทางการเมืองในหลาย
ประเทศไดพิสูจนใหเห็นมาแลวถึงการปรากฏขึ้นของการปกครองโดยคําวินิจฉัยของคณะผู
พิพากษาหรือ "รัฐบาลโดยตุลาการ" อันเปนการแอบแฝงเขาใชอํานาจบริหารจัดการโดยอาศัยคํา
พิพากษาที่ขยายอํานาจตุลาการของตนออกไปในเร่ืองท่ีไมมีอํานาจ และโดยท่ีตนไมตองรับผิดชอบ 
และหากพัฒนาการในลักษณะนี้เปนไปอีกเร่ือยๆ โดยไมมีการทบทวนขอบเขตของอํานาจหนาท่ี
ของศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเอง ศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะไมใชผูปกปองหรือผู
พิทักษรัฐธรรมนูญดังเจตนารมณของผูรางรัฐธรรมนูญ หากแตจะเปนผูทําลายหลักการสําคัญใน
เร่ืองการตรวจสอบ ถวงดุลระหวางองคอํานาจตามรัฐธรรมนูญลงเสียเองนั่นเอง8 
 
2.2 เขตอํานาจและวิธีพิจารณาของศาลปกครอง 
 ในการพิจารณาจัดต้ังศาลใดศาลหน่ึงข้ึน ส่ิงแรกท่ีจะนํามาพิจารณา ก็คือ “วัตถุประสงค
ของการจัดต้ังศาล” ท้ังนี้เพื่อใหเปนเคร่ืองกําหนดอํานาจหนาท่ีของศาลวา จะใหศาลท่ีจัดต้ังข้ึนนี้มี
อํานาจพิจารณาพิพากษาขอพิพาทใด 

                                                        
 8 สุรพล  นิติไกรพจน, วรเจตน ภาคีรัตน, อุดม  รัฐอมฤต, เอกบุญ  วงศสวัสด์ิกุล, จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา 
และ บรรเจิด  สิงคะเนติ.  ศาลรัฐธรรมนูญกับการละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : ทัศนะตอคําวินิจฉัยในกรณี
การสรรหาผูวาการตรวจเงินแผนดิน.  Pubilc Law Net บทความ 
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 สําหรับศาลปกครองน้ัน เปนท่ีทราบกันอยูแลววา การจัดต้ังศาลปกครองข้ึนมีความมุง
หมายท่ีจะใหเปนองคกรสําหรับควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของฝายปกครองเพื่อชวยแกปญหาขัดแยง
ระหวางหนวยงานของรัฐ หรือเจาพนักงานของรัฐกับเอกชน และเพื่อปกปองคุมครองใหความเปน
ธรรมแกเจาพนักงานของรัฐท่ีถูกผูบังคับบัญชากล่ันแกลงโดยมิชอบ ดังนั้น ศาลปกครองจึงมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาเพียงเฉพาะ “คดีปกครอง” ท่ีเกิดขึ้นภายในดินแดนของประเทศเทานั้น 
 การควบคุมโดยศาลปกครองเปนการควบคุมท่ีมีลักษณะเฉพาะ คือ เปนการควบคุมทาง
เทคนิคและโดยทางวิชาการ ศาลปกครองจะเปนผูพิจารณาโดยตรงวาการกระทํานั้นถูกตองตาม
กฎหมายตาง ๆ รวมท้ังกฎหมายปกครองและการใชดุลพินิจแลวหรือไม ศาลปกครองโดยหลักการ
จึงตองเปนองคกรท่ีมีความรูในงานปกครองสูงมาก อยางนอยตองเทากับหรือสูงกวาฝายปกครอง
เอง ไมเชนนั้น การควบคุมจะทําใหเกิดความผิดพลาดซ่ึงทําลายความถูกตองในการปกครองได ศาล
ปกครองจึงเปนองคกรท่ีใหความสําคัญกับความรูความสามารถของผูพิพากษาศาลปกครอง  

2.2.1 รูปแบบวิธีพิจารณาของศาลปกครอง 
 วิธีพิจารณาโดยทั่วไปของศาลปกครองนั้น ถือหลักเชนเดียวกับศาลยุติธรรม ในขอท่ีวา
การพิจารณาพิพากษาตองดําเนินโดยองคคณะจะมากหรือนอยก็แลวแตกฎหมายของแตละประเทศ
จะกําหนด และศาลจะไมพิพากษานอกฟองหรือเกินคําขอ นอกจากนี้ศาลจะยกขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายเองไมได ยกเวนเปนเร่ืองเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย เชน กองเซย เดตาด (Conseil d’Etat) 
ของฝร่ังเศส แตในทางปฏิบัติก็มักไมทํา ยกเวนศาลปกครองเยอรมันและสวีเดนซ่ึงโดยหลักสามารถ
ยกปญหาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคดีไดเอง  
 นอกจากเ ร่ืองท่ัว  ๆ  ไป  อันเปนสาระสําคัญในการพิจารณาคดีในศาลท่ัวไป 
กระบวนการพิจารณาในศาลปกครองจะมีลักษณะเฉพาะบางประการ คือ 

1. การดําเนินการพิจารณามักจะเปนการลับ และพิจารณาจากเอกสารลายลักษณอักษร
เปนหลัก การแถลงดวยวาจาหรือการเผยแพรจะมีนอยมาก ในประเทศฝรั่งเศส คูความหรือตัวแทน
ในคดีไมมีสิทธิเพิ่มเติมส่ิงใหม ๆ ท่ีมิไดกลาวไวเขามาในฟอง จะทําใหเพียงขยายความแหงคําฟอง
เดิม ท้ังจะตองจํากัดอยูแตในขอโตเถียงตามฟองและโดยเฉพาะการพิจารณาคดีใน (Conseil d’Etat) 
ทนายความแทบจะไมแถลงดวยวาจาในคดีเลย โดยจะผูกพันในการจะอางถึงขอโตแยงลายลักษณ
อักษรเปนสําคัญ การโตเถียงปากเปลามีอิทธิพลอยางมากตอการพิจารณาคดีของศาล ในสวีเดนน้ัน
การโตเถียงดวยวาจา จะทําไดก็เม่ือคูความฝายหนึ่งไดขอตอศาล วิธีการนี้เพิ่งเร่ิมใหมีข้ึนในป 1971 

2. ศาลจะเปนผูดําเนินการพิจารณาเอง กลาวคือ เปนผูไตสวนคนหาเนื้อหาของคดีซ่ึง
ตางกับวิธีพิจารณาในศาลธรรมดา อันเปนวิธีพิจารณาลักษณะกลาวหาเปนการตอสูและดําเนินการ
โดยคูความในประเด็นตาง ๆ ท่ีพิพาท เหตุผลท่ีเปนเชนนี้ก็คือวา คดีระหวางเอกชนกับฝายปกครอง
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นั้นเอกชนอยูในฐานะเสียเปรียบ และเม่ือเปนผูกลาวอางวาการกระทําหรือคําส่ังใดไมชอบหรือเรียก
คาเสียหาย ภาระการพิสูจนจะตกแกเอกชน หากศาลไมดําเนินการควบคุมเอง ฝายปกครองก็
สามารถจะอางเร่ืองความลับของเอกสารราชการทําใหเอกชนไมสามารถสืบพิสูจนได ในฝรั่งเศสผู
พิพากษาศาลปกครองอาจส่ังใหมีการสงเอกสารทุกชิ้นท่ีเกี่ยวของแกคดีใหแกเอกชนได ยกเวนกรณี
ท่ีเปนเร่ืองเกี่ยวกับการปองกันประเทศหรือความลับทางการแพทย ในเยอรมันและสวีเดนก็ใชหลัก
ท่ีคลายคลึงกัน 

3. ความหมายของคําวา “ผูเสียหาย” ในบางประเทศ เชน เยอรมันและอังกฤษใชใน
ความหมายอยางแคบ กลาวคือ ผูฟองตองเปนผูท่ีมีสิทธิเฉพาะตัว ไดรับความเสียหายจากการกระทํา
ทางปกครอง หรือกรณีขอใหชดใชความเสียหายท่ีตนไดรับ แตสําหรับประเทศฝรั่งเศส ในคดีท่ีฟอง
ขอใหเพิกถอนการกระทําท่ีนอกเหนืออํานาจ คําวาผูเสียหายนั้นกวางขวางมาก เชน คลุมถึง
ประชาชนในยานหรือเมืองในกรณีเกี่ยวกับการอนุญาตกอสราง หรือคลุมถึงผูเสียภาษีทุกคนใน
กรณีท่ีฝายปกครองมีคําส่ังเพิ่มรายจายขององคการบริหารสวนทองถ่ิน เปนตน 
 คดีปกครอง คือ ขอพิพาทหรือขอโตแยงระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองของหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ เชน 
คําส่ังไมออกใบอนุญาตใหแกผูขออนุญาตหรือคําส่ังใหผูประกอบกิจการหยุดประกอบกิจการ เปน
ตน  
 ขอพิพาทอันเปนคดีปกครอง ไดแก  

1. ขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน กรณีอาจเกิดข้ึนกับองคกรใดองคการหนึ่งของรัฐ
หรือกับเจาหนาท่ีของรัฐผูปฏิบัติการตามหนาท่ีก็ไดขอพิพาทเชนนี้อาจแยกเปน 2 ประเภท คือ 

1.1. การบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงอาจเปนกรณีตอไปนี้ 
1.1.1. การบังคับใชกฎหมายไมเปนธรรม เชน เดิมประชาชนเดินขามถนน

โดยไมขามทางมาลายกันได ซ่ึงตํารวจก็เห็นแตไมเคยจับ แตพอมาวันหนึ่งซ่ึงใคร ๆ ท่ัวไปก็เขาใจ
วาคงไมมีการจับเชนปกติ แตตํารวจกลับมาต้ังดานจับอยางเอาจริงเอาจัง กรณีเชนนี้เปนการไมชอบ
ธรรมในการใชอํานาจตามกฎหมายอยางหนึ่ง หรือ 

1.1.2. การละเลยไมใชบังคับกฎหมายตามหนาท่ี เชน บานอยูขางโรงงาน
ไดรับความเดือดรอนเพราะวัสดุของเสียในโรงงานไหลเขามาในท่ีดินบานเรา ความจริงถาปรากฏวา
การท่ีเกิดเหตุเชนนั้นข้ึน เปนเพราะเจาหนาท่ีกรมโรงงานมิไดตรวจสอบแบบแปลนใหมีท่ีกําจัดของ
เสียใหถูกตองตามประเภทโรงงานและเลยไมตรวจตรา ดังนี้ก็ฟองกรมโรงงานได หรือ 
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1.1.3. การบังคับใชโดยผิดกฎหมาย เชน กฎหมายไดกําหนดคุณสมบัติของผู
ท่ีจะขอใบอนุญาตเปดรานขายยาได แตปรากฏวาเจาหนาท่ีไมยอมออกใบอนุญาตใหกับนาย ก. โดย
ไมมีเหตุผลอันชอบดวยกฎหมาย นาย ก. ฟองบังคับใหออกใบอนุญาตใหได 

1.2. การปกครอง (Administration) ความไมถูกตองตามหลักการปกครองบางกรณี
อาจนําไปสูคดีปกครองได เชน ทางราชการจัดสรรเงินพัฒนาใหแกนิคมแหงหนึ่งในภาคอิสาน
มากกวาอีกนิคมหน่ึงในภาคใต ท้ังท่ีกรณีไมมีขอแตกตางจําเปนอันใดเลย หรือรัฐประสงคใหชุมชน
ขยายไปทางหนึ่ง จึงกําหนดใหผูยายถ่ินท่ีอยูไปอาศัยในบริเวณน้ันมีสิทธิไดคืนภาษีบางสวน ถาการ
ดําเนินการนั้นเปนไปตามอําเภอใจมิไดมีหลักการสอดคลองตามหลักการพัฒนาผังเมืองแลว กรณีนี้
อาจถูกฟองไดหรือในกรณีท่ีประเทศในระบบทุนนิยมไมยอมใหรัฐต้ังรัฐวิสาหกิจข้ึนมาแขงขันกับ
เอกชนการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในกิจการท่ีไมจําเปน ผูเสียหายอาจฟองได 

2. ขอพิพาทระหวางองคกรของรัฐ เชน หนวยราชการสองแหง ขออัตราตําแหนง
เจาหนาท่ีไปยังสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนแตปรากฏวาสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน พิจารณาใหหนวยราชการแหงหนึ่งมากกวาอีกแหงหนึ่งโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร หรืออาจเปนการพิพาทกับองคกรปกครองทองถ่ิน ซ่ึงถือกันวามีอิสระในการดําเนินงาน
ของตนเอง เชน องคกรบริหารสวนจังหวัดพังงาตองการขออาชญาบัตรซ้ือขายแร แตรัฐบาลไม
ยินยอมใหกระทํา เพราะเห็นวาการทําแรเปนกิจการท่ีกระทบตอประโยชนสวนรวมของประเทศ ขอ
พิพาททํานองนี้โดยหลักการก็ข้ึนศาลปกครองเชนเดียวกัน 

3. ขอพิพาทระหวางองคกรของรัฐกับเจาหนาท่ี กรณีอาจเกิดจากการปกครองบังคับ
บัญชา เชน เร่ืองทางวินัยหรือการแตงต้ังขาราชการคนใดใหดํารงตําแหนงใด เปนตน 
 กลาวโดยสรุปไดวา การกระทําของรัฐท้ังหมดท่ีเปนงานปกครองและกรณีเปนไปตาม
กฎหมายในการปกครองแลว เม่ือเกิดขอพิพาทข้ึนก็เปนคดีปกครองท้ังหมด 
 การกระทําของรัฐและองคกรอ่ืนใดซ่ึงเปนผูใชอํานาจในทางปกครองหรือท่ีเรียกรวม ๆ  
กันวา การกระทําของฝายปกครองนั้นอาจจําแนกออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้คือ 

1. การกระทําในทางกฎหมาย หมายถึง การกระทําซ่ึงมุงโดยตรงใหเกิดผลในทาง
กฎหมาย คือ การเปล่ียนแปลงสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลซ่ึงมีอยูตามกฎหมายในขณะใดขณะหน่ึง 
เชน คําส่ังไลขาราชการออกจากราชการ เปนตน 

2. การกระทําซ่ึงมิใชการกระทําในทางกฎหมาย หรืออาจเรียกวา “การกระทําซ่ึงเปน
รูปธรรม” คือ การกระทํานั้นมิไดมุงโดยตรงใหเกิดการเปล่ียนแปลงสิทธิหนาท่ีของบุคคลซ่ึงมีอยู
ตามกฎหมาย เชน การท่ีทางราชการเอาดินหรือทรายไปถมคูเพื่อสรางถนนหลวง เปนตน จะเห็นได
วาการกระทําดังกลาวมิไดมุงโดยตรงใหเกิดการเปล่ียนแปลงสิทธิหนาท่ีของบุคคลแตอยางใด แตถา
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หากวาเจาหนาท่ีของทางราชการใชความระมัดระวังไมเพียงพอ ดินทรายท่ีนําไปถมคูก็อาจทําให
บานเรือนของประชาชนซ่ึงอยูใกลเคียงกันไดรับความสกปรกได 
 การกระทําในทางกฎหมายของฝายปกครองยังอาจแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

1. การกระทําทางปกครอง (Administrative Acts) คือ การกระทําท่ีมีผลบังคับตาม
กฎหมายโดยการแสดงเจตนาฝายเดียวของฝายปกครอง ซ่ึงบางคร้ังมีผูเรียกวา “คําส่ังในทาง
ปกครอง” ซ่ึงหมายความรวมถึงการละเมิดทางปกครองดวย การกระทําของรัฐท่ีจะเปนคดีปกครอง
ไดจะตองเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎระเบียบ หรือคําส่ัง จึงฟองขอใหหนวยของรัฐหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐใหปฏิบัติการไปตามอํานาจหนาท่ีโดยชอบ และอาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทน
อันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบ หรือหากเปนการกระทําท่ีชอบดวย
กฎระเบียบหรือคําส่ังทางปกครองออกโดยไมชอบดวยเหตุผลประการใดก็ตาม ก็สามารถฟอง
ขอใหยกเลิกกฎหรือเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท้ังหมดหรือบางสวนได  

2. สัญญาทางปกครอง (Administrative contract) คือ การกระทําซ่ึงมีผลบังคับตาม
กฎหมายโดยการแสดงเจตนา 2 ฝาย ไดแก สัญญาท่ีกระทําระหวางรัฐกับเอกชนเกี่ยวของกับ
ประโยชนสาธารณะซ่ึงมีมากมาย เชน สัญญาสัมปทานสรางถนน ทางดวน เปนตน  
 การกระทําท่ีไมชอบในทางปกครอง  
 สาเหตุอันเปนมูลฐานของขอพิพาทหรืออีกนัยหนึ่ง คือ การกระทําท่ีไมชอบในทาง
ปกครองนั้น ถาจะจําแนกออกไปแลว ไดแกการใชกฎหมายปกครองในลักษณะดังตอไปนี้ 

1. ไมถูกตองตามกฎหมายโดยตรง ซ่ึงอาจเปนการฝาฝนบทกฎหมายโดยตรง เชน 
กฎหมายใหออกคําส่ังปดโรงงานในกรณีใดได 10 วัน แตไปส่ังปดเสีย 20 วัน หรืออาจเปนการ
ตีความกฎหมายผิดซ่ึงการวินิจฉัยขอนี้ผูตีความจะตองมีความรูในกฎหมายปกครองอยางแทจริง (รู
หลักกฎหมายปกครองและสภาพงานปกครองตามความเปนจริงในสังคม) หรืออาจเปนกรณีการ
กระทําท่ีเกินขอบเขตอํานาจหรือผิดวัตถุประสงคของกฎหมาย เปนตน 

2. การกระทําท่ีขามข้ันตอนอันเปนสาระสําคัญ คือบางกรณีท่ีกฎหมายจะกําหนด
โดยเฉพาะวากอนมีการออกกฎขอบังคับหรือคําส่ังใดฝายปกครองตองปฏิบัติเชนใดกอน ถาปรากฏ
วามีการขามข้ันตอนไป กรณีตองมาพิจารณากันวาข้ันตอนนั้นเปนสาระสําคัญหรือไม ถาเปน
สาระสําคัญการกระทําท่ีทําไปอาจถือวาเสียเปลาก็ได แตการพิจารณาวากรณีใดเปนข้ันตอนท่ีเปน
สาระสําคัญเปนกรณียุงยากไมนอย เพราะผูพิจารณาตองรูงานปกครองและผลแหงการนั้นโดย
แทจริง 
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3. การใชดุลพินิจโดยไมชอบ การใชดุลพินิจเปนการปฏิบัติหนาท่ีอยางหน่ึงของฝาย
ปกครอง แตถาการใชดุลพินิจเปนไปโดยไมมีเหตุอันสมควร เชน ลําเอียงไมสุจริต หรือมิไดอิงอยู
กับขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ถูกตองหรือท่ีสมควรก็เปนมูลเหตุใหฟองรองเปนคดีปกครองได 
 จากมูลเหตุของคดีปกครองจะเห็นไดวาเปนเร่ืองกวางขวางและละเอียดมากผูวินิจฉัย
จะตองเปนผูเช่ียวชาญในกฎหมายปกครองโดยเฉพาะเทานั้น ซ่ึงอาจสรุปไดวาผูวินิจฉัยคดีปกครอง
ไดจะตองมีคุณสมบัติตอไปน้ี  

1. มีความรูในกฎหมายปกครองสูงเพียงพอ เนื่องจากหนาท่ีในทางปกครองของรัฐใน
สังคมสมัยใหมขยายมากข้ึนยอมมีเร่ืองใหม ๆ เกิดข้ึนไดมาก เม่ือกฎหมายปกครองมีความ
เคล่ือนไหวสูง การไมติดตามใหสมกับกาลสมัยจะกอใหเกิดความผิดพลาดได 

2. รูสภาพความเปนจริงในงานปกครองปจจุบัน การรูแตกฎหมายปกครองยังไม
เพียงพอยังตองรูสภาพท่ีเปนจริงของงานปกครองดวย จึงจะนําหลักมาใชไดถูกตอง เชน ศึกษากัน
ในมหาวิทยาลัยเสมอวา คําส่ังของฝายปกครองท่ีไมอางบทกฎหมายซ่ึงใชอํานาจหรือไมใหเหตุผล
นั้นเปนคําส่ังท่ีไมชอบตอกฎหมายปกครอง แตหลักนี้ใชกับประเทศไทยขณะนั้นไมไดเพราะไมเคย
ทํากันมาท่ีเปนมาอางกันลอย ๆ ก็มี อางแตความเหมาะสมหรือสมควรก็มี ถานําหลักนี้มาใชทันที
คําส่ังทุกอยางจะใชไมไดท้ังหมด ระบบการปกครองก็จะเสียหาย 

3. รูจักประยุกตและวางหลักโดยคํานึงถึงอนาคต คือตองการหาทางใหความยุติธรรม
โดยเฉพาะหนาใหแกคูกรณีในคดีใหได และเม่ือวางหลักไปแลวตองคํานึงผลในอนาคตดวยซ่ึงจะ
เปนเร่ืองยากถาผูพิพากษาไมมีสายตาไกลในทางปกครอง เชนหลักเร่ืองการไมอางเหตุผลในคําส่ัง
นั้นในชั้นแรกอาจถือวาใชได แตศาลอาจขอใหช้ีแจงเหตุผลได คือเหตุผลไมตองระบุกันกอน ระ
ระบุทีหลังก็ได เม่ือเหตุผลสมควรก็ใชได และตองพยายามแนะนําใหทําข้ึนกอนเร่ือย ไป จนเปนท่ี
แนนอนเม่ือใด จึงนําหลักท่ีวาถาไมอางเหตุผลแลวเปนโมฆะน้ันมาใช ในกรณีเชนนี้จะเห็นวาผู
พิพากษาศาลปกครองตองมีความสามารถสูงมิใชแตวินิจฉัยคดีตามตัวบทเทานั้น แตตองสรางหลัก
กฎหมายปกครองข้ึนดวยใหเกิดเปน Case Law เชน อยางในระบบ Common Law ดวย 
 เนื่องจากคดีปกครองมีลักษณะพิเศษตางไปจากคดีแพงและคดีอาญา ดังไดกลาวมาแลว 
ดังนั้น จึงตองมีวิธีพิจารณาท่ีเหมาะสมกับสภาพของคดีปกครองเอง ซ่ึงไดแก วิธีพิจารณาแบบไต
สวน อันเปนวิธีการท่ีมีหลักสําคัญในการใหอํานาจศาลในการแสวงหาขอเท็จจริงไดอยางกวางขวาง 
และเปนผูดําเนินกระบวนพิจารณาเอง 

 อยางไรก็ดี การพิจารณาคดีปกครองยังคงตองเคารพหลักท่ัวไปของระบบวิธีพิจารณา
คดี อันเปนหลักการที่มุงเนนใหมีการพิจารณาคดีอยางยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ เชน การฟง
ความสองฝาย การพิจารณาไปตามกรอบของคําฟองและคําขอทายฟอง การคัดคานตุลาการ เปนตน 
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 จากหลักการของกระบวนการพิจารณาคดีปกครองดังกลาวขางตน ไดนํามาสูการวาง
ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองท่ีสวนหน่ึงอันเปนกรอบสาระสําคัญไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และอีกสวนหนึ่งกําหนดไวในระเบียบ
ของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ซ่ึงมี
ข้ันตอนท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ 

1. การเสนอคําฟอง หรือท่ีเรียกโดยท่ัว ๆ ไปวา การยื่นฟองตอศาล จะเปนไปตาม
เง่ือนไขดังตอไปนี้ 

- เร่ืองท่ีนํามาฟองตองเปนคดีปกครอง และตองเปนเร่ืองท่ีอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง คือ เปนกรณีตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง และวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 

- ตองยื่นฟองตอศาลท่ีมีอํานาจ อํานาจศาลในท่ีนี้ หมายถึง ท้ังอํานาจและเขต
อํานาจ คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลปกครองช้ันตน ก็จะตองยื่นฟองตอศาลปกครองช้ันตน จะฟองไป
ยังศาลปกครองสูงสุดไมได ในทางกลับกันคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด ก็จะยื่นฟองตอ
ศาลปกครองสูงสุดเทานั้น 

- คําฟองตองทําเปนหนังสือและมีรายการตามท่ีกําหนดไวและยื่นโดยถูกวิธี การ
ฟองคดีปกครองไมมีแบบของคําฟองกําหนดไวเฉพาะ แตตองทําเปนหนังสือ (ฟองดวยวาจาไมได) 
ใชถอยคําท่ีสุภาพ มีรายการตามท่ีบัญญัติไวในมาตราท่ี 45 กลาวคือ ตองระบุช่ือ ท่ีอยูของผูฟอง 
และผูถูกฟอง ขอเท็จจริงหรือพฤติการณเกี่ยวกับการกระทําท่ีเปนเหตุแหงการฟองคดี คําขอและ
ลายมือช่ือผูฟองคดี โดยตองแนบพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของไปพรอมคําฟอง และใหผูฟองคดีจัดทํา
สําเนาคดีคําฟองและสําเนาพยานหลักฐานท่ีผูฟองคดีรับรองสําเนาถูกตองตามจํานวนผูถูกฟองคดี
ยื่นมาพรอมกับคําฟองดวย 

  อนึ่ง ในกรณีท่ีมีผูประสงคจะฟองคดีหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคลดังกลาวจะ
ยื่นคําฟองรวมกันเปนฉบับเดียว โดยมอบใหผูฟองคดีคนหนึ่งเปนตัวแทนของผูฟองคดีทุกคนก็ได 
ในกรณีนี้ถือวาการกระทําของตัวแทนผูฟองคดีในกระบวนการพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคนดวย 
(มาตรา 5 วรรค 3) 

- ผูฟองคดีตองเปนผูท่ีมีความสามารถตามกฎหมาย โดยหลักแลว ผูฟองคดีตอง
เปนผูท่ีมีความสามารถในการทํานิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากผูฟองคดีมี
ขอบกพรองในเร่ืองความสามารถก็จะตองดําเนินการแกไขตามท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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บัญญัติไว อยางไรก็ดี สําหรับการฟองคดีปกครองนั้น มีขอยกเวนอนุญาตใหผูเยาวท่ีมีอายุไมต่ํากวา 
15 ปบริบูรณ ฟองคดีดวยตนเองไดถาศาลอนุญาต 

- ผูฟองคดีตองเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 276 ของ
รัฐธรรมนูญ และมาตรา 42 กลาวคือ จะตองเปนผูท่ีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเล่ียงไดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําอยางหนึ่งอยาง
ใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ซ่ึงในความเปนจริงสวนใหญแลวผูเสียหายใน
คดีปกครองก็คือประชาชนท่ัวไปที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําทางปกครอง 
แตหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐก็อาจเปนผูเสียหายและฟองคดีปกครองไดเชนกัน 

 ในการพิจารณาวาผูใดเปนผูมีสิทธิฟองคดีไดหรือไมนั้น จะตองพิจารณาจากลักษณะคดี
ประกอบไปดวย วาเปนคดีเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง หรือเปนคดี
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของฝายปกครองหรือสัญญาทางปกครอง 
ท้ังนี้เพราะ ความหมายของผูฟองคดีซ่ึงถือเปน “ผูเสียหาย” นั้นจะแตกตางกัน กลาวคือ ในกรณีแรก 
คําวา “ผูเสียหาย” จะมีความหมายกวางกวาในกรณีหลัง เพราะคดีฟองขอใหเพิกถอนการกระทําทาง
ปกครองนั้น คําวา “ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอน หรือเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเล่ียงได” มาตรา 42 นั้น ควรมีความหมายเพียงวา “ประโยชนท่ีเกี่ยวของ” หรือท่ีภาษา
ฝร่ังเศส เรียกวา “สถานภาพทางกฎหมาย” (I’ ordonnancement juridique) ของเขาถูกกระทบจากนิติ
กรรมทางปกครอง (กฎ คําส่ัง) หรือไมเทานั้น ดังนั้น ถานิติกรรมทางปกครองใดสงผลกระทบทาง
กฎหมาย (faire grief) ตอประโยชนท่ีเกี่ยวของของผูใด และเปนนิติกรรมทางปกครองท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย ผูนั้นยอมมีสิทธิฟองคดีปกครองได คําวา “ผูใด” นอกจากจะหมายความถึงบุคคลธรรมดา 
และนิติบุคคลแลว ควรรวมถึง คณะบุคคลดวยดังท่ีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
มาตรา 21 ไดบัญญัติรับรองไว 

 สําหรับกรณีความรับผิดทางละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของฝายปกครองหรือ
สัญญาทางปกครองน้ัน มีความชัดเจนอยูในตัววา “ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได” นั้น จะตองเปนผูท่ีถูก “โตแยงสิทธิ” เทานั้น เพราะ
เขาตองเปน “ผูทรงสิทธิ” โดยสภาพ และสิทธิของเขาถูกโตแยงดวยการกระทําละเมิดหรือการไม
ปฏิบัติตามสัญญาของฝายปกครอง หรืออสังหาริมทรัพยของเขาถูกเวนคืน 

 ในคดีเกี่ยวกับการละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร คงถือหลัก
เดียวกับคดีเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง สวนคดีท่ีกฎหมาย
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กําหนดใหอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองน้ัน ยอมข้ึนอยูกับกฎหมายในเร่ืองนั้น ๆ แตก็ตอง
พิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีท่ีกลาวมาขางตนดวยวามีลักษณะคลายคลึงหรือแตกตางกันเพียงใด 
แตสําหรับคดีท่ีกฎหมายกําหนดใหฝายปกครองฟองคดีตอศาลเพ่ือบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือ
ละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด ไมมีประเด็นตองพิจารณาถึงความหมายของคําวา “ผูมีสวนไดเสีย” 
เพราะผูฟองคดีก็คือฝายปกครองและเปนการฟองคดีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 ตองยื่นฟองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กรณีท่ีฟองขอใหศาลเพิกถอนกฎหรือคําส่ังทาง
ปกครองตองฟองภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี นับแตวันท่ีพน
กําหนด 90 วัน นับแตวันท่ีผูฟองคดีมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 

 อยางไรก็ตาม ถาเปนคดีเกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือสถานะของ
บุคคลจะยื่นฟองเม่ือใดก็ได และในบางกรณีถาคูกรณีมีคําขอหรือศาลปกครองเห็นเองวาคดีท่ียื่น
ฟองเม่ือพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลวนั้น จะเปนประโยชนแกสวนรวมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืน 
ศาลปกครองจะรับไวพิจารณาก็ได 

 กอนฟองคดีปกครองตองดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามข้ันตอนหรือ
วิธีการที่กฎหมายกําหนดไว สําหรับการน้ันเสียกอน (มาตรา 42 วรรค 2) หรือมาตรา 44 แหง
พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ท่ีบัญญัติใหตองอุทธรณคําส่ังทาง
ปกครองที่ไมไดออกโดยรัฐมนตรีและไมมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไว
เปนการเฉพาะ ภายใน 15 วัน เปนตน ซ่ึงหากยังไมมีการอุทธรณตามกฎหมายดังกลาว ก็ไมอาจนํา
คดีมาฟองตอศาลปกครองได หากมีการอุทธรณแลวและไดมีการส่ังการตามการอุทธรณนั้นแลว 
หรือไมมีการส่ังการภายในระยะเวลาอันสมควรหรือในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดจึงจะสามารถ
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองได 

 การชําระคาธรรมเนียมศาล โดยท่ัวไปการฟองคดีปกครองไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล 
(กรณีการฟองคดีขอใหศาลเพิกถอนกฎหรือคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย หรือการฟอง
คดีเกี่ยวกับการละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร) แตถาเปนการฟองคดีขอใหศาล
ส่ังใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสินอันสืบเนื่องจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการทําละเมิดหรือความรับผิด
อยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ตองเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ 2.5 ของทุนทรัพยแตไมเกิน 200,000 บาท 

 การขอใหฝายปกครองเยียวยาแกไขความเสียหายกอนฟองคดี ในระบบกฎหมาย
ปกครองของฝร่ังเศส การท่ีเอกชนจะฟองคดีปกครองตอศาลปกครองไดนั้น โดยหลักแลว หากเปน
กรณีฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ัง สามารถฟองคดีไดเลยถาเห็นวากฎหรือคําส่ังนั้นไมชอบดวย
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กฎหมาย โดยไมตองขอใหฝายปกครองแกไขกฎหรือคําส่ังใหชอบดวยกฎหมายเสียกอน และถาฝาย
ปกครองไมแกไขหรือนิ่งเฉย (เกิน 4 เดือน) จึงจะฟองคดีได ท้ังนี้ เพราะการกระทําทางปกครองท่ี
ไมชอบดวยกฎหมายไดเกิดข้ึนแลว เพียงแตวากฎหรือคําส่ังดังกลาวตองเปนกฎหรือคําส่ังท่ี
กอใหเกิดผลกระทบตอสถานภาพทางกฎหมายของผูฟองคดี ดังท่ีไดกลาวไว ดังนั้นกรณีการกระทํา
ท่ีไมมุงหมายใหเกิดผลกระทบทางกฎหมาย เชน การแสดงความคิดเห็นในการตอบขอซักถาม การ
แสดงความต้ังใจหรือความประสงคท่ีจะดําเนินการในเร่ืองใด การช้ีแนะ การใหขอมูล หรือการ
กระทําในข้ันตระเตรียมการ จึงไมถือเปนการกระทําทางปกครองที่จะนํามาฟองคดีตอศาลปกครอง
ได 

 กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวของกับคดีปกครองไมมีบทบัญญัติใดบังคับใหเอกชนผูฟองคดีตอง
ขอใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐรับผิดทางละเมิดหรือตามสัญญาเสียกอน จึงจะ
สามารถฟองคดีปกครองได คงมีกรณีตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 เทานั้น ท่ีวางหลักวาผูเสียหายจะขอใหหนวยงานของรัฐพิจารณาชดใชคา
สินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดแกตน อันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดซ่ึงหนวยงาน
ของรัฐตองรับผิดก็ได และถาไมพอใจผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐ ก็มีสิทธิฟองคดีตอศาล
ปกครองตอไป (พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ มาตรา 14) อยางไรก็ตามกฎหมายไมได
บังคับวาตองดําเนินการท่ีกลาวมาเสียกอนจึงจะมีสิทธิฟองคดี ดวยเหตุนี้เอกชนผูเสียหายจึงสามารถ
ฟองคดีละเมิดตอศาลปกครองไดเลย ถาเปนกรณีท่ีเขาขายตามมาตรา 9 (3) 

2. การตรวจคําฟอง การตรวจคําฟองในคดีปกครองมีลักษณะเปนการดําเนินการ 2 ช้ัน 
กลาวคือ ในเบ้ืองตนเม่ือมีการยื่นคําฟองเปนหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีของศาลท่ีจะตองตรวจคํา
ฟองท่ียื่นวามีรายการครบถวนสมบูรณหรือไม หากคําฟองมีรายการไมครบถวนหรือไมชัดเจน
หรือไมอาจเขาใจได พนักงานเจาหนาท่ีแนะนําใหผูฟองคดีแกไข (มาตรา 45 วรรค 2 และ ขอ 35) 
อยางไรก็ดี หากผูฟองคดีไมแกไขพนักงานเจาหนาท่ีตองรับคําฟองนั้นไวจะปฏิเสธไมได และเม่ือ
รับคําฟองไวแลวตองออกใบรับใหผูมายื่น และลงทะเบียนคดีในสารบบความดวย หลังจากนั้นจึง
เสนออธิบดีศาลปกครองช้ันตนเพื่อจายสํานวนคดีนั้นตอไป 

3. การจายสํานวนคดี สําหรับหลักเกณฑในการจายสํานวนคดีนั้น ประธานศาล
ปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองช้ันตน แลวแตกรณี เปนผูจายสํานวนคดีใหตรงกับองคคณะ
ดังกลาวไว แตถาไมมีการจัดองคคณะดังกลาวไวหรือมีการจัดไวลักษณะเดียวกันหลายองคคณะ 
หรือองคคณะดังกลาวมีคดีคางการพิจารณาอยูมากซ่ึงจะทําใหคดีลาชาหรือกระทบกระเทือนตอ
ความยุติธรรม ก็ตองจายสํานวนคดีโดยใชวิธีการที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนาวาจะจายสํานวน

DPU



 42 

ใหแกองคคณะใด และหามมิใหเรียกคืนสํานวนคดีหรือโอนสํานวนคดีท่ีไดจายไปแลว เวนแตจะมี
การโอนคดีหรือตุลาการในองคคณะถูกคัดคานหรือไมครบองคคณะในกรณีโอนสํานวน หรือเม่ือ
องคคณะน้ันมีคดีคางพิจารณาเปนจํานวนมากซ่ึงจะทําใหคดีลาชาและองคคณะน้ันขอสละสํานวน
คดีนั้น (มาตรา 56 และขอ 9) อนึ่ง เม่ือจายสํานวนใหแกองคคณะใด ประธานศาลปกครองสูงสุด
หรืออธิบดีศาลปกครองช้ันตน จะตองแตงต้ังตุลาการผูแถลงคดีสําหรับคดีนั้นไปพรอมกัน  

 สําหรับประเด็นท่ีตุลาการเจาของสํานวนจะตองตรวจสอบน้ัน นอกจากการตรวจสอบ
ในเร่ืองรูปแบบแลว จะตองตรวจสอบในประการแรกวาคดีนั้นอยูในอํานาจของศาลปกครอง
หรือไม หากเห็นวาไมอยูในอํานาจของศาลปกครองก็ตองทําความเห็นเสนอองคคณะ เพื่อมีคําส่ัง
ไมรับไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ สําหรับกรณีท่ีมีบางสวนของคดีไมวาจะ
เปนขอหาหรือประเด็นหนึ่งประเด็นใดเกี่ยวพันกับอํานาจของศาลในระบบอื่น ก็ตองดําเนินการ
ตามที่กลาวไวแลว หากเห็นวาอยูในอํานาจของศาลปกครองแตไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองนั้น เปนอํานาจของศาลปกครองอ่ืนไมวาจะเปนศาลปกครองชั้นตนหรือศาล
ปกครองสูงสุด ตองทําความเห็นเสนอองคคณะเพื่อมีคําส่ังใหสงคดีไปยังศาลท่ีมีเขตอํานาจตอไป 

4. การแสวงหาขอเท็จจริง สําหรับกระบวนพิจารณาชั้นการแสวงหาขอเท็จจริงนี้ตุลา
การเจาของสํานวนจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการรวบรวมขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอองค
คณะ โดยอาจแบงวิธีการในการแสวงหาขอเท็จจริงออกไดเปน 2 สวนหลัก ๆ คือ 

 การแสวงหาขอเท็จจริงจากเอกสารของคูกรณี (คําฟอง คําใหการคําคัดคานคําใหการ 
และคําใหการเพ่ิมเติม) เปนหนาท่ีของตุลาการเจาของสํานวนและเปนวิธีการหลักในการแสวงหา
ขอเท็จจริงของศาล กลาวคือ เม่ือตุลาการเจาของสํานวนไดตรวจคําฟองและเห็นวาคําฟองท่ียื่นเปน
คําฟองท่ีสมบูรณครบถวน จะมีคําส่ังรับคําฟองไวพิจารณาและส่ังใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการ ผูถูก
ฟองคดีจะตองยื่นคําใหการและพยานหลักฐานพรอมกับจัดทําสําเนาคําใหการและสําเนา
พยานหลักฐานยื่นตอศาลภายใน 30 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

 จากข้ันตอนดังกลาวจะเห็นไดวา การแสวงหาขอเท็จจริงจากคูกรณีตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของหลักเร่ืองการฟงความสองฝายและการโตแยงช้ีแจง ซ่ึงสามารถสรางความเปนธรรมใหแก
คูกรณีไดเปนอยางดี โดยปกติแลวจะมีข้ันตอน 4 ข้ันตอนตามที่กลาวมาขางตน แตถาศาลเห็นวาไม
มีความจําเปนตองดําเนินการใหครบทุกข้ันตอนดังกลาว (เชน ปรากฏขอเท็จจริงอยางชัดแจง
หรือไมอาจโตแยงหรือปฏิเสธได) ก็อาจยกเวนไมดําเนินการจนครบทุกข้ันตอนก็ได ดังจะไดกลาว
ตอไปในเร่ืองการสรุปสํานวน 
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 การแสวงหาขอเท็จจริงของศาล หลักสําคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซ่ึงเปนระบบ
ไตสวนนั้น ตุลาการศาลปกครองมีอํานาจท่ีจะแสวงหาขอเท็จจริงไดอยางกวางขวาง ไมวาจะเปน
พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเช่ียวชาญ หรือพยานหลักฐานอ่ืน หรือไปทําการตรวจสอบ
สถานท่ี หรือสงประเด็นไปใหศาลอื่นแสวงหาขอเท็จจริงแทน กับมีอํานาจเรียกคูกรณี หนวยงาน
ทางปกครอง เจาหนาท่ีของรัฐ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของใหสงเอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ รวมท้ัง
ใหมาใหถอยคํา ท้ังนี้ โดยไมจํากัดเฉพาะแตพยานหลักฐานของคูกรณีเทานั้น แตศาลจะตองเปด
โอกาสใหคูกรณีนั้นโตแยงคัดคานหรือช้ีแจงขอเท็จจริงดังกลาวไดเสมอ โดยในการไตสวนศาลจะ
ทําหนาท่ีเปนผูทําการซักถาม การแสวงหาขอเท็จจริงของศาลตามข้ันตอนนี้โดยปกติเปนเร่ืองท่ีอยู
ในข้ันตอนของตุลาการเจาของสํานวน อยางไรก็ดี องคคณะพิจารณาพิพากษาก็มีอํานาจท่ีจะใช
วิธีการแสวงหาขอเท็จจริงดังกลาวไดดวย  

 กรณีท่ีคูกรณีไมใหความรวมมือในการใหขอเท็จจริงตอศาล ในกรณีท่ีคูกรณีฝายหนึ่ง
ฝายใดไมแสดงพยานหลักฐานของฝายตนภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด กฎหมายใหถือวาคูกรณีท่ี
ไมไดแสดงพยานหลักฐานนั้นไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับขอเท็จจริงตาม
พยานหลักฐานของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง โดยใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาตอไปตามท่ีเห็นเปน
การยุติธรรม และอาจจะตองรับโทษทางอาญาในความผิดฐานขัดหมายหรือคําส่ังของศาลตาม
มาตรา 170 แหงประมวลกฎหมายอาญาอีกทางหนึ่งดวย 

 นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเปนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 
ศาลปกครองมีอํานาจท่ีจะรายงานผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล ผูควบคุม หรือนายกรัฐมนตรีเพื่อ
ดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือส่ังการหรือลงโทษทางวินัยตอไป และศาลเองอาจส่ังลงโทษฐาน
ละเมิดอํานาจศาลไดอีกดวย (มาตรา 57 วรรค 4) 

 ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังใหผูฟองคดีมาใหถอยคําหรือแสดงพยานหลักฐานตอศาลแลวผู
ฟองคดีไมมาหรือปฏิบัติตามคําส่ังศาล โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ศาลอาจส่ังจําหนายคดีเสียก็ได  

5. การสรุปสํานวน ในกรณีท่ีตุลาการเจาของสํานวนไดพิจารณาขอเท็จจริงจากคําฟอง 
คําใหการ ฯลฯ และการช้ีแจงของคูกรณี รวมท้ังขอเท็จจริงท่ีไดมาจากการแสวงหาขอเท็จจริงของ
ศาลเองแลวไมวาในขณะใด เห็นวาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอท่ีจะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาด
คดีไดแลว หรือในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังรับคําฟองแลว ตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาจากขอเท็จจริงท่ี
ปรากฏในคําฟองสามารถวินิจฉัยช้ีขาดคดีไดโดยไมจําเปนตองมีการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีอีก 
(ไมวาจะครบ 4 ข้ันตอนแลวหรือไม) ตุลาการเจาของสํานวนมีอํานาจจัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริง 
ประเด็นท่ีจะตองวินิจฉัย และความเห็นเกี่ยวกับประเด็นท่ีจะตองวินิจฉัยพรอมสํานวนคดีเสนอให
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องคคณะพิจารณาดําเนินการตอไป ซ่ึงในการบันทึกนี้ตุลาการเจาของสํานวนจะตองเสนอความเห็น
ของตนในการวินิจฉัยคดีดวยวาควรวินิจฉัยในแนวทางใด และควรเตรียมรางคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ช้ีขาดคดีไวดวย 

 ในกรณีท่ีองคคณะพิจารณาสํานวนคดีดังกลาวแลวจะเห็นวาไมมีกรณีตองแสวงหา
ขอเท็จจริงเพิ่มเติม ตุลาการหัวหนาคณะจะมีคําส่ังกําหนดวันส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริงแลวสง
สํานวนคดีใหอธิบดีศาลปกครองช้ันตนพิจารณา เพื่อสงสํานวนคดีนั้นใหตุลาการผูแถลงคดีจัดทําคํา
แถลงการณเปนหนังสือ เวนแตในคดีท่ีเปนเร่ืองเรงดวน เร่ืองท่ีมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายมา
ยุงยาก หรือในกรณีเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาซ่ึงอาจแถลงการณดวยวาจาได (ขอ 63 
วรรค 1 และวรรค 2) เม่ือตุลาการผูแถลงคดีไดจัดทําคําแถลงการณเปนหนังสือหรือสามารถเสนอคํา
แถลงการณดวยวาจาไดแลว องคคณะจะกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกตอไปหลังจากท่ีไดหารือ
กับอธิบดีศาลปกครองช้ันตนแลว 

 จากอํานาจหนาท่ีของตุลาการเจาของสํานวนดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ตุลาการ
เจาของสํานวนจะเปนผูมีหนาท่ีสําคัญในการพิจารณาคดีของศาลปกครอง เพราะจะเปนผูรวบรวม
ขอเท็จจริงตาง ๆ ในคดี และพิจารณาเสนอความเห็นในเบ้ืองตนตอองคคณะกอนท่ีองคคณะจะรับ
ฟงคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีและมีคําพิพากษาตอไป 

6. การนั่งพิจารณาคดีและการแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี 

 การนั่งพิจารณาคดี เปนข้ันตอนสําคัญข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาคดี
ปกครอง หลังจากเสร็จส้ินข้ันตอนการแสวงหาขอเท็จจริงและการสรุปสํานวนแลว องคคณะจะตอง
จัดใหมีการนั่งพิจารณาอยางนอย 1 คร้ัง เพื่อใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะ 
ในการนี้ ศาลจะตองสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอย
กวา 7 วัน 

 การแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี เม่ือเสร็จส้ินการแถลงและการนําพยานหลักฐาน
มาสืบของคูกรณีแลวตุลาการผูแถลงคดีจะช้ีแจงดวยวาจาประกอบคําแถลงการณเปนหนังสือ หรือ
เสนอคําแถลงการณดวยวาจาตอองคคณะ ในการนี้บุคคลซ่ึงไมไดรับอนุญาตจากศาลจะอยูในหอง
พิจารณาไมได 

 การละเมิดอํานาจศาล การละเมิดอํานาจศาลอาจเกิดข้ึนได 2 กรณี คือ กรณีแรก เปน
เร่ืองท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐไมแสดงพยานหลักฐานตามท่ีศาลกําหนด หรือมี
พฤติกรรมประวิงคดีใหลาชา (มาตรา 57 วรรค 4) กรณีท่ีสอง เปนการกระทําละเมิดอํานาจศาลตาม
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงกฎหมายจัดต้ังศาลปกครองฯ ใหนํามาใชบังคับโดย
อนุโลมดวย (มาตรา 64) ซ่ึงเม่ือมีการละเมิดอํานาจศาล ศาลมีอํานาจส่ังลงโทษตักเตือน ไลออกจาก
ศาลหรือลงโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ โดยการจะ
ส่ังลงโทษดังกลาวศาลตองระมัดระวังและส่ังเทาท่ีจําเปนตามพฤติการณแหงกรณี โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการลงโทษจําคุกหรือปรับนั้นตองใหองคคณะอ่ืนท่ีไมใชองคคณะพิจารณาพิพากษาเปนผู
พิจารณาและมีคําส่ัง 

7. การคัดคานตุลาการ ตุลาการศาลปกครองในองคคณะพิจารณาพิพากษา หรือตุลา
การผูแถลงคดีอาจถูกคัดคานไดตามเหตุแหงการคัดคานท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย วิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 11 เชน มีประโยชนไดเสียเกี่ยวของในคดี เปนญาติกับคูความฝายหนึ่ง
ฝายใด ถูกอางเปนพยานหรือผูเช่ียวชาญ เปนตุลาการหรือผูพิพากษาในคดีมาแลว ฯลฯ หรือเหตุอ่ืน
ใดอันมีสภาพรายแรงซ่ึงอาจทําใหการพิจารณาเสียความยุติธรรม 

 สําหรับหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอถอนตัวจากคดีของตุลาการท่ีถูกคัดคานการยื่นคํา
คัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน การส่ังใหผูถูกคัดคานงดการปฏิบัติหนาท่ี และการส่ังใหตุลาการขึ้น
ปฏิบัติหนาท่ีแทนนั้น เปนไปตามท่ีกําหนดในหมวด 4 เร่ืองการคัดคานตุลาการศาลปกครอง แหง
ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยองคคณะ การจายสํานวนคดี การ
โอนคดี การปฏิบัติหนาท่ีของตุลาการในคดีปกครอง การคัดคานตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติ
หนาท่ีของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. 2544 

8. การทําคําพิพากษาและคําส่ัง เม่ือเสร็จส้ินการแถลงการณของตุลาการ ผูแถลงคดี 
ตุลาการหัวหนาคณะจะนัดประชุมปรึกษา เพื่อพิพากษาหรือมีคําส่ัง โดยจะกระทําในวันเดียวกับ
วันท่ีตุลาการผูแถลงคดีช้ีแจงก็ได นอกจากนั้นอธิบดีศาลปกครองช้ันตนมีอํานาจท่ีจะใหมีการ
วินิจฉัยปญหาหรือคดีโดยท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองช้ันตนได หากเห็นวาเปนคดีท่ีมี
ความสําคัญ เชน เปนคดีเกี่ยวกับประชาชนเปนจํานวนมากหรือเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะท่ีสงผล
กระทบอยางมาก หรือเปนการวางหลักกฎหมายปกครองท่ีสําคัญ เปนตน 

 ในกรณีท่ีคําพิพากษาหรือคําส่ังใดจะตองกระทําโดยตุลาการหลายคน คําพิพากษาหรือ
คําส่ังนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมาก หากตุลาการผูใดมีความเห็นแยงจะตองทํา
ความเห็นแยงไวในคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้น 

 คําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีปกครองนั้นอยางนอยตองมีรายการท่ีระบุถึงช่ือผูยื่นฟอง 
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนเหตุแหงการฟองคดี เหตุแหงการฟองคดี 
ขอเท็จจริงของเร่ืองท่ีฟอง เหตุผลแหงคําวินิจฉัย คําวินิจฉัยของศาลในประเด็นแหงคดีคําบังคับ (ถา
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มี) และขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษา (ถามี) ท่ีสําคัญก็
คือ คําพิพากษาหรือคําส่ังดังกลาวจะตองลงลายมือช่ือของตุลาการที่นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี
หรือมีคําส่ังนั้น ในกรณีท่ีตุลาการผูใดมีเหตุจําเปนไมสามารถลงลายมือช่ือได อธิบดีศาลปกครอง
ช้ันตนหรือประธานศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณีตองจดแจงเหตุดังกลาวไวในคําพิพากษาหรือ
คําส่ังดวย (มาตรา 69 วรรค 1 และวรรค 2) นอกจากนี้ ในคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดคดีจะตองระบุ
ช่ือตุลาการเจาของสํานวนและตุลาการผูแถลงคดีไวดวย และศาลอาจมีคําส่ังคืนคาธรรมเนียม
ท้ังหมดหรือแตบางสวนใหแกคูกรณีไดตามสวนของการชนะคดี   

9. การอุทธรณ ผูท่ีไมพอใจในคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองช้ันตนอาจ
อุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุดได ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดมีคํา
พิพากษาหรือคําส่ังนั้น โดยจะตองยื่นอุทธรณตอศาลปกครองช้ันตนท่ีมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
(มาตรา 73) ซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีของศาลจะตรวจคําอุทธรณในเบื้องตน จากน้ันตุลาการเจาของ
สํานวนจะตรวจคําอุทธรณอีกคร้ัง ถาเห็นวามีความสมบูรณครบถวน ก็จะสงคําอุทธรณนั้นใหศาล
ปกครองสูงสุดพิจารณาในลักษณะเดียวกับการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลปกครองช้ันตน
ตอไป แตข้ันตอนในการแสวงหาขอเท็จจริงจะลดลง กลาวคือ ไมจําตองดําเนินการจนครบ 4 
ข้ันตอนดังเชนศาลช้ันตน เพียง 2 ข้ันตอน  คือ พิจารณาจากคําอุทธรณ และคําแกอุทธรณก็อาจสรุป
สํานวนได ถาตุลาการเจาของสํานวนเห็นวาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอท่ีศาลจะพิพากษาหรือมีคําส่ัง
อุทธรณไดแลว จากน้ันก็จะไปสูข้ันตอนของการนั่งพิจารณาและการแถลงการณของตุลาการผู
แถลงคดีตอไป 

 ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิพากษายกอุทธรณ ยืน กลับ หรือแกคําพิพากษา หรือคําส่ัง
ศาลปกครองช้ันตน รวมท้ังมีอํานาจส่ังยกคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองช้ันตนแลวสง
สํานวนคดีคืนไปใหพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมหรือกําหนดใหพิจารณาคดีนั้นใหมท้ังหมด หรือ
บางสวนแลวพิพากษาหรือมีคําส่ังใหม หรือดําเนินการตามคําช้ีขาดของศาลปกครองสูงสุดแลว
พิพากษาหรือมีคําส่ังไปตามรูปคดี นอกจากนั้น หากศาลปกครองสูงสุดเห็นวาคําอุทธรณใดมี
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัยจะส่ังไมรับอุทธรณนั้นไว
พิจารณาก็ได 

10. การบังคับคดี การบังคับคดีปกครองมีความแตกตางกันตามลักษณะของคดี ดังนี้ 

 คดีท่ีเปนนิติกรรมฝายเดียว ซ่ึงศาลจะมีคําพิพากษาใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังทาง
ปกครองหรือส่ังหามการกระทําท้ังหมดหรือบางสวนแลวแตกรณี ตามมาตรา 72 (1) ในกรณีการ
เพิกถอนกฎนี้ ไมจําตองมีการบังคับคดี ท้ังนี้ เพราะคําพิพากษาถึงท่ีสุดท่ีใหเพิกถอนกฎตองมีการ
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ประกาศผลแหงคําพิพากษานั้นในราชกิจจานุเบกษา และการประกาศดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอน
กฎนั้น (มาตรา 72 วรรค 3) แตหากเปนกรณีการเพิกถอนคําส่ังทางศาลปกครอง และการส่ังหาม
กระทําท้ังหมดหรือบางสวนซ่ึงการกระทําอันไมชอบดวยกฎหมาย เปนหนาท่ีของสํานักงานศาล
ปกครองท่ีจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําบังคับของศาลดังกลาว ท้ังนี้ตามอํานาจหนาท่ีของศาล
ปกครองท่ีกําหนดไวในมาตรา 77 (3) 

 คดีเกี่ยวกับการละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชา ศาลจะบังคับใหหัวหนา
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตามหนาท่ีภายในระยะเวลาท่ีศาล
ปกครองกําหนด ท้ังนี้ ตามมาตรา 72 (2) ซ่ึงเปนหนาท่ีของสํานักงานศาลปกครองท่ีจะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามคําบังคับดังกลาว 

 คดีสัญญาทางปกครองและคดีละเมิดหรือความรับผิดอ่ืน ศาลจะออกคําบังคับใหใชเงิน 
หรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ (มาตรา 72 (3)) และถามีผูท่ีตอง
ถูกบังคับคดีไมปฏิบัติตามคําบังคับของศาลที่ใหชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสิน ศาลอาจมีคําส่ังใหมี
การบังคับคดีแกทรัพยสินของบุคคลนั้นได (มาตรา 72 วรรค 4) ในกรณีนี้ กฎหมายนําบทบัญญัติวา
ดวยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา 72 
วรรค 5) 

 คดีอ่ืน ๆ ศาลจะส่ังใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวของ (มาตรา 72 
(4)) หรือส่ังใหบุคคลกระทําการหรือละเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 
(มาตรา 72 (5)) ในกรณีแรกกฎหมายกําหนดใหศาลมีคําพิพากษาแสดงความเปนอยูของสิทธิหรือ
หนาท่ีนั้น สําหรับในกรณีหลังนั้นกฎหมายใหนําบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

2.2.2 อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคําพิพากษาและคําส่ังของศาลปกครอง 
 ศาลปกครองจะมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาคดีท่ีประชาชนและหนวยงานของ
รัฐ (สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ ขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือผูใช
อํานาจรัฐอ่ืน ๆ เชน คณะกรรมการทั้งหลาย) โตแยงหรือพิพาทกันวา การกระทําทางปกครอง เชน 
การเวนคืนท่ีดิน คําส่ังทางปกครองหรือนิติกรรมทางปกครอง (การอนุมัติ อนุญาต การเพิกถอน 
ฯลฯ) เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 
 ดังนั้น อํานาจศาลปกครองจะครอบคลุม 3 ทาง คือในแงของผูถูกควบคุมตองเปนผูใช
อํานาจปกครอง (ซ่ึงมิใชองคกรทางการเมืองท่ีอยูในอํานาจควบคุมของศาลรัฐธรรมนูญ) ไมวาจะ
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เปนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน หรือราชการอิสระ รัฐวิสาหกิจหนวยงานของรัฐ 
และองคกรท่ีใชอํานาจปกครองอ่ืน ๆ เชน คณะกรรมการทั้งหลายเปนตนองคกรเหลานี้มีลักษณะ
เปนผูใชอํานาจปกครอง 
 ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง อันไดแก คดีท่ีเกี่ยวกับนิติกรรมทาง
ปกครองและคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงจําแนกได  4 ประเภทคือ 

1. คดีท่ีฟองขอใหยกเลิกกฎหรือเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท้ังหมดหรือบางสวน เชน 
เทศบาล ก. มีคําส่ังวานายดํากอสรางตึกผิดเทศบัญญัติใหร้ือถอนตึกนั้น นายดําเห็นวาตนเองมิได
กอสรางผิดเทศบัญญัติคําส่ังของเทศบาล ก. ไมชอบจึงฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังของเทศบาล ก. เปน
ตน 

2. คดีท่ีฟองขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐใหปฏิบัติการไปตามอํานาจ
หนาท่ีโดยชอบ และคดีท่ีฟองเรียกคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ี
โดยไมชอบ เชน บริษัท ก. ยื่นคําขอต้ังโรงงานประกอบกิจการโรงงานตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
แตกรมโรงงานอุตสาหกรรมไมอนุญาตตามคําขอ บริษัท ก. จึงฟองขอใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อนุญาตตามคําขอ หรือนาย ก. ปลอมโฉนดท่ีดินของนายแดง แลวรวมกับเจาพนักงานท่ีดิน ข. 
ปลอมลายเซ็นตของนายแดง แลวจดทะเบียนโอนที่ดินของนายแดงใหนายเขียว นายแดงจึงฟอง 
นาย ก. เจาพนักงานท่ีดิน ข. กับกรมท่ีดินใหเพิกถอนการจดทะเบียนและชดใชคาเสียหาย 

3. คดีท่ีฟองเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานซ่ึงมีวัตถุประสงคโดยตรงในการดําเนินการ
บริการสาธารณะ เชน บริษัท ก. ไดรับสัมปทานจากรัฐบาลใหกอสรางถนนสายหน่ึง แลวตอมา
รัฐบาลส่ังเพิกถอนสัมปทานการกอสรางถนนดังกลาว บริษัท ก. จึงฟองรัฐบาลใหยกเลิกคําส่ังเพิก
ถอนหรือใหชดใชคาเสียหาย 

4. คดีท่ีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจศาลปกครอง 
 กรณีดังกลาวขางตน ถาโจทกเรียกคาสินไหมทดแทนมาดวย หรือฟองเรียกเฉพาะคา
สินไหมทดแทน ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาในเร่ืองคาสินไหมทดแทนน้ันไดดวย 
นอกจากนี้ศาลปกครองยังมีอํานาจหนาท่ีขยายกวางมากข้ึนไปอีก ท้ังนี้แลวแตการจัดระบบศาล
ปกครองของแตละประเทศ 
 

2.2.3 เงื่อนไขใหอํานาจดําเนินคดี 
 สําหรับศาลปกครองน้ัน เปนท่ีทราบกันอยูแลววา การจัดต้ังศาลปกครองข้ึนมีความมุง
หมายท่ีจะใหเปนองคกรสําหรับควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของฝายปกครองเพ่ือชวยแกปญหาขัดแยง
ระหวางหนวยงานของรัฐ หรือเจาพนักงานของรัฐกับเอกชน และเพื่อปกปองคุมครองใหความเปน
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ธรรมแกเจาหนาท่ีของรัฐท่ีถูกบังคับบัญชากล่ันแกลงโดยมิชอบ ดังนั้น ศาลปกครองจึงมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาเพียงเฉพาะ “คดีปกครอง” ท่ีเกิดขึ้นภายในดินแดนของประเทศเทานั้น 
 เขตอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไทยอาจแยกพิจารณาไดเปน 4 กลุมดวยกัน 

1. รัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจเพียงประการเดียว 
คือ การควบคุมกฎหมายไมใหขัดกับรัฐธรรมนูญ ไดแก รัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2489) และ
รัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2495) บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเร่ืองการควบคุมกฎหมายไมใหขัด
รัฐธรรมนูญสวนมากคลายคลึงกัน โดยมักบัญญัติวาในการท่ีศาลจะใชบทกฎหมายบังคับแกคดีใด 
ถาศาลเห็นวาบทกฎหมายน้ันมีความเห็นแยงหรือขัดตอรัฐธรรมนูญนี้ ใหศาลรอการพิจารณา
พิพากษาคดีนั้นไวช่ัวคราว แลวใหรายงานความเห็นเชนวานั้นตามทางการไปยังคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย เม่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแลว ใหแจงใหศาล
ทราบ ท้ังยังตองมีคดีข้ึนสูศาลเสียกอน เม่ือคดีข้ึนสูศาล ก็อยูท่ีศาลอีกวาเห็นควรจะสงปญหาไปให
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม ถาศาลเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ัน ๆ ไมขัด
รัฐธรรมนูญ ท้ัง ๆ ท่ีคูความฝายหนึ่งฝายใดเห็นวาขัด ศาลก็มีอํานาจไมสงไปใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญพิจารณาได9 
 ในกระบวนการเชนนี้ ไดถูกวิจารณโดยศาสตราจารย ดร. สมภพ โหตระกิตยวา10  “ศาล
รัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญในนานาประเทศนั้น เขายอมใหสิทธิประชาชนหรือรัฐบาล
หรือกลุมบุคคลเสนอขอใหช้ีขาดหรือวินิจฉัยได ไมใชศาลสงไปเหมือนอยางประเทศไทยเรา มีแต
ประเทศไทยเราเทานั้นท่ีวางวิธีการผิดกับประเทศอ่ืนเขา ในเม่ือเปนตุลาการรัฐธรรมนูญแลว ตอง
ใหศาลเปนคนสงไป แตในนานาประเทศเขาใหสิทธิประชาชน ใหสิทธิกลุมบุคคล ใหสิทธิแมแต
รัฐบาลเองท่ีจะขอใหตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากฎหมายนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม เม่ือ   
ตุลาการรัฐธรรมนูญของเราบอกไปใหศาลช้ีขาด จึงเห็นวาเปนการไมสอดคลองกับนานาประเทศท่ี
เขามีอยู  และตรงกันขามถาใหศาลยุติธรรม การชี้ขาดนั้นก็เปนเร่ืองคดีท่ีศาลจะตองพิจารณา
พิพากษาอยูแลว จะตองนํากฎหมายมาบังคับใชแกคดี  ศาลก็พิจารณาพิพากษาไปไดเลย เร่ืองของ
การสอดคลองกับระบบของการวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญ คือ ถาหากวาให   ตุลาการ
รัฐธรรมนูญแลว ตองยอมเปดโอกาสใหคนอีกหลายคนขอเสนอใหมีการวินิจฉัยได แตของเราไป
จํากัดวาตองศาลเทานั้นจึงจะเสนอใหวินิจฉัยได ซ่ึงเห็นวาเปนการแคบและไมถูกหลักการ จาก

                                                        
 9 โภคิน พลกุล. ปญหา แนวความคิดและขอคิดบางเร่ืองในรัฐธรรมนูญไทย. หนา 60. 
 10ดูทายอภิปรายของนายสมภพ โหตระกิตย ในรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ (ทําหนาที่ราง
รัฐธรรมนูญ) ครั้งที่ 36. 27 มิถุนายน 2506. 
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เหตุผลท่ีสรุปมา จึงเห็นวาศาลยุติธรรมของประเทศไทยควรมีหนาท่ีท่ีจะวินิจฉัยวากฎหมายใดขัด
ตอรัฐธรรมนูญ” 
 อยางไรก็ตาม ประเทศไทยเราก็ใชกระบวนการเชนนี้ตลอดมา สําหรับการควบคุม
ภายหลังกฎหมายประกาศใชแลว ซ่ึง รศ. ดร. โภคิน พลกุล ไดวิจารณวา “ความจริงก็นาจะมีการ
ขยายสิทธิเขาถึงตุลาการรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ใหกวางกวาท่ีเปนอยู เพราะจะเปนผลดีตอประชาชน 
เนื่องจากกฎหมายของบานเราท่ีไมไดออกโดยผูแทนราษฎร แตออกโดยคณะปฏิวัติ ปฏิรูปมีอยู
มากมายท่ีลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและอาจจะขัดตอหลักการหรือบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ กฎหมายเหลานี้จึงควรจะถูก “เลนงาน” ได โดยประชาชนทั่วไปหรือกลุมบุคคลท่ี
เกี่ยวของ มีความเห็นวาเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยเพราะสภาพท่ีกลาวมาจะไปยึด
แนวความคิดของฝร่ังเศสท่ีวากฎหมายเปนเจตนจํานงท่ัวไปของประชาชนคงจะไมเกิดผลดีภายใต
สภาพการณอยางนี้แนนอน และแมแตในการรางรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเอง ผูรางก็ยังพยายามเขียนใหสิทธิเสรีภาพอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายเปนสวนใหญ 
อันทําใหบรรดาคําส่ังและประกาศคณะปฏิวัติปฏิรูป  หรือกฎหมายท่ีออกมาในชวงไม มี
ผูแทนราษฎรท่ีควรจะขัดตอรัฐธรรมนูญ ไมขัดตอรัฐธรรมนูญไป” 
 รัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจ 2 ประการ 
 รัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการควบคุมกฎหมายไมให
ขัดรัฐธรรมนูญแลว ยังมีอํานาจในการวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา ไดแก รัฐธรรมนูญ 
ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2492) และรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2511) 
 การใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัยในกรณีนี้ไดรับการคัดคานเชนกัน โดยมีผู
เห็นวา “ไมจําเปนท่ีจะตองใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัยควรจะใหสมาชิกเปนผูวินิจฉัย
กันเอง”11 อยางไรก็ดีพระยาอรรถการียนิพนธ ไดสนับสนุนอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
โดยใหเหตุผลวา “ในเร่ืองการส้ินสุดของสมาชิกภาพแหงสมาชิกรัฐสภานี้มีหลายอยางเหลือเกินท่ี
ไมไดเห็นในตัวของตัวเอง เปนตนวา ทานจะเห็นไดวาการส้ินสุดแหงสมาชิกภาพมีหลายอยาง เชน 
ลาออก ถึงคราวออกตามวาระ ตาย เชนนี้เปนการท่ีเห็นไดในตัวเองโดยไมตองมีใครวินิจฉัย แตวามี
การส้ินสุดสมาชิกภาพหลายอยาง เชน เปนผูท่ีมีลักษณะตองตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 87 อนุมาตรา 
1-2-3 และ 5 ในมาตรา 90 อนุมาตรา 1-2 และ 3 และในกรณีท่ีสมาชิกเฉพาะอยางยิ่งกระทําผิด
มาตรา 77 ท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีปรากฏชัดในสภาวาสมาชิกคนใดจะตองตามลักษณะท่ีกลาวมาหรือไม 

                                                        
 11 สวัสดิการสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา. (2531).  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2521 
พรอมดวย การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ. หนา 147. 
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ถึงแมวาสมาชิกภาพจะขาดไปแลวก็ตาม แตก็ไมมีใครเลยท่ีจะกลาวข้ึนวาสมาชิกภาพขาดไป ก็ไมมี
ใครมาช้ีวาขอเท็จจริงเขาไดรับจริงหรือไม วาสมาชิกภาพขาดหรือไม จะเห็นไดวา ถาไมมีบัญญัติไว
ในเร่ืองนี้แลว บทบัญญัติในเร่ืองท่ีขาดสมาชิกภาพท่ีไมเห็นไดดวยตนเองก็ไมมีประโยชนเลย จึง
ตองหาทางแก คือตองมีบทบัญญัติไวบทหนึ่งวาใหมีใครเปนผูช้ี 
 เม่ือมีความจําเปนวาตองมีบัญญัติไวแลว กรรมาธิการก็มาคิดดูวา จะใหใครเปนผูช้ีก็มี
อยู 2 องคการท่ีจะใหเปนผูช้ีได คือ รัฐสภา หรือ คณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญ ท่ีนี้ในแงท่ีจะ
ใหสภาเปนผูวินิจฉัยสมาชิกของตนเอง การกระทําเชนนั้นก็อาจจะทําได แตวาความเหมาะสมไมดี
เทากับมีคนกลางเปนคณะ คือ คณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญซ่ึงบัญญัติหนาท่ีไวใหเปนผู
ตีความ เม่ือเรามีบุคคลท่ีทรงคุณวุฒิท่ีเปนกลางอยูแลวตามรัฐธรรมนูญ เม่ือเกิดมีปญหาข้ึน 
กรรมาธิการก็เห็นวา เพราะเปนคนกลาง แลวก็วิธีพิจารณาของคณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญก็
ไดเขียนไวเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย สภาก็วินิจฉัยไดวา สมาชิกคนใดจะขาดจากสมาชิก
ภาพใหทําอยางหนึ่งอยางใด เชน อาจมีการตั้งทนายความใหสูความในศาลได เม่ือเปนเชนนี้จะรูสึก
วาเปนการยุติธรรมดีกวาใหสภาพิจารณาเอง แลวกรรมาธิการจึงเขียนมาใหสมาชิกเปนผูรองใหตุลา
การรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัยได” 
 รัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจ 6 ประการ ไดแก 
รัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2517) และรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2521) 
 นอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี 2 ประการดังกลาวแลว คณะตุลาการรัฐธรรมนูญยังมี
อํานาจหนาท่ีในการ 
 1.)  วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติท่ีเสนอตอสภานั้นมีหลักการอยางเดียวกัน 
 2.)  วินิจฉัยถึงการส้ินสุดลงเฉพาะตัวของความเปนรัฐมนตรี 
 3.)  วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาลยุติธรรมกับศาลอ่ืน หรือระหวาง
ศาลอื่นดวยกัน 
 4.)  วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติท่ีไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว แตกอนท่ี
นายกรัฐมนตรีจะนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายพระมหากษัตริยเพ่ือลงพระปรมาภิไธย มีขอความแยงหรือ
ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม 
 อํานาจหนาท่ีท่ีเพิ่มข้ึนของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนี้เองท่ีเราเรียกวาการควบคุม 
“กอน” ท่ีกฎหมายจะประกาศใช ซ่ึงแตกตางจากการควบคุม “หลัง” จากท่ีกฎหมายประกาศใชแลว 
ซ่ึงเปนอํานาจแตเดิมท่ีเกิดข้ึนพรอมกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในป พ.ศ. 2489 การควบคุม “กอน” 
ท่ีกฎหมายประกาศใชอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาการควบคุมแบบนามธรรม (abstract control) 
กลาวคือ เปนระบบการควบคุมท่ีกําหนดใหคํารองขอใหมีการพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
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ของกฎหมายมาจากบุคคลหรือองคกรท่ีกําหนดไวโดยไมตองมีคดีพิพาท12 ซ่ึงแตกตางจากระบบ
การควบคุมแบบรูปธรรม (concrete control) ซ่ึงจะตองมีคดีพิพาทเสมอ ตามรัฐธรรมนูญท้ังสอง
ฉบับนี้ การควบคุม “กอน” ท่ีกฎหมายประกาศใช กําหนดใหสิทธิของสมาชิกรัฐสภาไมนอยกวา 1 
ใน 5 และนายกรัฐมนตรีท่ีจะรองขอตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได 
 5.)  วินิจฉัยอํานาจตุลาการรัฐธรรมนูญควบคุมรางพระราชบัญญัติแตเฉพาะในกรณีท่ี 
“เนื้อหา” ของรางพระราชบัญญัตินั้นแยงหรือขัดตอรัฐธรรมนูญ 
 6.)  วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีขอความแยงหรือขัดกับรัฐธรรมนูญ (มาตรา 
206) 
 เดิมนั้นรัฐธรรมนูญฉบับกอนมักจะบัญญัติวา ในการท่ีศาลจะใชบทบัญญัติแหง
กฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันแยงหรือขัดกับรัฐธรรมนูญ แตใน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน บัญญัติวา ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถา
ศาลเห็นเอง หรือคูความโตแยงโดยศาลเห็นวามีเหตุผลอันสมควร วาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ัน
แยงหรือขัดตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจึงมีลักษณะเอ้ืออํานวยตอการ
นํากฎหมายข้ึนสูการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดมากกวาแตกอน ท้ังนี้เพราะศาลไม
จําเปนตอง “แนใจ” วากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญจึงสงเร่ืองใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณา
เหมือนอยางในอดีตเทานั้น แตในกรณีท่ีคูความโตแยงวากฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญเพียงแตเห็นวา 
“มีเหตุผลอันสมควร” วากฎหมายน้ันขัดกับรัฐธรรมนูญก็พอ13 
 รัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจ 9 ประการ ไดแก
รัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2534 
 เขตอํานาจใหมของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับตาง  ๆ 
นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  
 รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2534 ไดเพิ่มอํานาจหนาท่ีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญข้ึน
ใหมอีก 3 ประการดวยกัน คือ 

1. วินิจฉัยวาขอบังคับของวุฒิสภา สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภาขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม (มาตรา 155) 
 วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรยอมมีอํานาจตราขอบังคับการประชุมของตนเองไดใน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภา รองประธานสภาและกรรมาธิการ 

                                                        
 12 สมยศ  เช้ือไทย.  (2535). คําอธิบายหลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป. หนา 61-62. 
 13 สมคิด  เลิศไพฑูรย. (2536). ตุลาการรัฐธรรมนูญ. หนา 59. 
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องคประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุมการเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติ การ
เสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไป การรักษา
ระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอ่ืนเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ขอบังคับ
ดังกลาวอาจขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญได จึงสมควรใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัยใน
ปญหานี้ 

2. วินิจฉัยวาพระราชกําหนดเปนไปเพื่อประโยชนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของ
ประเทศหรือความปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือปองปดภัย
พิบัติสาธารณะหรือไม (มาตรา 172 และมาตรา 173) 
 รัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2534 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมี
อํานาจหนาท่ีในสวนท่ีเกี่ยวของกับพระราชกําหนด  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจแตเพียงท่ี
เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติเทานั้น แมพระราชกําหนดจะมีลําดับช้ันทางกฎหมายลําดับเดียวกับ
พระราชบัญญัติก็ตาม 
 แตการท่ีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะพิจารณารางพระราชกําหนดไดนั้นจะตองเปน
กรณีท่ีสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
สมาชิกเทาท่ีอยูของแตละสภา เขาช่ือเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก เพื่อท่ี
ประธานแหงสภาจะไดสงตอไปยงัคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
 การวินิจฉัยดังกลาว รัฐธรรมนูญบัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจแตเพียง
วินิจฉัยวารางพระราชกําหนดนั้นเปนไปเพื่อประโยชนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
หรือความปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะหรือไมเทานั้น สวนการท่ีรางพระราชกําหนดจะไดผานการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
หรือไม หรือเปนการออกพระราชกําหนดในกรณีฉุกเฉิน ท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะ
หลีกเล่ียงไดหรือไมนั้น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจในการพิจารณา 

3. การตีความรัฐธรรมนูญ 
 การตีความรัฐธรรมนูญเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐสภา ตอมาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
และศาลยุติธรรมตางก็มีอํานาจหนาท่ีนี้เชนกัน ในระยะหลังสภานิติบัญญัติจะมีอํานาจตีความ
รัฐธรรมนูญก็แตเฉพาะในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของสภาเทานั้น เชน มาตรา 141 รัฐธรรมนูญ
ฉบับป พ.ศ. 2521 บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 191 ถามีปญหาท่ีจะตองตีความรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของรัฐสภา ใหเปนอํานาจของรัฐสภาท่ีจะตีความและใหถือวาการตีความของ
รัฐสภาเปนเด็ดขาด” 
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 รัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2534 ไดสรางหลักการใหมข้ึนดวยการตัดอํานาจการตีความ
รัฐธรรมนูญของรัฐสภาลงท้ังหมด และมอบอํานาจการตีความรัฐธรรมนูญใหแกคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญแทน ดังบัญญัติไวในมาตรา 207 วา “ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภา หรือสภา
ผูแทนราษฎรมีมติวากรณีมีปญหาท่ีจะตองตีความรัฐธรรมนูญ ใหนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 
ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผูแทนราษฎรแลวแตกรณี สงเร่ืองใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย” 
 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญวาดวยการชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในอดีต 
 เร่ืองการแกไขปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาลมีการบัญญัติข้ึนเปนคร้ังแรกใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517  ท้ังนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญดังกลาวไดบัญญัติถึงการจัดต้ัง
ศาลอ่ืน นอกเหนือจากศาลยุติธรรมไวเปนคร้ังแรกเชนกัน ดังปรากฏในมาตรา 212 ท่ีบัญญัติวา  
 “ศาลปกครองและศาลในสาขาแรงงาน  สาขาภาษี  หรือสาขาสังคม จะต้ังข้ึนก็แตโดย
พระราชบัญญัติ 
 การแตงตั้ง และการใหผูพิพากษาพนจากตําแหนง อํานาจหนาท่ีของศาล ตลอดจนวิธี
พิจารณาของศาลตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลนั้น”  
 ดวยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2517 มาตรา 213 จึงบัญญัติในเรื่องการวินิจฉัยปญหา
อํานาจหนาท่ีระหวางศาลวา “ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาลยุติธรรมกับศาลอ่ืน 
หรือระหวางศาลอื่นดวยกัน ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัย” จากนั้น รัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ 
มาอีกหลายฉบับก็ไดบัญญัติเร่ืองการวินิจฉัยปญหาอํานาจหนาท่ีระหวางศาลไวทํานองเดียวกัน คือ 
 1)   รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2521  
 2)  รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2534  
 3)   รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2534 แกไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2538 
 แมรัฐธรรมนญูท้ัง 3 ฉบับท่ีกลาวมาจะมีบทบัญญัติท่ีกําหนดถึงการใหมีการจัดต้ังศาลอ่ืน
นอกจากศาลยตุิธรรม เชนรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2521 มาตรา 170 ท่ีบัญญัติวา “บรรดาศาลท้ังหลายจะ
ตั้งข้ึนไดกแ็ตโดยพระราชบัญญัติ” หรือรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2534 มาตรา 187 ท่ีบัญญัติวา “บรรดาศาล
ท้ังหลายจะต้ังข้ึนไดกแ็ตโดยพระราชบัญญัติ”  ก็ตาม แตท่ีถือวามีความชัดเจนในแงของการแยกระบบ
ศาลออกเปน ”ระบบศาลคู” เปนคร้ังแรกกคื็อ รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2538 โดยไดบัญญัติไวดังนี ้
 มาตรา 175 “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ ” 
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 มาตรา 195 ทวิ “พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังและใหตุลาการในศาลปกครองพนจาก
ตําแหนง 
 กอนเขารับหนาท่ีคร้ังแรกตุลาการในศาลปกครองตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหา-
กษัตริยดวยถอยคําตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ” 
 มาตรา 195 ตรี “การแตงต้ังและการใหตุลาการในศาลปกครองพนจากตําแหนงตองไดรับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติแลวจึงนําความกราบ
บังคมทูล 
 การเล่ือนตําแหนง การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาลปกครอง ตอง
ไดรับความเหน็ชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ ” 
 มาตรา 195 จัตวา “การแตงต้ังและการใหผูพิพากษาหรือตุลาการในศาลอ่ืนนอกจากศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหารพนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดแีละวิธีพจิารณา
ของศาลดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลนั้น ” 
 มาตรา 195 เบญจ “ในกรณท่ีีมีปญหาเกีย่วกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาลยุติธรรมกับศาล
อ่ืน หรือระหวางศาลอ่ืนดวยกัน ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูวินจิฉัย ” 
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับ พ.ศ. 2538 นี้ เปนท่ีมาของรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบันในการบัญญัติถึงการมี “ระบบศาลคู”  อยางไรก็ตาม แมรัฐธรรมนูญท้ัง 4 ฉบับท่ีกลาวมา จะ
บัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนองคกรวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาล แต
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็มิไดมีโครงสราง ท่ีมา และสถานภาพดังเชนศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน และเปนท่ีนาสังเกตวา แมรัฐธรรมนูญท้ัง 4 ฉบับ จะมีบทบัญญัติเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับ
อํานาจหนาท่ีระหวางศาล แตคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซ่ึงทําหนาท่ีดังกลาวก็ไมเคยวินิจฉัยปญหานั้น
เลย  ท้ังนี้ อาจเนื่องจากเพราะไมมีการจัดต้ังศาลอ่ืนในระบบศาลคูข้ึน นั่นก็คือ ศาลปกครอง 
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บทที่ 3 
เขตอํานาจและวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

และศาลปกครองในตางประเทศ 
 
 ในบทนี้จะกลาวถึงระบบการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองใน
ตางประเทศ รวมถึงโครงสรางขององคการและบุคลากร การปฏิบัติหนาท่ี ตลอดจนขอบเขตของ
อํานาจหนาท่ี ท้ังนี้เพื่อนํามาเปรียบเทียบขอเหมือนกับขอแตกตาง ของระบบการพิจารณาคดี
ปกครองของประเทศตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
2. ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน 

 
3.1 ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

3.1.1 ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสในอดีตท่ีผานมาน้ัน  เปนประเทศที่ไมมีระบบศาล
รัฐธรรมนูญท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมกฎหมายมิใหขัดรัฐธรรมนูญ โดยมีเหตุผลเนื่องมาจาก
กฎหมาย อันไดแก การแสดงซ่ึงเจตนารมณรวมกันของปวงชน เพื่อทําการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายบางประเภท โดยองคกรท่ีทําหนาท่ี “ศาลรัฐธรรมนูญ” เปนองคกรท่ีมี
ความเปนอิสระและมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการกระทําทางการเมือง และกฎหมายตาง ๆ มิ
ใหขัดกับรัฐธรรมนูญนั้น จึงมีไดก็เฉพาะในประเทศท่ีมีรัฐธรรมนูญท่ีเปนลายลักษณอักษร และมี
การนําระบบ “การแบงแยกอํานาจ” (separation des pouvoirs) มาใชในระบบการปกครองของ
ประเทศ14 

                                                        
 14 นันทวัฒน  บรมานันท. (2541).  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส : ขอคิดเพ่ือการปรับปรุง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทย.  หนา 3. 
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 ประเทศฝรั่งเศสไดจัดใหมีการบัญญัติรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณอักษรข้ึนในป ค.ศ. 
1971 เปนฉบับแรก จากนั้นก็ไดมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดย
ควบคุมกฎหมายมิใหขัดรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศส จัดเปนระบบการควบคุมแบบปองกัน กลาวคือ 
เปนระบบที่มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีการใชอํานาจควบคุมรางกฎหมายมิใหขัดกับรัฐธรรมนูญ 
กอนท่ีจะมีการประกาศบังคับใช การควบคุมดังกลาวเปนการใหอํานาจแกองคกรตุลาการ
รัฐธรรมนูญ ท่ีจะเขาไปควบคุมตรวจสอบส่ิงท่ีกําลังจะเปนกฎหมายมิใหขัดรัฐธรรมนูญดวย มี
จุดมุงหมายท่ีจะใหองคกรนิติบัญญัติปฏิบัติหนาท่ีอยูในขอบเขตท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว จนกวาจะ
ไดมีการวินิจฉัยถึงความถูกตองดวยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 61 วรรคสองของรัฐธรรมนูญประเทศ
ฝร่ังเศสกําหนดไววา15 “กอนท่ีจะมีการประกาศใชรัฐบัญญัติประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐหรือ
นายกรัฐมนตรี หรือประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จํานวนหกสิบคน อาจรองขอตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อใหวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
บัญญัติสามารถรองขอตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อใหวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
รางกฎหมายน้ันกอนได” โดยบทบัญญัติดังกลาวนี้เปนกลไกท่ีนํามาใชในการรักษาขอบเขตระหวาง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับกฎหมายธรรมดา โดยการท่ีผูมีอํานาจตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ
สามารถรองขอตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณานั้นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็จะ
พิจารณาถึงระบบการแบงอํานาจในการตรากฎหมายธรรมดากับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกอน 
โดยพิจารณาจากเนื้อหาท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดเปนสําคัญ กลาวคือ16 เร่ืองใดท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว 
ตองตราเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เร่ืองดังกลาวจะเปนเพียงสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ก็ไม
สามารถบรรจุอยูในรางกฎหมายธรรมดาได เม่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจพบวามีการตรา
กฎหมายไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ก็มีผลทําใหบทบัญญัตินั้นไมสามารถประกาศใชเปน
กฎหมายได 

3.1.1.1 โครงสรางของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส  
  จะไดรับการยอมรับเสมือนเปนศาลรัฐธรรมนูญ และเปนองคกรหนึ่งท่ีใชอํานาจ
ตุลาการ จะมีคณะกรรมการอยู 2 ประเภท คือ ประเภทแรก คณะกรรมการโดยตําแหนงซ่ึงจะ
ประกอบดวยประธานาธิบดี และอดีตประธานาธิบดี และประเภทที่ 2 คือ คณะกรรมการโดยเสนอ
ช่ือซ่ึงจะมีท้ังหมด  9 คน  โดยภายใน  9 คนนี้  3 คน  มาจากการเสนอช่ือของประธานสภา

                                                        
 

15 นันทวัฒน  บรมานันท. (2541).  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส : ขอคิดเพ่ือการปรับปรุง

กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย. หนา 54 – 55. 

 
16 นันทวัฒน  บรมานันท.  แหลงเดิม. หนา 58. 
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ผูแทนราษฎร สวนอีก 3 คนสุดทายมาจากการเสนอช่ือของประธานวุฒิสภา และเม่ือกรรมการโดย
เสนอช่ืออยูครบ 3 ป ตองมีการใหกรรมการประเภทนี้ออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเพ่ือใหมีการ
เสนอช่ือใหมและกรรมการจะดํารงตําแหนงซํ้าอีกไมได 
  ในการแตงต้ังตุลาการรัฐธรรมนูญหรือผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญในหลาย
ประเทศท่ีไดรับการยอมรับ สามารถแยกไดเปน 3 ระบบ คือ 

1. ระบบท่ีใหบุคคลคนเพียงคนเดียว หรือหลายคนเปนผูแตงต้ัง 
2. ระบบท่ีใหองคกรเปนผูแตงต้ัง 
3. ระบบผสม 

  โดยในกรณีของฝร่ังเศสนั้นเปนกรณีท่ีบุคคลหลายคนเปนผูแตงตั้งนั้น โดยมอบ
อํานาจใหประธานาธิบดี ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภาเปนผูมีอํานาจซ่ึงในระบบ
นี้แมจะเปนการแตงต้ังในลักษณะการคานอํานาจกันระหวางอํานาจบริหารและนิติบัญญัติก็ตาม แต
ก็มีขอสังเกตวาในระบบของฝร่ังเศส พรรคการเมืองฝายเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรตองการ
บุคคลใดมาเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญยอมมีโอกาสคอนขางมาก 
ประเด็นท่ีนาสนใจในระบบของฝร่ังเศสนี้คือ เหตุใดในรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศสและกฎหมายวาดวย
วิธีพิจารณาของตุลาการรัฐธรรมนูญท่ีกฎหมายบัญญัติอยูในรูปของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
มิไดกําหนดถึงคุณสมบัติของผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงตุลาการรัฐธรรมนูญไวเหมือนอยาง ในประเทศ
สหพันธรัฐเยอรมัน หรือประเทศออสเตรีย ซ่ึงในทางปฏิบัติในประเทศท่ีมิไดกําหนดคุณสมบัติของ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญไว ประธานาธิบดี และผูมีอํานาจเสนอช่ือมักจะ
สอบถามนักกฎหมายตาง ๆ มักจะแตงต้ังจากทนายท่ีมีช่ือเสียงผูพิพากษาระดับสูงหรือศาสตราจารย
ทางกฎหมาย โดยเฉพาะองคประกอบของตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือศาลรัฐธรรมนูญในประเทศ
ฝร่ังเศส มักจะประกอบดวยนักปฏิบัติ และอดีตนักการเมืองสวนใหญมักจะเปนรัฐมนตรีควบคูกัน
ไป 
  ดังนั้นจึงเห็นไดวา การควบคุมกฎหมายมิใหขัดรัฐธรรมนูญของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญฝร่ังเศส เปนระบบการควบคุมแบบปองกัน (Preventive) คือ เปนระบบการควบคุม
กฎหมายในขณะรางและกอนท่ีจะนําไปประกาศใชจึงเปนการควบคุมท่ีมีลักษณะนามธรรม ซ่ึง
หมายถึงการควบคุมท่ีเร่ิมตนจากบุคคลหรือองคกรผูมีอํานาจทางการเมืองในลักษณะท่ีไมตองมีคดี
พิพาท 

3.1.1.2 หนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
  หนาท่ีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝร่ังเศสสามารถจําแนกได
ออกเปน 4 ประเภทใหญไดดังนี้ 
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1. หนาท่ีในการพิจารณาพิพากษาปญหาวาการดํารงตําแหนงท่ีไดมาจากการ
เลือกต้ังในระดับตาง ๆ นั้น เชน ตําแหนงวุฒิสมาชิก หรือตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขัดกับ
เง่ือนไขตามรัฐธรรมนูญหรือไมนอกจากนั้นยังมีอํานาจในการพิจารณาวาประธานาธิบดีขาด
เง่ือนไขตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญหรือไม 

2. หนาท่ีในการที่จะทําการตัดสินวา การเลือกต้ังท้ังในระดับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ระดับวุฒิสมาชิกและระดับการเลือกต้ังตําแหนงประธานาธิบดีตลอดจนการหยั่งเสียง
ประชามติ (Referendum) ดําเนินการไปอยางถูกตองหรือไม โดยกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือตุลาการ
รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสจะทําหนาท่ีเปนเสมือนผูดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยตลอดจนความ
ถูกตองในเร่ืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งท่ีมีความสําคัญ 

3. หนาท่ีในการควบคุมกฎหมาย หรือระเบียบของรัฐสภามีความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม กลาวอีกนัยหนึ่งวา ตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสทําหนาท่ีเชนเดียวกับตุลาการ
รัฐธรรมนูญในประเทศอ่ืน ในอันท่ีจะเปนหลักประกันใหกับรัฐธรรมนูญ ซ่ึงถือวาเปนกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ 

4. ออกความเห็นในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับมาตรการใชอํานาจในภาวะฉุกเฉินของ
ประธานาธิบดีตามมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญ แตถึงอยางไร อํานาจในสวนนี้ถือเปนอํานาจในการ
ออกความเห็นมิใชอํานาจผูกพัน ดังนั้นประธานาธิบดีจะฟงหรือไมฟงก็ได 
 

3.1.1.3 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
  การควบคุมกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ใหมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
นั้น สามารถจําแนกแนวทางในการควบคุมไดเปน 2 แนวทางดังนี้ 
  แนวทางแรก คือ เปนการควบคุมแบบไมบังคับ (facultative control) โดยตุลาการ
รัฐธรรมนูญประเทศฝร่ังเศสอาจมีสิทธิในการควบคุมความถูกตองในความชอบของกฎหมายวามี
ความขัดหรือสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไม เพื่อใหตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความ
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญนั้นสามารถทําได  4 กรณี คือ 
  กรณีท่ีหนึ่ง รัฐบาลสามารถรองเรียนตอตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อท่ีจะใหมีการ
พิจารณาวากฎหมายท่ีออกโดยสภามีเนื้อหากาวกายอํานาจในการออกทฤษฎีตามท่ีรัฐธรรมนูญ
กําหนดใหกับฝายบริหารหรือไม ซ่ึงตุลาการรัฐธรรมนูญจะเปนผูช้ีขาดประเด็นดังกลาว 
  กรณีท่ีสอง ประธานาธิบดี หรือนายกรัฐมนตรี หรือประธานสภาผูแทนราษฎร 
หรือประธานวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนหกสิบคน หรือวุฒิสภาสมาชิกจํานวน
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หกสิบคนตางก็สามารถรองเรียนตอตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อใหพิจารณาวากฎหมายท่ีไดผานความ
เห็นชอบจากรัฐสภา กอนการประกาศใชมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไม 
  กรณีท่ีสาม ตุลาการรัฐธรรมนูญในอดีตนั้น เคยไดรับการรองเรียนจากประธาน
วุฒิสภาในการพิจารณาตัดสินวากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงท่ีผาน
ข้ันตอนการหยั่งเสียงประชามติขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม ซ่ึงปรากฏวา ตุลาการรัฐธรรมนูญสมัย
นั้นไดประกาศวาไมมีอํานาจในการพิจารณาประเด็นดังกลาว เพราะไมมีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
ตอมาไดขยายอํานาจในการออกกฎหมายดวยข้ันตอนการออกเสียงประชามติ ทําใหนักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญมีความเห็นวาตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสมีสิทธิท่ีจะไดรับการรองเรียนเพื่อพิจารณา
ตัดสินวากฎหมายท่ีผานกระบวนการหยั่งเสียงประชามติ ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม 
  กรณีท่ีส่ี ตามมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส ไดกําหนดไววา ประธานาธิบดี 
หรือนายกรัฐมนตรี หรือประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จํานวน 60 คน หรือวุฒิสมาชิก จํานวน 60 คน สามารถท่ีจะรองเรียนใหตุลาการรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวาสนธิสัญญาระหวางประเทศ หรือขอตกลงระหวางประเทศท่ีลงนามโดยฝายบริหารขัด
กับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญหรือไม กอนท่ีจะไปสูการใหสัตยาบัน ดังจะเห็นไดวาในป ค.ศ. 1992 
ประธานาธิบดีใหนําสนธิสัญญาณมาสทริกท (Maastricht) ซ่ึงกอต้ังสหภาพยุโรป เพื่อใหตุลาการ
รัฐธรรมนูญพิจารณาวาสนธิสัญญาดังกลาวนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญของประเทศฝร่ังเศสหรือไม ซ่ึง
ปรากฏวาตุลาการรัฐธรรมนูญมีความเห็นวา หลายสวนของสนธิสัญญาขัดกับรัฐธรรมนูญและ
สงผลใหตองมีการแกไขรัฐธรรมนูญกอนท่ีจะใหมีการลงสัตยาบันกับสนธิสัญญาดังกลาว17 
  สวนแนวทางท่ีสอง เปนการควบคุมแบบบังคับ (Obligator control) กลาวคือ 
มาตรา 61 ของรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส กําหนดไววากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic law) ใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับการเลือกต้ังของประธานาธิบดี หรือในสวนท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของรัฐสภา 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญกอนท่ีจะประกาศใชมาตรา 61 วรรคแรก
ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศสไดบัญญัติถึงการที่จะตองมีการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกอนท่ีจะมีการประกาศใช การตรวจสอบนี้เปน
ลักษณะพิเศษท่ีสําคัญ เพราะรัฐธรรมนูญได “บังคับ” เอาไววา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
“ตอง” ไดรับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศใช ในขณะที่กฎหมายธรรมดา 
“อาจ” ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประการใช 

                                                        
 

17 สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน. (2540, 16 – 22 พฤษภาคม). “ตุลาการรัฐธรรมนูญ. (4).” เนชั่นสุดสัปดาห.      

หนา 20. 
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3.1.1.4 วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
  ประเทศฝร่ังเศสไมมีกฎหมายเฉพาะท่ีกลาวถึงวิธีพิจารณาของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเอาไว แตมีบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิธีพิจารณาของ
คณะตุลาการ ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศสอยู 4 ประเภทคือ 

1. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดี 
2. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดี 
3. กฎเกณฑของฝายบริหารรัฐกฤษฎีกา 
4. กฎเกณฑภายในกระบวนวิธีพิจารณา 

 
1. บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา  56 ถึง  มาตรา  63 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา 61 ท่ีเปนการกลาวถึงวิธีพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในการ
พิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในการพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญและรางขอบังคับรัฐสภา 
 

2. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดองคกรและการดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญรวมท้ังกระบวน
พิจารณาและการกําหนดระยะเวลาในการเสนอขอขัดแยงตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ จึงไดมีการ
ทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวออกมา คือ รัฐกําหนดประกอบรัฐธรรมนูญท่ี 58-1067 ซ่ึง
ผานการแกไขเพิ่มเติมแลวอีก 4 คร้ัง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ดังกลาวแบงเปน 3 หมวด คือ 
องคประกอบการดําเนินงานและบทบัญญัติอ่ืน ๆ เฉพาะหมวด 2 เทานั้น ท่ีจะกลาวถึงวิธีพิจารณา
ความชอบดวยกฎหมายของรัฐธรรมนูญ 

3. กฎเกณฑของฝายบริหารรัฐกฤษฎีกา (decret) ท่ี 59-1293 ซ่ึงออกตามความ
ในมาตรา 15 แหงรัฐกําหนดประกอบรัฐธรรมนูญ เปนเร่ืองราวเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการตุลาการ มีการกําหนดถึงการรับเร่ืองของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเอาไว
ดวย 

4. กฎเกณฑภายใน ไมปรากฏวามีกฎเกณฑภายในเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณา
ความชอบดวยกฎหมายของรัฐธรรมนูญเอาไว มีเพียงกฎเกณฑภายในเกี่ยวกับกระบวนพิจารณา
เกี่ยวกับความถูกตองของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาสมาชิกเทานั้น 
 วิธีพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของรัฐธรรมนูญ แบงไดดังนี้ 
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1. วิธีพิจารณาของการควบคุมขอบเขตการใชอํานาจนิติบัญญัติระหวางฝายนิติ
บัญญัติกับฝายบริหาร 
  มาตรา 26 แหงรัฐกําหนดประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวยังไดกําหนดรูปแบบ
คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไววาคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นเปน
กฎหมายท่ีอยูในอํานาจการจัดทําของฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร จากน้ันคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญจะตองแจงผลการวินิจฉัยใหนายกรัฐมนตรีทราบและตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดวย 

2. กระบวนการตามมาตรา 41 แหงรัฐธรรมนูญ มาตรา 41 แหงรัฐธรรมนูญ
บัญญัติวา 
  “มาตรา 41” ในระหวางการพิจารณารางกฎหมาย ปรากฏวารางรัฐธรรมนูญ
ท่ีเสนอใหม หรือรางแกไขเพิ่มเติมกฎหมายของสมาชิกรัฐสภาไมอยูในเขตอํานาจการตรารัฐบัญญัติ
หรือขัดกับการมอบอํานาจใหตรารัฐบัญญัติหรือขัดกับการมอบอํานาจใหตรารัฐกําหนดตามความ
ในมาตรา 38 รัฐบาลอาจเสนอไมใหสภารับรางดังกลาวไวพิจารณาได 
  กรณีท่ีเกิดความเห็นขัดแยงกันระหวางรัฐบาลกับประธานสภาท่ีเกี่ยวของใน
เร่ืองดังกลาว หากฝายใดฝายหนึ่งรองขอ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตองทําการวินิจฉัยชี้ขาดภายใน
แปดวัน 
  บทบัญญัติหนึ่งซ่ึงมีข้ึนเพื่อรักษาขอบเขตของการจัดทํากฎหมายระหวางฝาย
นิติบัญญัติกับฝายบริหาร โดยมีการขยายความถึงข้ันตอนการดําเนินการในมาตรา 41 ในรัฐกําหนด
ประกอบรัฐธรรมนูญท่ี 58-1067 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 ถึงมาตรา 29 
  เนื้อหาสาระของมาตรา 41 จะเปนเร่ืองเกี่ยวกับการยุติขอขัดแยงระหวาง
รัฐบาลกับรัฐสภา กรณีเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจในการจัดทํากฎหมาย 

3.1.1.5 การวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
   การลงมติวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
   ในการวินิจฉัยปญหาท้ังหลายขององคกร คณะกรรมการรัฐธรรมนูญจะตองมี
สมาชิกมาประชุมอยางนอย 7 ทาน จึงจะเปนองคประชุม18 (จากจํานวนสมาชิกของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญท้ังสองประเภท) ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน ประธานตุลาการรัฐธรรมนูญจะเปนผู

                                                        
 

18 Prelot marcel,  Institution  Politiques  et  Droit  Constitutionnel.  (Paris : Dalloz, 1963)  p. 793. อาง

ใน นันทวัฒน  บรมานันท.  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส : ขอคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญไทย. หนา 110. 
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มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด เวนแตในกรณีการพิจารณาความเปนคนไรความสามารถของประธานาธิบดี
จึงจะตองมีเสียงเปนเอกฉันท 
 โดยการทําคําวินิจฉัยและผลของคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือ
ศาลรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสนั้น เนื่องจากองคกรท่ีทําหนาท่ีควบคุมตรวจสอบกฎหมายมิใหขัด
รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสนั้น จัดทําอยูในรูปของการรวมอํานาจไวท่ีองคกรพิเศษเพียงองคกรเดียว 
ดังนั้น จึงเปนการควบคุมตรวจสอบโดยผานกระบวนการควบคุมแบบ abstract controle และ 
concrete controle คือ ผลของคําวินิจฉัยนอกจากจะผูกพันองคกรเจาหนาของรัฐ และบุคคลผูมีสวน
ไดเสียแลวผลของคําวินิจฉัยยังมีผลครอบคลุมไปยังองคกรเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ และปจเจกชนอ่ืนใหตอง
ถือตาม คําวินิจฉัยดวย โดยเฉพาะในกรณีท่ีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวากฎหมายใด
ขัดหรือไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ อันจะมีผลเปนการเพิกถอนผลบังคับทางกฎหมายของกฎหมาย
ฉบับนั้น ๆ ดวยในตัวเอง โดยไมตองใหองคกรนิติบัญญัติตรากฎหมายข้ึนมายกเลิกบทบัญญัติแหง
กฎหมายดังกลาวซํ้าซอนกับคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญอีก 
 การวินิจฉัยช้ีขาดและผลของคําวินิจฉัยในกรณีการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้น สามารถแบงไดเปน 

1. การวินิจฉัยช้ีขาดและผลของคําวินิจฉัย กรณีการควบคุมขอบเขตการใช
อํานาจนิติบัญญัติระหวางฝายบริหาร เม่ือมีปญหาวากฎหมายท่ีจะประกาศใชบังคับมีบทบัญญัติใดท่ี
อยูในขอบเขตอํานาจของฝายบริหารคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะตองทําการวินิจฉัยช้ีขาดวาเร่ือง 
ดังกลาวเปนเร่ืองท่ีอยูในอํานาจของฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 26 แหง
รัฐกําหนดประกอบรัฐธรรมนูญท่ี 58 – 1067 ซ่ึงคําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีผลผูกพัน
ท้ังฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส 

2. การวินิจฉัยช้ีขาดและผลของคําวินิจฉัยกรณีการควบคุมท่ีรัฐธรรมนูญบังคับ
ไวใหตองทําคือ 

ก. ขอบังคับสภาในกรณีท่ีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขอบังคับสภา
ท่ีตรวจสอบ “สอดคลอง” กับรัฐธรรมนูญ สภาซ่ึงเปนเจาของขอบังคับนั้นก็สามารถนํามาใชบังคับ
ไดทันที แตถาหากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเห็นวาขอบังคับสภาไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญก็จะ
สงขอบังคับนั้น กลับไปใหสภาเจาของขอบังคับพิจารณาใหม 

ข. คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ มีผลผูกพันสภา 
เจาของขอบังคับใหตองปฏิบัติตาม 
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ค. ในสวนของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะ
มีคําวินิจฉัยได 3 กรณี คือ 

1.) วินิจ ฉัยว าร างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญซ่ึงเม่ือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญแลวก็จัดใหมีการประกาศใชบังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

2.) วินิจฉัยวารางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไมสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ 

3.) การวินิจฉัยช้ีขาดของคําวินิจฉัยกรณีความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
กฎหมายท่ัวๆ ไป 

4.) กรณีวินิจฉัยช้ีขาดและผลของคําวินิจฉัยกรณีการตรวจสอบ 
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญพันธะกรณีระหวางประเทศ รางพันธกรณีระหวางประเทศ 

3.1.1.6 สรุปสาระสําคัญของวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
ประเทศฝร่ังเศส 
   บทบาทและอํานาจของตุลาการรัฐธรรมนูญประเทศฝร่ังเศสมิใชวามีลักษณะเปน
หนึ่งเดียวมาต้ังแตตน แตไดมีการพัฒนาและขยายขอบอํานาจในชวงระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป 
อํานาจและหนาท่ีของตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสนั้น มีอยูในขอบเขตท่ีคอนขางจะจํากัด ทําหนาท่ี
ในการตีความกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญยังไมเต็มท่ี อยางไรก็ตาม นับต้ังแตมีการ
แกไขรัฐธรรมนูญ บทบาทอันจํากัดของตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสผูกพันกับขอเท็จจริงท่ีวาผูท่ีจะ
มีสวนเรียกรองใหตีความรัฐธรรมนูญในการพิจารณากฎหมายวาเปนไปตามรัฐธรรมนูญหรือไมนั้น 
จะจํากัดอยูเฉพาะองคกรซ่ึงอยูในฝายบริหาร เชน ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี ประธาน
รัฐสภาหรือประธานวุฒิสภา ซ่ึงในความเปนจริงยอมเปนไปไดยากท่ีฝายบริหารจะยอมใหตุลาการ
รัฐธรรมนูญมาพิจารณากฎหมายท่ีตนเองบัญญัติหรือเสนอแนะ ดังนั้น จึงไดมีการปฏิรูปแกไข
อํานาจของตุลาการรัฐธรรมนูญดวยกฎหมาย ซ่ึงเปดโอกาสใหกลุมตาง ๆ ท้ังในสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา ในอันท่ีจะเรียกรองใหตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณากฎหมายน้ันใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญหรือไม 

3.1.2 ศาลปกครองของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 ประเทศฝรั่งเศสไดช่ือเปนแมบทของระบบศาลปกครอง เปนตนกําเนิดของระบบศาลคู 
คือ ศาลปกครองและศาลยุติธรรมแยกจากกัน ระบบการพิจารณาคดีปกครองของฝร่ังเศสเปน
พื้นฐานและมีอิทธิพลตอการกอกําเนิดของระบบการพิจารณาคดีของประเทศตาง ๆ ในภาคพื้น
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ยุโรปในประเทศฝร่ังเศสนั้น นอกจากจะมีขบวนการยุติธรรม แบบท่ีมีอยูในประเทศอ่ืน ๆ แลว ยังมี
ขบวนการของศาลปกครองซ่ึงต้ังอยูบนรากฐานของกฎหมายปกครองอีกดวย 
 การมีกฎหมายปกครองเปนปรากฏการณท่ีรับไดวามีลักษณะพิเศษและมีประวัติความ
เปนมา โดยเฉพาะจุดเร่ิมตนของวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและศาลปกครองอยูท่ีตัวบท
พื้นฐานหลายบทซ่ึงออกมาในลักษณะตาง ๆ กันในยุคการปฏิวัติใหญ จากหลักเกณฑท่ีวางไวและ
จากการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองในสมัยตอมา กฎหมายปกครองของฝร่ังเศสก็กอตัวเปนรูป
เปนรางมีหลักเกณฑและมีรากฐานท่ีม่ันคงมาจนทุกวันนี้ หลักการพ้ืนฐานนั้นไดมีการเนนถึงการ
แบงแยกอํานาจระหวางอํานาจตุลาการและอํานาจของฝายบริหารไว 
 กฎหมายปกครองฝร่ังเศส มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือมีเอกลักษณ 2 ประการ19 คือ  

1. ฝายปกครองไมอยูภายใตบังคับของหลักกฎหมายเอกชน แตอยูภายใตหลักกฎหมาย
พิเศษ (กฎหมายปกครอง) 

2. ฝายปกครองไมอยูภายใตการควบคุมในทางกฎหมายของศาลธรรมดา ซ่ึงหมายถึง
ศาลที่มีอํานาจพิพากษาคดีระหวางเอกชนกับเอกชน ซ่ึงเรียกวา “ศาลยุติธรรม” แตอยูภายใตการ
ควบคุมในทางกฎหมายของศาลพิเศษซ่ึงเรียกวา “ศาลปกครอง” อนึ่งในฝร่ังเศสมีหลายกรณีท่ีฝาย
ปกครองอยูภายใตบังคับของกฎหมายเอกชนและอยูภายใตการควบคุมในทางกฎหมายของศาล
ยุติธรรมภายใตเง่ือนไขอยางเดียวกับพลเมืองท้ังหลายท่ีเปนเอกชน 
 หลักการพื้นฐานกฎหมายปกครองของฝร่ังเศสศึกษาไดจากกฎหมายตาง ๆ ดังนี้ 

1. กฤษฎีกา (Décret) ลงวันท่ี 22 ธันวาคม ค.ศ. 1789 มาตรา 7 ระบุไววา “อํานาจตุลา
การไมสามารถกาวกายหรือแทรกแซงการบริหารทองถ่ินหรือการบริหารอ่ืนใด”  

2. กฎหมายฉบับลงวันท่ี 16 – 24 สิงหาคม ค.ศ. 1790 มาตรา 13 ระบุวา “หนาท่ีในทาง
ยุติธรรมนั้นแตกตางและแยกจากหนาท่ีในทางปกครอง (ยกเวนกรณีความผิดอาญาของขาราชการ) 
ผูพิพากษาไมอาจจะกอใหเกิดความยุงยากไมวาดวยวิธีการใด ๆ แกการดําเนินงานขององคกร
ปกครอง ท้ังไมอาจเรียกเจาหนาท่ีฝายปกครองใหมาปรากฏตัวตอศาลดวยเหตุผลแหงการปฏิบัติ
หนาท่ีผูพิพากษาของตน” ผูใดที่ฝาฝนยอมมีโทษฐานปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบตามระเบียบแบบแผน 
 สาระสําคัญของหลักการก็คือ การหามศาลยุติธรรมพิพากษาคดีท่ีฝายปกครองมี
สวนเกี่ยวของ อยางไรก็ดีในปจจุบันนี้ไดมีการแปลความหมายของหลักการดังกลาวไปในทางท่ีถือ
วาหลักการดังกลาวเปนพื้นฐานทางกฎหมายของคําพิพากษาของศาลปกครองท้ัง ๆ ท่ีมิไดมีการ
แกไขเปล่ียนแปลงหลักการนี้แตอยางใด กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่ศาลปกครองมีอํานาจพิพากษา

                                                        
 

19 อิสสระ นิติทัณฑประภาศ. (2522). คําสอนวิชากฎหมายปกครองเปรียบเทียบ เลม 1.  หนา 16. 
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คดีใดนั้น ก็โดยอาศัยหลักการแบงแยกหนาท่ีในทางปกครองและอํานาจหนาท่ีในทางตุลาการ
ดังกลาวเปนพื้นฐาน ฉะนั้นหลักการดังกลาวจึงเปนหลักสําคัญอยางหนึ่งของระบบกฎหมาย
ปกครองฝรั่งเศสในปจจุบัน20 และกฎหมายฉบับนี้ถือเปนหลักในการแบงแยกอํานาจศาลยุติธรรม
และศาลปกครอง ซ่ึงคอยวิวัฒนาการตอมาจนทุกวันนี้  

3. รัฐธรรมนูญ ฉบับวันท่ี 5 กันยายน ค.ศ. 1791 บัญญัติไวในมาตรา 3 วา “ศาลไม
สามารถดําเนินคดี หรือเรียกตัวเจาพนักงานมาใหการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
เจาพนักงานได” 

4. กฤษฎีกา วันท่ี 16 ฟรุคติดอร ป 3 ค.ศ. 1796 ระบุไววา “หามศาลเขาไปสืบเสาะหา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝายปกครอง”21  
  จากกฎหมายดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นชัดแจงวา ศาลไมสามารถเขาไปกาวกาย
ในทางกิจกรรมของทางปกครองได 
 คําจํากัดความของศาลปกครองของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 ศาลปกครองของฝร่ังเศสคือ ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวาง
องคการปกครองกับเอกชน ความเขาใจยังไมถูกตองทีเดียว เพราะคดีท่ีองคการปกครองพิพาทกับ
เอกชนนั้นมีอยูหลายกรณีท่ีอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมและในบางกรณีศาลปกครองก็มีอํานาจ
พิพากษาคดีท่ีพิพาทระหวางเอกชนท่ัวไปฝายหน่ึงกับเอกชนท่ีรับจางทํางานขององคการปกครอง
อีกฝายหนึ่ง 
 หนาท่ีของศาลปกครองของฝร่ังเศส (Attributions) 
 ศาลปกครองของฝร่ังเศสมีหนาท่ีหลัก 2 ประการ คือ หนาท่ีในการวินิจฉัยคดี
ปกครอง และทําหนาท่ีในการเปนท่ีปรึกษาของฝายบริหาร หนาท่ีท้ังสองประการนี้แยกออกจากกัน 
แตเปนไปในลักษณะท่ีไมเด็ดขาด เพื่อใหหนาท่ีท้ังสองประการสามารถสนับสนุนซ่ึงกันและกัน22  
 โครงสรางศาลปกครองของฝร่ังเศส 
 ศาลปกครองของฝร่ังเศส ประกอบดวยศาล 2 ระดับ คือ  

1. ศาลปกครอง (Tribunal administrates) ซ่ึงมี 25 ศาลในตัวประเทศฝร่ังเศส และอีก 4 
ศาลในจังหวัดโพนทะเล (เปนศาลปกครองช้ันตน) 

                                                        
 

20 อิสสระ นิติทัณฑประภาศ. (2522). คําสอนวิชากฎหมายปกครองเปรียบเทียบ เลม 1.  หนา 80. 

 
21 โกสินทร  วงศสุรวัฒน.  (2519, สิงหาคม). “ระบบศาลปกครองในประเทศฝรั่งเศส.” รัฐสภาสาร, 24. 

หนา 3. 

 
22

 สุรีรัตน  ประจนปจจนึก. (2538, มกราคม).  “ศาลปกครอง (อีกครั้ง).”  รัฐสภาสาร, 43. หนา 53. 
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2. Conseil d’Etat ซ่ึงถือเปนศาลปกครองสูงสุด 

Conseil d’ Etat
(ศาลปกครองสูงสุด)

ศาลปกครอง
ชั้นอุทธรณ

ศาลตรวจเงินแผนดิน

คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณผูล้ีภัย

ศาลตรวจเงินแผนดิน
ช้ันตน

ศาลปกครองช้ันตน

คณะกรรมการมารยาท
ของสภาวิชาชีพตาง ๆ

คณะกรรมการ
ขาราชการตาง ๆ

(กต., กพ., กค. ฯลฯ)

ศาลปกครองเฉพาะดานอ่ืน ๆ ฯลฯ

คดีปกครองทั่วไป

คดีปกครองเฉพาะดาน
 

ภาพท่ี 3.1  แผนภูมิแสดงการจัดองคกรของระบบศาลปกครองของฝร่ังเศส 
 

 นอกจากนี้ยังมีศาลตาง ๆ ท่ีจัดอยูในจําพวกศาลปกครองอีกหลายศาล สวนมากแตกตาง
กันตามลักษณะพิเศษของคดี ซ่ึงตองการความชํานาญพิเศษของผูพิพากษา เชน ศาลพิพากษา บัญชี
ของรัฐ  ศาลวินัยงบประมาณ  คณะกรรมการขอพิพาทเกี่ยวกับการเกณฑทหารและยังมี
คณะกรรมการตาง ๆ อีกเปนจํานวนมากท่ีมีฐานะเปนศาลปกครองช้ันตน มีอํานาจพิพากษาคดีท่ี
เกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ ในการปกครองโดยเฉพาะ ซ่ึงคําพิพากษาของศาลน้ัน ๆ อาจถูกเพิกถอน เพราะ
เหตุไมชอบดวยกฎหมายโดยคําพิพากษาของ Conseil d’Etat23 กลาวคือ คําพิพากษาหรือคําส่ัง คํา
                                                        
 

23  อิสสระ  นิติทัณฑประภาศ.  (2517).  “ระบบศาลปกครองฝรั่งเศส.” ศาลปกครอง บทความและ

วิเคราะหขอขัดแยงท่ีอภิปรายในสภานิติบัญญัติ.  หนา 52 – 53. 
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วินิจฉัยของศาลพิเศษและคณะกรรมการดังกลาว จะถูกควบคุมโดยตรงจาก Conseil d’Etat แตมิใช
เปนการควบคุมแบบการอุทธรณดังเชนกรณีของศาลปกครองแท ๆ (Tribunal Administrates) หาก
เปนการควบคุมโดยการเพิกถอนคําพิพากษาหรือคําส่ังคําวินิจฉัยท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงอาจ
เรียกวา “ศาลปกครองท่ีมีอํานาจพิเศษ” ถือวาเปนศาลปกครองช้ันตน ตั้งข้ึนมาตามกฎหมายเปน
รายๆ ไป โดยมากมักจะเปนศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ24  
 หนาท่ีของศาลปกครองชั้นตน 
 ศาลปกครองช้ันตนมีอํานาจหนาท่ี 2 ประการ คือ25  

1. หนาท่ีใหคําปรึกษาแกผูวาราชการจังหวัด ในเร่ืองท่ีกฎหมายระบุไวหรือในเร่ืองท่ี
ผูวาราชการจังหวัดขอคําปรึกษา 

2. เปนศาลช้ันตนในการพิจารณาคดีปกครอง 
 หนาท่ีท้ังสองประการก็มีสวนสนับสนุนซ่ึงกันและกัน คือจากการท่ีศาลไดให
คําปรึกษาฝายปกครองในขณะเดียวกันก็ไดรับขอมูลตาง ๆ จากฝายปกครองดวย 
 
 หนาท่ีของศาลปกครองสูงสุด หรือ Conseil d’Etat 
 Conseil d’Etat มีฐานะเปนท้ังท่ีปรึกษาของรัฐบาล และในขณะเดียวกันก็ยังทําหนาท่ี
ตุลาการในคดีปกครองอีกดวย ในฐานะท่ีเปนศาลปกครอง Conseil d’Etat เปนศาลอุทธรณและศาล
สูงสุด สําหรับการอุทธรณและฎีกาคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันตนตาง ๆ 
 นอกจากนี้ Conseil d’Etat ยังเปนศาลชั้นตนและช้ันสุดทายสําหรับคดีท่ีฟองขอใหเพิก
ถอนกฤษฎีกา (Decret) ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย26  
 โครงสรางของ Conseil d’Etat แบงออกเปน 5 แผนก ทําหนาท่ี 2 ดาน โดยแผนกท่ี 1 – 
4 จะปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะในดานการรางกฎหมายและใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกรัฐบาล สวน
แผนกท่ี 5 ปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะในดานการพิจารณาคดีปกครอง27  
 แมวา Conseil d’Etat จะมีการแยกหนวยงาน แตเจาหนาท่ีทุกคนก็มิไดแบงแยกไปดวย 
กลาวคือ ทุกคนทําหนาท่ีท้ังทางดานการใหคําปรึกษาแกฝายปกครอง และดานตุลาการ ใหแกฝาย
คดีปกครองควบคูกันไป สรุปก็คือวามีการแบงแยกหนวยงานแตมิไดแยกเจาหนาท่ีออกสําหรับ

                                                        
 24

 ประยูร  กาญจนดุล. (2522).  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ.  คําบรรยายชั้นปริญญาโท.  หนา 151. 

 25 สุรีรัตน  ประจนปจจนึก. (2538, มกราคม).  “ศาลปกครอง (อีกครั้ง).” รัฐสภาสาร, 43. หนา 56. 

 
26  อิสสระ  นิติทัณฑประภาศ.  (2517).  เลมเดิม. หนา 51. 

 
27

 สุรีรัตน  ประจนปจจนึก. (2538, มกราคม). “ศาลปกครอง (อีกครั้ง).”  รัฐสภาสาร, 43. หนา 54. 
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หนวยงานใดโดยเฉพาะ เจาหนาท่ีทุกคนมีสวนในการทํางานท้ังสองหนวยงานนั้น ท้ังนี้ เพื่อใหผูทํา
หนาท่ีตุลาการไดทราบขอเท็จจริงในดานการปกครองใหมากท่ีสุด การตัดสินคดีจะไดไมเกิดความ
ผิดพลาดข้ึน28  
 สวนรายละเอียดนั้นจะแยกพิจารณาเปนฝายปกครองและฝายคดีปกครอง 

1 ฝายปกครอง (Les Section Administrative) มีหนาท่ีใหคําปรึกษาแกกระทรวง 
ทบวง กรม ตาง ๆ 3 ดานดวยกัน ดังนี้ ดานกฎหมาย ดานการออกกฎเกณฑของฝายปกครอง และ
ดานการปกครอง 

1.1 อํานาจหนาท่ีในดานการออกกฎหมาย มีการมอบคืนอํานาจทางดานการออก
กฎหมายใหแก Conseil d’Etat โดยกําหนดใหรางกฎหมายทุกฉบับตองผานการปรึกษากับ Conseil 
d’Etat เสียกอน หลังจากนั้น รัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติไวในมาตรา 39 วรรค 2 วา “รางกฎหมาย
ท้ังหลายจะตองไดรับการอภิปรายในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี หลังจากท่ี Conseil d’Etat ไดให
ความเห็นไวแลว และจะถูกนําเสนอตอท่ีประชุมสภาใดสภาหน่ึง” ซ่ึงในการพิจารณารางกฎหมายท่ี
จะนําเสนอตอ Conseil d’Etat นั้น Conseil d’Etat จะทําความเห็นในบางกรณีอาจทําการปรับปรุง
แกไขเปล่ียนแปลงรางกฎหมายนั้นดวย นอกจากน้ีโดยบทบัญญัติแหงมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน เม่ือรัฐบาลไดรับมอบอํานาจจากสภาใหออกกฎขอบังคับในเร่ืองท่ีปกติเปนอํานาจของ
สภา รัฐบาลก็จะตองนํากฎขอบังคับนั้นเสนอตอ Conseil d’Etat เพื่อขอความเห็นเชนเดียวกัน  

1.2 อํานาจหนาท่ีดานการออกกฎเกณฑของฝายปกครอง Conseil d’Etat ยังมี
อํานาจที่จะใหความเห็นในกรณีตอไปนี้29  

1.2.1 ในกรณี ท่ีออกกฎเกณฑของฝายปกครอง  (กฤษฎีกาท่ีออกเพ่ือ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ 

1.2.2 ในกรณีท่ีมีการออกกฤษฎีกาในรูปกฎเกณฑทางดานการปกครอง 
1.3 อํานาจหนาท่ีในดานการปกครอง Conseil d’Etat มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะให

ความเห็นในบางเร่ืองเก่ียวกับการปกครอง ตามท่ีบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกฎเกณฑใด
กําหนดใหอํานาจไว 

2 ฝายคดีปกครอง (Le Section du Contentieux) มีหนาท่ีเกี่ยวกับตุลาการโดยฝายคดี
ปกครอง มีอํานาจในการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวของกับการปกครอง หมายถึงคดีท่ีมีการฟองรองเกี่ยวกับ
การกระทําในทางปกครองของฝายปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะและมีฝายปกครองเปน

                                                        
 

28 อุกฤษ  มงคลนาวิน.  (2520, ตุลาคม).  “ศาลปกครองฝรั่งเศส.” รัฐสภาสาร, 25. หนา 36. 

 
29

 อุกฤษ  มงคลนาวิน.  (2520, ตุลาคม).  “ศาลปกครองฝรั่งเศส.” รัฐสภาสาร, 25.  หนา 37 – 39. 
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คูความอยูดวย ฝายคดีปกครองมีฐานะหลายอยาง ในบางกรณีก็ทําหนาท่ีพิจารณาคดีเหมือนกับศาล
ช้ันตน บางคร้ังก็เปนศาลฎีกา บางคร้ังก็เปนศาลอุทธรณ 

2.1 ในฐานะเปนศาลช้ันตน เม่ือพิจารณาแลวคดีนั้นใหถือเปนท่ีสุด ไมมีการ
อุทธรณ ฎีกากันตอไป คือเปนท้ังผูพิจารณาในช้ันตนและในช้ันท่ีสุดในคราวเดียวกัน คดีท่ีอยูใน
อํานาจของ Conseil d’Etat ไดแก 

2.1.1 คดีท่ีฟองวา การกระทํานอกเหนืออํานาจหนาท่ีอันเปนการกระทํา
ในทางปกครองในรูปกฤษฎีกา  

2.1.2 คดีท่ีเกี่ยวกับฐานะของขาราชการท่ีไดรับแตงต้ังโดยกฤษฎีกา 
2.1.3 คดีท่ีเกี่ยวกับการฟองรองท่ีไมตกอยูในอํานาจของศาลปกครองประจํา

ทองท่ี 
2.1.4 คดีท่ีเกิดขึ้นในทองท่ีนอกเขตอํานาจของศาลปกครองประจําทองท่ี 
2.1.5 คดีท่ีฟองรองเกี่ยวกับกฎขอบังคับท่ีออกโดยรัฐมนตรี รวมท้ังกฎ

ขอบังคับท่ีรัฐมนตรีจะออกไดก็แตดวยความเห็นชอบของ Conseil d’Etat และคดีฟองรองเกี่ยวกับ
คําวินิจฉัยของสภาวิชาชีพแหงชาติ30  

2.2 ในฐานะของศาลอุทธรณ มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีคําอุทธรณท้ังหลายท่ี
อุทธรณคัดคานคําวินิจฉัยของศาลปกครองช้ันตน เวนแตจะมีกฎหมายระบุไววาคําวินิจฉัยใหเปน
ท่ีสุดศาลสูงสุดอาจพิจารณายืน หรือยกเลิกคําวินิจฉัยนั้นก็ไดและในกรณีท่ีมีการยกเลิกคําวินิจฉัย
ของศาลสูงสุดใหเปนท่ีสุด 

2.3 ทําหนาท่ีเปนศาลฎีกา ในกรณีเกี่ยวกับ 
2.3.1 คําวินิจฉัยของศาลปกครองช้ันตน เม่ือมีการฝาฝนหรือตีความกฎหมาย

ผิด แตใชไดเพียงกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดไว 
2.3.2 คําวินิจฉัยของศาลปกครองซ่ึงโดยปกติไมอาจอุทธรณคัดคานได 

นอกจากอางวาไมมีอํานาจหรือใชอํานาจในทางที่ผิด 
2.3.3 การขัดกันระหวางศาลปกครองดวยกันในเร่ืองอํานาจของศาลนั้น 
2.3.4 คดีท่ีมีการฎีกาคําพิพากษาของศาลปกครองพิเศษ เชน ศาลวินิจฉัย

เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ศาลบัญชี เปนตน31  
 

                                                        
 

30
 อุกฤษ  มงคลนาวิน.  (2520, ตุลากคม).  “ศาลปกครองฝรั่งเศส.” รัฐสภาสาร, 25. หนา 41. 

 
31

 อุกฤษ  มงคลนาวิน.  (2520).  แหลงเดิม. หนา 38. 

DPU



 71 

 ศาลปกครองพิเศษเฉพาะคดี หรือศาลชํานัญพิเศษ 
 นอกจากศาลปกครองธรรมดาแลวยังมีองคกรท่ีทําหนาท่ีวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาททาง
ปกครองเปนคดีพิเศษอยูอีกเปนจํานวนมาก องคกรตาง ๆ เหลานี้จัดต้ังข้ึนในรูปคณะกรรมการและ
โดยปกติจะมีผูพิพากษาศาลปกครองเปนประธาน องคกรเหลานี้จะพิจารณาและมีคําวินิจฉัยชี้ขาด 
ซ่ึงอาจจะอุทธรณโตแยงไปยัง Conseil d’Etat ก็ได กลุมองคกรเหลานี้ไดรับการรับรองวาเปนศาล 
เพื่อท่ีจะประกันในความเปนอิสระ ความเปนกลาง และในสวนของอํานาจทางกฎหมาย32  
 ศาลปกครองพิเศษนี้อยูภายใตเขตอํานาจการตรวจสอบทบทวนของ Conseil d’Etat ศาล
เหลานี้ไดแก ศาลปกครองแหงเมืองอัลซาส และลอเรน (มีเขตอํานาจในเมืองอัลซาส ลอเรน) ศาล
การบัญชี (มีหนาท่ีพิจารณาคดีและควบคุมการบัญชีของประเทศ) ศาลกรรมการสัสดี (มีอํานาจ
พิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเขาเปนทหาร) คณะกรรมการชั้นสูงสุดเกี่ยวกับ
การศึกษา เปนท่ีปรึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจพิจารณาการอุทธรณ
คําส่ังของคณะกรรมการแหงองคกรศึกษาตาง ๆ ท้ังของรัฐและเอกชน คณะอนุกรรมการประจําแหง
กรรมการชั้นสูงเกี่ยวกับการศึกษาทางเทคนิค มีอํานาจพิจารณาการอุทธรณคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสวนจังหวัดเกี่ยวกับการศึกษาเทคนิค ศาลปกครองแหงอาณานิคมตาง ๆ ศาลระเบียบ
งบประมาณ และอ่ืน ๆ 
 ลักษณะท่ัวไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง พอสรุปไดดังน้ี คือ 

1. ผูพิพากษาศาลปกครองไมเปนแตเพียงผูควบคุมกระบวนการพิจารณา และจด
คําใหการท่ีคูความหรือทนายความของคูความท้ัง 2 ฝาย เปนผูดําเนินการสืบพยานเทานั้น แตยังเปน
ผูดําเนินการสอบสวนคดีเองดวย วิธีพิจารณาของศาลปกครอง จึงคลายกับวิธีการสอบสวนอันเปน
วิธีท่ีทําใหการพิจารณาคดีเปนไปโดยรวดเร็ว 

2. เปนวิธีการท่ีทําดวยลายลักษณอักษรเปนสําคัญ คูความแตละฝายตางยื่นคํา
แถลงการณเปนหนังสือตอศาล คําแถลงดวยวาจาเปนเพียงสวนประกอบเพ่ืออธิบายหรือเสนอตอ
ศาลเทานั้น 

3. การสงเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับคดีใหแกคูความเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีฝายปกครอง 
จึงเปนวิธีท่ีประหยัด และสะดวกดีกวาท่ีจะสงโดยเจาพนักงานเดินหมาย33  

                                                        
 

32 วิศิษฎ  วิศิษฎสรอรรถ. (2537, พฤษภาคม – มิถุนายน).  “บทคัดยอเรื่องการตรวจสอบดุลพินิจของฝาย

บริหารในประเทศฝรั่งเศส.” ดุลพาห, 41. หนา 223 – 224. 

 
33 ประยูร  กาญจนดุล. (2518).  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ.  หนา 77 – 78. 
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4. การพิจารณาบางสวนท่ีเปนการลับ ไมมีผลแตกตางกับการเปดเผยนัก เพราะผูท่ี
สนใจไปน่ังฟงการพิจารณาคดีก็มีแตผูท่ีเกี่ยวของกับคดีเปนสวนใหญ ประชาชนไมมีความสนใจ
เทาใดนัก แตคูความอาจรองขอใหพิจารณาโดยเปดเผยก็สามารถทําได34  
 การพิจารณาคดีปกครองฝร่ังเศสเปนแบบการไตสวน คือ ผูพิพากษาคดีมีอํานาจเต็มท่ี
ในการแสวงหาพยานหลักฐาน ซ่ึงก็เปนผลดีสําหรับคดีปกครอง เนื่องจากคดีปกครองนั้นคูความท้ัง 
2 ฝายมีฐานะไมเทาเทียมกัน คือ คดีปกครองสวนใหญแลวจะเปนกรณีท่ีประชาชนฟองเจาหนาที่
ของรัฐวาใชอํานาจโดยไมชอบ ดังนั้นหากจะใหผูเสียหายตองนําสืบการหาพยานหลักฐานก็ทําได
ยาก35  
 
 สรุปวิธีการพิจารณาคดีใน Conseil d’Etat 
 เร่ิมดวยการยื่นคํารองตอ Conseil d’Etat ตามแบบท่ีกําหนดไวภายใน 2 เดือน นับแต
ทราบคําส่ังหรือคําวินิจฉัยอันเปนมูลเหตุใหเกิดคดี เม่ือไดรับคําฟองแลว Conseil d’Etat จะทําการ
ไตสวนมูลฟอง และสงสําเนาฟองใหแกองคกรฝายปกครองท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหทําคําใหการฟองยื่น
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ถาไมยื่นภายในกําหนดศาลก็มีอํานาจดําเนินการพิจารณาคดีตอไป ใน
การตั้งเจาหนาท่ีศาลใหเปนผูรายงานคดี นอกจากนี้ยังมีการต้ังกรรมการรัฐบาลคนหน่ึงซ่ึงมักจะเปน
นักนิติศาสตรท่ีมีความรูสูงแถลงการณดวยวาจาเพื่อเปดคดี มีหนาท่ีพิจารณาสํานวนความ แลว
เสนอความเห็นตอศาลวาควรจะช้ีขาดไปในทางใด 
 เม่ือพิจารณาเสร็จแลวจึงพิพากษาซ่ึงมีผลและลักษณะบังคับอยางเดียวกับศาลยุติธรรม 
อาจขอใหพิจารณาคดีใหมไดใน 3 กรณี คือ 

1. ถาเปนการตัดสินโดยคูความฝายท่ีแพคดีเด็ดขาด คูความฝายนั้นอาจรองขอให
พิจารณาคดีใหมภายใน 3 เดือน นับแตไดรับคําพิพากษา 

2. โดยบุคคลภายนอกเปนผูคัดคาน 
3. โดยขอใหพิจารณาคดีใหม หากคําพิพากษาน้ันตัดสินไปโดยยึดถือหลักฐานทาง

เอกสารไมถูกตอง หรือปลอมแปลง หรือถาฝายแพคดี แพเพราะเหตุท่ีไมสามารถแสดงเอกสารซึ่ง
อยูในความครอบครองของคูความอีกฝายหน่ึงได หรือเปนการพิจารณาท่ีผิดตอกระบวนการ
พิจารณาความ 

                                                        
 

34 อรรถพร  สุวัธนเดชา. (2525).  ปญหาการจัดต้ังศาลปกครองในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี

โครงสรางและอุปสรรค. หนา 84. 

 
35 สุรีรัตน  ประจนปจจนึก. (2538, มกราคม).  “ศาลปกครอง (อีกครั้ง).”  รัฐสภาสาร, 43. หนา 55. 
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 นอกจากกรณีดังกลาวแลว คําพิพากษาของ Conseil d’Etat ถือวาเปนเด็ดขาดจะอุทธรณ
ตอไปไมได36 และไมอาจเปล่ียนแปลงแกไขโดยอํานาจอ่ืนใด ท้ังยังไมตกอยูภายใตการควบคุมของ
อํานาจตุลาการศาลยุติธรรมดวย37  
 
 ขอดี และขอจํากัดของระบบศาลปกครองของฝรั่งเศส38  
 ศาลปกครองในระบบของฝรั่งเศสนั้น มีท้ังขอดีและขอจํากัดท่ีอาจมองเห็นได ดังนี้ 
 
 ขอดีของระบบศาลปกครองของฝร่ังเศส 

1. ระบบศาลปกครองของฝรั่งเศสไมเพียงแตเปนหลักประกันท่ีจะแกไขหาขอสรุปใน
ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวางเอกชนและองคกรฝายปกครองเทานั้น แตยังใหหลักประกันในการพัฒนา
ทางกฎหมายปกครอง โดยวิวัฒนาการมาจากแนวคําพิพากษา ระบบศาลดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
แนวความคิดท่ีวา “รัฐยอมอยูภายใตกฎหมาย” และจากระบบเชนนี้เองกอใหเกิดหลักพื้นฐานทาง
กฎหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายปกครองขึ้นหลายประการ สําหรับในสวนของการคัดเลือก
และอบรมผูพิพากษาศาลปกครองนั้น ตั้งอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติหนาท่ีและวิชาชีพท่ีไดกระทํา
มากอนหนานั้น ซ่ึงจะทําใหมีความสามารถในการพิพากษาคดีปกครองไดดี และไมถูกจํากัดในแง
ของนักกฎหมายโดยแท ระบบคําพิพากษาในศาลปกครองจะแสดงใหเห็นถึงจุดสมดุลย ระหวาง
การปฏิบัติหนาท่ีขององคกรฝายปกรองอยางมีประสิทธิภาพและการประกันสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

2. ศาลปกครองของฝร่ังเศสเปดโอกาสใหมีการนําเสนอคดีปกครองอยางกวางขวาง 
และวิธีการนําเสนอคดีเปนไปอยางไมซับซอน 

3. ขอเรียกรองใหยกเลิกคําส่ังทางปกครองหรือการกระทําทางปกครองและขอ
เรียกรองในการเรียกคาเสียหายอันเนื่องมาจากคําส่ังทางปกครองหรือการกระทําทางปกครองน้ัน 
ข้ึนอยูกับระบบศาลปกครองเพียงระบบเดียว จุดนี้จะแตกตางจากระบบศาลปกครองในหลาย
ประเทศ ซ่ึงทําใหคดีท่ีเรียกรองใหยกเลิกคําส่ังข้ึนอยูกับอํานาจศาลหน่ึง และคดีท่ีเรียกรอง
คาเสียหายข้ึนอยูกับอํานาจของอีกศาลหน่ึง ขอจํากัดคงมีอยูเพียงวา ผูพิพากษาศาลปกครองของ

                                                        
 

36
 ประยูร  กาญจนดุล. (2518).  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ.  หนา 80 – 82. 

 
37

 อุกฤษ  มงคลนาวิน.  (2520, ตุลาคม).  “ศาลปกครองฝรั่งเศส.” รัฐสภาสาร, 25. หนา 41. 

 
38

 วิศิษฎ  วิศิษฎสรอรรถ. (2537, พฤษภาคม – มิถุนายน).  “บทคัดยอเรื่องการตรวจสอบดุลพินิจของฝาย

บริหารในประเทศฝรั่งเศส.” ดุลพาห, 41. หนา 227 – 229. 
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ฝร่ังเศสนั้น มักจะกําหนดสํานวนคาสินไหมทดแทนใหไมมากนัก ท้ังท่ีหากไดมีคําพิพากษา
กําหนดคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนมากแลว ก็จะมีผลเปนอยางมากท่ีจะทําใหองคกรฝาย
ปกครองทบทวนการกระทําของตนเอง 

4. การกระทําทางปกครองสามารถถูกตรวจสอบได ไมวาจะเปนการกระทําในรูปแบบ 
ใด หรือโดยองคกรฝายปกครองประเภทใด และการนําเสนอคดีเสียคาใชจายไมมากนัก ฝาย
ปกครองสามารถที่จะถูกโตแยงได ไมวาจะเปนลักษณะของกฎเกณฑหรือการกระทําของบุคคลใน
ฝายปกครอง และไมวาจะเกิดข้ึนจากการกระทําขององคกรของรัฐบาลหรือขาราชการสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังไมวาการกระทํานั้นจะมีลักษณะเปนทางการหรือไม นอกจากนี้ยังรวมถึงการไมกระทําการ
ตามกฎหมายอีกดวย การที่ทําใหการกระทําฝายปกครองสามารถถูกอางวาใชอํานาจเกินขอบเขต
หรือใชอํานาจโดยมิชอบเชนนี้จะทําใหการโตแยงสามารถกระทําไดโดยงาย ซ่ึงจะมีผลทําใหเกิด
การโตแยงมากข้ึน และการโตแยงสามารถที่จะกระทําไดโดยไมตองเสียคาใชจายมากนัก 

5. ผูพิพากษาศาลปกครองท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดาน จะเขาใจในกฎหมาย
ปกครองและระบบวิธีการของฝายปกครองไดดี จากประสบการณไดแสดงใหเห็นวา ความ
เปล่ียนแปลงในลักษณะการเพิ่มข้ึนของความซับซอนของกฎหมายปกครองทําใหอาจจะตองมีการ
จัดต้ังศาลชํานัญพิเศษหรือแผนกชํานัญพิเศษข้ึนในศาลปกครองเอง เพื่อใหในบางเร่ืองบางกรณี
สามารถถูกตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ เร่ืองของการตลาดกฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดานตาง ๆ เหลานี้มีความสําคัญมาก 
 ขอจํากัดของระบบศาลปกครองของฝรั่งเศส 

1. จากชองวางในระยะเวลากอนท่ีจะมีการนําคดีข้ึนสูศาลปกครอง ทําใหมีความ
จําเปนท่ีจะตองพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดี เพื่อใหศาลปกครองสามารถท่ีจะเขาไปควบคุม
ตรวจสอบได โดยควรใหมีอํานาจออกคําส่ังในระหวางนั้น ควรใหศาลปกครองมีอํานาจในการออก
คําส่ังคุมครองช่ัวคราวกอนพิพากษาบังคับแกองคกรฝายปกครองใหงดเวนการกระทําใด ๆ จนกวา
จะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด39  

2. ขอจํากัดสําคัญในศาลปกครองของฝร่ังเศสก็คือ ขอจํากัดท่ีไมใหอํานาจผูพิพากษา
ศาลปกครองท่ีจะออกคําส่ังบังคับตอองคกรฝายปกครองโดยตรงยกเวนในคดีบางลักษณะ อยางไรก็
ดีขอจํากัดนี้กําลังท่ีจะถูกแกไขยกเลิก 
 แตอยางไรก็ตามท่ีผานมาฝายปกครองก็มักจะยอมปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาล40     

                                                        
 

39 สุรีรัตน  ประจนปจจนึก. (2538, มกราคม). “ศาลปกครอง (อีกครั้ง).” รัฐสภาสาร, 43. หนา 56. 

 
40

 แหลงเดิม. หนา 56. 
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3. ในระบบศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศสไมมีระบบท่ีจะกล่ันกรองคํารอง จึงทํา
ใหจํานวนคดีซ่ึงมีการเสนอโตแยงการกระทําทางปกครองมีจํานวนมากและเปนผลใหผูพิพากษา
ศาลปกครองไมสามารถท่ีจะทุมเทเวลาใหกับคดีท่ีควรจะไดรับการตัดสินจริง ๆ 

4. ความไมสะดวกที่เกิดข้ึนจากระบบศาลคู คือ ผูนําเสนอคดีมักจะไมทราบวา จะตอง
นําเสนอคดีตอศาลในระบบใด ความยากลําบากเชนนี้เปนเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไมไดในระบบศาลคู 
อยางไรก็ดี สามารถทําใหขอแตกตางของระบบศาลปกครองและศาลยุติธรรมอาจลดนอยลงไปได
โดยการแสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงขอบอํานาจของศาลทั้งสอง นอกจากนี้ควรมีการจัดวางระบบที่
สามารถแยกคดีท่ีเกี่ยวพันถึงอํานาจของศาลคูใหมีประสิทธิภาพ แตปจจุบันในประเทศฝร่ังเศสยังไม
มีระบบเชนวานั้น ผูยื่นคํารองหรือคําฟองตอศาลจะเพียงแตทราบวา ศาลไดมีคําส่ังจําหนายคดี
เนื่องจากไมอยูในอํานาจศาล และทําใหคูความนั้นตองยื่นคําฟองหรือคํารองใหมตอศาลท่ีมีอํานาจ
วินิจฉัย ความสับสนเชนนี้จะสามารถหลีกเล่ียงไดก็เพียงกําหนดใหศาลเห็นวา เม่ือคดีไมอยูใน
อํานาจของตนก็ใหศาลนั้นจัดสงคดีนั้นตอไปใหแกศาลอีกระบบหนึ่งไดทันที เม่ือปรากฏตอศาล
เชนนั้น 
 สรุปแลว ระบบศาลปกครองของฝร่ังเศสสามารถท่ีจะนําไปเปนรูปแบบจูงใจสําหรับ
ประเทศอ่ืนได แตท้ังนี้ควรจะมีการแกไขขอจํากัดท่ีมีอยูเสียกอน 
 
3.2 ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน 

3.2.1 ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน 
 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเปนสหพันธรัฐ ประกอบไปดวยรัฐตาง ๆ ท้ัง
สหพันธรัฐ และมลรัฐ มลรัฐมีสถานะเปนรัฐซ่ึงมีสิทธิเขตดินแดน ประชาชน และการปกครองเปน
ของตนเอง มลรัฐใชอํานาจโดยรัฐบาล รัฐสภา และตุลาการ การแบงขอบเขตอํานาจระหวาง
สหพันธรัฐและมลรัฐจะกําหนดโดยกฎหมายแมบทหรือรัฐธรรมนูญ มาตรา 92 บัญญัติวา “อํานาจ
ตุลาการใชโดย ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ (Federal Constitutional Court) ศาลสหพันธรัฐ (Federal 
Courts) และศาลมลรัฐ (Land Courts)” และในรัฐธรรมนูญ มาตรา 95 (2) “ในระหวางศาลตาง ๆ 
สหพันธรัฐไดจัดต้ังศาลปกครองสหพันธรัฐ (Federal Administrative Court) เปนศาลปกครอง
สูงสุด” ซ่ึงต้ังอยูท่ีกรุงเบอรลิน41  

                                                        
 

41 ปล้ืมจิตต  ทวีพัฒน. (2537, พฤษภาคม – มิถุนายน).  “บทคัดยอเรื่องศาลปกครองในประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมัน.” ดุลพาห, 41. หนา 161. 
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 นอกเหนือจากศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐและมลรัฐ เยอรมันมีศาลพิเศษดวยกัน
ท้ังหมด 5 ศาล ไดแก ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลแรงงาน ศาลสังคม ศาลภาษี แตละศาลมีลําดับ
ช้ันเฉพาะ กลาวคือ ในแตละมลรัฐจะมีศาล 2 ระดับ คือ ระดับช้ันตน และระดับที่สูงข้ึนมา (ยกเวน
ศาลภาษีอากรซ่ึงมีระดับเดียว) และมีศาลสูงสุดของสหพันธในแตละสาขาของศาลอีกช้ันหนึ่ง ศาล
ปกครองเปนศาลท่ัวไปมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีสําหรับทางดานกฎหมายมหาชน ในสวน
กฎหมายเอกชนน้ัน ศาลยุติธรรมเปนศาลท่ัวไป 
 ระบบศาลปกครองของเยอรมัน เปนศาลพิเศษอิสระซ่ึงอํานาจศาลปกครองและอํานาจ
ศาลยุติธรรมอยูในกระบวนการยุติธรรมอันเดียวกัน โดยมีการแบงแยกโครงสรางของแตละเขต
อํานาจอยางเด็ดขาด 
 กลาวไดวา ระบบศาลของเยอรมัน มิใชระบบศาลเดี่ยวท่ีมีขอบเขตอํานาจท่ัวไป เชน
ระบบของประเทศ Anglo-Saxon แตก็มิใชระบบท่ีแยกออกเปนศาลปกครองซ่ึงข้ึนอยูกับฝายบริหาร 
เชน ของประเทศฝรั่งเศส หากเปนระบบท่ีมีศาลพิเศษหลายศาลท่ีมีเขตอํานาจเฉพาะของตนรวมอยู
ในกระบวนการยุติธรรมเดียวกัน 
 

3.2.2 ศาลปกครองของประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน 
 ศาลปกครองของเยอรมันประกอบดวยศาลปกครองช้ันตนแหงมลรัฐ ผูพิพากษาในศาล
นี้ประกอบดวยผูพิพากษาธรรมดา คูความอาจอุทธรณคําพิพากษาไปยังศาลปกครองช้ันอุทธรณแหง
รัฐ และเม่ือศาลปกครองช้ันอุทธรณแหงรัฐพิพากษาแลว ก็อาจฎีกาในปญหาขอกฎหมาย หรือ
ขอเท็จจริงเฉพาะท่ีสําคัญมากตอไปยังศาลปกครองสูงสุดแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันได ศาล
ปกครองสูงสุดนี้ตั้งอยู ณ กรุงเบอรลินตะวันตกประกอบดวยผูพิพากษา 59 คน  
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ศาลรัฐธรรมนญแหง
สหพันธรัฐ

FEDERAL CONSTI-
TUTIONAL COURT

ศาลสูงสุดแหงสหพันธรัฐ
FEDERAL SUPREME COURT

ศาลสูงคดีปกครองแหง
สหพันธรัฐ

FEDERAL ADMINIS-
TRATIVE COURT

ศาลอุทธรณ
COURTS OF APPEAL

ศาลอุทธรณคดีปกครอง
ADMINISTATIVE

COURTS OF APPEAL

ศาลสูงงบประมาณ
แหงสหพันธรัฐ

ศาลสูงดานแรงงาน
และสังคม

ศาลจังหวัด
DISTRICT COURTS

ศาลทองถ่ิน
LOCAL COURTS

ศาลปกครองจังหวัด
DISTRICT ADMINIS-

TRATIVE

ศาลปกครองทองถ่ิน
LOCAL ADMINISTRA-

TIVE COURTS

ศาลพิเศษ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง

 
 

ภาพท่ี 3.2  การจัดองคกรของระบบศาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
 

1 องคคณะของศาลปกครอง42  
1.1 ศาลปกครองช้ันตน (Administrative Courts of First Instance) พิจารณาคดี

โดยองคคณะ ประกอบดวยผูพิพากษาอาชีพ 3 คน (คนหน่ึงทําหนาท่ีเปนประธาน) และมีผูพิพากษา
กิตติมศักดิ์หรือผูพิพากษาสมทบอีก 2 คน ผูพิพากษาสมทบจะรวมพิจารณาในการพิจารณาคดีดวย
วาจาเทานั้น คดีสวนใหญผูพิพากษาสมทบจะเขามาเกี่ยวของเฉพาะในช้ันตนเทานั้น เนื่องจาก
ตองการที่จะใหการพิจารณาคดีของศาลอยูในสายตาประชาชน และทําใหเกิดความม่ันใจใน
กระบวนการยุติธรรมมากข้ึน 

                                                        
 

42
 ปล้ืมจิตต  ทวีพัฒน.  (2537, พฤษภาคม – มิถุนายน).  “บทคัดยอเรื่องศาลปกครองในประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมัน.” ดุลพาห, 41.  หนา 162 – 163. 
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1.2 ศาลปกครองช้ันสูง (the Land Administrative Court of Appeal) พิจารณาคดี
โดยองคคณะ ปกติประกอบดวย ผูพิพากษา 3 คน แตบางกรณีก็มีองคคณะถึง 5 คน 

1.3 ศาลปกครองของสหพันธรัฐ (The Federal Administrative Court) พิจารณา
โดยองคคณะประกอบดวย ผูพิพากษา 5 คน และองคคณะ 3 คน สําหรับการตัดสินคดีดวยวาจา 

2 อํานาจหนาท่ีของศาลปกครอง 
2.1 ศาลชั้นตน พิจารณาพิพากษาคดีท่ีเปนขอพิพาททางปกครอง 
2.2 ศาลปกครองชั้นสูง พิจารณาพิพากษาอุทธรณคัดคานคําพิพากษา หรือคําส่ัง

ของศาลปกครองช้ันตนในการพิจารณาเร่ืองสําคัญ ๆ  
2.3 ศาลปกครองสหพันธรัฐ พิจารณาพิพากษาฎีกา คัดคานคําพิพากษาของศาล

ปกครองช้ันสูงและศาลปกครองช้ันตน บางกรณีตองทําหนาท่ีในฐานะเปนศาลช้ันตน  
  ศาลปกครองเปนศาลอิสระและแยกกันอยางเด็ดขาด ในความหมายของการ
จัดองคกร คือระหวางศาลธรรมดาและศาลภาษีอากร ศาลแรงงาน และศาลสังคม 
 
 ขอดีขอเสียของระบบศาลปกครองของเยอรมัน  
 ขอดีของระบบศาลปกครองของเยอรมัน คือ การมีศาลปกครองเปนการบังคับให
เจาหนาท่ีฝายปกครองตองทํางานอยางระมัดระวังมากข้ึน เนื่องจากอาจมีผลสะทอนทางกฎหมายใน
ภายหลัง ประมาณรอยละ 90 ของคําวินิจฉัยคําส่ังการทางปกครอง ไดรับการนํามาพิจารณายืนยันใน
เวลาตอมา ศาลปกครองมีไวปกปองคุมครองบุคคลทุกคนรวมท้ังคนตางดาวจากอํานาจมหาศาลของ
รัฐ จึงเปนเหตุผลท่ีดีวาทุกคนในรัฐควรท่ีจะไดรับความคุมครองจากศาลปกครองซ่ึงมีการวินิจฉัยชี้
ขาดอยางเปนอิสระเต็มท่ีจากรัฐและจะตองอยูภายใตกฎหมายเทานั้น 
 ขอเสีย คือ เปนอันตรายตอความกาวหนาและผลสําเร็จของโครงการกอสรางใหญ ๆ ท่ี
อาจถูกขัดขวางโดยการแทรกแซงของศาลปกครอง เชน โครงการสรางถนน สนามบิน เปนตน ใน
การนําปญหามาสูการพิจารณาคดีของศาลตาง ๆ ฝายนิติบัญญัติพยายามท่ีจะขจัดปญหาน้ี ดวยการ
บัญญัติกฎหมายใหมีศาลที่จะพิจารณาคดีปกครองไดเพียงสองข้ันสําหรับโครงการใหญ 
 ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันนั้นมีประวัติความเปนมาอันยาวนาน จนเปนท่ี
ยอมรับกันโดยเฉพาะในประเทศเยอรมันเอง วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมัน
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เองมีบทบาทและเปนท่ียอมรับกันมากภายในประเทศ43 เพราะศาลรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมันมี
จุดเดนหลายประการ โดยจุดเดนของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันประการหน่ึงคือ ศาล
รัฐธรรมนูญประเทศเยอรมันนั้นเกิดจากการการศึกษาประสบการณอันผิดพลาดในการจัด
โครงสรางของรัฐในยุคท่ีผานมาหลาย ๆ ยุค โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงท่ียังใชรัฐธรรมนูญฉบับไว
มาร (ค.ศ. 1919) ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญท่ีฮิตเลอรใชเปนบันไดนําทางไปสูอํานาจเผด็จการอยาง
เบ็ดเสร็จ44 ประการท่ีสอง พิจารณาวินิจฉัยกรณีท่ีมีการฟองรองใหตรวจสอบฝานบริหารการฟอง
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีของสหพันธ และประการที่สาม พิจารณาวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมลรัฐกับสหพันธรัฐ การพิจารณาขอพิพาทในทางรัฐธรรมนูญของ
มลรัฐ และปญหา ขอพิพาทระหวางสหพันธรัฐกับมลรัฐนั้นถือไดวาเปนการขยายอํานาจใหแกศาล
รัฐธรรมนูญ การขยายอํานาจใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธมีอํานาจอยางกวางขวางนั้น มีความมุง
หมายเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรท่ีมีอํานาจในการวินิจฉัยบรรดาขอพิพาทระหวางองคกร
ตามรัฐธรรมนูญหรือระหวางองคกรในระดับสหพันธและระหวางมลรัฐตาง ๆ ดวยกัน และประการ
สําคัญเพื่อทําใหเกิดความม่ันใจวาอํานาจใดอํานาจหนึ่งนั้นจะไมครอบงําอํานาจอ่ืนอยางเบ็ดเสร็จ 
ดวยเหตุนี้ผูรางรัฐธรรมนูญจึงไดบัญญัติหลักการใหการตรวจสอบการวินิจฉัยขององคกรนิติบัญญัติ
กับความชอบตามรัฐธรรมนูญโดยองคกรตุลาการได และโดยเฉพาะอยางยิ่งใหองคกรตุลาการเขา
ไปควบคุมตรวจสอบไดในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิปจเจกบุคคลโดยอํานาจมหาชน 
 
 อํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน 
 สําหรับอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันไดบัญญัติไวในกฎหมาย
พื้นฐาน (Grurdgesetz – GG) และไดนํามาบัญญัติไวอีกในกฎหมายวาดวยศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธรัฐ โดยการบัญญัติรวบรวมอํานาจ หนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญท่ีกระจัดกระจายตามมาตรา
ตาง ๆ นํามาบัญญัติรวมไวในมาตราเดียว เพื่อความสะดวกในการใชโดยศาลรัฐธรรมนูญแหง
สหพันธรัฐมีอํานาจหนาท่ีในการวินิจฉัยเร่ืองตาง ๆ หรือระหวางมลรัฐดวยกันดังนี้ 
 

                                                        
 

43 กมลชัย  รัตนสกาววงศ. (2538, กันยายน).  ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ.  

(รายงานการวิจัยเพ่ือจัดทําขอเสนอ การปฏิรูปการเมืองไทยเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.)). 
หนา 16. 

 
44 นันทวัฒน  บรมานันท. (2542). ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ  (รายงานการวิจัยเสนอตอศาล

รัฐธรรมนูญ). หนา 48. 
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1 วินิจฉัยคดีท่ีมีขอพิพาทขัดแยงกันขององคกรของรัฐ 
- ขอพิพาทระหวางสหพันธรัฐและมลรัฐตาง ๆ เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีในการจัด

ระเบียบทางกฎหมายของสหพันธรัฐ 
 

- ขอพิพาทระหวางสหพันธและมลรัฐตาง ๆ หรือระหวางมลรัฐตาง ๆ ดวยกัน 
- ขอพิพาททางรัฐธรรมนูญภายในมลรัฐเดียวกันในกรณีท่ีกฎหมายของมลรัฐ

กําหนดไวในศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐมีอํานาจพิจารณาพิพากษานั้น 
 

- ขอพิพาทระหวางองคกรตาง ๆ ในระดับสหพันธรัฐดวยกัน 
2 ตรวจสอบผลบังคับของกฎหมายตาง ๆ (Rechtsnorm) วาขัดกับรัฐธรรมนูญ 

หรือไม หรือท่ีเรียกกันวาการควบคุมกฎหมายมิใหขัดรัฐธรรมนูญ   
2.1 ข้ันตอนท่ีมาของการใชอํานาจตรวจสอบการมีผลบังคับของกฎหมายตาง ๆ 
2.2 หากศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐตาง ๆ จะตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญใหแตกตาง

ไปจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐและมลรัฐ ตองยื่นคํารองขอใหศาล
รัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเปนผูพิจารณานั้น 

2.3 เปนรูปแบบของการควบคุมกฎหมายในเชิงปองกัน โดยการแกไขกฎหมายวา
ดวยศาลรัฐธรรมนูญ 

2.4 คํารองทุกขโตแยงคําวินิจฉัยของสภาผูแทนราษฎรสหพันธรัฐในเร่ืองความ
สมบูรณของการเลือกตั้ง 

3 ทําการไตสวนในเร่ืองไมชอบดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองในกรณี
ท่ีมีขอสงสัยวา พรรคการเมืองใดมีวัตถุประสงคและดําเนินการภายในขอบเขตแหงรัฐธรรมนูญ
หรือไม เปนอันตรายตอความดํารงอยูของสหพันธรัฐหรือไม 

4 คําวินิจฉัยคํารองตาง ๆ เกี่ยวกับสถานะของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือการ
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาถึงการเสียสิทธิตางๆ  ตามรัฐธรรมนูญ 

4.1 กรณีประธานาธิบดีสหพันธรัฐกระทําการโดยเจตนาละเมิดรัฐธรรมนูญ
สหพันธรัฐ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  

4.2 กรณีท่ีผูพิพากษาศาลระดับสหพันธรัฐประพฤติปฏิบัติฝาฝนหลักกฎหมายใน
รัฐธรรมนูญ 
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4.3 บุคคลใดใชสิทธิข้ันพื้นฐานโดยมิชอบ อาทิเชน เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น เสรีภาพในการสอน การส่ือสาร การใชกรรมสิทธ์ิ 

4.4 คําวินิจฉัยคํารองทุกขโตแยงการกระทําของรัฐ ประชาชน หรือองคการ
ปกครองตนเองท่ีเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
 
 สรุปสาระสําคัญของวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมัน 
 ตามกฎหมายของเยอรมันไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการวินิจฉัยขอพิพาท
ระหวางองคกรของรัฐไวในมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ขอ 1 ของรัฐธรรมนูญโดยบัญญัติใหศาล
รัฐธรรมนูญมีอํานาจเก่ียวกับการตีความรัฐธรรมนูญ อันเนื่องมาจากขอพิพาทเกี่ยวกับขอบเขตของ
สิทธิและหนาท่ีขององคกรสูงสุดของสหพันธหรือขององคกรอ่ืน ๆ ซ่ึงตามขอบังคับขององคกร
สูงสุดของสหพันธไดกําหนดไวดังนี้ 

1. วัตถุประสงคของคดี (Verfahrenszweck) 
   ลักษณะขอพิพาทในเร่ืองสิทธิหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญของเยอรมัน เปน
ลักษณะขอพิพาทเกี่ยวกับ “ความสัมพันธในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ”  ซ่ึงความสัมพันธในทาง
กฎหมายระหวางองคกร และการทําให “ขอพิพาทระหวางองคกร” มีลักษณะเฉพาะของขอพิพาท
ประเภทหน่ึงนั้น มีความมุงหมายเพื่อเปนการรักษาขอบเขตอํานาจในเชิงโครงสรางโดยรวม 
   การทําความเขาใจวัตถุประสงคแหงคดีจะมีความชัดเจนมากข้ึน หากไดศึกษา
พัฒนาการของการช้ีขาดขอพิพาทระหวางองคกรในระดับรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง
มลรัฐและมลรัฐ  และระหวางมลรัฐกับสหพันธรัฐ  การช้ีขาดขอพิพาทระหวางองคกรใน
แนวความคิดของเยอรมันถือวาเปนปญหาขององคกรทางการเมือง 

2. วัตถุแหงขอพิพาท (Verfahrensgegenstand) 
   ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการตีความรัฐธรรมนูญอันเนื่องมาจากขอพิพาท
เกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิและหนาท่ีขององคกรสูงสุดของสหพันธหรือคูกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงรัฐธรรมนูญ
หรือระเบียบขอบังคับขององคกรสูงสุดของสหพันธไดกําหนดใหบุคคลนั้นมีสิทธิของตนเอง 

3. องคกรท่ีอาจเขามาเปนคูกรณี (Parteifahigkeit) 
   ปญหาเร่ืองการเขามาเปนคูความในคดี หมายถึง ความสามารถในการเปนผูรอง 
(Antragsteller) หรือผูถูกรอง (Antragsgegner) ในคดีขอพิพาทระหวางองคกรการกําหนด
คุณลักษณะของ “ขอพิพาทระหวางองคกร” เปน “ขอพิพาททางรัฐธรรมนูญ” อันเปนขอพิพาทท่ียัง
ไมมีการใหคํานิยามไวอยางชัดแจง 

4. อํานาจในการเสนอเร่ือง (Antragsbefugnis) 
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   ในกรณีท่ีมีขอพิพาทในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ อํานาจในการวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญสหพันธยอมมีอยู และหากผูรองและผูถูกรองเปนบุคคลที่สามารถเปนคูกรณีพิพาท
ระหวางองคกรได 

5. ผูถูกรอง (Antragsgegner) 
   ผูถูกรองในคดีขอพิพาทระหวางองคกรมีความหมายเฉพาะองคกรตามท่ีบัญญัติไว 

6. ความจําเปนท่ีจะตองไดความคุมครองสิทธิ (Rechtsschutzbedurfnis) 
   ผูรองจะตองมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับความคุมครองสิทธิ ซ่ึงความจําเปนท่ี
จะตองไดรับความคุมครองแสดงใหเห็นไดจากคํารองของผูรอง กรณีจะเปนการขาดความจําเปนท่ี
จะตองไดรับความคุมครองสิทธิ หากผูรองสามารถท่ีจะดําเนินการใด ๆ โดยอาศัยการกระทําในทาง
การเมืองของตนเอง ขัดขวางการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิของตนเองได 

7. เง่ือนไขเวลา (First) ในการเสนอคํารอง 
   ตามมาตรา 64 วรรคสาม ไดบัญญัติวา ผูรองจะตองยื่นคํารองภายใน 6 เดือน 
หลังจากท่ีผูยื่นคํารองไดทราบถึงการกระทําหรือการละเวนการกระทําดังกลาว 
   ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยศาลรัฐธรรมนูญประเทศ
เยอรมันเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาความ จะเห็นไดวาศาลรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมันมีกระบวน
วิธีพิจารณาความที่เปนไปตามหลักวิธีพิจารณาความของศาลแทบทุกอยาง เพราะเปนการใหสิทธิแก
คูความหรือผูมีสวนเก่ียวของในคดีใหสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี และไดรับความเสมอภาคท้ัง
สองฝาย และสําหรับในคดีท่ีมีการพิจารณาคดีดวยวาจา ก็ทําใหสามารถพิสูจนพยานท่ีมีความ
เกี่ยวของกับขอเท็จจริงในคดีไดโดยตรง  จึงเห็นไดวาวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญของศาล
รัฐธรรมนูญประเทศเยอรมันเปนไปตามหลักการของวิธีพิจารณาคดีท่ีมีมาตรฐานเพื่อปองกันการ
บิดเบือนการใชอํานาจ หรือการใชดุลพินิจ โดยมิชอบหรือไมสุจริตของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 องคการชี้ขาดกรณีปญหาการแบงแยกเขตอํานาจระหวางศาลปกครองในประเทศ
ฝร่ังเศส ศาลระงับความขัดแยง (Le Tribunal des Conflits) 
 วัตถุประสงคท่ีมีศาลระงับความขัดแยงก็เพื่อแกปญหาความขัดแยงทางดานเขตอํานาจ
ศาลระหวางศาล เพราะเมื่อมีคดีเกิดข้ึนและมีการนําไปฟองศาลท้ังสองศาล อาจจะเห็นวาตนมีอํานาจ
พิจารณา (Conflit positif) หรืออาจจะเห็นวาตนตางก็ไมมีอํานาจพิจารณา (Conflit negatif) ดังนี้ จึง
จําเปนตองมีองคกรอีกองคกรหนึ่งมาช้ีขาดวาคดีดังกลาวนั้นควรอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลใด องคกรนี้ก็คือศาลระงับความขัดแยง 
  จุดประสงคสําคัญของการมีศาลระงับความขัดแยงก็เพื่อใหหลักการแบงแยกเขต
อํานาจศาลระหวางศาลปกครองกับศาลยุติธรรมดําเนินไปดวยดี 
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  ก.  องคประกอบ 
 ประธานของศาลระงับความขัดแยง ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กอง

ไซเยรเดตาหสามัญ ๓ คน กองไซเยร ประจําศาลฎีกา ๓ คน ท้ัง ๖ คน จะไดรับเลือกมาจากสมาชิกใน
องคกรของตน นอกจากนี้มีสมาชิกอีก ๒ คน และสมาชิกสํารอง ๒ คน ท่ีไดรับเลือกจากบุคคลทั้ง ๗ 
การเลือกสมาชิก ๔ คนหลังนี้มักถือเปนประเพณีวาจะเลือกมาฝายละเทา ๆ กัน 

 สมาชิกทุกคนดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป และอาจเปนตอไปไดอีกโดยไมมีการ
จํากัดจํานวนคร้ังหรือระยะเวลา 

 กลไกการดําเนินงานของศาลระงับความขัดแยงนี้คลาย ๆ กับศาลปกครอง รูปแบบ
คําวินิจฉัยก็ใชรูปแบบของกองเซย เดตาห ศาลระงับความขัดแยงไมไดถูกผูกพันวาจะตองนําเอา
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือหลักท่ัวไปของวิธีพิจารณาความมาใช 
 ข.  อํานาจหนาท่ี 

 ศาลระงับความขัดแยง เปนศาลท่ีมีอํานาจเฉพาะเร่ือง คือ ตัดสินปญหาความขัดแยงบาง
ประการท่ีอาจเกิดข้ึนกับศาลปกครองของฝร่ังเศส ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนนี้ เนื่องมาจากเขตอํานาจของศาล
ท่ีตางระบบกัน ถาเปนศาลท่ีอยูในระบบเดียวกันแลว องคกรช้ีขาดตัดสินขอขัดแยงก็คือศาลสูงสุด
ของระบบนั้น ๆ 

 แมในกรณีท่ีอํานาจหนาท่ีของศาลระงับความขัดแยง จะถูกจํากัดใหอยูภายใต
กรอบของหลักวาดวยการแบงแยกเขตอํานาจของศาลปกครอง คําวินิจฉัยของศาลระงับความขัดแยง
ก็ยังมีอิทธิพลตอกฎหมายที่จะบังคับใชอยางมาก กลาวคือ การวินิจฉัยวาศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง ยอมหมายถึงการนําเอาหลักกฎหมายมหาชน หรือกฎหมายเอกชน
มาใชบังคับแกคดีนั้น เชน ถาวินิจฉัยวาศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาคดีใดคดีหนึ่ง โดยท่ัวไปศาล
ปกครองจะใชหลักกฎหมายมหาชน 

 นอกจากนี้ศาลระงับความขัดแยงก็ยังมีอิทธิพลในแงของการวางหลักเกณฑในการ
กําหนดเขตอํานาจและความสัมพันธระหวางเขตอํานาจ กับเนื้อหาของเร่ืองของศาลปกครอง 

 สรุปแลวบทบาทของศาลระงับความขัดแยงก็คือ การพยายามทําใหคําพิพากษา
ของศาลปกครองกลมกลืนกันและเพ่ือท่ีจะกําหนดเขตอํานาจของศาลท้ังสองใหชัดเจน อยางไรก็ดี
มิไดหมายความวาศาลระงับความขัดแยงจะเปนศาลสูงสุดของศาลปกครอง 
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บทที่ 4 
ปญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองในประเทศไทย 
 
 ศาลในประเทศตาง ๆ ท่ีทําหนาท่ีพิจารณาพิพากษาขอโตแยงหรือขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนไม
วาจะเปนคดีแพง  คดีอาญา  หรือคดีปกครอง มี ๒ ระบบใหญ ๆ คือ “ระบบศาลเด่ียว” และ “ระบบศาล
คู”47 หากเปน “ระบบศาลเดี่ยว” ก็จะไมมีปญหาในเร่ืองอํานาจหนาท่ีระหวางศาล เพราะถามีปญหา
ขัดกันเร่ืองเขตอํานาจระหวางศาลภายใน “ระบบศาลเด่ียว” หรือภายในแตละระบบของ “ระบบศาล
คู” ศาลในระบบนั้นจะเปนผูช้ีขาด เชน กรณีศาลปกครอง หากองคคณะเห็นวาคดีท่ียื่นฟองตอศาลปกครอง
ช้ันตนอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองช้ันตนอ่ืน ตองเสนออธิบดีศาลปกครองช้ันตน เพ่ือมีคําส่ัง
ใหสงคําฟองน้ันไปยังศาลปกครองช้ันตนอ่ืน แตถาศาลปกครองช้ันตนซ่ึงรับคําฟองท่ีสงมาเห็นวา 
คดีนั้นอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองช้ันตนท่ีสงมาหรืออยูในเขตอํานาจของศาลปกครองช้ันตนอ่ืน
ใหเสนอความเห็นตอประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีคําส่ังในเร่ืองเขตอํานาจศาล หรือกรณีของศาล
ยุติธรรมก็เชนกัน มีการกําหนดลักษณะของคดีท่ีอยูในเขตอํานาจของศาลแตละศาลไวเปนการเฉพาะใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลตาง ๆ  เชน กรณีศาลแรงงานเม่ือมีปญหาวา คดีใดจะอยูในอํานาจของศาลแรงงานหรือไม ไมวาจะ
เกิดปญหาข้ึนในศาลแรงงานหรือศาลอ่ืน ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ
อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางใหเปนท่ีสุด แตถาเปน “ระบบศาลคู” แลว จําเปนตองมีองคกรเพื่อทํา
หนาท่ีวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 2 ระบบโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจใหศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
ศาลช้ีขาดคดีขัดกัน (Le Tribunal des conflits) แบบฝร่ังเศส หรือในรูปคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจหนาท่ีระหวางศาล 

“ระบบศาลเด่ียว” คือ ระบบท่ีใหศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีทุกประเภท
ไมวาจะเปนคดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง โดยใหผูพิพากษาซ่ึงมีคุณสมบัติและความรูทาง
กฎหมายเปนการท่ัวไป (Generalist) เปนผูพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง ระบบน้ีใชอยูในประเทศท่ี
ใชระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว (Common Law) เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศท่ีใช
ระบบกฎหมายคอมมอนลอวแบบเดียวกับอังกฤษ 

                                                        
 

47
 โภคิน  พลกุล. (2544, พฤษภาคม – สิงหาคม). “ทานปรีดีกับศาลปกครอง.” วารสารวิชาการศาล

ปกครอง, ปท่ี 1 , ฉบับท่ี 2. หนา 105. 
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 “ระบบศาลคู” คือ ระบบท่ีใหศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีแพงและ
คดีอาญาเปนหลักเทานั้น สวนการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองใหอยูในอํานาจหนาท่ีของศาล
ปกครอง ซ่ึงมีระบบศาลชั้นตนและศาลสูงสุดของตนเอง มีระบบผูพิพากษาและองคกรบริหารงาน
บุคคลเปนเอกเทศตางหากจากระบบศาลยุติธรรม โดยผูพิพากษาศาลปกครองจะมีคุณสมบัติเฉพาะ
และมีความเช่ียวชาญทางกฎหมายปกครองเปนพิเศษ ระบบนี้ใชอยูในประเทศท่ีใชระบบประมวล
กฎหมาย (Civil Law) เชน ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม อิตาลี เยอรมัน ออสเตรเลีย สวีเดน และฟนแลนด 
 
4.1 ปญหาของบทบัญญัติของกฎหมาย 
 ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาลมีการบัญญัติข้ึนเปนคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ท้ังนี้ เนื่องจาก รัฐธรรมนูญดังกลาวไดบัญญัติถึงการจัดต้ังศาลอ่ืน 
นอกเหนือจากศาลยุติธรรมไวเปน คร้ังแรกเชนกัน ดังปรากฏในมาตรา 212 ท่ีบัญญัติวา 
 ศาลปกครองและศาลในสาขาแรงงาน สาขาภาษี หรือสาขาสังคม จะตั้งข้ึนก็แตโดย
พระราชบัญญัติ 
 การแตงต้ัง และการใหผูพิพากษาพนจากตําแหนง อํานาจหนาท่ี ของศาล ตลอดจนวิธี
พิจารณาของศาลตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลนั้น"  
 ดวยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2517 มาตรา 213 จึงบัญญัติในเร่ืองการวินิจฉัยปญหา
อํานาจหนาท่ีระหวางศาลวา "ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาลยุติธรรมกับศาล
อ่ืน หรือระหวางศาลอื่นดวยกัน ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัย" จากน้ัน รัฐธรรมนูญ
ฉบับตอ ๆ มาอีกหลายฉบับก็ไดบัญญัติเร่ือง การวินิจฉัยปญหาอํานาจหนาท่ีระหวางศาลไวทํานอง
เดียวกัน คือ 

1) รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2521  
2) รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2534 
3) รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2538 

 แมรัฐธรรมนูญท้ัง 3 ฉบับท่ีกลาวมาจะมีบทบัญญัติท่ีกําหนดถึงการใหมีการจัดต้ังศาล
อ่ืนนอกจากศาลยุติธรรม เชนรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2521 มาตรา 170 ท่ีบัญญัติวา "บรรดาศาลท้ังหลาย
จะต้ังข้ึนไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ" หรือรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2534 มาตรา 187 ท่ีบัญญัติวา "บรรดา
ศาลท้ังหลายจะตั้งข้ึนไดก็แตโดย พระราชบัญญัติ" ก็ตาม แตท่ีถือวามีความชัดเจนในแงของการ
แยกระบบศาลออกเปน "ระบบศาลคู" เปนคร้ังแรกก็คือ รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พ.ศ. 2534 แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2538 โดยไดบัญญัติไวดังนี้ 
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 มาตรา 195 "ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ " 
 มาตรา 195 ทวิ "พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังและใหตุลาการ ในศาลปกครองพนจาก
ตําแหนง 
 กอนเขารับหนาท่ีคร้ังแรก ตุลาการในศาลปกครองตองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริยดวยถอยคําตามท่ีกฎหมายบัญญัติ " 
 มาตรา 195 ตรี "การแตงตั้งและการใหตุลาการในศาลปกครองพนจากตําแหนงตอง
ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ตามท่ีกฎหมายบัญญัติแลวจึงนําความ
กราบบังคมทูล 
 การเล่ือนตําแหนง การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการใน ศาลปกครอง ตอง
ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติ " 
 มาตรา 195 จัตวา "การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาหรือตุลาการ ในศาลอื่นนอกจาก
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหารพนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดีและวิธี
พิจารณาของศาลดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลนั้น " มาตรา 195 เบญจ "ใน
กรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาลยุติธรรมกับศาลอ่ืน หรือระหวางศาลอ่ืนดวยกัน ให
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปน ผูวินิจฉัย " 
 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม ฉบับ พ.ศ. 2538 นี้ เปนท่ีมาของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันในการบัญญัติถึงการมี "ระบบศาลคู" อยางไรก็ตาม แมรัฐธรรมนูญท้ัง 4 ฉบับท่ีกลาว
มา จะบัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปน องคกรวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวาง
ศาล แตคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ก็มิไดมีโครงสราง ท่ีมา และสถานภาพดังเชนศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบัน และเปนท่ีนาสังเกตวา แมรัฐธรรมนูญท้ัง 4 ฉบับ จะมีบทบัญญัติเพื่อ 
แกปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาล แตคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซ่ึงทําหนาท่ี ดังกลาวก็ไม
เคยวินิจฉัยปญหานั้นเลย ท้ังนี้ อาจเนื่องจากเพราะไมมีการจัดต้ัง ศาลอ่ืนในระบบศาลคูข้ึน นั่นก็คือ 
ศาลปกครอง 
 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญไดมี การอภิปรายถึง
รูปแบบขององคกรท่ีจะทําหนาท่ีพิจารณา กรณีท่ีมีความขัดแยงกันระหวางอํานาจหนาท่ีของศาลวา
จะใหองคกรใดเปนผูพิจารณา ซ่ึงเดิมรางรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูช้ีขาด 
เลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณาราง รัฐธรรมนูญไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา ควรใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายท่ีจะบัญญัติอาจจะใชวิธีการไดหลายอยาง คือ 1. ใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย 2. ในประเทศเยอรมันจะใหผูพิพากษาของแตละศาลทําหนาท่ีช้ีขาด 3. ในประเทศฝร่ังเศส
ใหศาลคดีขัดกันทําหนาท่ีช้ีขาด โดยใหออกเปนกฎหมายในรายละเอียดตอไป (รายงานการประชุม
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คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 22-24 หนา 9/6) ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ ไดแกไขรางและตัดขอความท่ีใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด และ
ใหวินิจฉัยช้ีขาดตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 ตอมาสภารางรัฐธรรมนูญไดพิจารณาในเร่ืองปญหาอํานาจหนาท่ีระหวางศาลตาง ๆ 
โดยกรรมาธิการ (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ไดช้ีแจงในเร่ืองรูปแบบขององคกรช้ีขาดปญหา
อํานาจหนาท่ีระหวางศาลวามี 2 รูปแบบ คือ ในรางรัฐธรรมนูญเดิมกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผู
วินิจฉัย และอีกรูปแบบหนึ่งคือ การใหคณะกรรมการรวมระหวางศาลในระบบตาง ๆ มาพิจารณา
รวมกันเพื่อหาทางหาขอยุติวา คดีนั้นควรจะอยูในอํานาจพิจารณาของศาลใด เพราะอยางนอยตองมี 
ศาลใดศาลหนึ่งท่ีจะตองรับพิจารณาคดีนั้น และสภารางรัฐธรรมนูญไดเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมาธิการปรับปรุง คือ มาตรา 248 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 อนึ่ง การพิจารณาในช้ันสภารางรัฐธรรมนูญนั้น มีสมาชิกสภาราง รัฐธรรมนูญ (นาย
เสรี สุวรรณภานนท) เสนอวา ปญหาอํานาจหนาท่ีระหวางศาลนั้น ควรเพิ่มศาลรัฐธรรมนูญดวย 
กรรมาธิการ (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ช้ีแจงวา อํานาจศาลรัฐธรรมนูญเปนอํานาจท่ีมีอยูจํากัด 
ศาลรัฐธรรมนูญนั้นไมไดรับพิจารณาคดี ท่ัว ๆ ไป เชนศาลอ่ืน ไมวาจะเปนศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง หรือศาลอ่ืน แตจะมีอํานาจจํากัดจริง ๆ เพราะฉะน้ัน ปญหาท่ีจะมีปญหาระหวางอํานาจ
หนาท่ีระหวางศาลรัฐธรรมนูญกับศาลอ่ืน ๆ นั้น คงจะไมเกิดข้ึน 
 ในการเสนอราง พ.ร.บ. วาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล พ.ศ. .... ของ
รัฐบาลนั้น ไดนํารูปแบบมาจากองคกรวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาลของประเทศฝรั่งเศส 
ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญเพื่อใหหลักการแบงแยกอํานาจศาลระหวางศาลปกครองกับศาลยุติธรรม
ดําเนินไปดวยดี เห็นไดจากการนําหลักการการจัดองคกรในรูปของคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ี
วินิจฉัยช้ีขาดปญหาอํานาจหนาท่ีระหวางศาลมาใช ประกอบกับโดยท่ีลักษณะคดีของแตละศาลใน
ปจจุบันนี้ คดีท่ีอาจมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาล โดยหลักแลวจะไดแก คดีท่ีฟองตอ
ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ดังนั้น การจัดองคกรวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาลโดย
พิจารณาจากระบบของประเทศฝร่ังเศสแลวนํามาปรับปรุงใหเหมาะสม จึงนาจะเปนผลดี จึงไดมี
การนําหลักการดังกลาวมายกราง พ.ร.บ. วาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล พ.ศ. .... 
และยังเปนท่ีมาของการกําหนดบทเฉพาะกาล ใหมีการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนเม่ือมีการ
จัดต้ังศาลปกครองข้ึนแลว เพื่อใหมีกรรมการครบองคประกอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
ตามรางพระราช-บัญญัตินี้ (มาตรา 20) 
 หลังจากท่ีรัฐบาลไดเสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยการชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
พ.ศ. .... ตอสภาผูแทนราษฎรแลว สวนบริการวิชาการ หอสมุด รัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภา
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ผูแทนราษฎร ไดจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวของสภา
ผูแทนราษฎรเร่ือง “องคกรชี้ขาด กรณีปญหา การแบงแยกเขตอํานาจระหวางศาลปกครองกับศาล
ยุติธรรมในฝร่ังเศส” เพื่อประกอบการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรดวย 
 คณะรัฐมนตรีไดลงมติเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2541 อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวา
ดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และสงให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเร่ืองดวน โดยใหรับขอสังเกตของสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมท้ังขอสังเกตเบ้ืองตนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา
ปรับปรุงใหเหมาะสม (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0204/11771 ลงวันท่ี 
15 กันยายน 2541) 
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสร็จ
เรียบรอยแลว และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดสงผูแทนเขารวมประชุมดวย รวมทั้งหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ คือ ผูแทนจากกระทรวงกลาโหม (กรมพระธรรมนูญ) และผูแทนจากกระทรวงยุติธรรม 
ปรากฏผลการพิจารณา ดังนี้ 
 รางพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล พ.ศ. .... ท่ี
กระทรวงยุติธรรมเสนอมีหลักการเปนการตรากฎหมายตามมาตรา 248 ของรัฐธรรมนูญท่ี
กําหนดใหมีคณะกรรมการทําหนาท่ีวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาล ซ่ึงตามราง
ดังกลาวมีสาระสําคัญ 3 ประการ คือ (1) องคประกอบของคณะกรรมการ (2) เลขานุการของ
คณะกรรมการ และ (3) อํานาจหนาท่ีของ คณะกรรมการในการช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล ซ่ึง
ในการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของคือ ผูแทน
กระทรวงยุติธรรม ผูแทนกระทรวงกลาโหม (กรมพระธรรมนูญ) และผูแทนศาลรัฐธรรมนูญ 
ปรากฏวาหลักการดังกลาวท้ัง 3 ประการนั้น ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทน
กระทรวงกลาโหม (กรมพระธรรมนูญ) และผูแทนศาลรัฐธรรมนูญ มีความเห็น แตกตางจาก
หลักการในรางเดิมของกระทรวงยุติธรรม แตผูแทนกระทรวงยุติธรรม ยังคงยืนยันตามหลักการเดิม
ทุกประการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได จัดทํารางพระราชบัญญัติดังกลาวข้ึนใหมตาม
ขอสังเกตของผูแทนสวนราชการ ดังกลาว 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2541 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมเสนอวา รางพระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับนี้ ยังมี หลักการไมสอดคลองกัน ซ่ึงไดหารือกับ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว จึงขอรับไปพิจารณารวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพ่ือรวมรางพระราชบัญญัติ ท้ัง 2 ฉบับนี้ ใหเปนหลักการเดียวกัน แลวเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาภายใน 2 สัปดาห คณะรัฐมนตรีไดลงมติอนุมัติใหกระทรวงยุติธรรมรับรางพระราชบัญญัติ 
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ท้ัง 2 ฉบับ ไปพิจารณารวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามท่ีรัฐมนตรี วาการกระทรวง
ยุติธรรมเสนอ และคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 5) ไดพิจารณาราง
พระราชบัญญัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีผูแทน
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวง) ผูแทนกระทรวงกลาโหม (กรมพระธรรมนูญ) และ
ผูแทนสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปนผูช้ีแจงรายละเอียดและเห็นชอบในการแกไขเพิ่มเติมดวยแลว 
เพื่อรวมราง พระราชบัญญัติท้ังสองฉบับใหเปนหลักการเดียวกันดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว รวม
เปนรางฉบับเดียวและเนื่องจากมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติให
ตรากฎหมายเพ่ือกําหนดรายละเอียดใหเปนไปตามมาตรา 248 ดังกลาว 2 เร่ือง คือ เร่ืองท่ีหนึ่ง 
กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และเร่ืองท่ีสอง กําหนดหลักเกณฑการเสนอ
ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
 สภาผูแทนราษฎรลงมติรับหลักการในวาระท่ี 1 เม่ือวันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ 2542 และ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจํานวน 26 คน ตอมาท่ีประชุม
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดลงมติ ตั้งบุคคลสภาละ 10 คน เปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อ
พิจารณารางพระราช-บัญญัติฉบับนี้ ตามมาตรา 175 (3) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 วุฒิสภาไดแกไขเพิ่มเติมราง พ.ร.บ. วาดวยการชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล พ.ศ. .... 
ของสภาผูแทนราษฎรในมาตรา 2 มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 10 มาตรา 12 มาตรา 
14 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 21 โดยคณะกรรมาธิการรวมกันของสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ไดรวมกันพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามรางของวุฒิสภาท้ังหมด 
 ตอมาสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาเม่ือวันที่ 8 กันยายน 2542 มีมติ เห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมาธิการรวมกันระหวางสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเสนอ จํานวน 159 
ทาน ไมเห็นชอบ 1 ทาน การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร กรณีเม่ือสภาผูแทนราษฎรยืนยันตาม
รางท่ีคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ถือวารางพระราชบัญญัตินี้ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 
ตามมาตรา 176 วรรคหน่ึงของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนท่ี 104 ก ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2542)48 

                                                        
 48 โภคิน พลกุล. (2545, 20 พฤษภาคม).  บทความ : การวินิจฉัยชีขาดอํานาจระหวางศาล. ลงเผยแพร
ครั้งแรกใน Public Law Net. 
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4.2 ปญหาของการตีความกฎหมาย 
 การตีความตัวบทกฎหมายน้ัน เปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา “ถอยคํา” ของกฎหมายถือเปน
ปฐมบท (starting point) ของการตีความ อยางไรก็ตามลําพังแตเฉพาะถอยคําอยางเดียวยอมไมอาจ
ทําใหเราไขความลับของความหมายของบทกฎหมายออกมาได ดวยเหตุนี้เราจึงตองพิจารณาตอไป
อีกวาบทกฎหมายบทน้ันไดรับการตราข้ึนในบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมแบบใด มี
ความเปนมาอยางไร นอกจากนี้การคนหาความหมายของบทกฎหมายอาจกระทําไดโดยการคนหา
วา “ผูรางกฎหมาย” มีความมุงหมายอยางไรในการรางบทกฎหมายบทนั้น แมกระน้ันการพิเคราะห
ถอยคําและบริบททางประวัติศาสตรตลอดจนความมุงหมายของผูรางกฎหมายก็อาจจะยังไม
เพียงพอในอันท่ีจะทําใหเราสามารถสรุปผลของการตีความไดอยางม่ันใจ เพราะบทกฎหมายบท
หนึ่งเม่ือเขาไปอยูในระบบกฎหมายแลว บทกฎหมายบทนั้นยอมเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายท่ี
มีกฎเกณฑทางกฎหมายตางๆมากมาย ดังนั้นในการตีความบทกฎหมายบทใดบทหน่ึงจึงตอง
พิเคราะหเสมอวาบทกฎหมายบทนั้นเขาไปอยูในบริบทใดของกฎหมาย เปนสวนหนึ่งของกฎหมาย
สาขาใด อยูในหมวดใดหรือสวนใด บทมาตรากอนหนานั้นและบทมาตราหลังจากนั้นไดรับการ
บัญญัติไวเชนใด การตีความบทกฎหมายบทหน่ึงจึงไมสามารถแยกขาดจากบริบทท่ีแวดลอมบท
กฎหมายนั้น เหมือนกับการพิเคราะหใบไมใบหนึ่ง ก็ตองดูสภาพแวดลอมของตนไมท่ีใบไมนั้นเปน
สวนหนึ่งดวย ดังนั้นใครก็ตามท่ีกําลังตีความบทกฎหมายบทหนึ่งพึงเขาใจวาตนเองกําลังใช
กฎหมายนั้นท้ังระบบ อนึ่งโดยท่ีสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา “กฎหมายจึงยอมตองฉลาด
กวาผูรางกฎหมาย” กรณีจึงเปนไปไดเชนกันท่ีผูตีความกฎหมายจะตองตีความกฎหมายใหสอดรับ
กับสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยถือเสมือนวากฎหมายน้ันมีเจตจํานงโดยตนเองที่ใหมีผล
บังคับใชกับส่ิงท่ีผูรางอาจจะไมคาดคิดมากอน อยางไรก็ตามการตีความในลักษณะเชนนี้จะตองไม
นําไปสูการใหความหมายของบทกฎหมายโดยอําเภอใจของผูตีความและแทนท่ีจะตีความเปนยุติ 
กลับเกิดปญหาประการอ่ืนตามมาจากการตีความนั้น 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 266 บัญญัติวา “ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับ
อํานาจหนาท่ีขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ ใหองคกรนั้นหรือประธานรัฐสภา เสนอเร่ืองพรอม
ความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย” หากเราเร่ิมตนพิเคราะหจากถอยคํา คําวา 
“ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ” ถือไดวาเปนถอยคําท่ีมีความหมาย
กวางอยางยิ่ง เพราะกลาวใหถึงท่ีสุดแลว ปญหาตางๆ ตามรัฐธรรมนูญลวนแลวแตเกือบจะเปน
ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญท้ังส้ิน แมแตเร่ืองท่ีเราไมคิดวาจะเปน
ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญ เชน ปญหาท่ีวาพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภา
ตราข้ึนขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม เราก็อาจกลาวไดวาเปนปญหาวารัฐสภาใชอํานาจหนาท่ี
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ของตนถูกตองตามรัฐธรรมนูญหรือไม ซ่ึงเปนปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตางๆตาม
รัฐธรรมนูญไดเชนกัน ซ่ึงอันท่ีจริงแลว หาเปนเชนนั้นไม ดวยเหตุนี้การพิเคราะหแตเพียงถอยคําจึง
ไมอาจตอบปญหาไดวา แทท่ีจริงแลวคําวา “ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตางๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ” มีความหมายเชนใด เราจึงตองพิจารณาตอไปวาผูรางรัฐธรรมนูญมุงหมายอะไร และ
ทําไมถอยคําในมาตรา 266 จึงเปนเชนนี้ 
 เม่ือพิจารณาจากคําช้ีแจงของเลขานุการคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ(1) จะพบวา 
“มาตรานี้ (มาตรา 266) เปนเร่ืององคกรในรัฐธรรมนูญ เชน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีซํ้าซอนกัน” และหากพิจารณาจากรางรัฐธรรมนูญ
มาตรานี้ จะพบวาแตเดิมนั้น มีการใชถอยคําวา ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกร
ตางๆตามรัฐธรรมนูญซํ้าซอนกัน แตตอมาคณะทํางานและคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ไดมีมติใหตัดคําวา “ซํ้าซอนกัน” ออก เนื่องจากเห็นวานอกจากกรณีท่ีองคกรตามรัฐธรรมนูญอาจ
เกิดการขัดแยงกันในลักษณะท่ีใชอํานาจหนาท่ีซํ้าซอนกันแลว กรณีอาจเปนไปไดวาองคกรตาม
รัฐธรรมนูญอาจขัดแยงกันในลักษณะท่ีตางฝายตางโตแยงวาอํานาจน้ันไมไดเปนอํานาจของตน ซ่ึง
เมื่อพิเคราะหจากแนวความคิดในช้ันยกรางแลวจะเห็นไดชัดเจนวาผูรางรัฐธรรมนูญมุงหมายให
ศาลรัฐธรรมนูญเขามาวินิจฉัยช้ีขาดความขัดแยงระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไมวาความขัดแยง
นั้นจะเปนความขัดแยงในทางปฏิฐานหรือในทางบวก (positive conflict of competence) คือเปน
กรณีท่ีองคกรตามรัฐธรรมนูญตางก็เห็นวาตนมีอํานาจเชนนั้น หรือความขัดแยงนั้นจะเปนความ
ขัดแยงในทางปฏิเสธหรือในทางลบ (negative conflict of competence) คือเปนกรณีท่ีองคกรตาม
รัฐธรรมนูญตางก็เห็นวาตนไมมีอํานาจหนาท่ีเชนนั้น แตอํานาจดังกลาวเปนขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญท่ีเปนคูพิพาท อยางไรก็ตามโดยระบบวิธีการยกรางกฎหมาย เม่ือจะมีการแกไข ก็มักจะ
พยายามแกไขใหนอยท่ีสุด เม่ือถอยคําเดิมท่ีวา “ซํ้าซอนกัน” ถูกตัดออกไป โดยไมไดเปล่ียนแปลง
ถอยคําอ่ืนในลักษณะท่ีจะทําใหเห็นวาแทท่ีจริงแลว ผูรางมุงหมายอะไร จึงไมนาประหลาดใจแต
อยางใดท่ีทําใหใครก็ตามซ่ึงอานมาตรา 266 โดยพิเคราะหแตเพียงถอยคํา มักจะไมเขาใจวาทําไม
ผูเขียนจึงเห็นวากรณีดังกลาวตองเปน “ความขัดแยงระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ” (และความ
ขัดแยงนั้นตองเปนความขัดแยงทางรัฐธรรมนูญ) แตมองวาผูเขียนจํากัดความหมายของตัวบทเอาไว
แคบเกินไป 
 อันท่ีจริงแลวการจํากัดความหมายของตัวบทไวในลักษณะดังกลาวมีนัยคาบเกี่ยวกับ
การรักษาดุลยภาพขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ไมทําใหศาลรัฐธรรมนูญกาวลวงเขาไปกระทําการท่ี
กระทบกับอํานาจขององคกรอ่ืนในกรณีท่ีไมมีความขัดแยงขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ทําใหเกิด
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ความรับผิดชอบในการตัดสินใจตามกฎหมายในอํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และทํา
ใหการเสนอขอพิพาทข้ึนสูศาลรัฐธรรมนูญมีความชัดเจนแนนอนเปนระบบระเบียบดังท่ีจะไดเห็น
ตอไปดวย 
 แนนอนวาการพิเคราะหความมุงหมายของผูรางรัฐธรรมนูญเพียงประการเดียว อาจจะ
ยังไมพอท่ีจะสรุปวา คําวา “ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตางๆตามรัฐธรรมนูญ” ตอง
หมายถึง “ความขัดแยงทางรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญ” เราสมควรพิเคราะหการ
ตีความตามระบบ (systematic interpretation) ตอไปวาเม่ือพิจารณาจากระบบกฎหมาย การตีความ
ไปในทิศทางใดจะสอดคลองกับระบบกฎหมายของเรา 
 กอนอ่ืนจะตองอธิบายเสียกอนวาองคกรตามรัฐธรรมนูญบางองคกรอาจใชอํานาจตาม
รัฐธรรมนูญโดยตรงหรืออาจใชอํานาจตามกฎหมายที่ไดรับการตราขึ้นโดยรัฐสภาก็ได คลายกับ
คณะรัฐมนตรีท่ีอาจใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญหรืออาจใชอํานาจตามกฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึนซ่ึง
เปนอํานาจปกครอง ในทัศนะของผูเขียนการที่องคกรตามรัฐธรรมนูญสององคกรเกิดการขัดแยงกัน
ในทางอํานาจ ไมไดหมายความเสมอไปวากรณีดังกลาวจะตองดวยรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๖ ซ่ึง
องคกรนั้นๆจะสงเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได องคกรตามรัฐธรรมนูญจะสงเร่ืองใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดก็ตอเม่ือความขัดแยงนั้นเปนความขัดแยงทางรัฐธรรมนูญเทานั้น หาก
องคกรตามรัฐธรรมนูญสององคกรไมไดขัดแยงกันในทางรัฐธรรมนูญ แตความขัดแยงกันนั้น
เกิดข้ึนจากบทกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ กรณีดังกลาวแมจะมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี
ในลักษณะท่ีเปนการขัดแยงกันจริง ขอพิพาทดังกลาวก็ไมใชขอพิพาทในทางรัฐธรรมนูญ แตเปน
ขอพิพาทในทางปกครอง ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองหรือเปนเร่ืองท่ีจะตอง
แกไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพ่ือขจัดขอขัดแยงนั้นอันเปนอํานาจของรัฐสภา จะเห็นไดวา
การทําความเขาใจคําวา “ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตางๆตามรัฐธรรมนูญ” จะทําความ
เขาใจจากตัวอักษรเทานั้นไมได แตตองทําความเขาใจจากระบบ เพราะฉะน้ัน หากเปนกรณีท่ี
องคกรตามรัฐธรรมนูญเกิดการขัดแยงกับองคกรอ่ืนของรัฐ กรณียอมตองพิจารณาตอไปวาความ
ขัดแยงนั้น เม่ือพิเคราะหในทางเนื้อหาแลวเปนความขัดแยงทางรัฐธรรมนูญหรือไม ซ่ึงหาก
พิเคราะหตามหลักทฤษฎีแลวกรณีดังกลาวยอมเกิดข้ึนไดยากอยางยิ่ง เพราะองคกรอ่ืนของรัฐท่ี
ไมใชองคกรตามรัฐธรรมนูญโดยท่ัวไปแลวยอมไมอาจใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญได กรณีท่ีเคยเกิด
ปญหาข้ึนระหวางศาลปกครองกับคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดไว
ตามคําวินิจฉัยท่ี 52/2546 อันท่ีจริงแลวไมใชปญหาความขัดแยงระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
เพราะศาลปกครองไมใชองคกรตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเพียงแตบัญญัติประกันความเปน
สถาบันของศาลปกครองไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น แตศาลปกครองเปนองคกรท่ีใชอํานาจตุลาการ 
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ซ่ึงโดยปกติแลวจะไมมีทางเกิดความขัดแยงกับองคกรอ่ืนของรัฐได เวนแตกับองคกรท่ีใชอํานาจ
ตุลาการดวยกันเอง เชนกับศาลยุติธรรม (หรือกับศาลรัฐธรรมนูญ) ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาที่วา
คณะกรรมการการเลือกต้ังจะยอมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลปกครองหรือไม ซ่ึงเปนเร่ืองการบังคับ
ตามคําส่ังหรือคําพิพากษา หากคณะกรรมการการเลือกต้ังไมยอมปฏิบัติจะดวยเหตุใดก็ตาม กรณีก็
เปนการฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล ซ่ึงอาจจะตองแกปญหาในลักษณะอ่ืน เชนไปปรับปรุงแกไข
กฎหมาย หรือแกไขรัฐธรรมนูญใหเกิดความชัดเจน ไมใชอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะกาวลวง
เขาไปช้ีขอบเขตอํานาจของศาลปกครองซ่ึงเปนองคกรท่ีใชอํานาจตุลาการเหมือนกับศาล
รัฐธรรมนูญแตอยางใด 
 คําอธิบายน้ียอมใชกับความขัดแยงระหวางคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติกับคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 2/2546 
เกี่ยวกับการตีความอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนซ่ึงเปนองคกรวินิจฉัย
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยขาราชการท่ีผูบังคับบัญชาขาราชการผูนั้นส่ังลงโทษตามความเห็น
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวย เพราะแมวากรณีนี้จะมีปญหา
เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีหรือเกิดความขัดแยงกันจริง แตความขัดแยงดังกลาว หาใชความขัดแยงตาม
รัฐธรรมนูญไม แตเปนความขัดแยงตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอันเปนความขัดแยงในทาง
ปกครอง ท่ีไมอยูในเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ แตดวยความเขาใจท่ีวา ขอใหเปนปญหาเกี่ยวกับ
อํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญองคกรใดองคกรหนึ่งก็พอแลวท่ีจะวินิจฉัยได จึงทําใหเกิด
คําวินิจฉัยดังกลาวข้ึน ซ่ึงตามทัศนะของผูเขียน กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไมไดวินิจฉัยปญหาทาง
รัฐธรรมนูญแลว แตกาวลวงไปวินิจฉัยช้ีขาดปญหาทางปกครองเสียเอง 
 อาจจะมีคําถามเกิดข้ึนวาทําไมผูเขียนจึงตีความมาตรา 266 ในลักษณะดังกลาวมานี้ 
คําตอบยอมอยูท่ีภารกิจและอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญเอง แมศาลรัฐธรรมนูญมีหนาท่ีใน
ธํารงรักษาไวซ่ึงหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แตศาลรัฐธรรมนูญหาใชองคกร
เดียวท่ีมีอํานาจหนาท่ีดังกลาวไม องคกรอ่ืนของรัฐไมวาจะเปนศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมก็มี
อํานาจหนาท่ีในลักษณะดังกลาวเชนกัน (เชน อํานาจการควบคุมตรวจสอบกฎมิใหขัดกับ
รัฐธรรมนูญของศาลปกครอง) อนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาท่ีวินิจฉัยขอพิพาททางรัฐธรรมนูญ 
ไมใชขอพิพาทในทางปกครองท่ีเกิดขึ้นจากการใชอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นหาก
ตีความคําวา “ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตางๆตามรัฐธรรมนูญ” วา หมายถึง ปญหา
เกี่ยวกับความขัดแยงขององคกรตามรัฐธรรมนูญดวยกันเอง หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญกับองคกร
อ่ืนของรัฐ โดยไมพิเคราะหถึงเนื้อหาของความขัดแยงแลว ก็เทากับการตีความดังกลาวเปนการ
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ตีความโดยไมไดดูระบบ และจะทําใหในท่ีสุดแลวศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาพิพากษาคดีท่ีโดย
ธรรมชาติแลวหาใชคดีรัฐธรรมนูญไม 
 กลาวโดยสรุปในช้ันนี้ ใครก็ตามท่ีอานคําวา “ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกร
ตางๆตามรัฐธรรมนูญ” พึงตระหนักหรือพิเคราะหถึง “เนื้อหา” ของอํานาจขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญดวย อยาพิจารณาในเชิง “องคกร” เทานั้น เพราะจะทําใหวินิจฉัยความหมายของ
บทบัญญัติมาตราดังกลาวขัดแยงกับระบบกฎหมายได 
 ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีมักหยิบยกข้ึนกลาวอางก็คือ คําวา “ปญหาเกี่ยวกับอํานาจ
หนาท่ีขององคกรตางๆตามรัฐธรรมนูญ” ยอมไมไดหมายถึงเฉพาะปญหาความขัดแยงเทานั้น แต
หมายถึงกรณีท่ีมีปญหาการตีความอํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรท่ีเกี่ยวของ
ในกระบวนการใชรัฐธรรมนูญดวย  ปญหาการตีความอํานาจหนาท่ีของวุฒิสภากรณีของการให
ความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบรายช่ือผูท่ีผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดมาเปนตัวอยาง อันท่ีจริงประเด็นนี้มีปญหาตองพิเคราะหในรายละเอียดเก่ียวกับ
ลักษณะและวิธีการออกแบบคํารอง ตลอดจนดุลยภาพขององคกรตามรัฐธรรมนูญ แตประเด็นนี้
ช้ีใหเห็นก็คือ แมวารัฐธรรมนูญจะสรางศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาทาง
รัฐธรรมนูญ แตก็หาไดหมายความวาปญหาในทางการเมืองทุกปญหาจะไดแปรสภาพไปเปนปญหา
ทางกฎหมายไปหมดแลว และจะแกไขดวยวิธีการทางกฎหมายแตประการเดียวไม ในกรณีท่ีองคกร
ใดองคกรหนึ่งมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของตน องคกรนั้นยอมมีหนาท่ีท่ีจะตองวินิจฉัยอํานาจ
หนาท่ีขององคกรของตนและใชอํานาจหนาท่ีตามท่ีตนเห็นวาอยูในอํานาจของตนน้ัน หากการใช
อํานาจหนาท่ีกอใหเกิดความขัดแยงกับองคกรอ่ืน ก็จะตองมาพิจารณาตอไปวาปญหาความขัดแยง
ดังกลาวอยูในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม กรณียอมเปนไปไดเสมอท่ีปญหาทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญบางปญหาซ่ึงโดยปกติแลวจะสัมพันธใกลชิดกับการเมือง อาจจะไมอยูในเขตอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญได ในกรณีเชนนี้องคกรท่ีเกี่ยวของยอมตองแสวงหาวิธีการอ่ืนในการแกไข
ปญหาน้ัน และไมใชหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะตีความขยายเขตอํานาจของตนออกไปเพ่ือเขา
ไปจัดการแกไขปญหานั้นเอง เพราะการเขาไปแกไขปญหาหนึ่งโดยท่ีไมระมัดระวังวาแทท่ีจริงแลว 
ตนมีอํานาจดังกลาวหรือไม อาจจะไปกระทบกับอํานาจขององคกรอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนองคกรตาม
รัฐธรรมนูญเชนกันหรืออาจทําใหองคกรตามรัฐธรรมนูญผลักภาระการตีความรัฐธรรมนูญมาให
ศาลรัฐธรรมนูญไดโดยท่ีตนไมตองรับผิดชอบ ท้ัง ๆ ท่ีศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองคกรตุลาการ 
สมควรเปนองคกรท่ีอยูในตอนทายของระบบการปรับใชกฎหมาย คือ ควรใหองคกรตาม
รัฐธรรมนูญปรับใชรัฐธรรมนูญกอน และหากมีขอพิพาทเกิดข้ึนการจากตีความหรือปรับใช
รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงจะเขามาวินิจฉัยชี้ขาดปญหานั้นในภายหลัง ไมใชเพียงแตเกิดมี
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ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีโดยไมมีความขัดแยง (ซ่ึงเกิดข้ึนไดเกือบจะตลอดเวลา) ก็สงเร่ืองให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว 
 เหตุผลสําคัญท่ีมักจะหยิบยกข้ึนอางเพื่อช้ีใหเห็นวาคําวา “ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี
ขององคกรตางๆตามรัฐธรรมนูญ” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 266 มีความหมายกวางกวาท่ีผูเขียน
เขาใจก็คือ มีการระบุในมาตราดังกลาวให “ประธานรัฐสภา” มีฐานะเปนผูรองได กลาวกันวา ถา
หากปญหาอํานาจหนาท่ีขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญมีอยูในลักษณะดังท่ีไดแสดงไว องคกร
ตามรัฐธรรมนูญท่ีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีตางก็สามารถเสนอคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญได
อยูแลว จะมีความจําเปนใดอีกท่ีรัฐธรรมนูญตองบัญญัติให “ประธานรัฐสภา” มีฐานะเปนผูเสนอคํา
รอง 
 กอนอ่ืนผูเขียนตองแสดงทัศนะในเร่ืองนี้วา คําวา “ประธานรัฐสภา” ตามมาตรา ๒๖๖ 
ไมใชประธานรัฐสภาในฐานะท่ีเปนประมุขขององคกรรัฐสภา  ในกรณีท่ีรัฐสภามีปญหาขัดแยงกับ
องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญและความขัดแยงนั้นเปนความขัดแยงในทางรัฐธรรมนูญ หากรัฐสภา
ตองการเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย รัฐสภาก็เปน “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” ท่ีสามารถ
เสนอเร่ืองไดดวยตนเอง ในกรณีเชนนี้ประธานรัฐสภามีฐานะเปนผูแทนองคกรรัฐสภา และไมถือวา
เปนผูรองในความหมายของมาตรา 266 เพราะผูรองท่ีแทจริงคือ “รัฐสภา” ประธานรัฐสภาคง
กระทําการในนามของรัฐสภาตามมติของรัฐสภาเทานั้น ปญหาก็คือถาประธานรัฐสภาเปนผูเสนอ
เร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญไดในฐานะของผูแทนของรัฐสภา ทํานองเดียวกับประธานวุฒิสภาใน
ฐานะผูแทนของวุฒิสภา หรือนายกรัฐมนตรีในฐานะผูแทนของคณะรัฐมนตรีแลว รัฐธรรมนูญ
มาตรา 266 ยังจะบัญญัติคําวา “ประธานรัฐสภา” เอาไวทําไม  
 หากยอนกลับไปพิจารณาในช้ันของการรางรัฐธรรมนูญแลว เราอาจจะตอบคําถาม
ดังกลาวใหรับกับเหตุผลของผูรางรัฐธรรมนูญไดวา ท่ีมาตรา 266 บัญญัติคําวา “ประธานรัฐสภา” 
ไวนั้น ผูรางรัฐธรรมนูญไมไดมุงหมายส่ิงใดมากไปกวากรณีท่ีเกิดปญหาความขัดแยงระหวาง
องคกรตามรัฐธรรมนูญข้ึน องคกรดังกลาวตางก็ไมมีใครเปนผูเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีความขัดแยงนั้นเปนความขัดแยงในทางปฏิเสธ คือ องคกรตาม
รัฐธรรมนูญตางอางวาตนเองไมมีอํานาจหนาท่ีในเร่ืองนั้น และไมมีองคกรใดเลยสนใจท่ีจะใหมี
การกําหนดเขตแดนแหงอํานาจของตน การละเลยไมใสใจดังกลาวกอใหเกิดปญหาข้ึนในระบบ
กฎหมาย และดวยเหตุนี้ ตําแหนงประธานรัฐสภาในมาตรา 266 จึงมีข้ึนเพ่ือใหเปนองคกรท่ีเสนอคํา
รองไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช้ีขาดแดนอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
ท่ีขัดแยงกันนั้นเสีย 
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 การอธิบายดังกลาวเปนการอธิบายเพื่อใหตําแหนงประธานรัฐสภามีบทบาทรับกับ
ระบบการวินิจฉัยช้ีขาดปญหาความขัดแยงระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามคําอธิบาย
ขางตนนี้อาจมีน้ําหนักไมมากนัก เวนแตเราจะพิจารณาลึกลงไปอีกช้ันหนึ่งเกี่ยวกับสภาพของขอ
พิพาททางรัฐธรรมนูญท่ีระบบกฎหมายตองการใหยุติลงโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ในกรณีท่ีองคกรใดองคกรหนึ่งมีปญหาเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของตน และองคกรนั้นไม
อยูในฐานะท่ีจะเสนอเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญได ตําแหนงประธานรัฐสภาตามมาตรา 266 จะเปน
ตําแหนงท่ีชวยแกปญหาดังกลาว ทําใหกระบวนการเร่ิมคดีทางรัฐธรรมนูญขาดความแนนอน ลอง
สมมติตัวอยางเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึง
วุฒิสมาชิกเสียงขางนอยไมยอมรับมติของเสียงขางมาก โดยเห็นวาวุฒิสมาชิกเสียงขางมาก
ดําเนินการเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญโดยไมถูกตอง ท้ังๆวุฒิสภาไดมีมติ
เด็ดขาดไปแลว และไดมีการโปรดเกลาฯแตงตั้งบุคคลดังกลาวแลว ตอมาวุฒิสภาเสียงขางนอย
เขาช่ือกันเสนอเร่ืองไปยังประธานรัฐสภาเพ่ือใหประธานรัฐสภาเสนอเร่ืองพรอมความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญ เราจะเอาอะไรเปนเกณฑในการบงช้ีวาประธานรัฐสภาตองสงเร่ืองไปยังศาล
รัฐธรรมนูญหรือไม ถาบอกวากรณีนี้เปนเร่ืองของประธานรัฐสภาวาจะสงหรือไมก็ได ก็เทากับเรา
กําลังจะทําใหการเร่ิมคดีหรือไมเร่ิมคดีรัฐธรรมนูญหาความชัดเจนแนนอนไมได และจะทําใหการ
สงเร่ืองหรือไมสงเร่ืองกลายเปนปญหาทางการเมืองที่กระทบตอประโยชนของบุคคลและตอ
องคกรตามรัฐธรรมนูญอยางยิ่ง ยิ่งไปกวานั้นจะทําใหประธานรัฐสภาเขามา “เลน” กับคดี
รัฐธรรมนูญโดยไมอาจถูกตรวจสอบในทางกฎหมาย และใชบทบัญญัติมาตราน้ีเปนเครื่องมือทาง
การเมืองไดอีกดวย (เชนชะลอเร่ืองไวไมสงไป หรือรีบสงเร่ืองไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อผลทาง
การเมืองบางประการ) ถาเราบอกวาประธานรัฐสภามีหนาท่ีตองสงเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญทุก
กรณี ก็เทากับประธานรัฐสภาเปนเพียงบุรุษไปรษณีย ซ่ึงก็จะทําใหเกิดปญหาในชั้นของการ
พิจารณาคดีอีกเชนกันวาตกลงแลวใครกันแนท่ีอยูในฐานะผูรอง เพราะถาประธานรัฐสภาเปนผูรอง 
(ซ่ึงตามขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญฯ จะถือเชนนั้น) ประธานรัฐสภาก็จะเปนผูทรงสิทธิในคดี 
ท้ังๆท่ีตนอาจจะไมเห็นดวยกับการเสนอคํารองดังกลาว และไมมีเหตุผลอะไรอีกเชนกันท่ีจะทําให
ระบบการฟองคดีตองมาผานประธานรัฐสภาซ่ึงถึงอยางไรก็ตองเสนอเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญอยู
แลว จะเห็นไดวาการตีความอํานาจของประธานรัฐสภาจะยิ่งกอใหเกิดปญหาทางการเมืองตามมา 
แนนอนวาอาจมีขอโตแยงวาเร่ืองนี้เปนเร่ืองของประธานรัฐสภา เปนดุลพินิจทางการเมือง ไม
เกี่ยวกับกับศาลรัฐธรรมนูญ แตการมองประเด็นในคดีรัฐธรรมนูญจะตองมองใหสอดคลองตองกัน
ตลอดสาย  ท่ีเห็นวาการใหประธานรัฐสภาสามารถนําปญหาดังกลาวข้ึนสูการพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญไดนั้น ยอมมีขอดีท่ีกอใหเกิดความชัดเจนแนนอนวาองคกรตามรัฐธรรมนูญใดใช

DPU



 97 

อํานาจไดหรือไมในขอบเขตอยางใด เราจะหวังใหเกิดความชัดเจนแนนอนไดอยางไร เม่ือใน
เบ้ืองตนก็เกิดความไมชัดเจนแนนอนเสียแลววาอํานาจของประธานรัฐสภาในเรื่องนี้มีอยูเพียงใด 
 ในการตีความกฎหมาย เปนท่ียอมรับกันวาในกรณีท่ีกฎหมายไดรับการตราข้ึนโดย
ผิดพลาด (ซ่ึงยอมเกิดข้ึนไดเสมอ) ผูใชและตีความกฎหมายพึงลดทอนความผิดพลาดของการตรา
กฎหมายนั้นโดยตีความไปในทางแกไข การตีความไปในทางแกไขในกรณีของตําแหนงประธาน
รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 266 คือตีความอํานาจของประธานรัฐสภาใหจํากัดเฉพาะกรณีท่ีเปน
ปญหาความขัดแยงระหวางองคกรไมวาจะเปนในทางปฎิฐาน (positive) หรือในทางปฏิเสธ 
(negative) แตถาใครก็ตามใชโครงสรางท่ีผิดพลาดเปนฐานในการตีความตอไปแลว ก็เทากับเอา
โครงสรางท่ีผิดพลาดนั้น มาขยายความเพ่ิมมากข้ึนไปอีก  
 การใหประธานรัฐสภาเปนผูมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญนั้นเปนท่ียอมรับได
โดยไมมีขอกังขา หากประธานรัฐสภากระทําการแทน “รัฐสภา” ตามมติของรัฐสภา แตการให
ประธานรัฐสภา (หรือแมแตประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผูแทนราษฎร) เปนผูมีสิทธิยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตนเอง จากการรับเร่ืองท่ีบุคคลอ่ืนเสนอมาเปนกรณีท่ีเปนปญหาอยางยิ่ง 
 ปญหาดังกลาวนี้อาจพิสูจนใหเห็นไดโดยพิเคราะหจากการดําเนินกระบวนพิจารณาใน
คดีรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติท่ีเปนตัวอยางของความผิดพลาดในเชิงโครงสรางในเร่ืองนี้มีอยูอยาง
นอย 2 มาตรา คือ รัฐธรรมนูญมาตรา 262 และมาตรา 266 
 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 262 รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญใดท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นข้ึนทูลเกลาฯถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระ
ปรมาภิไธย หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารวมกันมีจํานวนตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนด เห็นวารางพระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหเสนอ
ความเห็นตอประธานรัฐสภา และใหประธานรัฐสภาท่ีไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไป
ยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา ปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนแลว 
และอาจจะเกิดข้ึนอีกก็คือ ประธานรัฐสภามีดุลพินิจในการเสนอเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือไม 
เพียงใด 
 ไมปรากฏเหตุผลวาทําไมรัฐธรรมนูญจึงบัญญัติใหการเสนอเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบวารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไมหรือตราข้ึนโดยถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญหรือไมตองเสนอผานประธานรัฐสภา (หรือประธานสภาผูแทนราษฎรหรือ
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ประธานวุฒิสภา) การบัญญัติรัฐธรรมนูญในลักษณะดังกลาวเปนการบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ีสราง
ปญหาข้ึนโดยไมจําเปน เพราะตองมาตีความวาตกลงแลวประธานรัฐสภาตองสงเร่ืองไปยังศาล
รัฐธรรมนูญหรือไม อันท่ีจริงแลวบทบัญญัติในเร่ืองนี้มีขึ้นเพื่อคุมครองสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาท่ีเปนฝายขางนอย ซ่ึงสมควรใหกลุมบุคคลดังกลาวยื่นคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญโดยตรง ไมสมควรใหยื่นผานบุคคลอ่ืน แตเม่ือโครงสรางของรัฐธรรมนูญในเร่ืองนี้ 
(ซ่ึงตองกลาววาผิดพลาด เพราะหาเหตุผลรองรับไมได) เปนเชนนี้ จึงตองตีความไปในทางแกไข 
คือ ตองถือวาโดยหลักแลวประธานรัฐสภาตองเสนอเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเสมอ ไมมีดุลพินิจท่ี
จะไมสงเร่ืองไป อยางมากที่สุดอํานาจของประธานรัฐสภาก็มีเพียงการตรวจสอบความถูกตอง
เบ้ืองตนในทางรูปแบบของคํารอง เพราะมิฉะนั้นวัตถุประสงคแทๆ ของบทบัญญัติมาตราน้ี คือ การ
คุมครองสมาชิกฝายขางนอยก็ไมอาจบรรลุผลไดเลย 
 ตําแหนงประธานรัฐสภาท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญมาตรา 266 ก็มีลักษณะคลายกัน คือ 
หาเหตุผลรองรับคอนขางยาก เวนแตจะตีความไปในลักษณะจํากัดดังท่ีผูเขียนไดกลาวมาขางตน 
อันท่ีจริงเหตุผลท่ีมีการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา 266 อยางกวาง (มาก)อาจจะเปนเพราะนัก
กฎหมายไทยคุนเคยกับระบบการตีความรัฐธรรมนูญโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ดังท่ีปรากฏใน
อดีตโดยเฉพาะอยางยิ่งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2534) มาตรา 207 ท่ี
บัญญัติวา “ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎรมีมติวากรณีมีปญหาท่ี

จะตองตีความรัฐธรรมนูญ ใหนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภา
ผูแทนราษฎร แลวแตกรณี สงเร่ืองใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย” คําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญท่ี 54/2542 เร่ืองประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 266 กรณีปญหาการแตงต้ังตุลาการในศาลปกครองสูงสุด อันเปนคําวินิจฉัยท่ีผูเขียน
บทความ “บทโตแยงทางวิชาการฯ” หยิบยกข้ึนอาง ก็เกิดจากความคุนเคยกับอํานาจตีความ
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงแตเดิมนั้นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจในลักษณะดังกลาว แตในปจจุบันนี้เรา
ไมไดใชระบบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญอีกตอไปแลว แตใชระบบ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ท่ีเปนองคกร
ตุลาการ การตีความรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญจึงเปนการตีความเพ่ือช้ีขาดปญหาขอพิพาท
เปนสําคัญ ไมใชตีความในลักษณะท่ีเปนการใหคําปรึกษา หรือวินิจฉัยปญหาท่ีไมมีลักษณะเปนขอ
พิพาท ถึงแมวาเร่ืองดังกลาวจะไดเกิดเปนปญหาข้ึนจริงก็ตาม  
 บทบัญญัติสองมาตราน้ีสะทอนใหเห็นวา การตีความรัฐธรรมนูญในทางแกไข ซ่ึงเปน
การตีความโดยพิเคราะหโครงสรางของรัฐธรรมนูญท้ังหมดเปนส่ิงท่ีสําคัญยิ่ง กลาวสําหรับ
ตําแหนงประธานรัฐสภาในมาตรา 262 และมาตรา 266 ผูเขียนเห็นวาเปน “องคาพยพท่ี
แปลกปลอม” ไมสมควรที่จะถูกนําไปใชในเปนฐานในการตีความเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ 
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และในอนาคตจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองแกไขบทบัญญัติในสองมาตรานี้ โดยตัดอํานาจของประธาน
รัฐสภาออกไป หรือถาจะยังคงอยูก็จะตองกําหนดไวใหชัดเจนวาภารกิจของประธานรัฐสภาในเร่ือง
ดังกลาวคืออะไร มิฉะนั้นแลวก็จะเกิดปญหาการตีความอํานาจของประธานรัฐสภาทุกคร้ังไป 
  ไมวาจะเปนเชนใดก็ตามในการพิเคราะหวา คําวา “ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ
องคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ” มีความหมายเชนใดน้ัน ในท่ีสุดแลวยอมจะตองพิจารณาประกอบ
กับการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดวย จะพิจารณาแยกออกจากกันไมได (หลักการตีความ
โดยคํานึงถึงความเปนเอกภาพของรัฐธรรมนูญ) 
 เม่ือพิจารณาจากลักษณะของคําพิพากษาของศาลแลว เราจะพบวาศาลอาจทําคํา
พิพากษาไดในหลายลักษณะ เชน คําพิพากษากอต้ังสิทธิหนาท่ีของบุคคล คําพิพากษาใหมีการ
กระทําการหรืองดเวนกระทําการ หรือคําพิพากษาท่ีแสดงสภาพแหงสิทธิหนาท่ีของบุคคล คํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ตองตกอยูภายใตหลักการทํานองเดียวกัน เม่ือพิเคราะหจากคดี
รัฐธรรมนูญแลว เราจะพบวาสวนใหญศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยในลักษณะของการกอตั้งสิทธิ
หนาท่ี หรือแสดงสภาพแหงสิทธิหนาท่ี มีอยูนอยกรณีมากท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยให
บุคคลกระทําการหรืองดเวนกระทําการ ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากสภาพของคดีรัฐธรรมนูญเอง ศาล
รัฐธรรมนูญจะมีคําพิพากษาในลักษณะใดยอมแลวแตลักษณะของคดีท่ีข้ึนสูศาล อยางไรก็ตามเม่ือมี
การกําหนดประเภทของคดีแลว ก็ตองช้ีใหเห็นหรือบอกใหไดวา คดีนั้นๆ เม่ือศาลรัฐธรรมนูญทําคํา
วินิจฉัย คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีสภาพอยางไรในทางกฎหมาย จําเปนท่ีศาลจะตองออก
คําบังคับหรือไม หรือศาลรัฐธรรมนูญเองจะมีอํานาจส่ังเพิกถอนการกระทําขององคกรหนึ่งองคกร
ใดหรือไม ในหลายกรณีเม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแลว ก็จะมีกฎหมายรองรับผลของคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม ไมพึงเขาใจวา คดีรัฐธรรมนูญจะไมมีการออกคําบังคับ การออก
คําบังคับเปนส่ิงจําเปนหรือไม ข้ึนอยูกับประเภทและลักษณะคดี ซ่ึงปญหาของระบบกฎหมายไทย
อยูท่ีจนถึงปจจุบันนี้ เราไมมีพระราชบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ กําหนดหลักเกณฑในเร่ืองดังกลาวไว หาไดหมายความวาโดยท่ัวไปแลว จะไมมีการ
บังคับคดีรัฐธรรมนูญไม 
 สําหรับประเด็นท่ีตั้งไวในกรณีของตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินวา หากศาล
รัฐธรรมนูญรับคดีไววินิจฉัย ก็ตองพิจารณาตอไปดวยวาผลของคดีจะเปนอยางไร หรือจะบังคับ
ตามคําวินิจฉัยอยางไรนั้น ก็เนื่องจากตามสภาพของขอเท็จจริง ปรากฏวาไดมีการแตงต้ังบุคคลเขา
ดํารงตําแหนงแลว หากจะรับคดีไววินิจฉัยก็จะตองพิจารณาตอไปดวยวาตนมีอํานาจท่ีจะเพิกถอน
คําส่ังแตงต้ังบุคคลหรือไม หรือมีอํานาจในการส่ังการใหองคกรท่ีเกี่ยวของดําเนินการเพิกถอนคําส่ัง
แตงต้ังหรือไม หากไมมีอํานาจดังกลาว มีกฎหมายใดรองรับผลของคําวินิจฉัยไวหรือไม เพราะการ
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วินิจฉัยในลักษณะท่ีปรากฏอยูในคําวินิจฉัยท่ี 47/2547 ไมแสดงถึงสภาพบังคับในทางกฎหมายที่
ชัดเจนแนนอนแตอยางใดท้ังส้ิน การท่ีศาลพิจารณากระบวนการดําเนินคดีรัฐธรรมนูญตลอดสาย
ตั้งแตเร่ิมคดีจนถึงคดียุติ และคํานึงถึงผลของคําวินิจฉัย จะทําใหศาลเกิดความกระจางแจงวาตกลง
แลวคดีดังกลาวอยูในเขตอํานาจของตนหรือไม (ลองพิจารณาการรับคดีไวพิจารณาในกรณีของศาล
ปกครองท่ีเปนศาลในทางกฎหมายมหาชนเหมือนกัน ท่ีศาลปกครองจะรับคดีไวพิจารณาโดยคํานึง
ดวยวาเม่ือรับคดีไวพิจารณาแลว ศาลจะออกคําบังคับไดหรือไม) 
 ดวยเหตุนี้การตีความคําวา “ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตางๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ” พึงตีความโดยคํานึงถึงผลของคําวินิจฉัยท่ีเกิดจากกระบวนพิจารณาคดีในลักษณะ
ดังกลาวดวย โดยเหตุท่ีผูเขียนเห็นวา ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตางๆตามรัฐธรรมนูญ 
หมายถึง ปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีในทางรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 
เม่ือคดีเขาสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว คําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีผลเปนการช้ีขอบเขตอํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีพิพาทกันนั้น
โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญไมตองเพิกถอนการกระทําขององคกรตามรัฐธรรมนูญแตอยางใด การตีความ
อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 266 เชนนี้ยอมไมกอใหเกิดปญหาในการท่ีศาล
รัฐธรรมนูญจะกาวลวงไปวินิจฉัยกระทบกับการกระทําขององคกรอ่ืนท่ียุติไปแลวและการกระทํา
นั้นกอใหเกิดสิทธิในตําแหนงของเจาหนาท่ีของรัฐดังท่ีปรากฏในกรณีปญหาผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน สวนใครที่เห็นวาคําวา “ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ” มี
ความหมายกวางกวานี้ ก็ยอมจะตองอธิบายผลของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเอาเอง  
 ในประเทศท่ีมีศาลรัฐธรรมนูญ พบวาการตีความปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ เปนไปในทิศทางเดียวกับท่ีผูเขียนไดเสนอท้ังส้ิน ไมวาจะเปนในเยอรมนี 
สเปน หรืออิตาลี เปนแตวาศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเหลานั้นตีความคําวา “องคกรตาม
รัฐธรรมนูญ” ไวกวางแคบแคไหนเทานั้น (เชน ในบางกรณี ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมันตีความคําวา องคกรตามรัฐธรรมนูญ ใหหมายถึงองคกรยอยขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญดวย เชน ใหหมายถึงคณะกรรมาธิการ หากปรากฏวากรณีนั้นเปนกรณีท่ีตองถือวา
องคกรยอยมีสิทธิหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญโดยตรง) แตไมมีกรณีท่ีเกิดปญหาเกี่ยวกับการใชอํานาจ
ขององคกรของรัฐโดยท่ีไมปรากฏความขัดแยงระหวางองคกร คือเปนกรณีท่ีองคกรตาม
รัฐธรรมนูญมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของตนเทานั้นดังท่ีปรากฏในระบบกฎหมายไทยเลย จริง
อยูท่ีในการตีความรัฐธรรมนูญนั้น เราจะตองดูตัวบทกฎหมายตลอดจนสภาพปญหาทางการเมือง
ของเราเปนหลัก แตประสบการณท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศก็อาจเปนเคร่ืองชวยในการวิเคราะห
ปญหาทางรัฐธรรมนูญในประเทศไทยไดเชนกัน 
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 มีขอสังเกตวาสําหรับประเทศไทย ท่ีศาลรัฐธรรมนูญตีความปญหาเกี่ยวกับอํานาจ
หนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญ วาไมจําเปนตองเปนกรณีท่ีองคกรสององคกรขัดแยงกัน แตอาจ
เปนกรณีท่ีองคกรตามรัฐธรรมนูญองคใดองคกรหนึ่งมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีและเปนปญหาท่ี
เกิดข้ึนจริง ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอํานาจพิจารณาพิพากษานั้น ทําใหโดยผลแลว การตีความวาอยางไร
เปนปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของตนและปญหาดังกลาวไดเกิดข้ึนจริงแลวขยายออกไปมาก และ
หาความชัดเจนแนนอนไมได ยิ่งไปกวานั้นในที่สุดแลวบทบัญญัติมาตรา 266 จะพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีกลายเปนบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะขัดกับลักษณะ
พื้นฐานท่ีรัฐธรรมนูญทุกประเทศยอมรับ คือใหศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่มีอํานาจเฉพาะตามท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนดไวเทานั้น อนึ่ง การตีความขยายความเชนนี้ยอมเปนอันตรายเพราะไมวาอยางไร
ก็ตามผูรองอาจออกแบบคํารองใหเขาลักษณะเปนปญหาอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
ไดเกือบจะท้ังส้ิน 
 เม่ือพิเคราะหเจตนารมณของผูรางรัฐธรรมนูญ ลักษณะของกระบวนพิจารณาและผล
ของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 266 โครงสรางของรัฐธรรมนูญ ปญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนหากตีความมาตรา 266 อยางกวางแลว เห็นวา บทบัญญัติมาตรา 266 ยอมมีความหมาย
เฉพาะการขัดแยงกันเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีในทางรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญเทานั้น 
การตีความอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญเอง ท่ีใหศาลรัฐธรรมนูญ
เขาไปมีอํานาจวินิจฉัยเร่ืองราวท่ีจบส้ินลงแลว และโดยไมมีคําตอบท่ีชัดเจนเกี่ยวกับผลของคํา
วินิจฉัยนับวาเปนสาเหตุแหงปญหาในเร่ืองของตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินอยางแทจริง49

                                                        
 49 เชาวนะ ไตรมาศ. (2547, 31 พฤษภาคม). บทความ : ทําไมตองตีความ.  ลงเผยแพรครั้งแรกใน Public 
Law Net. 
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4.3 ปญหาในทางปฏิบัติ 
 การปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ลวนเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการตีความท้ังส้ิน ซ่ึงมีท้ังการตีความ
กฎหมาย ตีความสัญญา และตีความเอกสารอ่ืนๆท่ีคูความยกข้ึนเปนประเด็นขอพิพาท และประเด็น
แหงคดีในศาล และยังไดเขารวมประชุมในการประชุมใหญในศาลฎีกา รวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ไดฟงการอภิปรายในปญหาขอกฎหมายมานับจํานวนครั้งไมถวน นอกจากนี้ยังไดติดตามอาน
คําวินิจฉัยในคําพิพากษาศาลฎีกา และองคกรตางๆของรัฐ เชนศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทําใหเกิด
ความรูสึกวาท่ีบานเมืองของเรามีปญหาวุนวายสับสน ในการดําเนินกิจการตางๆ รวมท้ังการเปนคดี
ความในศาล และการบริหารราชการแผนดินนั้นสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเร่ืองการตีความกฎหมาย 
และการตีความเอกสารสัญญาตางๆ ผูมีอํานาจตีความตางตีความตามความคิดเห็นของตนเอง 
บางคร้ังอางวาตีความตามเจตนารมณของกฎหมาย เจตนารมณของผูรางกฎหมาย ไมไดอางอิงหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการตีความ หลักวิชาภาษาไทย วิชาไวยากรณไทย ท้ังๆท่ีกฎหมายบัญญัติไวเปน
ลายลักษณอักษรดวยถอยคําท่ีเปนภาษาไทย และภาษาราชการ นอกจากน้ียังมีนักวิชาการบางทาน
อางเหตุผลวา ตนฉบับกฎหมายเร่ืองนี้ท่ีเขียนเปนภาษาตางประเทศตีความวาอยางนี้ หรือหมายความ
วาอยางนั้นอยางนี้ ทําใหอดคิดไมไดวาประเทศของเราตกเปนเมืองขึ้นทางภาษาของตางประเทศ
หรืออยางไร เราไมมีเอกราชในทางภาษาหรือ บรรพบุรุษของเราไมไดสรางภาษาไทยไวใหพวกเรา
เอาไวส่ือความหมายที่ถูกตองแทจริงกันไดหรืออยางไรจึงตองไปอางอิงภาษาตางประเทศ เม่ือได
คนควาอยางจริงจังในทุกดานแลวหาไดเปนเชนนั้นไม แตเปนเพราะการเรียนการสอนหนังสือของ
เราไมไดพยายามท่ีจะสอนหลักภาษาและวิชาไวยากรณไทย และไมไดบอกคํานิยามความหมายของ
ถอยคําตางๆท่ีเปนภาษาราชการใหผูเรียน ผูศึกษาทราบ เทานั้นยังไมพอครู อาจารย ผูสอนยังพูด
ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษในการสอนวิชาการตางๆอีกดวย เม่ือคนพบเหตุผลดังกลาวนี้ จึงได
พยายามท่ีจะแกปญหาดังกลาวดวยการเร่ิมรณรงคใหขาราชการตุลาการใชพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานในการเขียนและอานหนังสือราชการ ซ่ึงปรากฏวาคอยๆเปนท่ียอมรับข้ึนมาใน
ระดับหนึ่ง คําพิพากษาศาลฎีกาเร่ิมอางคํานิยามความหมายของถอยคําตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานข้ึน  
 เม่ือคนพบวิธีอานและตีความกฎหมายโดยอาศัยพจนานุกรมเปนเคร่ืองมือแลวทําให
อานกฎหมายแลวสามารถเขาใจไดโดยงายแทบจะไมตองเปดดูคําพิพากษาศาลฎีกาเลย  และเพื่อให
ไดมีการโตแยงกันทางวิชาการ ซ่ึงในท่ีสุดคงจะไดขอยุติอันจะยังประโยชนในการตีความกฎหมาย
ของเราใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ความสงบรมเย็นคงจะมาสูประเทศชาติ และสังคมไทยเรามาก
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ข้ึน เสียงวากลาวดาทอกันในทางการเมืองเพราะมีความเขาใจภาษาตางกันคงจะลดลงไปบางไมมาก
ก็นอย  
 
4.4 ปญหาเก่ียวกับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจระหวางศาล 
 ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวางศาลอาจมีได 2 ลักษณะ คือ 
 ลักษณะแรก กอนมีคําพิพากษาของศาล ซ่ึงอาจมีปญหาโตแยง เกี่ยวกับเขตอํานาจศาล
วาคดีท่ีฟองควรอยูในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลใด 
 ลักษณะท่ีสอง หลังจากมีคําพิพากษาของศาลแลว ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจาก คูความ หรือคูกรณี 
หรือศาล ไมหยิบยกปญหาเร่ืองเขตอํานาจไวตั้งแตกอนมี คําพิพากษาของศาล และไดมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังถึงท่ีสุดในคดีท่ีมีการฟอง 2 ศาล ขัดแยงกันจนคูความหรือคูกรณี หรือบุคคลซ่ึงไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจาก คําพิพากษาหรือคําส่ังดังกลาวไมอาจปฏิบัติตามได 
 ลักษณะการขัดกันของอํานาจศาล มี 4 กรณี คือ 

การขัดแยงในลักษณะท่ีศาลเห็นวาตนมีอํานาจ  
   การขัดแยงกันในลักษณะนี้เกิดข้ึนเม่ือมีการยื่นฟอง และศาลเห็นวาตนมีอํานาจจึง
รับฟอง ซ่ึงแยกเปน 2 กรณี คือ 

กรณีฟองคดีตอศาลใดศาลหนึ่ง (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง) 
   แตคูความหรือคูกรณีฝายท่ีถูกฟองโตแยงวาคดีอยูในอํานาจของอีกศาลหน่ึง 
เชน เม่ือโจทกฟองคดีและศาลยุติธรรมรับฟองไวแลว แตจําเลยเห็นวาคดีอยูในอํานาจของศาล
ปกครอง หรือตอมาศาลท่ีรับฟองเห็นเองวาตนไมมีอํานาจ 

กรณีนําขอเท็จจริงเร่ืองเดียวกันฟองตอศาลต้ังแตสองศาลข้ึนไป(มาตรา 12 วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา 10) 
   แตคูความหรือคูกรณีฝายท่ีถูกฟองในทุกศาลโตแยงวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจ
ของศาลอ่ืน หรือคูความหรือคูกรณีฝายท่ีฟองคดีไวตอศาลหนึ่ง แตตกเปนผูถูกฟองคดีในอีกศาล
หนึ่งโตแยงวาคดีท่ีตนถูกฟองนั้นอยูในเขตอํานาจของศาลอ่ืนหรือตอมาศาลท่ีรับฟองเห็นวาตนไมมี
อํานาจ 
   กรณีท่ีกลาวมาขางตน ผูถูกฟองคดีตองยื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลกอนวัน
สืบพยานสําหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหารหรือกอนวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกสําหรับศาล
ปกครอง หรือศาลอ่ืน ในการนี้ศาลท่ีรับฟองตองรอการพิจารณาไวช่ัวคราว และจัดทําความเห็น
สงไปใหศาลที่คูความหรือคูกรณีรองวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจโดยเร็ว สําหรับกรณีศาลท่ีรับฟองไว
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แลวเห็นเองภายหลังวาคดีอยูในเขตอํานาจของศาลอ่ืนกอนมีคําพิพากษาก็ตองดําเนินการ
เชนเดียวกัน (มาตรา 10 วรรคสาม)  
   ความเห็นระหวางศาลนั้น อาจมีได 2 ลักษณะ คือ 
   (1)  กรณีสองศาลเห็นพองกัน      
    กรณีนี้จะไมมีการขัดแยงกันเร่ืองเขตอํานาจศาล จึงไมตองเสนอเร่ืองให
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย คือ เม่ือไดรับความเห็นจากศาลที่สงความเห็นวาคดี อยูในอํานาจ
ของศาลท่ีสงความเห็นแลว และศาลท่ีรับความเห็น เห็นพองดวยก็จะแจง ความเห็นของตนไปยัง
ศาลท่ีสงความเห็น เพื่อใหดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตอไป หรือหากศาลที่สงความเห็น เห็นวาคดี
นั้นอยูในเขตอํานาจของศาลอีกศาลหนึ่ง และศาลท่ีรับความเห็น เห็นพองดวยกับศาลท่ีสงความเห็น 
ก็จะแจงไปยังศาล ท่ีสงความเห็นเพื่อมีคําส่ังโอนคดีไปยังศาลท่ีรับความเห็น หรือส่ังจําหนายคดี
เพื่อให คูความไปฟองคดีตอศาลท่ีมีเขตอํานาจตอไป (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง (1) หรือ (2)) 
   (2)  กรณีสองศาลเห็นแตกตางกัน 
    ถาศาลท่ีสงความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกัน ศาลท่ี
สงความเห็นตองสงเร่ืองไปใหคณะกรรมการ ตอไป เชน ศาลยุติธรรมเห็นวาคดีดังกลาวอยูในเขต
อํานาจของศาลปกครองและไดสงความเห็นไปใหศาลปกครองแลว แตศาลปกครองเห็นวาคดีนั้น
อยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม หรือศาลยุติธรรม เห็นวาคดีอยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม 
และสงความเห็นไปใหศาลปกครอง แตศาลปกครองเห็นวาคดีอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง 
เปนตน (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 12 วรรคหนึ่ง) 

การขัดแยงในลักษณะท่ีศาลเห็นวาตนไมมีอํานาจ (มาตรา 12 วรรคสอง ประกอบ
มาตรา 10 วรรคหนึ่ง (3)) 
   การขัดแยงในลักษณะนี้ศาลท่ีมีการฟองคดีเห็นวาตนเองไมมีอํานาจ จึงไมรับฟอง 
แยกไดเปน ๒ กรณี คือ 
   ก.  กรณีศาลที่มีการฟองคดีเห็นวาตนไมมีอํานาจ 
             การโตแยงทําไดโดยการอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดตอไป หรือ นําคดีไป
ฟองยังศาลท่ีผูฟองคดีเห็นวาคดีอยูในอํานาจ กรณีนี้จะไมมีการขัดแยงกันเร่ืองเขตอํานาจศาล จึงไม
มีกรณีท่ีจะมาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ 
   ข.  กรณีท้ังสองศาลที่มีการฟองคดีเห็นวาตนไมมีอํานาจ (มาตรา 12 วรรคสอง) 
                การขัดแยงกันในเร่ืองเขตอํานาจศาลในกรณีนี้เกิดข้ึนเพราะ เม่ือมี การฟองคดี
ตอศาลหนึ่งแลว ศาลนั้นไมรับฟองเพราะเห็นวาตนไมมีอํานาจ เม่ือ ผูฟองคดีนําคดีไปฟองอีกศาล
หนึ่ง ศาลดังกลาวก็ไมรับฟองเพราะเห็นวาตนไมมีอํานาจรับฟองเชนกัน ศาลท่ีมีการฟองคดีคร้ัง
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หลังตองสงเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยตอไป โดยท่ีคูความหรือคูกรณีไมตองโตแยง
ดังเชนกรณีท่ีศาล รับฟองเพราะเปนหนาท่ีของศาลท่ีจะดําเนินการ เชน มีการฟองคดีตอศาล
ยุติธรรม แตศาลยุติธรรมไมรับฟองเพราะเห็นวาคดีดังกลาวอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ตอมา
เม่ือมีการฟองคดีตอศาลปกครองแลว ศาลปกครองก็เห็นวา คดีดังกลาวไมอยูในเขตอํานาจของศาล
ปกครองเชนกัน กรณีนี้ ศาลปกครองตองสงเร่ืองไปใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย โดยคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการจะเปนท่ีสุด ศาลท่ีอยูในลําดับสูงข้ึนไปของศาลนั้น จะยกเรื่องเขตอํานาจ
ศาลข้ึนพิจารณาอีกไมได 
 

กรณีปญหาคําพิพากษาขัดแยงกัน  
                 กรณีคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีถึงท่ีสุดของศาลขัดแยงกันในคดีท่ีมีขอเท็จจริง เปน
เร่ืองเดียวกัน (มาตรา 14) คูความหรือคูกรณี หรือบุคคลซ่ึงไดรับผลกระทบ โดยตรงจากคําพิพากษา
หรือคําส่ังของศาลขัดแยงกัน สามารถยื่นคํารองตอ คณะกรรมการไดโดยตรงภายใน 60 วัน นับแต
วันท่ีคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีออกภายหลังถึงท่ีสุด โดยคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามคําพิพากษา ท่ีขัดแยงนั้น เพ่ือใหคูความหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของสามารถปฏิบัติใหเปนผล
ตอไปได คําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกลาวถือเปนท่ีสุด 

กรณีอ่ืน ๆ  
                การเสนอเ ร่ืองตอคณะกรรมการวินิจฉัย ช้ีขาดอํานาจหนา ท่ีระหวางศาล
นอกเหนือจาก 3 กรณีแรกท่ีกลาวมา ไดแกกรณีตอไปนี้ คือ วิธีการชั่วคราว กอนพิพากษา การยื่นคํา
รองตอศาลกอนการฟองคดี การสืบพยานหลักฐานไว กอนฟองคดี การบังคับคดีตามคําพิพากษา
หรือคําส่ังของศาล และการปฏิบัติการ ตามอํานาจหนาท่ีประการอ่ืนของศาล โดยนําหลักเกณฑและ
วิธีการตามมาตรา 10 ถึงมาตรา 14 มาใชโดยอนุโลม 
   การเสนอปญหาและการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

การยกปญหาเร่ืองเขตอํานาจศาล  
   คูความหรือคูกรณีฝายท่ีถูกฟองคดีสามารถหยิบยกข้ึน ดังไดกลาวมาแลว โดย
ตองยื่นคํารองเสียต้ังแตเร่ิมคดีเพ่ือมิใหคดีลาชา แตเนื่องจากวิธีพิจารณาของแตละศาลแตกตางกัน 
โดยในศาลยุติธรรมและศาลทหารจะตองยื่น คํารองกอนวันสืบพยาน สวนในศาลปกครองหรือศาล
อ่ืนตองยื่นกอนวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก สําหรับกรณีท่ีศาลเห็นเองนั้น ศาลอาจหยิบยกเขตอํานาจ
ศาลข้ึนได ตลอดเวลากอนมีคําพิพากษา ท้ังนี้ เพื่อมิใหมีการพิพากษาคดีโดยศาลรูอยูวาคดี ไมอยูใน
เขตอํานาจของตน 
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เอกสารและวิธีการเสนอเร่ือง 
กรณีท่ีศาลเปนผูสง (มาตรา 10 มาตรา 12 และมาตรา 15) ศาลตองจัดสงคํารอง 

คําช้ีแจงของคูความหรือคูกรณีฝายท่ีถูกฟอง ความเห็นของศาล ท่ีเกี่ยวของ และเอกสารอื่นใดใน
สํานวนความท่ีจําเปนตอการพิจารณาวินิจฉัย ของคณะกรรมการไปยังเลขานุการคณะกรรมการ 
โดยผานหนวยธุรการกลาง ของศาลนั้น  

กรณีท่ีคูความหรือคูกรณีหรือผูซ่ึงไดรับผลกระทบจาก คําพิพากษาหรือคําส่ัง
ถึงท่ีสุดของศาลเปนผูรอง (มาตรา 14 และมาตรา 15) ตองยื่นคํารองตอเลขานุการคณะกรรมการ
พรอมสําเนาคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีขัดแยงกันและสําเนาเอกสารในสํานวนความท่ีจําเปน 

รูปแบบคํารอง 
   คํารองตองทําเปนหนังสือ ใชถอยคําสุภาพ และอยางนอย ตองมีช่ือและที่อยู
ของผูรอง ช่ือและท่ีอยูของคูความอีกฝายหน่ึงหรือบุคคลผูมีสวน ไดเสีย เหตุแหงการยื่นคํารอง คํา
ขอพรอมเหตุผลสนับสนุน และลายมือช่ือผูรอง 

การที่คูความฝายท่ีถูกฟองหรือคูความฝายใดฝายหนึ่งโตแยงเขตอํานาจศาลไว
ในคําใหการ จะไมถือเปนการยื่นคํารองตามมาตรา 10 หรือ ตามมาตรา 12 

การพิจารณาของคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการใชวิธีพิจารณาวินิจฉัยในรูปแบบของ คณะกรรมการ จึงไมมีการ
สืบพยานหรือดําเนินกระบวนพิจารณาในหองพิจารณาคดี การรวบรวมความเห็น คํารอง คําช้ีแจง
และเอกสารทั้งปวงท่ีจําเปนตอการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการ จะกระทําโดยเลขานุการแลว
ทําบันทึกสรุปขอเท็จจริง และขอกฎหมายพรอมเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณา
วินิจฉัยตอ คณะกรรมการ (ขอบังคับขอ 25) เม่ือมีการเสนอเร่ืองเขาสูการพิจารณาโดยเลขานุการ
คณะกรรมการจะมีมติกอนวาจะรับเร่ืองไวพิจารณาหรือไม ถารับเร่ืองคณะกรรมการตองวินิจฉัยชี้
ขาดใหเสร็จส้ินภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับเร่ือง (มาตรา 10 วรรคหน่ึง (3)) คณะกรรมการตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยช้ีขาดในท่ีประชุม
ถือเสียงขางมาก โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากความเห็น คํารอง คําช้ีแจงและเอกสารท่ีคูความ
หรือคูกรณีหรือศาล ท่ีเกี่ยวของเสนอผานเลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการจะมีคําส่ังยกคํา
รอง (กระทําโดยมีเจตนาที่จะประวิงคดีใหลาชา หรือการรองขอใหวินิจฉัยซํ้าในเร่ืองท่ีไดวินิจฉัยไว
แลว เปนตน) หรือมีคําส่ังใหจําหนายเร่ืองออกจากสารบบความ (ผูรองขอถอนคํารอง หรือการสง
เร่ืองใหคณะกรรมการมิไดเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด เปนตน) หรือมีคําวินิจฉัยช้ีขาดวา
คดีท่ีฟองอยูในอํานาจของศาลใด และเม่ือมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแลว ใหศาลเดิมพิจารณา
คดีตอไปหรือส่ังโอนคดีหรือจําหนายคดี ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
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ตอไป ซ่ึง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจะมีผลเม่ือศาลไดอานใหผูรองและบุคคลที่เกี่ยวของทราบ
แลว คําวินิจฉัยดังกลาว นอกจากจะมีผลผูกพันในคดีนั้นแลว ยังมีผลผูกพัน ศาลในลําดับสูงข้ึนไป
ของศาลนั้นดวย คือ จะยกเร่ืองเขตอํานาจศาลขึ้นพิจารณาอีกไมได ดังไดกลาวมาแลว ปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนในเร่ืองอํานาจหนาท่ีระหวางศาลรัฐธรรมนูญ กับศาลอ่ืน คือ บทบัญญัติในมาตรา 198 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 มาตรา 198 “ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
กฎ ขอบังคับหรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา 197 (1) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจการแผนดินของ รัฐสภาเสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ศาลปกครองเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย วาดวยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง แลวแตกรณี 
  ใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แลวแตกรณี พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองท่ีผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาเสนอตามวรรคหน่ึงโดยไมชักชา” 
 เนื่องจากการพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ แหงกฎหมาย กฎ 
ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลตามมาตรา 197 (1) ของรัฐธรรมนูญนั้น มาตรา 198 ได
บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยตามหลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง และตามกฎหมายวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลปกครองไดกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาปญหาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎ ตามนัยมาตรา 43 (คําวา “กฎ” วาหมายถึง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเปนการ
ท่ัวไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ (มาตรา 3 แหง พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 แหง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)) 
 ดังนั้น ปญหาในเร่ืองอํานาจหนาท่ีระหวางศาลรัฐธรรมนูญกับศาลอ่ืน ท่ีอาจเกิดข้ึนได 
คือ ศาลรัฐธรรมนูญกับศาลปกครอง ซ่ึงมีปญหาวาเมื่อเกิดปญหา ในเร่ืองอํานาจหนาท่ีระหวางศาล
รัฐธรรมนูญกับศาลปกครองจะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 266 พิจารณาวินิจฉัยได
หรือไม ซ่ึงในเร่ืองนี้ในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญของสภาราง
รัฐธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญไดช้ีแจงวา มาตราน้ีเปนเร่ือง
องคกร ในรัฐธรรมนูญ เชน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
กรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. วามีอํานาจหนาท่ีซํ้าซอนกัน ไมเกี่ยวกับ
กระทรวงหรือกรม และไมเกี่ยวกับองคกรหนึ่งเกิดความรูสึกขัดแยงกับอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ 
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เพราะถาศาลรัฐธรรมนูญใชอํานาจเกินกวาท่ีมีก็ตองแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อจํากัดอํานาจของศาล
รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ในการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญก็ไดมีการ
อภิปรายในประเด็นวา ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับหนาท่ีขององคกรตาง ๆ ตามมาตรา 266 วาจะ
ซํ้าซอนกับมาตรา 248 หรือไม ซ่ึงเลขานุการคณะกรรมาธิการไดช้ีแจงท่ีประชุมวา ถาเปนเร่ือง
อํานาจหนาท่ีของศาลจะไมใชมาตรา 266 เพราะมีบทเฉพาะในมาตรา 248 อยูแลว11 
 กรณีปญหาท่ียกมาขางตนนั้น หากยอมรับวาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยปญหา
อํานาจหนาท่ีระหวางศาลรัฐธรรมนูญกับศาลปกครอง หรือศาลอ่ืน ๆ ได ก็จะมีผลวา ศาล
รัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาปญหาอํานาจหนาท่ีระหวางศาลไดตามมาตรา 266 ก็จะซํ้าซอนกับ
มาตรา 248 และเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของมาตรา 248 และมาตรา 266 จะเห็นไดวาใชถอยคํา
ตางกัน คือ มาตรา 248 เปนเร่ืองปญหาอํานาจหนาท่ีระหวางศาล แตมาตรา 266 เปนเร่ืองปญหา
เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตาง ๆ และในการจัดหมวดหมูขององคกรตาง ๆ และศาลนั้น 
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไดแบงหมวดขององคกรตาง ๆ และศาลออกจากกัน เชน คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และกรรมการสิทธิมนุษยชน เปนตน อยูในหมวด 6 แตได
บัญญัติในเร่ือง คือศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร ไวในหมวด 8 ซ่ึง
แสดงใหเห็นวา คําวาองคกร และศาลในความหมายของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีความหมายท่ี
แตกตางกัน แมวาบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญในมาตรา 268 จะบัญญัติวา “คําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอ่ืนของรัฐ” ยอม
หมายถึงวา ตองเปนเร่ืองท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจหนาท่ีของศาล 
รัฐธรรมนูญ และเปนคําวินิจฉัยท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมายดวย มิใช หมายความวาให
อํานาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเร่ืองท่ีไมอยูในอํานาจของศาล รัฐธรรมนูญได เพราะหากศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเร่ืองท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมิไดใหอํานาจไว ก็ยอมไมมีผลผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอ่ืนของรัฐ เชนเดียวกัน 
 ขอสังเกตสําคัญเก่ียวกับการพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ท่ีผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาสงใหศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองพิจารณาตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญ คือ 
ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยท่ี 24/2543 วันท่ี 15 มิถุนายน 2543 วา “ฝายปกครอง” ท่ี
จะอยูภายใตอํานาจของศาลปกครองน้ัน ตองเปนฝายปกครองท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือในการกํากับ
ดูแลของรัฐบาลเทานั้น หากเปนฝายปกครองอ่ืน ซ่ึงถือเปนฝายปกครองของรัฐเชนเดียวกับฝาย
ปกครองท่ีอยูในบังคับบัญชาฯของรัฐบาล เชน คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไมอยูในอํานาจของ
ศาลปกครอง แมรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๖ จะบัญญัติวาฝายปกครองหมายถึงฝายปกครองในบังคับ
บัญชาฯ ของรัฐบาล แตตองพึงเขาใจใหสอดคลองตองกัน ท้ังระบบ กลาวคือ  
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 ประการแรก เปนการกําหนดขั้นตํ่า คือ พระราชบัญญัติท่ีกําหนด รายละเอียดตอมา 
(พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ) สามารถขยายถอยคํา ดังกลาวใหกวางข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญและระบบท่ีควรจะเปน 
 ประการท่ีสอง เม่ือพิจารณาประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 271 ท่ีบัญญัติวา “ศาลยุติธรรม
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง เวนแตคดีท่ีรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจ
ของศาลอ่ืน” จะเห็นวาศาลยุติธรรมไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเพราะรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๗๖ บัญญัติไวโดยตรง ใหฝายปกครองท่ีอยูในบังคับบัญชาฯ ของรัฐบาลอยูใตอํานาจของ
ศาลปกครอง ขณะเดียวกันมาตรา 42 ก็บัญญัติใหฝายปกครองท้ังหมดไมวาจะอยูในบังคับบัญชาฯ 
ของรัฐบาลหรือไมอยูภายใตอํานาจของศาลปกครอง จึงเปนกรณีท่ี “กฎหมายบัญญัติใหอยูใน
อํานาจของศาลปกครอง” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 271 ท้ังยังเปนไปตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 62 ท่ี
บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการฟององคกรของรัฐ ท้ังปวงท่ีเปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจาก
การกระทําหรือละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางขององคกรนั้น ซ่ึงถอยคําใน
มาตรา 42 ดังกลาวจะคลายคลึงและสอดคลองกับรัฐธรรมนูญมาตรา 62 และยังถือไดวามาตรา 42 
มาตรา 9 ตลอดจนมาตราอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ เปนบทบัญญัติ
ของกฎหมายท่ีออกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 62 ในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจของศาลปกครองดวย หาก
เขาใจไปตามท่ีกลาวมาท้ังหมดก็จะสอดคลองกับการตีความรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖ ขางตน 
 ประการท่ีสาม รัฐธรรมนูญมาตรา 197 ซ่ึงบัญญัติถึงอํานาจหนาท่ี ของผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา และมาตรา 198 ซ่ึงบัญญัติใหผูตรวจการแผนดินฯ เสนอบทบัญญัติแหง
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลใด ตามมาตรา 197 (1) ท่ีตนเห็นวามีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ไปใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยนั้น จะ
เห็นวา บุคคลใดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 197 (1) ก็คือ ฝายปกครองท้ังหมดไมจํากัดวาตองเปนฝาย
ปกครองท่ีอยูในบังคับบัญชาฯ ของรัฐบาลเทานั้น เพราะรัฐธรรมนูญใชถอยคําวา “ขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการสวน
ทองถ่ิน” ซ่ึงสอดคลองกับส่ิงท่ีกลาวมาขางตน และกรณีนี้จะไปตีความแยกฝายปกครองออกเปน 2 
ประเภทก็ไมได เพราะถอยคําเขียนไวชัดเจนวาหมายถึงฝายปกครองท้ังหมด อนึ่ง มาตรา 43 ยัง
บัญญัติรองรับรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 ไวดวยวา ในกรณีท่ีผูตรวจการแผนดินฯ เห็นวา กฎ หรือการ
กระทําใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐไมชอบดวยรัฐธรรมนูญใหมีสิทธิเสนอ
เร่ือง พรอมความเห็นตอศาลปกครองได ในการเสนอเร่ืองพรอมความเห็นดังกลาว ผูตรวจการ
แผนดินฯ มีสิทธิและหนาท่ีเสมือนหนึ่งเปนผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา 42 ดังนั้น ถาไปตีความวา
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ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาไดเฉพาะฝายปกครองท่ีอยูในบังคับบัญชาฯ ของรัฐบาลตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 276 ก็จะขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 นี้อีก  
 ประการท่ีส่ี มาตรา 9 วรรคสอง (2) บัญญัติวา เร่ืองเกี่ยวกับ การดําเนินการของ
คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการไมอยูในอํานาจศาล
ปกครอง นั่นก็คือ กฎหมายจัดต้ังศาลปกครองฯ ยกเวนไมใหคดีปกครองท่ีเกิดจากการดําเนินการท้ัง
ดานบริหารงานบุคคลและดานอ่ืน ๆ ของศาลยุติธรรมโดยคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ตองข้ึนศาล
ปกครอง ซ่ึงเปนขอยกเวน เพียงกรณีเดียวเทานั้น และ ก.ต. เองก็มิใชหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของ
รัฐท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลแตอยางใด ดวยเหตุนี้ การดําเนินการของ
องคกรบริหารงานบุคคลของหนวยงานอิสระท้ังหลาย ซ่ึงมิไดอยูในบังคับบัญชาฯ ของรัฐบาล จึง
อยูในอํานาจศาลปกครอง  
 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา 198 ประกอบกับ ขอกําหนดศาล
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541 และมาตรา 43 แลว ศาลรัฐธรรมนูญ
นาจะมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบ ดวยรัฐธรรมนูญเฉพาะบทบัญญัติแหงกฎหมายในลําดับ
พระราชบัญญัติเทานั้น ไมใชกรณีของกฎ ขอบังคับ หรือคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงก็จะสอดคลองกับคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี 4/2542 วันท่ี 1 เมษายน 2542 ท่ีวินิจฉัยวา คําวาบทบัญญัติแหง
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 ซ่ึงวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย หมายถึง กฎหมายท่ี
ออกโดยองคกรท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติ นั่นก็คือไมไดหมายถึง “กฎ” ท้ังหลายท่ีออกโดยฝายบริหาร 
ดังนั้น การท่ีศาลจะสงความเห็นท่ีวา บทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงจะใชบังคับแกคดีท่ีอยูในศาลและมี
ปญหาวาอาจจะขัดตอรัฐธรรมนูญไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จึงตองเปนกฎหมายในระดับพระ
ราช-บัญญัติเทานั้น ถาเปนระดับกฎ ศาลรัฐธรรมนูญช้ีไวชัดวา “ไมอยูในอํานาจหนาท่ีของศาล
รัฐธรรมนูญท่ีจะพิจารณาวินิจฉัย” ดวยเหตุนี้ ถาไมตีความรัฐธรรมนูญมาตรา 264 และมาตรา 198 
ใหสอดคลองตองกัน ผลจะกลายเปนวา ถามีคดีไปสูศาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 และมีปญหาวา 
กฎขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ศาลรัฐธรรมนูญ จะไมรับวินิจฉัยเพราะเห็นวาตนไมมีอํานาจ แตถามี
การไปรองยังผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และผูตรวจการแผนดินฯ สงเร่ืองท่ีวากฎขัดตอ
รัฐธรรมนูญหรือไมไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยตามนัยคําวินิจฉัยท่ี 
24/2543 อนึ่ง คําวาศาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 นี้ หมายถึงทุกศาลไมวาจะเปนศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง หรือศาลทหาร ถาเปนกรณีของศาลปกครองแลวจะเห็นไดวาคําวินิจฉัยท่ี 24/2543 
ผูตรวจการแผนดินฯ จะสามารถสงเร่ืองกฎหรือการกระทําใด ของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐท่ี
เห็นวาขัดหรือไมชอบดวยรัฐธรรมนูญไปให ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได หรือจะสงใหศาล
ปกครองก็ไดเชนกัน ในขณะท่ีถาเปนคดีไปสูศาล ศาลจะสงไดเฉพาะกฎหมายระดับ
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พระราชบัญญัติเทานั้น ซ่ึงเปนไปตาม คําวินิจฉัยท่ี 4/2542 ดังนั้น จึงควรจะเขาใจไปในแนวทางท่ี
สอดคลองกันและ ชอบดวยเจตนารมณ ตลอดจนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเอง นั่นคือเร่ืองท่ีจะ
เสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ไมวาจะมาจากศาลหรือผูตรวจการแผนดินฯ ตองเปนเร่ือง ใน
ระดับพระราชบัญญัติเทานั้น คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 4/2542 ซ่ึงวางหลักไวแตตนจึง
ถูกตองแลว 
 ปญหาและขอสังเกตท่ีเกิดข้ึนดังกลาวขางตนตามมาตรา 198 มาตรา 264 มาตรา 266 
มาตรา 268 มาตรา 271 และมาตรา 276 เกี่ยวของกับศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง 
โดยเฉพาะปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ หรือการกระทําของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถ่ิน ซ่ึงอาจมีปญหาเร่ืองเขตอํานาจศาลวาหากขอพิพาทหรือขอโตแยงไมอยูในเขตอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญแลวก็ตองมาพิจารณาตอไปวา ศาลใดเปนศาลท่ีมีเขตอํานาจ ซ่ึงองคกร ท่ีมี
อํานาจพิจารณาวินิจฉัยคือ คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล  
 
4.5 ความรูความสามารถของบุคคลซ่ึงเปนผูพิพากษา 
 ผูพิพากษานั้นจะตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณในเร่ืองการบังคับใช
กฎหมาย หากตีความไมถูกตองตามความมุงหมาย หรือ เจตนารมณของกฎหมาย ก็จะพาใหการ
บังคับใชกฎหมายเกิดผลในทางตรงกันขาม คดีความท่ีควรชนะกลับเปนแพ ท่ีควรแพกลับเปนชนะ 
ผูท่ีไมมีอํานาจเขาใจวาตนมีอํานาจแลวใชอํานาจนั้นเปนเหตุใหกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน ผูท่ีมีหนาท่ีไมทราบวาตนมีหนาท่ี ซ่ึงอาจเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ หรือ แก
ตัวบุคคลไดอยางมากมาย  
 ในสวนความเสียหายแกประเทศชาติ ในยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงเปนยุคท่ีประชาคมโลกไมวา
จะอยู ณ จุดใด สามารถรับรู สัมพันธ หรือรับผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและกวางขวาง 
อันเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือระบบการแสดงช้ีแจงขาวสารขอมูลตางๆ อาจมีผล
ทําใหคณะรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง ตองพนจากตําแหนง การบริหารราชการแผนดิน
เกิดความขัดของติดขัด ไมสามารถดําเนินกิจการงานตางๆใหเกิดประโยชนแกรัฐ หรือ ประชาชน
ไดโดยรวดเร็วทันตอสถานการณ 
 สําหรับความเสียหายสวนบุคคล อาจมีผลถึงกับ ตองส้ินชีวิต, ส้ินอิสรภาพ, เส่ือมเสีย
ช่ือเสียงเกียรติยศ, ส้ินอํานาจ, ส้ินสิทธิตางๆท่ีจะพึงมีพึงไดตามกฎหมาย, สูญเสียตําแหนง, สูญเสีย
ทรัพยสิน, หรือ ตองตกเปนบุคคลลมละลาย ท้ังท่ีความจริงไมควรจะไดรับผลเชนนั้น และถาเปน
เชนนั้นกฎหมายจะกลายเปนส่ิงท่ีกอใหเกิดความไมเปนธรรม และทําใหเกิดความสับสนวุนวายข้ึน

DPU



 112 

ในบานเมืองเสียเอง ดังนั้น จึงตองทําความเขาใจเร่ืองการตีความใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนดวา 
การตีความคืออะไร มีหลักเกณฑอยางไร และมีวิธีการอยางไร. 
 การท่ีเราจะทําการงานเกี่ยวกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดก็ตาม เราควรจะตองทราบวาส่ิงนั้นคือ
อะไร ยิ่งทราบละเอียดลึกซ้ึงเทาใดย่ิงมีประโยชนในการงานนั้นๆมากเทานั้น เมื่อเราจะตีความ
กฎหมาย เปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีเราจะตองทราบวา กฎหมายคืออะไร  
 กฎหมายปกครองจะกําหนดใหผูบริหารมีอํานาจบริหาร โดยกฎหมายปกครองจะมี
องคประกอบท่ีสําคัญ 5 ขอ คือ  
 (1) สถาบัน คือส่ิงซ่ึงทางราชการ หรือสังคมจัดต้ังใหมีข้ึนเพราะเห็นประโยชนวามี
ความตองการ และจําเปนแกวิถีชีวิตของคนในสังคม สถาบันในที่นี้หมายความถึงสถาบัน หรือ
องคกรซ่ึงใชเปนสถานท่ีทํางานของบุคคลท่ีมาทําหนาท่ีบริหาร เชน กระทรวงมหาดไทย  
 (2) ตําแหนง หมายความถึง ฐานะ หรือหนาท่ีการงานของบุคคล ในท่ีนี้หมายความถึง
หนาท่ีการงานของบุคคลท่ีทํางานในสถาบันนั้นๆ เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 (3) อํานาจ หมายความถึงอิทธิพลท่ีจะบังคับใหบุคคลอ่ืนตองยอมทําตามไมวาจะสมัคร
ใจหรือไมก็ตาม อํานาจในท่ีนี้หมายถึงอํานาจโดยรวมของสถาบัน และอํานาจประจําตําแหนงหนาท่ี
การงานตางๆ (อํานาจเปนเร่ืองท่ีกฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจไวโดยชัดแจง) 
 (4) หนาท่ี หมายความวา กิจท่ีจะตองทํา กิจท่ีควรทํา วงแหงกิจการ ในท่ีนี้หมายความ
ถึงหนาที่ของบุคคลผูดํารงตําแหนงแตละตําแหนง เชนตํารวจมีหนาท่ีจับกุม ปราบปรามผูกระทําผิด
กฎหมาย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 5 บัญญัติใหประธานศาลฎีกามีหนาท่ีวางระเบียบ
ราชการฝายตุลาการของศาลยุติธรรม เพื่อใหกิจการของศาลยุติธรรมดําเนินไปโดยเรียบรอยและ
เปนระเบียบเดียวกัน (กฎหมายจะตองบัญญัติไวโดยชัดแจง) 
 (5) ความรับผิดชอบตอตําแหนงหนาท่ี รับผิดชอบหมายถึง ยอมตามผลท่ีดีหรือไมดีใน
กิจการท่ีไดกระทําไป คือทําดีก็ไดรับความดีความชอบไดรับเงินเดือนเพิ่ม ไดรับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ทําไมดีหรือทําไมชอบอาจไดรับโทษทางวินัย หรือโทษทางอาญาตาม
กฎหมายอาญา (กฎหมายทุกฉบับจะระบุไววาผูมีตําแหนงหนาท่ีจะตองรับผิดชอบในหนาท่ี เชน 
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 11 กําหนดใหประธานศาลฎีกาตองรับผิดชอบในงานของศาล
ฎีกาใหเปนไปโดยเรียบรอย50 

                                                        
 50 มานิตย จิตตจันทรกลับ. บทความ: การตีความกฎหมายไทย. สืบคนเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2549, จาก 
http://www.police.go.th 
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บทที่ 5 
บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 
 การจัดองคกรศาลรัฐธรรมนูญ เปนส่ิงไมตายตัวสามารถเปล่ียนแปลงได “รูปแบบการ
จัดการองคกรของศาลรัฐธรรมนูญก็คือเพื่อประชาชน และผูรับผิดชอบในการบริหารมองเห็น
ประโยชนในการบริหาร หากโดยสภาพแลวในกลไกบริหารประเทศในระบบรัฐสภาหากประชาชน
และผูรับผิดชอบตองรับรูสภาพความเปนจริง รูปแบบตาง ๆ ในการจัดการองคกรตามที่นักวิชาการ
เสนอข้ึนก็จะบังเกิดผลการจัดองคกรของศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีมีความจําเปนจะตองนํามาบัญญัติไวใน
กฎหมายวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง ตลอดจนขอกําหนดวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองนั้นไมมีความสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของการใช
อํานาจของรัฐอันจะนําไปสูปญหาอ่ืน ๆ 
 
5.1  บทสรุป 
 สรุปจากการศึกษาในปญหาเกี่ยวกับอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญและ
ศาลปกครองตามสมมุติฐานท่ีไดกําหนดไว 3 ประการ คือ 
 1.  ปญหาเกี่ยวกับรูปแบบการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองของ
ไทย 
 2.  ปญหาในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง
ของไทย 
 3.  ปญหาเกี่ยวกับอํานาจในการวินิจฉัยช้ีขาดคดีในคดีตาง ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญ และ
ศาลปกครองของไทย ท่ีเปนปญหาในอดีต และท่ีจะเปนปญหาตอไปในอนาคต  
 ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะหผลท่ีไดดังนี้คือ 
 ผลจากการศึกษาพบวา ศาลรัฐธรรมนูญไทยยังขาดบรรทัดฐานในการใหเหตุผลในการ
ทําคําวินิจฉัย เพราะสามารถพิจารณาไดจากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 
47/2547 คือ เร่ือง กรณีการใชอํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 266 หลังจาก
วุฒิสภาไดลงมติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา
เลือก นางจารุวรรณ  เมณฑกา เปนผูวาการตรวจเงินแผนดิน ปญหาท่ีเกิดข้ึนในวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญไดทําการวินิจฉัยคดี ผลท่ีออกมาสะทอนใหเห็นถึงการขาดความชัดเจนในการให
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เหตุผลในการทําคําวินิจฉัย อันทําใหเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญคือเม่ือ
ลงมติวาไมผิดตามมาตรา266 โดยสวนตุลาการศาลรัฐธรรมนญ จํานวน 2 คน เห็นวา กรณีตามคํา
รองของประธานรัฐสภาไมไดเปนปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญเกิดข้ึน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและวุฒิสภาตางไมมีขอโตแยงในปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 
 ดวยเหตุดังกลาว เพ่ือใหคําวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งอยูบนบรรทัดฐาน
ทางนิติวิธี จึงเห็นควรใหแกไขในเร่ืองการลงมติใหรับหรือไมรับคํารองไวสําหรับเขาสูการใช
กระบวนวิธีพิจารณา โดยเม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 266 การวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตรัฐธรรมนูญจะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน การมีมติรับ
หรือไมรับคํารองไวดําเนินการตอไปภายหลังจากรับเร่ืองเขาสารบบคดีแลว ไมไดบัญญัติไวเปน
กรณีพิเศษมติรับหรือไมรับดังกลาวจึงใชเสียงขางมากธรรมดา โดยคิดจากฐานองคคณะของตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงตองไมนอยกวาเกาคน ในทางปฏิบัติมักเกิดข้ึนเสมอท่ีตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญมีความเห็นตางกัน บางทานอาจมีความเห็นวาเร่ืองท่ีผูรองมานั้นไมอยูในเขตอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญ แตตุลาการเสียงขางมากเห็นวาอยูในเขตอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
คดีของศาลรัฐธรรมนูญและไดมีมติรับคํารองและดําเนินกระบวนพิจารณาในเร่ืองดังกลาวไป
จนกระท่ังมีการวินิจฉัย ตุลาการเสียงขางนอยท่ีวินิจฉัยต้ังแตตนวาเร่ืองท่ีรองไมอยูในเขตอํานาจ
วินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงนั่งเปนองคคณะอยูดวย มักจะออกเสียงไมใชอํานาจวินิจฉัย
ช้ีขาดในประเด็นท่ีเปนปญหาหลักของคดีและจึงเกิดเปนคําถามและขอสงสัยอยูเสมอวาศาล
รัฐธรรมนูญไดใชอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยเสียงขางมากหรือไม ดวยเหตุดังกลาวควรจะใหมีการ
กําหนดเอาไวใหชัดเจนวา ในกรณีท่ีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใชอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดไมรับคํารอง
ไวเขาสูการพิจารณา เนื่องจากมีความเห็นวาคํารองท่ีผูรองยื่นมานั้นไมอยูในเขตอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด
คดีของศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูนั้น จะตองอยูในกระบวนพิจารณาคํารอง
ดังกลาวตอไปหรือไม ถึงแมวาจะมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางทานเห็นวาคํารองนั้นไมควรรับไว
พิจารณาไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตามเพราะข้ันตอนการรับคํารองไวพิจารณาตามขอกําหนดวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเปนข้ันตอนท่ีแยกออกจากข้ันตอนการแถลงการณดวยวาจาและ
การลงมติพิพากษาได ดวยเหตุดังกลาวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะไมใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีหรือ
งดออกเสียงในกรณีนี้มิได 
 เพื่อใหสามารถมีการตรวจสอบการใหเหตุผลในทางนิติวิธีของกฎหมายในการใช
อํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดในเร่ืองการจัดทําคําวินิจฉัยและการ
ประกาศผลการวินิจฉัยควรจะตองใหมีการกําหนดรับรองไวโดยชัดเจนในหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธี
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พิจารณาวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนจะตองมีคําวินิจฉัยสวนตนในวันท่ีมีการวินิจฉัยช้ีขาดคดี 
และควรจะตองกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญแถลงผลของคําวินิจฉัยช้ีขาดคดีในวันท่ีมีคําวินิจฉัยกลาง
สาธารณชนในวันดังกลาว เพื่อใหสามารถพิสูจนถึงความชัดแจงและเห็นถึงความชัดเจนแนนอน
ของการใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดี 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาพบวาอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญไทยยังขาดบรรทัด
ฐานในเร่ืองวิธีสบัญญัติ โดยพิจารณาไดจากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจากคําวินิจฉัยท่ีผานมาของศาล
รัฐธรรมนูญ โดยมีประเด็นท่ีทําใหเกิดปญหา คือ เม่ือมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปจจุบันไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูตราขอกําหนดวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญข้ึนเอง โดยการตราขอกําหนดดังกลาวจะตองกระทําโดยมติเอกฉันทของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ การท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติมาตรา 269 ไวเชนนี้ จึงทําใหวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญยังขาดความชัดเจนท่ีจะใชกําหนดไวในขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี เพราะการจะ
กําหนดวิธีพิจารณาคดีท่ีดีไดนั้น ขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณานั้นตองมีความสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงและปญหาท่ีเกิดข้ึน เพราะขอกําหนดนี้จะตองมีวิธีพิจารณาท่ีละเอียดครบถวน และมี
การกําหนดหลักเกณฑในกระบวนวิธีพิจารณาที่เหมาะสม โดยจะตองไดรับความเห็นชอบอยางเปน
เอกฉันทของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนในทุกเร่ืองท่ีมีการกําหนดขึ้นไว แตผลจากการศึกษา 
ปรากฏวาขอกําหนดวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541 ไดถูกกําหนดอยางกวาง ๆ 
และขาดรายละเอียดอยางชัดแจงท่ีจะใชสําหรับวิธีพิจารณาคดีประเภทหนึ่งประเภทใดโดยเฉพาะ 
จึงไมสามารถปรับใชกับลักษณะของคดีท่ีจะเขาสูกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
อยางสมบูรณ 
 สาเหตุจากการท่ีศาลรัฐธรรมนูญไมแยกประเภทวิธีพิจารณาใหเหมาะสมกับประเภท
ของลักษณะคดีตาง ๆ ท่ีเขาสูกระบวนการใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญ โดยท่ี
รัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดท่ี
ลักษณะคดีและประเภทของคดีแตกตางกัน โดยเม่ือพิจารณาขอกําหนดวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541 แลว มีเนื้อหาสาระท่ีจํากัดขอบเขตของการใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยขอกําหนดดังกลาวไมไดมีการแยกแยะความแตกตางและ
กระบวนพิจารณาสําหรับท่ีจะสามารถใชกับลักษณะคดีประเภทตาง ๆ ออกจากกัน โดยเหตุผลใน
เร่ืองนี้สามารถพิจารณาไดจากการที่สภาพของเร่ืองจุดประสงคในการใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดี
รวม ตลอดไปถึงประโยชนของผูท่ีเขามามีสวนรวมเกี่ยวของในลักษณะคดีประเภทตาง ๆ พบวามี

DPU



 116 

ความแตกตางกันอยางชัดเจนในเนื้อหาท่ีรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนไดกําหนด 
ดังนั้นวิธีพิจารณาท่ีเปนอยูของศาลรัฐธรรมนูญมีขอบเขตท่ีจํากัดและทําใหเกิดปญหาการไม
สามารถปรับใชกับเหตุในประเภทของลักษณะคดีท่ีมีความแตกตางกันตามท่ีกฎหมายไดกําหนดให
อํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีแกศาลรัฐธรรมนูญไว 
 จะเห็นไดวา อํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญและ
บทบัญญัติของกฎหมายไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีสําหรับคดีรัฐธรมนูญ
หลากหลายประเภทซ่ึงเปนไปตามเน้ือหาของลักษณะคดีแตละประเภทนั้น ๆ ดังนั้น การกําหนดวิธี
พิจารณาคดีนั้น จําเปนตองบัญญัติใหสอดคลองกับคดีประเภทตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงคําวินิจฉัยท่ีมี
ความยุติธรรม การที่จะกําหนดใหทุกคดีมีกระบวนการพิจารณาคดีท่ีเหมือนกันไปหมดทุกคดีนั้น
อาจทําใหไดคําวินิจฉัยหรือคําส่ังท่ีออกมานั้นไมอาจท่ีคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดอยาง
เต็มท่ี โดยในกระบวนการพิจารณานั้นยอมมีท้ังกระบวนการพิจารณาคดีท่ัวไป เชน การยื่นคํารอง 
การคัดคานตุลาการ การบันทึกคําวินิจฉัยและอานคําวินิจฉัย ซ่ึงบทบัญญัติเหลานี้สามารถใชไดกับ
คดีทุกประเภท โดยท่ีเนื่องจากคดีแตละประเภทไดมีความแตกตางกันไปตามลักษณะคดี ฉะนั้นการ
ท่ีกําหนดใหมีวิธีพิจารณาคดีแตละคดีเปนการเฉพาะจะเปนการชวยในการนําไปปฏิบัติและเปนการ
ทําใหคําวินิจฉัยท่ีออกมานั้นมีความบริสุทธ์ิยุติธรรมยิ่งข้ึน 
 เม่ือไดพิจารณาขอกําหนดวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทยแลว พบวามิไดมี
การกําหนดเกี่ยวกับการแยกกระบวนการพิจารณาคดีท่ัวไปกับกระบวนพิจารณาคดีเฉพาะ ดังนั้น
การที่จะกําหนดวิธีพิจารณาคดีไวเปนการเฉพาะเจาะจง โดยใหมีความสอดคลองกับคดีแตละ
ประเภทดังนั้นควรท่ีจะตองกําหนดใหมีวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญไดแยกออกเปนสอง
ลักษณะคือวิธีพิจารณาคดีท่ัวไปโดยจะตองบัญญัติใหครอบคลุมการดําเนินการท่ัวไปของศาล
รัฐธรรมนูญในคดีทุกประเภทท่ีจะตองดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับวิธีพิจารณาเฉพาะคดีตาม
ลักษณะของอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีท่ีรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมายไดกําหนดไวใหแก
ศาลรัฐธรรมนูญอันตองวางหลักเกณฑของการดําเนินการกระบวนพิจารณาสําหรับคดีแตละ
ประเภทท่ีมีลักษณะคดีตางกันออกตามสภาพขอเท็จจริงและลักษณะของคดีแตละกรณี 
 สําหรับการแกไขปญหาท่ีกลาวมาขางตน อาจกระทําไดโดยการใหองคกรนิติบัญญัติทํา
การตรากฎหมายวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญออกมาในรูปของพระราชบัญญัติ ดังเชน
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 โดยทําการแกไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยระบุใหรัฐสภามีอํานาจท่ีจะตรากฎหมาย 
เพื่อกําหนดอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีเพิ่มเติมใหแกศาลรัฐธรรมนูญได ในเมื่อในปจจุบันยังไมมี
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราใดท่ีระบุไวอยางชัดเจนใหรัฐสภามีอํานาจเชนนั้น จึงสมควร
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แกไขปรับปรุงบทบัญญัติใหรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมใหอํานาจรัฐสภาในการที่จะตรากฎหมายกําหนด
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีใหแกศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมไปจากที่กําหนดในรัฐธรรมนูญไดดวย ท้ังนี้
ภายใตหลักเกณฑท่ีวาอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดท่ีจะบัญญัติข้ึนนั้นจะตองมีความสอดคลองกับอํานาจ
วินิจฉัยช้ีขาดของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมีอยูเดิม 
 ผลจากการศึกษาพบวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
วินิจฉัยช้ีขาดยังขาดความชัดเจน โดยสามารถพิจารณาไดจากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนไดในคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 52/2546 ในกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 266 เกี่ยวกับอํานาจหนาหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังตาม
รัฐธรรมนูญ  มาตรา  145 วรรคหน่ึง  (3)  อันเปนกรณีของ  นายโกวิท   สุ รัสวดี  ผูสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกต้ังท่ี 30 (บางกอกนอย) ไดฟองคดีคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
โดยกลาวหาวาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งท่ี 30 กรุงเทพมหานคร มีพฤติการณสอ
เจตนาที่จะทําใหเกิดการทุจริตเกี่ยวกับการเลือกต้ัง โดยในฐานะเจาพนักงานผูมีอํานาจท่ีจัดทําคําส่ัง
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังท่ี 30 กรุงเทพมหานคร ซํ้าซอนกันถึง 3 ฉบับ โดยมิ
ชอบดวยกฎหมายมีขอความอันเปนเท็จและโดยทุจริต กอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี  
เนื่องจากไมไดตรวจสอบใหรอบคอบจนมีผลใหมีมติวา ไมพบการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ
เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ี 30 จึงขอใหศาลปกครองกลางมีคําพิพากษา คําส่ังท่ี 17/2543 ศาลปกครอง
กลางไดมีคําวินิจฉัยวา กฎหมายไมไดใหอํานาจแกคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนรายบุคคล ในการ
ออกกฎ คําส่ัง หรือมีมติใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล  
 โดยเหตุดังกลาว ซ่ึงเปนปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และ
เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว หรือไม นั้น เห็นวา ตามคํารองเปนกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการใชอํานาจ
หนาท่ีตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีไดมีการใชอํานาจหนาท่ีไปแลว ตอมาไดมี
การโตแยงวา การท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังใชอํานาจหนาท่ีดังกลาว ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งกับศาลปกครอง คําวา ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยเปน
บรรทัดฐานแลว ตามคําวินิจฉัยท่ี 54/2542 วันท่ี 28 ธันวาคม 2542 วา ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี
ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ อาจเปนลักษณะของการมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญวา องคกรตามรัฐธรรมนูญองคกรใดองคกรหนึ่งมีอํานาจกระทําการในเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่ง หรือไม เพียงใด หรือเปนลักษณะของการท่ีองคกรตามรัฐธรรมนูญตั้งแตสององคกร
ข้ึนไป มีปญหาโตแยงกันวา องคกรตามรัฐธรรมนูญองคกรหนึ่งไดใชอํานาจหนาท่ีลวงลํ้าหรือ
กระทบกระเทือนอํานาจหนาท่ีของอีกองคกรหนึ่ง กรณีตามคํารองมีปญหาเกี่ยวกับการใชอํานาจ
หนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เม่ือคณะกรรมการการ
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เลือกต้ังไดใชอํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญแลว มีปญหาเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาท่ีนั้นเกิดข้ึน จึง
เปนกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 และไมใชกรณีท่ี
อยูในอํานาจพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีระหวาง
ศาล  
 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 266 ท่ีไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรท่ีใชอํานาจ
วินิจฉัยช้ีขาดคดีเกี่ยวกับปญหาอํานาจหนาท่ีขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีวา “ปญหา
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ” มีลักษณะเชนใดศาลรัฐธรรมนูญก็มีคํา
วินิจฉัยแปลความรัฐธรรมนูญใหตนใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดี ท้ังในกรณีท่ี  “องคกรตาม
รัฐธรรมนูญขัดแยงในเร่ืองอํานาจหนาท่ีในระหวางองคกรเดียวกัน” หรือ “องคกรตามรัฐธรรมนูญ
ขัดแยงในเร่ืองอํานาจหนาท่ีกับองคกรอ่ืนของรัฐ” หรือ “องคกรตามรัฐธรรมนูญไมไดขัดแยงใน
เร่ืองอํานาจหนาท่ีกับองคกรของรัฐใด แตมีปญหาในการใชอํานาจหนาท่ีของตน” เม่ือศาล
รัฐธรรมนูญไดแปลความรัฐธรรมนูญเชนนี้ ผลจึงทําใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถกาวลวงเขาไป
ตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ีขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญไดอยางกวางขวาง ทําใหศาล
รัฐธรรมนูญเปนศาลท่ีทรงอํานาจท่ีสุดเหนือองคกรตามรัฐธรรมนูญท้ังปวงจนดุลยภาพแหงอํานาจ
องคกรรัฐดวยกันอาจตองเสียความสมดุลไปได 
 ดวยเหตุนี้ เพื่อใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยในสวนท่ีเกี่ยวของกับอํานาจ
วินิจฉัยช้ีขาดคดีมีความชัดเจนและเพื่อปองกันการเกิดปญหาจากการใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตอันมีผลจากการยึดถือบรรทัดฐานในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใน
อดีตท่ีผานมา จึงเห็นควรใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใน
มาตราดังตอไปนี้ 

1. แกไขมาตรา 266 โดยใหบัญญัติใหชัดเจนวาอะไรคือปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี
ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญท่ีสามารถสงมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดี 
และโดยใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรตางๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ เฉพาะกรณีเม่ือมีปญหาความขัดแยงในเร่ืองอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรตาม
รัฐธรรมนูญต้ังแตสององคกรข้ึนไปเทานั้น 

2. แกไขมาตรา 198 เพื่อใหเกิดความชัดเจนระหวางการใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดของศาล
รัฐธรรมนูญและการใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาลปกครอง โดยใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดคดีตามมาตราน้ีเฉพาะการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ “บทบัญญัติแหง
กฎหมาย” เทานั้น สวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ “กฎ” “ขอบังคับ” หรือ “การ
กระทําของบุคคลใดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 197(1)” ใหเปนอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาล
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ปกครองในการที่จะพิจารณาพิพากษาไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยการ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองไดบัญญัติไวและเห็นสมควรท่ีจะตองกําหนดใหมี
ความชัดเจนในเร่ืององคคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สําหรับแตละคดีตั้งแตเร่ิมตนกระบวนวิธี
พิจารณาคดี เพื่อใหเกิดความชัดเจนแนนอน และควรจะตองมีการกําหนดองคคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญพิเศษข้ึนมาเพื่อทําหนาท่ีใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคดีโดยเฉพาะเร่ืองท่ีรัฐธรรมนูญได
บัญญัติกฎเกณฑไวเปนพิเศษตางหากจากเร่ืองอ่ืน ๆ 
 ผลการศึกษาพบวา ศาลปกครองควรเปนองคกรอิสระ แยกจากฝายบริหาร จึงจะปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีไดอยางเด็ดขาดในสวนท่ีเกี่ยวกับ
คดีปกครอง ไมใชเปนแตเพียงเสนอคําวินิจฉัยใหฝายปกครองส่ังการโดยไมมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ไดเอง ขณะเดียวกันตองใหศาลปกครองแยกออกจากฝายปกครอง และเปนอิสระจากฝายปกครอง มี
หนาท่ีแยกออกจากฝายปกครองเปนสัดสวน ผูพิพากษาศาลปกครองตองมีความอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาคดีใหเปนไปตามกฎหมาย การแตงต้ังและการใหผูพิพากษาศาลปกครองพนจาก
ตําแหนงตองไมอยูใตอํานาจหรืออิทธิพลของฝายบริหาร แตควรใหไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการท่ีตั้งข้ึน 
 การกําหนดอํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐในการดําเนินการ
ตาง ๆ เพื่อใหบริการสาธารณะแกประชาชนเปนสวนรวม อีกท้ังคดีปกครองมีลักษณะท่ีแตกตางจาก
คดีแพง จึงตองการผูพิพากษาคดีปกครองท่ีมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับคดีปกครอง  
 การควบคุมองคกรฝายปกครองท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือการควบคุมโดยองคกร
ตุลาการหรือศาล กลาวคือองคกรตุลาการหรือศาลเปนองคกรของรัฐประเภทหนึ่งซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี
วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมาย คําส่ังขององคกรตุลาการที่วาตามกฎหมายคูความแต
ละฝายมีสิทธิและหนาท่ีตอกันอยางไรตอง “เปนยุติ” และถาองคกรสูงสุดไดอานคําส่ังวาตาม
กฎหมายคูความแตละฝายมีสิทธิและหนาท่ีตอกันอยางไรใหคูความฟงแลว คําส่ังดังกลาวยอม “เปน
ท่ีสุด หรือ “เสร็จเด็ดขาด” สวนกระบวนการใชอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทน้ันจะตองเปน
กระบวนการที่เปดเผย 
 ในการแกไขปญหาเขตอํานาจศาล โดยการใหคําจํากัดความท่ีชัดเจนในเรื่องเขตอํานาจ
ศาลของแตละสาขาประกอบดวยการปฏิบัติที่ตอเนื่องกันมาในทุก ๆ ศาลในการแกปญหาเกี่ยวกับ
เขตอํานาจศาล ดังนั้น เม่ือศาลท่ีรับฟองเห็นวาตนไมมีอํานาจพิจารณาก็จะสงคดีไปท่ีศาลอ่ืน ศาลท่ี
รับคดีจะถูกผูกมัดใหมีหนาท่ีพิจารณาคดีดังกลาว จึงไมมีปญหาเร่ืองการขัดกันของอํานาจศาล 
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 ประเทศไทยกําหนดเขตอํานาจศาลปกครอง คือ คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําส่ัง
หรือการกระทําอ่ืนใด 
 ในการแกปญหาเขตอํานาจโดยใหคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล
เปนผูช้ีขาดวาศาลใดควรมีอํานาจพิจารณาเร่ืองใด และใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาขอหา
หลักในคดีท่ีมีประเด็นเกี่ยวเนื่องกันระหวางศาลปกครองและศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาประเด็นแหงคดีของอีกศาลหนึ่ง 
 นอกจากนี้ในกรณีศาลชั้นตนเห็นพองตองกันในเร่ืองเขตอํานาจศาลซ่ึงกฎหมายบัญญัติ
วาใหถึงท่ีสุด ทําใหขอโตแยงไมข้ึนสูการพิจารณาของคณะกรรมการ กรณีดังกลาวตองถือวาขอ
โตแยงเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลไดผานกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล ศาลท่ีรับ
คดีไวพิจารณาพิพากษาจึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นทั้งคดี 
 แนวทางในการวินิจฉัยจะชัดเจนไมสับสน ตามความเห็นของศาลท่ีมาจากตางระบบ
ศาล และเนื้อหาตลอดจนสาระสําคัญของคดีจะไดรับการวินิจฉัยโดยผูพิพากษาตุลาการท่ีมีความ
เช่ียวชาญ จึงควรใหถือสวนท่ีเปนสาระสําคัญแหงคดีเปนหลักในการวินิจฉัยวา คดีดังกลาวจะอยูใน
เขตอํานาจศาลปกครองหรือไม ซ่ึงมีขอพิจารณาในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
 การที่กฎหมายใหอํานาจฝายปกครองกระทําอยางหน่ึงอยางใดกับสิทธิของประชาชน 
จึงมีความจําเปนท่ีฝายปกครองจะตองรูวาสิทธิของประชาชนมีอยูอยางไรเพ่ือนํามาประกอบในการ
ใชตีความกฎหมายปกครอง ประเทศไทยไมมีบทบัญญัติใหศาลปกครองสงประเด็นท่ีอยูในอํานาจ
ของอีกศาลหน่ึงใหศาลนั้นพิจารณาอยางกรณีของประเทศฝร่ังเศส ดังนั้นศาลปกครองจึงตองมี
อํานาจในการพิจารณาพิพากษา 
 เพราะอํานาจท่ีกฎหมายกําหนดเพื่อใหฝายปกครองปฏิบัตินั้นก็เพื่อไมตองการใหบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงถือเอาประโยชนจากสาธารณสมบัติของแผนดินจนเกิดความเสียหายแกรัฐและ
ประชาชน ในกรณีท่ีมีการโตแยงกรรมสิทธ์ิระหวางรัฐกับเอกชน ศาลปกครองมีบทบาทหนาท่ี
ไมใหขอพิพาทมีผลกระทบตอการท่ีประชาชนจะใชประโยชนจากสาธารณสมบัติ การพิจารณา
พิพากษาเกี่ยวกับกรณีดังกลาวจึงควรอยูในอํานาจปกครอง 
 การท่ีรัฐใชอํานาจทางปกครองมาเกี่ยวของกับขอตกลงของคูสัญญา โดยการใชสัญญา
ทางปกครองแทนการออกคําส่ังปกครอง รัฐอาจไมดําเนินการเอง แตมอบหมายใหเอกชนเปน
ผูกระทําการแทนรัฐ โดยรัฐสงวนอํานาจในกรณีมีความจําเปนตองเขาแทรกแซงหรือควบคุม 
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 จึงควรจํากัดเฉพาะขอสัญญาท่ีอาจฝาฝนกฎหมายและฝายปกครองมีความจําเปนท่ีจะ
บังคับตามขอสัญญา ซ่ึงก็คือการขยายความหมายของการใชอํานาจของฝายปกครองใหกวางข้ึนแต
เปนการกระทําเพื่อใหรัฐสามารถจัดทําบริการสาธารณะไดตามตองการ 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. 
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ วันท่ี 24  มิถุนายน 2540. 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ - นามสกุล นายฐานนท  มณีนิล   
ประวัติการศึกษา ในระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ใน

ปการศึกษา 2542 ขณะศึกษาในระดับปริญญาตรีไดรับทุนการศึกษาคือ ทุน
จันทราทิพย ในป 2539 และไดรับทุนการศึกษา คือทุนราตรีรพีพัฒน ในป 
2538 และ 2540 และไดรับทุนศิษยเกาใหเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในป 2544 

  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาวาความของสํานักอบรมวิชาวาความแหงสภา
ทนายความ รุนท่ี 17 ในป 2543 
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Conseil d’ Etat
(ศาลปกครองสูงสุด)

ศาลปกครอง
ช้ันอุทธรณ

ศาลตรวจเงินแผนดิน

คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณผูลี้ภัย

ศาลตรวจเงินแผนดิน
ช้ันตน

ศาลปกครองช้ันตน

คณะกรรมการมารยาท
ของสภาวิชาชีพตาง ๆ

คณะกรรมการ
ขาราชการตาง ๆ

(กต., กพ., กค. ฯลฯ)

ศาลปกครองเฉพาะดานอื่น ๆ ฯลฯ

คดีปกครองท่ัวไป

คดีปกครองเฉพาะดาน
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ศาลรัฐธรรมนญแหง
สหพันธรัฐ

FEDERAL CONSTI-
TUTIONAL COURT

ศาลสูงสุดแหงสหพันธรัฐ
FEDERAL SUPREME COURT

ศาลสูงคดีปกครองแหง
สหพันธรัฐ

FEDERAL ADMINIS-
TRATIVE COURT

ศาลอุทธรณ
COURTS OF APPEAL

ศาลอุทธรณคดีปกครอง
ADMINISTATIVE

COURTS OF APPEAL

ศาลสูงงบประมาณ
แหงสหพันธรัฐ

ศาลสูงดานแรงงาน
และสังคม

ศาลจังหวัด
DISTRICT COURTS

ศาลทองถิ่น
LOCAL COURTS

ศาลปกครองจังหวัด
DISTRICT ADMINIS-

TRATIVE

ศาลปกครองทองถิ่น
LOCAL ADMINISTRA-

TIVE COURTS

ศาลพิเศษ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
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จันทราทิพย ในป 2539 และไดรับทุนการศึกษา คือทุนราตรีรพีพัฒน ในป 
2538 และ 2540 และไดรับทุนศิษยเกาใหเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในป 2544 

  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาวาความของสํานักอบรมวิชาวาความแหงสภา
ทนายความ รุนท่ี 17 ในป 2543 
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