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 The Ombudsman’s Jurisdiction in the examination of agencies in the 
administration of justice, A Case Study of Judicial Organization is a qualitative legal 
research that gives high priority/ significance on documentary study.  The objective of 
the study is to make clarification on the boundary of jurisdictional power of 
Ombudsman in exercising its examination power on the performance of judicial 
organization, while ascertaining that the Ombudsman’s oversight shall not affect the 
independence of judicial persons in issuing court ruling. Rather, the underlying 
intention is not only to create a check and balance mechanism but also to control 
the use of state powers that bounds to adhere to the rule of law.   
 On the international perspective, some Scandinavian countries particularly 
Sweden and Finland where the fundamental concept of Ombudsman is originated 
from, the Ombudsman is empowered with the duty to scrutinize the performance of 
duty of judicial organization. The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 
(1997) entitles the Ombudsman with mandate to investigate any omission to perform 
duties or unlawful performance of duties of the Constitutional organization or 
agencies in the administration of justice, except the trial and adjudication of the 
Courts. 
 Results of the study provide a clarification on the boundary of Ombudsman’s 
jurisdictional power in the examination of the performance of duty of agencies in the 
administration of justice or the Constitutional Court.  The author conducts a study on 
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structures, procedures, and operational guidelines of judicial organizations, 
particularly the Constitutional Court, the Administrative Court, the Court of Justice, 
and Military Court. The theoretical analysis demonstrated that the Ombudsman is 
authorized to conduct an investigation of judicial organization with respects to: 1. 
The examination of judicial organization in terms of the general administration of the 
court office which can be classified into two aspects; 1) General administrative work 
2) Administrative work on judicial case, which serves as a supportive function of the 
judicial process 2. The examination of agencies in the administration of justice on   
the aspect of case management system, including procedures that are not relevant 
to the consideration of factual evidence and legal provisions 3. The examination of 
ethical aspect of judicial persons 
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บทท่ี 1 

 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
   
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ Ombudsman เกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศสวีเดน ปี ค.ศ.1713 เดิม
เรียกว่า Supreme Ombudsman ที่ได้รับแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์  โดยท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ
พระมหากษัตริย์ เพ่ือควบคุมและตรวจสอบข้าราชการและผู้พิพากษาว่าปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากพบว่ามีข้าราชการหรือผู้ พิพากษาไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
Supreme Ombudsman จะท าหน้าที่ฟ้องร้องข้าราชการผู้นั้นต่อศาล หรือตั้งคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการผู้นั้น ซึ่งหากข้าราชการไม่พอใจในผลการพิจารณาของ 
Supreme Ombudsman ก็สามารถถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้1 ต่อมา ปี ค.ศ.1809 มีการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจของ Charles de Montesqieu เพ่ือถ่วงดุล
อ านาจระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐสภา พระมหากษัตริย์จะแต่งตั้ง Chancellor of Justice เป็น
ตัวแทนของพระมหากษัตริย์ควบคุมฝ่ายบริหารและให้รัฐสภาแต่งตั้ง Parliamentary Ombudsman  
(หรือ Justitie Ombudsman: JO) เป็นตัวแทนของรัฐสภาเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
บริหาร โดยค าอธิบายจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้นว่า การให้รัฐสภาแต่งตั้ง 
Parliamentary Ombudsman นั้น เป็นการส่งเสริมความรู้สึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็น
พ้ืนฐานอันน าไปสู่ระบบการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ดังนั้น การ
ก่อตั้ง Parliamentary Ombudsman จึงมีวัตถุประสงค์เป็นการก่อตั้งองค์กรตรวจสอบที่มีอิสระจาก
ฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ท าหน้าที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเป็นองค์กรถ่วงดุลอ านาจระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับรัฐสภา โดยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการและผู้
พิพากษา มีอ านาจฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าผิด โดยจะตรวจสอบตามค าร้องเรียนของ
ประชาชนเป็นหลัก หรืออาจหยิบยกข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสาธารณะมาไต่สวนได้เอง จนท าให้ 
Ombudsman เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับสูงสุดเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
                                                           

1
 พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, ออมบุดส์แมน: กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งผู้ตรวจรำชกำร

แผ่นดินของรัฐสภำในประเทศไทย (เอกสารวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2533), หน้า 
1-7.    
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เกี่ยวกับการปฏิบัติประพฤติมิชอบของข้าราชการ อาจกล่าวได้ว่า ความส าเร็จขององค์กร 
Ombudsman เกิดจากประสิทธิภาพของการท าหน้าที่เป็นอัยการสั่งฟ้องคดีและสั่งลงโทษผู้กระท า
ผิด พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรผู้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้กฎหมาย
อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม 
 ส าหรับประเทศไทยได้มีความพยายามจัดตั้งองค์กร Ombudsman ถึง 2 ครั้ง2 ครั้งแรกใน
การยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 ได้มีการเสนอความคิดเห็นในเรื่องการจัดตั้ง
สถาบัน “ผู้ตรวจการรัฐสภา” เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหาร โดยให้มีฐานะเป็นข้าราชการ
ของรัฐสภา ซึ่งเป็นรูปแบบที่คล้ายกับ Parliamentary Commissioner Administration ของอังกฤษ  
แต่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อภิปรายและมีความเห็นว่างานของผู้ตรวจการรัฐสภาซ้ าซ้อน
กับงานของฝ่ายบริหารบางส่วน เช่น ผู้ตรวจราชการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ หรือส านักงานเรื่องราวร้องทุกข์ อีกทั้งการควบคุมฝ่ายบริหารสามารถท าได้โดยรัฐสภาอยู่
แล้ว หากตั้งให้มีผู้ตรวจการรัฐสภาจะเป็นการแทรกแซงก้าวก่ายการท างานของฝ่ายบริหาร และการ
ได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจการรัฐสภาเป็นไปได้ยากด้วย เนื่องจากต้องเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติดีมากเป็นพิเศษ ประกอบกับในร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองท าหน้าที่
ควบคุมดูแลความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนอยู่แล้ว ดังนั้น ที่ประชุมจึงตัดบทบัญญัติว่าด้วย
ผู้ตรวจการรัฐสภาออกไป 
 ความพยายามจัดตั้งสถาบันผู้ตรวจการรัฐสภาครั้งที่สอง เกิดขึ้นเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญ ใน
ปี พุทธศักราช 2534 มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กร “ผู้ตรวจ
ราชการแผ่นดินของรัฐสภา” ซึ่งมีความเห็นว่าให้ปรับปรุงคณะกรรมการ ป.ป.ป. ที่สังกัดฝ่ายบริหาร  
เปลี่ยนมาให้สังกัดรัฐสภาและให้มีอ านาจครอบคลุมถึงการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการทั้งหมด รวมถึงข้าราชการการเมืองด้วย โดยให้ปรับหน้าที่มา
เป็นการให้ข้อสังเกตแนะน ามากกว่าการเน้นทางด้านการจับทุจริต หรืออีกทางเลือกหนึ่งให้จัดตั้ง
สถาบันผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภาขึ้นใหม่ทั้งหมด แต่ก็ไม่ส าเร็จเช่นเดิม เนื่องจากที่ประชุมมี
ความเห็นว่าผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภามีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานของฝ่ายบริหารที่มีอยู่แล้ว                  
อีกทั้งการท างานของผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภาอยู่ในความรับผิดชอบของคนๆ เดียว จึงอาจ
เกิดความล่าช้า และการสรรหาคนที่มีความรู้และคุณธรรมสูงส่งคงเป็นเรื่องยากส าหรับสังคมไทย   
ท าให้บทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภาถูกตัดออกไป 

                                                           
2
 สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ ำนำจหน้ำที่และกำร

ประสำนงำนระหว่ำงผู้ตรวจกำรแผ่นดินกับศำลปกครอง (เอกสารวิจัย เสนอต่อส านักงานศาล
ปกครอง, 2545), หน้า 56-59.  
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ต่อมา ระหว่างปี พ.ศ.2535-2538 ได้มีการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 และมีการเสนอให้จัดตั้งองค์กรผู้ตรวจการรัฐสภาอีกครั้ง โดยมี
เหตุผลว่า แม้ว่าจะก าหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือศาลตรวจเงินแผ่นดินแล้ว   
การก าหนดให้มี “ผู้ตรวจการรัฐสภา” ที่เป็นองค์กรอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจของ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองโดยเน้นการควบคุม “ความเป็นธรรม” (Fairness) และ “ความ
เหมาะสม” (Appropriateness) ของการใช้อ านาจดังกล่าว เช่น การใช้อ านาจนั้นล่าช้ามีขั้นตอนและ
เอกสารมากเกินไป การใช้ดุลยพินิจไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ อ านาจหน้าที่
ของผู้ตรวจการรัฐสภาก็จะไม่ซ้ าซ้อนกับศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลบัญชีและวินัย
งบประมาณ ซึ่งควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ได้ควบคุมความเป็นธรรมและความเหมาะสม
ของการใช้ดุลยพินิจ ทั้งยังไม่ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการ ป.ป.ป. ที่มุ่งควบคุมพฤติกรรมที่ทุจริต  
ประพฤติมิชอบและการร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในที่สุดจึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538 ได้เพ่ิมบทบัญญัติว่าด้วยผู้ตรวจการ
รัฐสภา ไว้ในมาตรา 162 ทวิ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ตรวจการรัฐสภา มีจ านวนไม่เกินห้าคนตาม
มติของรัฐสภา และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้ตรวจการ
รัฐสภา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง การถอดถอน และอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ หลังจากนั้นมีการร่างพระราชบัญญัติผู้ตรวจการรัฐสภา พ.ศ. .... หลายฉบับ  แต่ระหว่างการ
พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ได้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน จนเมื่อประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
2540 ร่างพระราชบัญญัติผู้ตรวจการรัฐสภา พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
จึงเป็นอันตกไป 
 ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเรื่องอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภานั้น ได้บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอ านาจหน้าที่พิจารณาและ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนในกรณีการกระท าหรือละเลยไม่กระท าการอันเป็นไปตาม
พันธกรณี หรือข้อก าหนดที่ประเทศไทยมีภายใต้การเป็นพันธกรณีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วย แต่มี
คณะกรรมาธิการบางส่วนเสนอให้แยกเป็นสององค์กรอิสระ คือ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากภาระหน้าที่แต่ละด้านกว้างขวางมาก จะไม่สามารถ
ครอบคลุมภาระหน้าที่ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้มีประสิทธิภาพเพียงพอ                     
จึงเป็นที่มาของหมวดรัฐสภา ส่วนที่ 7 “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” (มาตรา 196-มาตรา 198) 
และส่วนที่ 8 “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” (มาตรา 199-มาตรา 200) ซึ่งต่อมามีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542   
เพ่ือรองรับองค์กรอิสระ “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา”  
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 แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้เข้ายึดอ านาจและยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น ยังคงหลักการเดิม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไว้ แต่ได้ปรับปรุงระบบการตรวจสอบ
นักการเมืองให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้ง ลดบทบาทของฝ่ายการเมืองให้มีส่วนร่วมในการสรรหาองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญให้น้อยลง เพ่ือป้องกันมิให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงองค์กรอิสระได้ ในส่วนของผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภาแม้ว่าจะไม่ถูกนักการเมืองแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ แต่เนื่องจากที่ผ่านมา
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภายังไม่มีผลงานที่เด่นชัด ซึ่งอาจเป็นเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาน้อยไป ดังนั้น  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงบัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามี
อ านาจหน้าที่มากขึ้น ไม่ เพียงแต่การควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองด้วยการสอบสวนตาม 
ค าร้องเรียนเท่านั้น  แต่ยังมีอ านาจควบคุมตรวจสอบจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ  
รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของหน่วยงานรัฐด้วย เหตุนี้จึงท าให้ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น 
“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดยตัดค าว่า “ของรัฐสภา” ออกไป  และบัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีฐานะ
เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินบัญญัติในมาตรา 242-245 
และมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พุทธศักราช 2550   
 นอกจากนี้ อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้ตรวจการแผ่นดินที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติเพ่ิมเติม คือ มาตรา 244(1) (ค) ก าหนดให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ
พิจารณาพิพากษาอรรคคดีของศาล แต่ในมาตราดังกล่าวเป็นการบัญญัติกฎหมายไว้เพียงกว้างๆ เป็น
แนวทางตามหลักการบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงท าให้ในทางปฏิบัติยังคงมีปัญหาในเรื่องข้อความ
คิดและแนวทางการตรวจสอบที่ขาดความชัดเจน โดยเฉพาะการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรตุลาการ ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม กรณีดังกล่าวจึงมีประเด็นที่น่าสนใจศึกษา
ว่า ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กรตุลาการมีมากน้อยเพียงใด  
ท าอย่างไรจึงจะท าให้การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่กระทบถึงหลักความเป็นอิสระของ
ตุลาการ และข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญที่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล ซึ่งผลของ
การศึกษาวิจัยนี้จะท าให้เกิดความชัดเจนและสามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรตุลาการ และเพ่ือให้เกิดความสมดุลในการคานอ านาจการตรวจสอบระหว่างอ านาจ
ตุลาการ อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจบริหาร โดยอาศัยกลไกขององค์กรอิสระอย่างผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 1) เพ่ือศึกษาโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรตุลาการ 
 2) เพ่ือศึกษาขอบเขตความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ 
 3) เพ่ือศึกษาขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กร                    
ตุลาการ 
 4) เพ่ือศึกษาแนวทางปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบ
องค์กรตุลาการ 
 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
 การศึกษาขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรตุลาการนี้  มีขอบเขตการศึกษาเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 244(1) (ค) แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 ซึ่งคงไว้ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 24/2557 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยท าการศึกษาเฉพาะการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตุลาการ หลักประกันความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ  
ที่แบ่งแยกเป็นงานบริหารทั่วไปของส านักงานศาล และงานบริหารจัดการคดี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ
พิจารณาพิพากษาอรรคคดีของศาล ศึกษาทั้งในส่วนของงานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาล
ยุติธรรม และศาลทหาร 
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1.4  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

       Input             Process            Output      Outcome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

เ กิ ด ก า ร ถ่ ว ง ดุ ล
อ านาจ  ทั้งอ านาจ
ตุ ล าก าร  อ าน า จ
บริหาร และอ านาจ
นิติ บัญญัติมากขึ้น  
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ความเป็นธรรมจาก
การปฏิ บั ติหน้ าที่
โดยชอบด้วกฎหมาย
ของหน่ วยงานรั ฐ  
และการบังคับ ใช้
กฎหมาย 

ข อ บ เ ข ต อ า น า จ
หน้าที่ขอผู้ตรวจการ
แ ผ่ น ดิ น ต า ม
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 
มาตรา 244 (1) (ค) 
โดยเฉพาะในเรื่อง
การตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ข อ ง
องค์กรตุลาการขาด
แนว ทา งปฏิ บั ติ ที่
ชัดเจน   

มองเตสกิเออร์ ได้แบ่งอ านาจออกเป็น 3 อ านาจ  
คือ อ านาจตุลาการ อ านาจบริหาร และอ านาจนิติ
บัญญัติ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล การคานอ านาจ
และสามารถตรวจสอบซ่ึงกันและกันได้  แต่
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย คือ ไม่มีองค์กร
ภายนอกองค์กรใดสามารถตรวจสอบอ านาจตุลา
การได้ เพราะมีการอ้างว่า อ านาจตุลาการเป็น
การใช้อ านาจภายใต้พระปรมาภิไธยในการ
พิพากษาอรรถคดี  ประกอบกับการอ้าง
หลักประกันความเป็นอิสระของตุลาการ ดังนั้น 
การศึ กษาขอบเขตของอ านาจหน้ าที่ ขอ ง
ผู้ตรวจการแผ่นดนิตารฐัธรรมนูญ กับขอบเขตการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีและหลักประกันความ
เป็นอิสระของตุลาการ ควรมีขอบเขตมากน้อย
เพียงไร ท าอย่างไรจึงจะท าให้อ านาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรตุลาการตามรฐัธรรมนูญ มีความ
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับเหมือนกบั
ต่างประเทศ ดังนั้น  จึงต้องศึกษาในประเด็น
ดังต่อไปนี้  
หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ 
หลักความเป็นอิสระของตุลาการในการ 
พิพากษาอรรถคดี / การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ 
มิใช่การพิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษา    
และองค์กรตุลาการของไทย 
อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ต่างประเทศในการตรวจสอบการปฏิบัติ   
หน้าที่ขององค์กรตุลาการ 
อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
พุทธศักราช 2550 มาตรา 244 (1) (ค)  
เฉพาะกรณีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ 
องค์กรตุลาการ 

ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น
ขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในการตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง
องค์กรตุลาการ โดย
อาศัยกลไกขององค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ
อ ย่ า ง ผู้ ต ร ว จ ก า ร
แผ่นดินโดยไม่ก้าวล่วง
การพิพากษาอรรถคดี
ของผู้พิพากษา หรือ
หลักความเป็นอิสระ
ของตุลาการ 
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1.5  สมมติฐำนกำรวิจัย 
 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 244(1) (ค) บัญญัติถึง
อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินว่า มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมนั้นหมายรวมถึงศาลด้วย แต่บทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ ผ่านมาในเรื่อง
ดังกล่าวยังขาดความชัดเจน แม้กระทั่งในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ.2552 ก็มิได้ระบุไว้ชัดเจนว่า ขอบเขตของบทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินใน
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตุลาการมีขอบเขตของอ านาจหน้าที่เพียงใด ท าอย่างไรการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะไม่กระทบถึงหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ และ
ข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ ที่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล ผลการศึกษาในประเด็น
ดังกล่าว จะท าให้เกิดความชัดเจนสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรตุลาการของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการคานอ านาจการตรวจสอบ
ระหว่างอ านาจตุลาการ อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจบริหาร โดยอาศัยกลไกขององค์กรอิสระอย่าง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งอาจสามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตุลาการในส่วนของงาน
ธุรการศาล งานบริหารจัดการคดี และการด าเนินการในส่วนอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี   
 

1.6  ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยมีลักษณะเป็นเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ทางนิติศาสตร์โดยเน้นการ
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยการ
สัมภาษณ์ (Interview) เพ่ือรวบรวมข้อมูลข้อความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่ยังไม่ชัดเจนและ
คลุมเครือเพ่ือให้งานวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วสังเคราะห์เพ่ือหา
บทสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป โดยแบ่งขั้นตอนรายละเอียดเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ขั้นตอนการศึกษาเบื้องต้นจากเอกสาร 
 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) โดยศึกษาจากรัฐธรรมนูญแห่ งราช 
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร  
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ต ารา บทความ รายงานการศึกษาดูงาน รายงานประจ าปี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 เป้าหมายหลักของการศึกษาจากเอกสาร คือ การรวบรวมและประมวลองค์ความรู้ เพ่ือ
วิเคราะห์ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 244(1) (ค) เฉพาะการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรตุลาการกับหลักประกันความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ และขอบเขตของการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดขีองศาล 
 ส าหรับแนวทางการศึกษาตามขั้นตอนนี้ ผู้ศึกษาก าหนดเทคนิคการวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) ภายใต้แนวทางการวิเคราะห์ความสอดคล้อง (Congruent Analysis) 
และแนวทางการวิเคราะห์ความต่อเนื่องของเนื้อหาและแนวคิด (Consequence Analysis) ผล
การศึกษาตามขั้นตอนนี้ ผู้ศึกษาคาดว่าน่าจะมีข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารเพียงพอที่จะสรุปได้
ว่า ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 244(1) (ค) เฉพาะการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตุลาการ  
สามารถมีแนวทางน าไปใช้ในการปฏิบัติได้โดยไม่ก้าวล่วงถึงหลักประกันความเป็นอิสระขององค์กร
ตุลาการ และขอบเขตของการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล   
 2) ขั้นตอนการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยการสัมภาษณ์ (Interview)  
 ขั้นตอนนี้เป็นน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร โดยหากผลการศึกษาเป็นได้
ตามที่คาดการณ์ว่า ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรตุลาการ สามารถช่วยในการเรื่องของการตรวจสอบการคานอ านาจตุลาการ อ านาจนิติ
บัญญัติ และอ านาจปกครองได้  โดยยังคงไว้ซึ่งหลักประกันความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี  มาท าการศึกษาตามทัศนะและการประเมินคุณค่าจากความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ศึกษาท าการเลือกประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นดงักล่าว โดยเทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
 เป้าหมายหลักของการศึกษาตามขั้นตอนนี้ คือ ให้ได้ “ขอบเขตที่ชัดเจนของบทบาทอ านาจ
หน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตุลาการ” เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาระบบการตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสามารถแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐ และระบบการถ่วงดุลอ านาจตามหลักการแบ่งแยก
อ านาจให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน   
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 3) ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากเอกสาร และโดยการสัมภาษณ์ 
(Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิ น ามาวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี และน าเสนอในรูปของการอธิบาย
เชิงพรรณนา (Descriptive Method) 
 

1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 ท าให้ทราบขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรตุลาการ และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรตุลาการ ท าให้การถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบระหว่างอ านาจตุลาการ อ านาจนิติบัญญัติ  
และอ านาจบริหาร โดยอาศัยกลไกขององค์กรอิสระอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินมีความชัดเจนและ
สมบูรณ์มากขึ้น 
 



 
บทท่ี 2 

 
แนวความคิดว่าด้วยการควบคุมตรวจสอบโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
 ระบบกฎหมายตามแนวคิดเกี่ยวกับรัฐเสรีประชาธิปไตยมี 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ประเทศที่ใช้
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) โดยหลักการหรือนิติวิธีในการพิจารณาและพิพากษา
คดีนั้น หลักกฎหมายที่น ามาใช้เกิดจากค าพิพากษาของศาลที่ได้เคยพิพากษาไว้แล้วในเรื่องเดียวกัน 
จนกระทั่งมีความเป็นทั่วไป (Common) สามารถยอมรับได้ว่าเป็นหลักการที่ยุติธรรมและสามารถ
แก้ไขข้อพิพาทของบุคคลในสังคมได้ แนวค าพิพากษาจะถูกยึดถือเป็นหลักในการพิจารณาและ
พิพากษาคดีที่เกิดขึ้นต่อมาในภายหลังเว้นแต่ว่าเรื่องใดยังไม่เคยเกิดกรณีพิพาทเช่นว่านั้นขึ้น จึงต้อง
เอาหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับ ดังนั้น การพิจารณาพิพากษาคดีทุกเรื่องโดยหลักการย่อมต้องอยู่
บนพ้ืนฐานหรือการยึดมั่นใน “หลักนิติธรรม” และหลักการส าคัญหลักหนึ่งของหลักนิติธรรมคือ  
หลักความเป็นอิสระของตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
 ส่วนประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) จะมีแนวคิดนิติวิธีเริ่มต้นจาก
รัฐในฐานะของผู้ปกครองที่มีอ านาจเหนือเป็นผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติออกกฎหมาย และยอมให้ตนเอง
อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คือ ต้องมีกฎหมายให้อ านาจจึงจะสามารถกระท าได้ และเป็นการ
รับรองสิทธิทั่วไปของประชาชนโดยเท่าเทียมกัน นิติวิธีของระบบ Civil Law จึงเป็นการพิจารณาว่า
การกระท ามีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ หรือบัญญัติไว้ว่าการกระท านั้นเป็นความผิดหรือไม่ แล้วจึง
พิจารณาจากหลักกฎหมายทั่วไปในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง จึงก่อให้เกิด “หลักนิติรัฐ 
หรือรัฐที่ปกครองภายใต้กฎหมาย” โดยมีหลักการส าคัญประการหนึ่ง คือ หลักการแบ่งแยกอ านาจ 
ระหว่างอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ แต่อ านาจทั้งสามก็ไม่ได้แบ่งแยกออก
จากกันโดยเด็ดขาด ต้องมีการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน (Check and Balance) เพ่ือให้สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนได้รับการคุ้มครอง 
 ส าหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนตามหลักการขั้นพ้ืนฐานทางกฎหมาย ในบทนี้จึงขอทบทวนแนวความคิดที่
เกี่ยวข้องกับหลักนิติรัฐกับการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ องค์กรตุลาการกับหลักความเป็น
อิสระขององค์กรตุลาการและผู้พิพากษา และแนวความคิดการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
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2.1 หลักนิติรัฐกับการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
 
 หลักนิติรัฐเป็นหลักท่ีมีความสัมพันธ์กับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนั้น จะต้องมีหลักนิติรัฐ ซึ่งรัฐที่มีการปกครอง
แบบระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น ที่จะเรียกได้ว่ามีนิติรัฐ3 ดังนั้น หลักนิติรัฐเป็นหลักส าคัญในการ
คุ้มครองประชาชนให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายได้ระบุ และ
ยังเป็นหลักการที่ควบคุมให้รัฐและหน่วยงานของรัฐใช้อ านาจด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
และสาธารณชน เป็นการจ ากัดอ านาจรัฐและหน่วยงานของรัฐไม่ให้ใช้อ านาจนอกเหนือที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ 
 

2.1.1 ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักนิติรัฐ 
 ค าว่า “นิติรัฐ” (Legal State) เป็นค าที่แปลมาจากภาษาเยอรมันว่า “Rechtsstaat” ซึ่งมี
พัฒนาการ ดังนี้ 
 ศตวรรษที่ 17 เป็นการเริ่มต้นแนวความคิดนิติรัฐ เพ่ือจ ากัดอ านาจของรัฐหรือผู้ปกครองให้
อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย โดยให้ความหมายนิติรัฐเบื้องต้นว่า รัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย ไม่ใช่โดย
มนุษย์ (Government of Law and Not of Men) นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหลักนิติรัฐที่มีต่อการ
ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นั่นคือ การปกป้องบุคคลจากการกระท าตามอ าเภอใจของ
รัฐหรือผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการและความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ยุคกลางว่า สันติสุขและความ
ยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยกฎหมาย ส าหรับประเทศเยอรมันที่เป็นแหล่งพัฒนาแนวคิดนิติรัฐ
ยังไม่เป็นที่ยุติว่า ใครคือผู้บัญญัติค าว่า Rechtsstaat เป็นคนแรก แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่า Robert von 
Mohl เป็นคนแรกที่น าความคิดเกี่ยวกับการด ารงอยู่ของรัฐไม่ควรจะขึ้นอยู่กับก าลังอ านาจ แต่ควร
ขึ้นอยู่กับเหตุผลมาอธิบายอย่างเป็นระบบในต ารากฎหมายว่าด้วยรัฐแห่งราชอาณาจักร Staatsrecht 
des Koenigreichs Wuerttemberg4  

                                           
3
 Michel Fromont and Alfred Rieg,  Sous la direction de Introduction au 

droit allemande, Tome II (Paris: Droit Public-Droit Privé, 1984), p. 13 อ้างถึงใน วรพจน์  
วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (กรุงเทพฯ: วิญญู
ชน, 2543), หน้า 108. 

4 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม, ย่อหน้าที่ 3, ค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2556 
จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1431 

http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1431
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 ในตอนปลายศตวรรษที่ 18 เมื่อรัฐสมัยใหม่ในยุโรปพัฒนาจากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่
ความเป็นรัฐ ถึงแม้ว่ากษัตริย์จะยังมีอ านาจเหมือนเช่นเคย แต่ในการใช้อ านาจของกษัตริย์นั้น ถูก
เรียกร้องให้ต้องค านึงถึงเหตุผลของการใช้อ านาจเพิ่มมากข้ึน 
 ในศตวรรษท่ี 19 ราษฎรได้เรียกร้องให้รัฐปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน ตลอดจนเสรีภาพ
ของตนมากขึ้นในปี ค.ศ.1848 นักคิดคนส าคัญชาวเยอรมัน ได้แก่ Robert von Mohl Carl Welcker 
และ Johann Christoph Frisherr von Aretin ได้ให้ความหมายนิติรัฐว่า “รัฐแห่งความมีเหตุผล อัน
เป็นรูปที่ปกครองตามเจตจ านงโดยรวมที่มีเหตุผลและมีวัตถุประสงค์เพ่ือสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับสังคมเป็น
การทั่วไป” ซึ่งอาจสรุปได้ว่า นิติรัฐ คือ รัฐที่ปกครองตามหลักแห่งเหตุผล เพ่ือให้การอาศัยอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์เป็นไปด้วยความสงบสุข5  
 ต่อมาความหมายของค าว่า นิติรัฐ ถูกลดขอบเขตของความหมายของนิติรัฐในทางเนื้อหา 
กลายเป็นนิติรัฐในทางรูปแบบ โดย Friedrich Julius Stahl ได้อธิบายว่า รัฐควรจะเป็นนิติรัฐ เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของรัฐและเป็นความพยายามที่จะพัฒนารัฐไปสู่ยุคใหม่ ดังนั้น รัฐจะต้อง
ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการท าให้บรรลุความมุ่งหมาย โดยรัฐจะต้องเคารพในขอบเขตส่วน
บุคคลของปัจเจกบุคคลและจะต้องให้การรับรองคุ้มครองขอบเขตส่วนบุคคลโดยกฎหมาย และท าให้
เกิดความมั่นคงต่อแนวทางดังกล่าว นอกจากนั้น รัฐไม่ควรจะใช้อ านาจเหนือของรัฐบังคับบุคคลตาม
แนวจารีตที่เคยปฏิบัติมาอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตส่วนบุคคล  
 ดังนั้น หลักนิติรัฐ หมายถึง รัฐซึ่งยอมรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
ของราษฎร เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้สิทธิเสรีภาพ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละคนให้ได้ตาม
ศักยภาพของตนเอง รัฐประเภทนี้จึงเป็นรัฐที่มีอ านาจจ ากัดโดยยอมอยู่ภายใต้กฎหมายของตนเองเพ่ือ
ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะถือว่า สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์นั่นเอง6  
 
 2.1.2  องค์ประกอบของหลักนิติรัฐ 
 องค์ประกอบที่ส าคัญของหลักนิติรัฐมี 2 ส่วน ดังนี้ 
  2.1.2.1 องค์ประกอบทางด้านเนื้อหา หมายถึง การที่รัฐประกันสิทธิเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานของราษฎร โดยก าหนดให้บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพมีค่าบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ

                                           
5 บรรเจิด สิงคะเนติ, “หลักนิติรัฐ (das Rechtsstaatsprinzip),” ใน นิติรัฐ นิติธรรม,  

เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 233. 
6 สมยศ เชื้อไทย, “หลักนิติรัฐ,” ใน นิติรัฐ นิติธรรม, เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, บรรณาธิการ 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 133. 
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เรียกร้องให้รัฐต้องกระท าการโดยยุติธรรมและถูกต้อง พิจารณาในทางเนื้อหานิติรัฐย่อมเป็นยุติธรรมรัฐ 
(Gerechtigkeitsstaat) หลักนิติรัฐท าให้การตรากฎหมายขึ้นมาใช้บังคับราษฎรจะต้องมีความชัดเจน
และแน่นอนเพียงพอที่ราษฎรจะเข้าใจ นอกจากนี้ ระบบกฎหมายจะต้องคุ้มครองความเชื่อถือและ
ไว้วางใจที่บุคคลมีต่อกฎหมาย หลักการนี้เป็นหลักการที่บังคับใช้โดยไม่มีข้อยกเว้นในกรณีของ
กฎหมายอาญาสารบัญญัติ นอกจากนี้ หลักนิติรัฐทางด้านเนื้อหายังก าหนดให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคลมีค่าบังคับทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญและถือว่าบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิขั้นพ้ืนฐานเป็น
กฎหมายโดยตรง7 
  องค์ประกอบด้านเนื้อหามีหลักการที่ส าคัญ คือ หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ (die Gewährleistung persönloicher Grundrechte) 
  หลักนิติรัฐมีความเกี่ยวพันกับสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์ทุกคน ซึ่งไม่มี
ใครสามารถพรากไปได้ (Unalienable Right) เป็นสิทธิของมนุษย์ ไม่ใช่สิทธิที่รัฐมอบให้ สิทธิเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานนี้อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สิทธิมนุษยชนทั่วไป และสิทธิพลเมือง ส าหรับสิทธิ
มนุษยชนทั่วไปเป็นสิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์ ได้แก่ สิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกาย สิทธิเสรีภาพในการ
เคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน สิทธิเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่น
ที่อยู่ สิทธิเสรีภาพในครอบครัว สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิเสรีภาพในการมีและใช้ทรัพย์ 
สิน สิทธิเสรีภาพในการท าสัญญา สิทธิเสรีภาพในอันที่จะแสดงความคิดเห็น ส่วนสิทธิพลเมือง 
หมายถึง สิทธิในการเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตนารมณ์ของรัฐ ได้แก่ สิทธิเสรีภาพในอันที่
จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นสมาคม หรือเป็นพรรคการเมือง รวมถึงสิทธิเสรีภาพในอันที่จะลงคะแนน
เลือกตั้งและสมัครเข้ารับเลือกตั้ง เป็นต้น8  
  ในรัฐเสรีประชาธิปไตยจะต้องรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนไว้
ด้วย แต่การที่รัฐยอมรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล รัฐจะมีการแทรกแซงหรือ
บังคับให้บุคคลกระท าการหรือละเว้นไม่กระท าการบางอย่าง เนื่องจากรัฐมีผลประโยชน์ของส่วนรวม
หรือผลประโยชน์สาธารณะที่จะต้องรักษาไว้ให้แก่ส่วนรวม ซึ่งองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข้าไปรุกล้ า
สิทธิเสรีภาพของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนเป็นการทั่วไป และออกบังคับใช้
ล่วงหน้าให้องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรุกล้ าได้  เป็นการธ ารงรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สาธารณะ
หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเท่านั้น9 มีการน าหลักการแบ่งแยกอ านาจมาใช้ 
เพ่ือความมุ่งหมายจะให้อ านาจแต่ละอ านาจควบคุมตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สิทธิและเสรีภาพ

                                           
7 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, ย่อหน้าที่ 14. 
8 สมยศ  เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หน้า 134. 
9  เรื่องเดียวกัน, หน้า 134. 
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ของประชาชนได้รับการรับรองคุ้มครอง และยังได้มีการบัญญัติหลักการต่างๆ อีกหลายประการเพ่ือ
เป็นการให้หลักประกันแก่สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมิให้ถูกละเมิดจากรัฐ เช่น การจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง (Allgemeinheit und Einzelfallverbot) การก าหนดให้ระบุบท 
บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ (Zitiergebot) หลักการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได้ (Wesengehaltsgarantie) และ
หลักประกันที่ส าคัญ คือ หลักประกันการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการ (Rechtsschutzgarantie) 
เป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ปัจเจกบุคคล เพราะการคุ้มครองหรือหลักประกัน
ทั้งหมดจะปราศจากความหมาย หากไม่ให้สิทธิแก่ปัจเจกบุคคลในการโต้แย้งการกระท าของรัฐ10  
  หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพถือว่าเป็นหลักพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลักนิติรัฐ 
เพราะถือว่าสิทธิและเสรีภาพเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เป็นหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้น การกระท าของรัฐจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  
เพราะมนุษย์เป็นเป้าหมายการด าเนินการของรัฐ มนุษย์ไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการด าเนินการของรัฐ 
การด ารงอยู่ของรัฐย่อมด ารงอยู่เพื่อมนุษย์ มิใช่มนุษย์ด ารงอยู่เพ่ือรัฐ สิทธิและเสรีภาพจึงเป็นรากฐาน
ที่ส าคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยท่ียึดถือระบบนิติรัฐ11  
  ส าหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีการน าหลักดังกล่าว
มาบัญญัติไว้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถป้องกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนเองได้ เช่น การคุ้มครองสิทธิ  
ในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 63 ที่ประกอบไปด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
ตามแนวความคิดเสรีนิยม ยังรวมไปถึงสิทธิในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตย
อีกด้วย12  
  2.1.2.2 องค์ประกอบในทางด้านรูปแบบ หมายถึง การที่รัฐผูกพันตนเองไว้กับ
กฎหมายที่องค์กรของรัฐตราขึ้นตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญก าหนดขึ้น  หรือที่รัฐธรรมนูญ 
มอบอ านาจไว้ เพ่ือจ ากัดอ านาจของรัฐลง หลักนิติรัฐมุ่งประกันความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะของ
บุคคล เมื่อพิจารณาในทางรูปแบบ หลักนิติรัฐประกอบไปด้วยหลักการย่อยๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ หลักการ
แบ่งแยกอ านาจ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าขององค์กรของรัฐ หลักการประกันสิทธิ

                                           
10 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 236. 
11 เรื่องเดียวกัน, หน้า 236-237. 
12 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, “ความหมายและองค์ประกอบของหลักนิติรัฐตามรัฐธรรมนูญไทย,” 

ใน นิติรัฐ นิติธรรม, เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2553), หน้า 253. 
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ในกระบวนการพิจารณาคดี ตลอดจนหลักการประกันสิทธิของปัจเจกบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม13  
  องค์ประกอบด้านรูปแบบมีหลักการที่ส าคัญ คือ หลักการแบ่งแยกอ านาจ  
(das Prinzip der Gewaltentrennung) 
  หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นหลักพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลักนิติรัฐ เพราะหลักนิติรัฐ  
ไม่สามารถจะสถาปนาขึ้นมาได้ในระบบการปกครองที่ไม่มีการแบ่งแยกอ านาจ ไม่มีการควบคุม
ตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่างอ านาจ ดังนั้น ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ  
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ โดยหลักแล้วต้องสามารถควบคุม ตรวจสอบ และยับยั้งซึ่งกันและกันได้ 
เพราะอ านาจทั้งสามไม่ได้แบ่งแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ต้องมีการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน (Check 
and Balance) เพ่ือให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับการคุ้มครอง จากเหตุผลดังกล่าว จะต้อง
ไม่มีอ านาจใดอ านาจหนึ่งที่มีอ านาจเหนืออีกอ านาจหนึ่งอย่างเด็ดขาด หรือจะต้องไม่มีอ านาจใด
อ านาจหนึ่งที่รับภาระหน้าที่ของรัฐทั้งหมด และด าเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจดังกล่าวแต่เพียง  
ฝ่ายเดียว  

ดังนั้น หลักการแบ่งแยกอ านาจจึงเป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการ
แบ่งแยกอ านาจ การตรวจสอบอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ14 ซึ่งบุคคลที่ท าให้แนวคิดเรื่องการ
แบ่งแยกอ านาจเป็นเรื่องที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ Montesquieu ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 
เจตนารมณ์ของกฎหมาย (L’ Esprit des Lois) โดยน าแนวคิดของ John Locke เกี่ยวกับการ
แบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตย เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลการใช้อ านาจของรัฐมาขยายเพ่ิมเติม ซึ่ง 
Montesquieu เห็นว่า บุคคลที่มีอ านาจย่อมมีแนวโน้มที่จะใช้อ านาจไปในทางที่ไม่ชอบได้เสนอ 
ดังนั้น เพ่ือป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบจึงจ าเป็นต้องจัดระบบการปกครองในลักษณะที่ผู้ถืออ านาจ
คนหนึ่งถ่วงหรือยับยั้งการใช้อ านาจเกินขอบเขตของผู้ถืออ านาจคนอ่ืนๆ ได้ การควบคุมการใช้อ านาจ
โดยมิชอบจึงต้องใช้วิธีการแบ่งแยกอ านาจและถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balances) ระหว่างผู้ถือ
อ านาจด้วยกันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม15 ซึ่งในแต่ละรัฐนั้น จะมีอ านาจอยู่ 3 ประเภท คือ 1. การนิติ
บัญญัติ (Legislative Function) ได้แก่ การตรากฎหมายเพ่ือบังคับใช้แก่ราษฎร 2. การบริหาร 
(Execution) ได้แก่ การบังคับการให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติก าหนดไว้ และ 3. การตุลาการ 
(Judicial Function) ได้แก่ การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างราษฎรด้วยกันเองหรือระหว่างราษฎร

                                           
13 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, ย่อหน้าที่ 13. 
14 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 235. 
15 วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2540 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543), หน้า 75-76. 
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กับเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย  การแบ่งแยกอ านาจไม่จ าเป็นเสมอไปที่จะต้อง
ให้องค์กรผู้ใช้อ านาจทั้งสามมีความเท่าเทียมกัน อ านาจใดอ านาจหนึ่งอาจอยู่เหนืออีกอ านาจหนึ่งได้   
แต่ไม่ใช่ว่าอ านาจดังกล่าวจะอยู่เหนือกว่าในลักษณะเด็ดขาดสมบูรณ์ ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการที่เป็น
หลักประกันในการด าเนินการของแต่ละองค์กรเพ่ือป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบ โดยให้ผู้ถืออ านาจ
องค์กรหนึ่งถ่วงหรือยับยั้งการใช้อ านาจเกินขอบเขตขององค์กรผู้ถืออ านาจองค์กรอ่ืนๆ ได้16  
  หลักการแบ่งแยกอ านาจจึงเป็นหลักการในการจัดวางโครงสร้างขององค์กรของรัฐ
ไม่ให้มีอ านาจเด็ดขาด เพ่ือประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนจากการใช้อ านาจตาม
อ าเภอใจ หลักแบ่งแยกอ านาจจึงเป็นหลักประกันสิทธิในแง่การจัดองค์กร เป็นหลักการในเชิงรูปแบบ
ของนิติรัฐ เพราะหลักการส าคัญๆ ของนิติรัฐท าให้เกิดหลักกฎหมายมหาชน ดังนี้17   
 1) หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Vorrang der 
Verfassung) เป็นหลักที่ส าคัญที่สุดของหลักนิติรัฐ เพราะรัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับให้เป็น
กฎหมายที่อยู่ในล าดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่ต่ ากว่าขัด
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายนั้นย่อมไม่มีผลบังคับใช้18  
 2) หลักความชอบด้วยกฎหมาย   
 (1) หลั กคว ามชอบด้ ว ยกฎหมาย ในทาง เนื้ อหา  (Materielle 
Gesetzmaessigkeit) เป็นหลักการที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองที่ออกกฎหมาย
ล าดับรองก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย (das Prinzip 
der Rechtssicherheit) หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง (Verbot rückwirkender Gesetze) 
และหลักความพอสมควรแก่เหตุ (Übermaßverbot)19  
 (1.1) หลักความแน่นอนของกฎหมาย (das Prinzip der 
Rechtssicherheit) เป็นหลักการที่หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในการใช้กฎหมาย ซึ่งหลักความแน่นอน
ของกฎหมายเป็นหลักที่เรียกร้องว่า การบัญญัติกฎหมายต้องมีความแน่นอนเพียงพอที่จะท าให้บุคคล

                                           
16 วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, “ศาลปกครองกับหลักการแบ่งแยกอ านาจ,”  ใน รวมบทความบาง

เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2540), หน้า 60-61.  
17 สมยศ  เชื้อไทย และวรพจน์  วิศรุตพิชญ์, “แนวความคิดพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญและ

ประชาธิปไตย,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  14, 3 (กันยายน 2529): 49-60. 
18 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 247.; E.Stein, Staatsrecht, 14. Aufl. 1993, 13; K 

Schlaich, Bundesverfassungsgericht, 2. Aufl., 1991, Rdnr.12,S.8. 
19 เรื่องเดียวกัน, หน้า 239.; Herzog, in Maunz/Duering, Grund gesetz-Kommen tar, 

Article 3, Rdnr 26. 
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ในสังคมสามารถทราบได้ว่า บทบัญญัติของกฎหมายใดที่เขาจะต้องค านึงถึงหากเขาจะกระท าการ 
อันใดอันหนึ่งและกฎหมายดังกล่าวมีข้อเรียกร้องอย่างใดบ้าง และจากข้อเรียกร้องดังกล่าว  
บุคคลจึงสามารถที่จะก าหนดการกระท าของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายและท าให้เกิด
ความแน่ใจว่า การกระท าของตนจะไม่เป็นการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย หลักความแน่นอนของ
กฎหมายประกอบด้วยหลักย่อย 2 หลัก20 ได้แก่ 
 (1.1.1) หลักความชัดเจนของกฎหมาย (das Prinzip der 
Klarheit der Rechtsnormen) เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งฝ่ายบริหาร 
ในการออกกฎหมายว่า ในการบัญญัติกฎหมายจะต้องมีความชัดเจนอย่างพอเพียง เพ่ือให้บุคคล
สามารถก าหนดพฤติกรรมของตนเองภายใต้สภาพการณ์ในทางกฎหมายที่ขาดความชัดเจน 
(Unbestimmer Rechtsbegriff) และการบัญญัติถึง “เงื่อนไขทั่วไป” (Generalklauseln) 
 (1.1.2) หลักคุ้มครองความสุจริต (das Prinzip des 
Vertrauensschutzes) เป็นการเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองในกรณีที่เกี่ยวกับการยกเลิก เพิกถอนค าสั่ง
ทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่งทางปกครอง (die begruenstigende Verwaltungsakte) 
 (1.2) ห ลั ก ห้ า ม มิ ใ ห้ ก ฎ ห ม า ย มี ผ ล ย้ อ น ห ลั ง  ( V e r b o t 
rückwirkender Gesetze) เป็นการเรียกร้องไม่ให้กฎหมายมีผลใช้บังคับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการย้อนหลังไปเป็นโทษต่อเหตุการณ์ที่ได้สิ้นสุดไป
แล้ว21  
 (1.3) หลักความพอสมควรแก่เหตุ (Uebermassverbot) หรือหลัก
ความได้สัดส่วน ซึ่งถือว่าเป็นหลักกฎหมายมหาชนทั่วไปที่มิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็น
หลักกฎหมายที่ส าคัญในการตรวจสอบการกระท าทั้งหลายของรัฐ ซึ่งมีผลต่อความสมบูรณ์หรือ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท านั้นๆ หลักความพอสมควรแก่เหตุเป็นการจ ากัดการแทรกแซง
ของรัฐและห้ามมิให้มีการใช้อ านาจอย่างอ าเภอใจ นอกจากนี้ หลักความพอสมควรแก่เหตุยังเป็น
หลักการที่ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วย 22 ซึ่งหลักความพอสมควร 
แก่เหตุประกอบไปด้วยสาระส าคัญ 3 ประการ คือ 1. หลักความเหมาะสม 2. หลักความจ าเป็น และ 
3. หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ 

                                           
20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 239. 
21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 241. 
22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 242.; Jarass/Pieroth, Grundgesetz-Kommentar, 3, Aufl., 

1995, Article 20, Rdnr. 57a. 
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 (2) หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท า หรือหลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง (Gesetzmaessigkeit von Justiz und Verwalt) 
หรือหลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง เป็นการเชื่อมโยงหลักความ
ผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครองเข้ากับหลักประชาธิปไตยโดยผ่านทางผู้แทน 
เพราะการใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครองจะต้องผูกพันต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่
ออกโดยองค์กรนิติบัญญัติอันเป็นองค์กรที่มีพ้ืนฐานมาจากตัวแทนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นการกระทบต่อสิทธิหรือจ ากัดสิทธิของประชาชนนั้นจะกระท าได้เฉพาะ
ภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ โดยผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนก่อน ดังนั้น การใช้
กฎหมายของฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนจึงมีผลมาจากกฎหมาย
ที่ได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนแล้ว23  
     (2.1) ความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการ หรือหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการ (Gesetzmaessigkeit von Justiz) ความผูกพันของฝ่าย
ตุลาการต่อการใช้กฎหมายเป็นไปตามหลักความเสมอภาคของการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ถือว่าเป็นหลักความเสมอภาคในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รูปแบบของการใช้กฎหมายตามหลัก
ความเสมอภาคมี ดังนี้24 
 (2.1.1) ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใด
เรื่องหนึ่งให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมายหรือเรียกว่า ความผูกพันของฝ่ายตุลาการในทาง
ปฏิเสธ หมายความว่า เป็นความผูกพันที่จะต้องไม่พิจารณาพิพากษาให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของ
กฎหมาย นั่นคือ บุคคลย่อมมีสิทธิเรียกร้องมิให้มีการใช้กฎหมายให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เป็นบทบัญญัติในลักษณะของการบังคับในเรื่องนั้น กล่าวคือ ฝ่ายตุลาการจะต้องใช้
กฎหมายให้เป็นไปตามองค์ประกอบและผลของกฎหมายในเรื่องนั้นๆ 
 (2.1.2) ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมาย
อย่างเท่าเทียมกัน นั่นคือ บุคคลย่อมมีสิทธิเรียกร้องอย่างเท่าเทียมกันในการที่จะให้ฝ่ายตุลาการใช้
บทบัญญัติกฎหมายให้ตรงกับข้อเท็จจริงในกรณีของตน ในกรณีนี้เป็นการเรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการ
ยอมรับการผูกพันตนอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมาย แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้ค านึงถึงข้อเท็จจริงอัน
เป็นลักษณะพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งก็ตาม 

                                           
23 เรื่องเดียวกัน, หน้า 237. 
24

 เรื่องเดียวกัน, หน้า 239.; Duerig, in Maunz/Duering, Grundgesetz -Kommentar, 
Article 3, Rdnr. 398.  
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 (2.1.3) ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจโดย
ปราศจากข้อบกพร่อง นั่นคือ บุคคลย่อมมีสิทธิเรียกร้องอย่างเท่าเทียมกันต่อฝ่ายตุลาการในกรณีที่
กฎหมายก าหนดให้มีการใช้ดุลพินิจโดยเรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่อง
ใดๆ ทั้งสิ้น 
 (2.2) ความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ ายปกครองหรือหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครอง (Gesetzmaessigkeit der Verwaltung) แบ่งออกเป็น 2 
หลักย่อย25 คือ  
 (2.2.1) หลักความมาก่อนของกฎหมาย (der Grundsatz 
des Vorrangs des Gesetzes) การกระท าของรัฐที่ออกมาในรูปบทบัญญัติของกฎหมายย่อมอยู่ใน
ล าดับที่มาก่อนการกระท าต่างๆ ของรัฐทั้งหลาย รวมทั้งการกระท าของฝ่ายปกครองด้วย ดังนั้น การ
กระท าของรัฐ (รวมทั้งการกระท าของฝ่ายปกครอง) ทั้งหลายจึงไม่อาจขัดแย้งกับบทบัญญัติของ
กฎหมายได้ หลักนี้เรียกร้องในทางปฏิเสธว่า การกระท าของฝ่ายปกครองหรือมาตรการอันใดอันหนึ่ง
ของฝ่ายปกครองจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ได้ ดังนั้น หากการกระท าของฝ่าย
ปกครองหรือมาตรการอันใดของฝ่ายปกครองขัดหรือแย้งกับกฎหมาย การกระท าหรือมาตรการนั้น
ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (2.2.2) หลักเงื่อนไขของกฎหมาย (der Grundsatz des 
Vorbehalts des Gesetzes) ในขณะที่หลักความมาก่อนของกฎหมายเรียกร้องในทางปฏิเสธมิให้
ฝ่ายปกครองกระท าการอันใดที่เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายที่มีอยู่ แต่หลักเงื่อนไขของกฎหมายกลับ
เรียกร้องว่า ฝ่ายปกครองจะมีอ านาจกระท าการอันใดอันหนึ่งได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจ หากไม่มี
กฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองกระท าการดังกล่าวการกระท าของฝ่ายปกครองนั้นย่อมไม่ชอบด้วย
หลักเง่ือนไขของกฎหมายดังกล่าว  

 

2.2  องค์กรตุลาการกับหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการและผู้พิพากษา 
 
 องค์กรตุลาการหรืออ านาจตุลาการเป็นระบบศาล ซึ่งท าหน้าที่ตีความและใช้บังคับกฎหมาย 
(Apply the Law) ในนามของรัฐ ตุลาการยังเป็นกลไกส าหรับระงับข้อพิพาท ภายใต้หลักการ
แบ่งแยกการใช้อ านาจ ฝ่ายตุลาการมักไม่สร้างกฎหมาย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ 
หรือบังคับใช้กฎหมาย (Enforce the Law) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร แต่องค์กร 

                                           
25 เรื่องเดียวกัน, หน้า 238.; Harmut Maurer, Staatsrecht I, 2. Auflage, München, S. 

215. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
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ตุลาการมีอ านาจในการตีความกฎหมายและใช้บังคับกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงของแต่ละคดี  
ฝ่ายตุลาการมักได้รับภารกิจให้ประกันความยุติธรรมให้เกิดความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย26 ศาลจึง
เป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่ส าคัญในการปกครองประเทศ เป็นผู้ใช้อ านาจตุลาการโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หมวด 10 ว่าด้วย ศาล ก าหนดให้มีศาลทั้งสิ้น 4 ระบบ ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร  
 การจ าแนกรูปแบบของระบบศาลในต่างประเทศนั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบ 
ศาลเดี่ยวและระบบศาลคู่  ระบบศาลเดี่ยว เป็นระบบที่ให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อพิพาททุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง หรือคดีประเภทอ่ืนๆ ระบบนี้เป็น
ระบบที่ใช้กันมากที่สุด ประเทศที่ใช้ระบบนี้ ได้แก่ กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริการะบบศาลคู่ เป็นระบบที่ให้ศาลยุติธรรมมี
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเฉพาะคดีแพ่งและคดีอาญาเท่านั้น ส่วนคดีปกครองแยกให้ศาลปกครอง
เป็นศาลที่มีอ านาจในการวินิจฉัยคดีดังกล่าว ข้อพิจารณาของระบบศาลคู่ คือ การแยกระบบของ 
ผู้พิพากษาและการแยกองค์กรศาลปกครองออกจากระบบศาลยุติธรรม  ประเทศที่ใช้ระบบศาลคู่ 
ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) เช่น ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  

การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแบ่งระบบศาลออกเป็น 4 ระบบ เช่นนี้แสดงว่า 
ระบบศาลของประเทศไทยเป็นระบบศาลคู่ แยกเป็นอิสระจากกัน มีผู้พิพากษาหรือตุลาการของแต่ละ
ศาลโดยเฉพาะ จะย้ายจากศาลหนึ่งไปด ารงต าแหน่งในอีกศาลหนึ่งไม่ได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้แต่ละคดีได้รับ
การวินิจฉัยโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและลักษณะคดีแต่ละประเภท
เหล่านั้นเป็นผู้ชี้ขาดตัดสิน ด้วยวิธีพิจารณาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ปัญหาใดอันเป็นเรื่องส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ย่อมไม่อาจวินิจฉัยโดยศาลธรรมดาได้ ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย 
ศาลทั้งสี่ระบบย่อมเป็นผู้ใช้อ านาจตุลาการ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีแต่ละ
ประเภทแตกต่างกันไป ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายก าหนด27  ทั้งนี้จะไม่มีอ านาจใดเข้าแทรกแซง
อ านาจของตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีให้สูญเสียไปซึ่งความยุติธรรมได้ ดังนั้น หลัก
ความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ การเคารพในหลักความยุติธรรม  ตลอดจนความสะดวกในการ

                                           
 26 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, อ านาจตุลาการ, ค้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 จาก http:// 
th.wikipedia.org/wiki/อ านาจตุลาการ    
   27 โชต อัศวลาภสกุล, ระบบศาลไทย, ค้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 จาก http://www. 
pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1582 
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เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม28 หลักความเป็นอิสระ (Independence) ขององค์กรตุลาการและผู้
พิพากษาจึงถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการท าหน้าที่ขององค์กรตุลาการ 
  
 2.2.1 ความส าคัญและความหมายของหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการและ 

ผู้พิพากษา 
 ความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการและผู้พิพากษาถือเป็นหลักการพ้ืนฐานของหลักการ
ปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) ของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีนัยไม่แตกต่างจากหลักในเรื่องรัฐ
ที่มีกฎหมายเป็นใหญ่ (Etat de Droit) ของประเทศฝรั่งเศส หรือนิติรัฐ (Rechtsstaat) ของประเทศ
เยอรมัน 
 ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้ให้ความหมายของหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ
และผู้พิพากษาว่า ไม่มีความล าเอียงเพราะการแทรกแซงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเมือง ซึ่งเป็นหลักท่ี
รัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัติว่า ผู้พิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความส าคัญ 2 ประการ คือ ผู้พิพากษามิใช่มีความอิสระในการอื่นนอกจากการพิจารณา
พิพากษาคดี และมิใช่มีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีตามใจชอบไม่มีขอบเขตจ ากัด  
แต่ต้องพิจารณาพิพากษาให้เป็นไปตามกฎหมาย29 
 หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการและผู้พิพากษา (Independence) หมายถึง  
ผู้พิพากษาและตุลาการต้องมีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้หลักกฎหมาย  
ความเป็นอิสระจึงเป็นหลักประกันขั้นพ้ืนฐานว่า เพ่ือให้ผู้พิพากษาและตุลาการสามารถด ารงตนด้วย
ความเป็นกลางในการด าเนินกระบวนพิจารณาและวินิจฉัยคดีต่างๆ โดยปราศอคติไม่เอนเอียงเข้าข้าง
ฝ่ายใด โดยเที่ยงธรรมตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย30 ซึ่งจะท าให้ประชาชนจะมีโอกาสได้รับ 
ความยุติธรรมอย่างเต็มที่หากต้องเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม 
  
 

                                           
 28 วรเจตน์  ภาคีรัตน์, เรื่องเดิม, ย่อหน้าที่ 30. 
 29 จิตติ ติงศภัทิย์. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์, 2533), หน้า 123. 
 30 คณะอนุกรรมการวิชาการว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ  และคณะอนุกรรมการ
บรรณาธิการหนังสือหลักนิติธรรมในคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ, 
หลักนิติธรรม The Rule of Law ความหมาย สาระส าคัญ และผลของการฝ่าฝืนหลักนิติธรรม 
(กรุงเทพฯ: พี เอส พริ้นติ้ง แอนด์ ดีไซน์, 2557), หน้า 2. 
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 2.2.2 ขอบเขตความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
  2.2.2.1 ผู้พิพากษาและตุลาการต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ทาง 
อรรคคดี โดยในการพิจารณาพิพากษาคดี ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้
เต็มที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือองค์กรใด กล่าวคือ บุคคลหรือองค์กรใดจะออกค าสั่งหรือ
ค าแนะน าตักเตือนที่มีผลต่อเนื้อหาการพิจารณาพิพากษาคดีแก่ผู้พิพากษาและตุลาการ เพ่ือให้การ
วินิจฉัยอรรถคดีของผู้พิพากษาพิจารณาคดีไปตามค าสั่ง เป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยสิ้นเชิง ซึ่งยังรวมถึงกรณี
ที่มีค าสั่งที่จะให้มีผลท าให้ผู้พิพากษาและตุลาการไม่มีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี 
โดยอ้อม เช่น การแจกส านวนแก่ผู้พิพากษาและตุลาการ การก าหนดระยะเวลาให้ผู้พิพากษาและ  
ตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จทันภายในระยะเวลาที่จ ากัด ตลอดจนการก าหนดให้ผู้พิพากษา
และตุลาการปฏิบัติหน้าที่อย่างอ่ืน จนไม่มีเวลาเพียงพอส าหรับพิจารณาคดี เพราะค าสั่งดังกล่าว
เท่ากับเป็นการถอดถอนอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น31  
 2.2.2.2 การใช้อ านาจทางปกครองของตุลาการ หรือความเป็นอิสระในการจัด
องค์กรของศาล ความอิสระขององค์กรตุลาการส่วนหนึ่งมีผลมาจากหลักการแบ่งแยกอ านาจ ท าให้
การใช้อ านาจตุลาการ ศาล และผู้พิพากษาจะต้องไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่อยู่ใต้อ านาจขององค์กรอ่ืน
ทั้งทางด้านข้อเท็จจริงหรือในทางกฎหมาย32 
  

2.2.3 ปัจจัยพื้นฐานของหลักเป็นความอิสระขององค์กรตุลาการและผู้พิพากษา 
 ความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการและผู้พิพากษาวางอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นอิสระ      
3 ประการ33 คือ    
 2.2.3.1 ความเป็นอิสระของการท าหน้าที่ ในทางตุลาการ (die sachliche 
Unabhaengigkeit) เป็นการคุ้มครองการท าภาระหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา
จากอิทธิพลภายนอกทั้งหลาย 

                                           
31 อภิสัคค์ พรหมสวาสดิ์, ความเป็นอิสระของผู้พิพากษา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), หน้า 129. 
32 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์,  

พิมพ์ครัง้ที่ 4 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555), หน้า 29. 
33 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 244-245.; Schmidt-Raentsch, Deutsches 

Richtergesetz, Kommentar, 1995, S. 25, Rdnr. 5.  
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 2.2.3.2 ความอิสระในทางองค์กร (die organisatorische Unabhaengigkeit) หรือ
ความเป็นอิสระในการจัดองค์กรของศาล (die organisatorische Selbständigkeit der Gerichte) 
ความอิสระขององค์กรตุลาการมีผลมาจากหลักการแบ่งแยกอ านาจนั่นเอง 
 2.2.3.3 ความอิสระในทางส่วนบุคคล (die persoenliche Unabhaengigkeit) มี
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้เกิดความมั่นคงต่อความอิสระของการท าหน้าที่ในทางตุลาการของผู้พิพากษา 
โดยหลักแล้ว การถอดถอนและการโยกย้ายผู้ พิพากษาไม่อาจกระท าได้ หากเป็นการขัดกับ 
ความประสงค์ของผู้พิพากษา เว้นแต่กระท าโดยค าพิพากษาของศาล  
  
 2.2.4 หลักสากลของความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการและผู้พิพากษา 
 เนื่องจากหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการในประเทศต่างๆ ยังมีความแตกต่าง 
จึงมีความพยายามสร้างมาตรฐานกลางขึ้น โดยในการประชุมครั้งที่ 7 ขององค์การสหประชาชาติ 
เรื่องการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ระหว่าง
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2528 ถึงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2528 ได้ก าหนดมาตรฐานความเป็นอิสระของ
ผู้พิพากษาและตุลาการเอาไว้ เพ่ือให้ประเทศภาคีสมาชิกปฏิบัติตาม ดังนี้ 
 2.2.4.1 ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาจะต้องได้รับการประกันจากรัฐและได้รับการ
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายของรัฐนั้นๆ และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลของทุกประ เทศและ
สถาบันอื่นๆ ที่จะเคารพในความเป็นอิสระของผู้พิพากษา 
 2.2.4.2 ผู้ พิพากษาจะตัดสินคดีต่างๆ ด้วยความเที่ยงธรรม บนรากฐานของ
ข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับกฎหมาย โดยปราศจากข้อจ ากัด และปราศจากการใช้อิทธิพลหรืออ านาจ
บังคับที่ไม่ถูกต้อง การชักจูง ความกดดันบีบคั้น การข่มขู่ หรือการแทรกแซงต่างๆ โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมจากสิ่งใดๆ หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 2.2.4.3 ศาลมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจศาล และมี
อ านาจแต่ผู้เดียวในการตัดสินว่าคดีใดๆ ที่ขึ้นมาสู่ศาลอยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมาย 
 2.2.4.4 จะไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในทางที่ไม่เหมาะสมหรือ
ปราศจากเหตุผล ซึ่งรวมทั้งการแก้ไขค าพิพากษาของศาล แต่หลักเกณฑ์นี้จะต้องไม่เสื่อมเสียต่อ
กระบวนการทบทวนของศาล หรือต่อการที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่จะบรรเทาโทษหรือ
ลงโทษตามท่ีศาลก าหนด 
 2.2.4.5 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยศาลธรรมดาหรือศาลพิเศษ 
ซึ่งก่อตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
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 2.2.4.6 หลักความเป็นอิสระของผู้ พิพากษาให้สิทธิและก าหนดให้ศาลต้องให้
หลักประกันว่า กระบวนการยุติทางศาลนั้นจะมีการด าเนินการอย่างยุติธรรมและสิทธิของคู่ความ  
ทุกฝ่ายจะต้องไดร้ับการเคารพ 
 2.2.4.7 เป็นหน้าที่ ของแต่ละรัฐสมาชิกที่ จะจัดให้มีวิ ธีการหรือกลไกอย่าง 
เพียงพอที่จะท าให้ศาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
 เมื่อพิจารณาหลักพ้ืนฐานความเป็นอิสระของผู้ พิพากษาและตุลาการขององค์การ
สหประชาชาติเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระของผู้พิพากษาของ 
ประเทศไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการจะเห็นได้
ว่า34 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 197 วรรคสอง บัญญัติว่า  
ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และ
เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 และหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการและผู้พิพากษา เป็นสาระส าคัญส่วนหนึ่งของ
หลักนิติธรรมในการปกครองบ้านเมือง กล่าวคือ ผู้พิพากษาหรือตุลาการต้องมีความเป็นอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาอรรคคดีภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายตามหลักนิติรัฐ เพ่ือให้ผู้พิพากษาหรือ 
ตุลาการสามารถด ารงตนให้เป็นกลางในการด าเนินกระบวนการพิจารณาต่างๆ โดยปราศจากอคติ 
สามารถวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพ่ือพิพากษาคดีหรือออกค าสั่งได้อย่างถูกต้อง ปราศจาก
การแทรกแซงหรือสั่งการจากบุคคลอ่ืนหรือองค์กรอ่ืน35 
 สรุปได้ว่า ความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการและผู้พิพากษา มีอิสระได้เฉพาะการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่างๆ จักต้อง
เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม   
 

2.3 แนวคิดการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 
 2.3.1 หลักการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ   
 จากหลักการแบ่งแยกอ านาจซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลักนิติรัฐและหลักความเป็น
อิสระ (Independence) ขององค์กรตุลาการและผู้พิพากษาที่ถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการ
ปฏิบัติงานท าให้เกิดการควบคุมตรวจสอบระหว่างอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ 

                                           
 34 อภิสัคค์ พรหมสวาสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 129. 
 35 ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน, หลักนิติธรรมกับความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในการพิจารณา
คดี (เอกสารวิชาการส่วนบุคคล วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2556), หน้า 5. 
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เป็นการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน (Check and Balance) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมและการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ ซึ่งตามหลักของกฎหมายมหาชนแล้วมองว่า รัฐเป็นผู้มีอ านาจเหนือประชาชนใน
ฐานะผู้ปกครอง ทั้งที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ดังนั้น การควบคุมและการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐจึงมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลักการอ่ืนๆ ในแนวคิดเกี่ยวกับรัฐเสรีประชาธิปไตย 
 กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายซึ่งให้อ านาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ และแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปกครองและการบริการสาธารณะ ซึ่งอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายในการบริหารการปกครองของรัฐ ของหน่วยงานของรัฐ หรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและตามความต้องการของประชาชน ในเรื่องการปกครองบริหาร
ประเทศและการบริการสาธารณะ ซึ่ง เป็นการใช้ดุลยพินิจและความเหมาะสมตามกฎหมาย  
แต่อย่างไรก็ดี การปกครองประเทศและการบริการสาธารณะของผู้ที่ใช้อ านาจปกครองนั้น จะต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นประการส าคัญ การใช้อ านาจตามกฎหมายลักษณะดังกล่าว 
อาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมได้เพราะการใช้ดุลยพินิจอาจผิดไปจากเจตนารมณ์ความต้องการของ
ประชาชนหรือของกฎหมายได้ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งก็คืออาจจะเป็นการใช้อ านาจในการ
ปกครองโดยขาดความยุติธรรมและความพอดี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การใช้อ านาจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสมและความพอดี กฎหมาย
มหาชนจึงได้บัญญัติถึงกระบวนการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อ านาจดังกล่าวไว้ ซึ่งเป็นการน า
หลักของกฎหมายมหาชนมาใช้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้อ านาจ และหน้าที่ของผู้ปกครอง  
ซึ่งกระบวนการน าหลักของกฎหมายมหาชนมาใช้ในการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจตาม
กฎหมายมหาชนเรียกว่า “นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน” 
 “นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน” หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่น าหลักการของกฎหมาย
มหาชนมาใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความเหมาะสมแก่ประชาชนโดยส่วนรวมในเรื่องของการ
ใช้อ านาจการปกครองและในการบริการสาธารณะ ซึ่งการใช้อ านาจในลักษณะดังกล่าว อาจจะมี
ข้อผิดพลาดหรือเกิดความไม่เหมาะสมได้ เพราะเป็นเรื่องของการใช้ดุลยพินิจและความเหมาะสม  
ในการบริหารการปกครอง ผลของการบริหารการปกครองดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสาธารณะหรือ
ประชาชนโดยส่วนรวม ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบและ
ควบคุมการใช้อ านาจตามหลักการของกฎหมายมหาชน 
 หลักในการตรวจสอบและควบคุมการใช้อ านาจของผู้ปกครองตามกระบวนการของกฎหมาย
มหาชนนี้  เ พ่ิงมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงหลังจากที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งก่อนที่จะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ในโลก 
ล้วนปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ศูนย์กลางของอ านาจที่เบ็ดเสร็จและเด็ดขาดทุกอย่าง
จึงอยู่ที่ตัวผู้ปกครอง ไม่มีกระบวนการหรือองค์กรอันใดสามารถที่จะควบคุมและตรวจสอบการใช้
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อ านาจของผู้ปกครองได้ ฉะนั้น กระบวนการหรือองค์กรในการตรวจสอบและควบคุมการใช้อ านาจ
ของผู้ปกครอง จึงได้พัฒนาขึ้นหลังจากที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งขั้นตอนในการ
ตรวจสอบและควบคุมนี้เป็นสิ่งที่มีความส าคัญในหลักการของกฎหมายมหาชน เพราะถ้าขาด
กระบวนการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองแล้ว กฎหมายที่ให้อ านาจดังกล่าว
จะไม่มีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชนในความหมายนี้ แม้ว่าจะมีการบัญญัติถึงการให้อ านาจหน้าที่ใน
การปกครองบริหารประเทศและการบริการสาธารณะก็ตามที ทั้งนี้ เพราะหลักการของกฎหมาย
มหาชนนั้น ถือก าเนิดขึ้นมาเพ่ือป้องกันและแก้ไขการใช้อ านาจของผู้ปกครอง และได้มีการพัฒนามา
จนถึงปัจจุบันเพ่ือมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาการใช้อ านาจและหน้าที่ของฝ่ายปกครองเป็นส าคัญ  
ซึ่งขั้นตอนหรือกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจและหน้าที่ของผู้ปกครอง ดังกล่าวเป็นนิติวิธีของ
กฎหมายมหาชน 
 จากหลักการและสาเหตุที่กล่าวมา จึงอาจสรุปได้ว่ากฎหมายมหาชนนั้นเป็นกฎหมายที่
พัฒนาขึ้นมาจากหลักการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยที่ยึดหลักการว่าประชาชนทุกคน 
มีความเท่าเทียมกันและมีความเสมอภาคกัน ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมีอ านาจและสิทธิมากกว่าผู้ อ่ืน ดังนั้น 
ผู้ที่จะเป็นผู้ใช้อ านาจในการปกครองนั้น จะต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือตามเจตนารมณ์และ 
ความต้องการของประชาชน หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือจะต้องเป็นผู้ที่ประชาชนส่วนใหญ่มอบหมาย
และมอบอ านาจให้ใช้ในการปกครอง นอกจากนี้ผู้ปกครองจะต้องใช้อ านาจที่มาจากประชาชนนั้นเพ่ือ
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งถ้าหากผู้ปกครองใช้อ านาจในการ
ปกครองตามกฎหมายแต่ผลของการปกครองนั้น ไม่ตรงตามเจตนารมณ์และความต้องการของ
ประชาชน หรือการบริหารและปกครองประเทศจะส่งผลกระทบท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
และไม่ได้รับความเป็นธรรม ฉะนั้น องค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งของกฎหมายมหาชนจะต้องมี
องค์กรและกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุมการใช้อ านาจของผู้ปกครองด้วย 
 กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ  มี 2 ลักษณะที่ส าคัญ คือ 
  2.3.1.1 การตรวจสอบและควบคุมการใช้อ านาจรัฐโดยองค์กรภายใน  
 เนื่องจาก การใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายมหาชนเป็นการใช้อ านาจทางการบริหาร
และการปกครองในระดับต่างๆ รวมทั้ง เป็นกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะซึ่งการบริการ
สาธารณะนี้เป็นการใช้อ านาจทางการปกครองในรูปแบบของการกระจายอ านาจและการบริหารเป็น
ส าคัญ อาทิเช่น พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้บัญญัติให้อ านาจและหน้าที่แก่
หน่วยงานของรัฐ และแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมีการก าหนดระดับขั้นตอนต่างๆ ของการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการปกครอง ซึ่งบัญญัติถึงเรื่องของการปฏิบัติราชการแทนในการใช้อ านาจในการ
อนุมัติ อนุญาต ฯลฯ และเรื่องของการรักษาราชการแทน ว่ามีขั้นตอนและการปฏิบัติอย่างไร โดย
บทบัญญัติดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องของการใช้อ านาจตามหน้าที่ที่กฎหมายได้ บัญญัติไว้ทั้งสิ้น เมื่อ
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กฎหมายมอบหมายและให้อ านาจไว้แก่ผู้ปกครอง รวมทั้งก าหนดวิธีการควบคุมการใช้อ านาจดังกล่าว
ไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการใช้อ านาจและหน้าที่โดยมิชอบ หรือขาดความยุติธรรมที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรือแม้กระทั่งผลของการใช้อ านาจและหน้าที่ของผู้ปกครองนั้นไม่ตรง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย วิธีการควบคุมการใช้อ านาจโดยองค์กรภายในมีอยู่ 2 วิธี คือ 
 1)  การร้องทุกข ์ 
   กรณีผู้ปกครองหรือผู้ที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารตามที่กฎหมายได้
มอบหมายให้นั้น ใช้อ านาจและหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบ ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ 
ได้รับความไม่เป็นธรรม ประชาชนอาจจะใช้วิธีการควบคุมการใช้อ านาจโดยการ “ร้องทุกข์” ได้วิธี
หนึ่ง “การร้องทุกข”์ เป็นกระบวนการทางกฎหมายมหาชนอย่างหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมการใช้อ านาจ
ของหน่วยงานของรัฐและของเจ้าหน้าที่ของรัฐ วิธีการร้องทุกข์นี้ท าได้โดยการร้องเรียนไปยังผู้ที่มี
อ านาจเหนือกว่า  หรือที่เรียกว่าผู้บังคับบัญชาในล าดับที่เหนือกว่าขึ้นไป ซึ่งจุดประสงค์ของการร้อง
ทุกข์นั้น เพื่อให้มีการยกเลิก เพิกถอน หรือมีการเปลี่ยนแปลงค าสั่งที่หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้ออกไว้โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบนั้น เช่น การขออนุญาตปลูกสร้างและต่อเติมบ้านกับ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีอ านาจหน้าที่นั้นแล้วไม่ได้รับอนุญาตหากประชาชนผู้ที่เกิด
กรณีพิพาทนั้นเห็นว่า การกระท าของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ใช้อ านาจและ
หน้าที่ที่มีไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม สามารถท าการร้องทุกข์ไปยังผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าขึ้นไปได้
เพ่ือให้มีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค าวินิจฉัยและสั่งการเสียใหม่ 
   2)  การอุทธรณ ์  
   ในกรณีนี้ หมายถึง การอุทธรณ์ค าสั่งและค าวินิจฉัยทางปกครอง การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์นั้นจะมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก ผิดกันแต่ว่าการอุทธรณ์ค าสั่งหรือ 
ค าวินิจฉัยโดยทั่วไปนั้นจะมีระยะเวลามาเกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างเช่น ประชาชนด าเนินการต่อเติมบ้าน
ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เมื่อได้ท าการต่อเติมบ้านดังกล่าว
แล้ว หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการต่อเติมบ้านดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นไปตามแบบที่
ขออนุญาตไว้ เจ้าพนักงานอาจมีค าสั่งให้ประชาชนผู้ได้รับอนุญาตนั้นท าการรื้อถอน หรือให้ท าการ
แก้ไขให้ตรงตามแบบได้ ซึ่งโดยปกติแล้วเจ้าพนักงานของรัฐนั้นจะแจ้งก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการดังกล่าวไว้ ซึ่งหากประชาชนผู้ท าการต่อเติมบ้านเห็นว่า การด าเนินการดั งกล่าวของ 
เจ้าพนักงานของรัฐไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบ ประชาชนผู้นั้นสามารถด าเนินการอุทธรณ์ค าสั่งหรือ  
ค าวินิจฉัยของเจ้าพนักงานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ดีในกรณีดังกล่าวประชาชน  
ผู้เกิดกรณีพิพาทนี้ อาจจะด าเนินการ “ร้องทุกข”์ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนเห็นว่า
ใช้อ านาจและหน้าที่ตามกฎหมายในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนได้ 
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   ทั้งวิธีการ “ร้องทุกข”์ และวิธีการ “อุทธรณ์” ต่างเป็นวิธีการในการควบคุม
การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารด้วยองค์กรภายในของฝ่ายบริหารเอง กล่าวคือ การร้องทุกข์เป็นวิธีการ
ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเหนือกว่าท าการพิจารณาและทบทวนค าสั่งหรือค าวินิจฉัยทางการ
ปกครองบริหารอีกชั้นหนึ่ง ส่วนการอุทธรณ์นั้นเป็นวิธีการในการขอให้มีการทบทวนค าสั่งหรือค า
วินิจฉัยทางการปกครองบริหารเช่นเดียวกัน แต่ต่างกันที่ว่าการอุทธรณ์นั้นจะต้องท าในระยะเวลาที่
กฎหมายได้ก าหนดหรือบัญญัติไว้เป็นส าคัญ 
  การตรวจสอบและการควบคุมการใช้อ านาจรัฐโดยองค์ภายในของหน่วยงานเดียวกัน 
อาจท าให้ความน่าเชื่อถือหรือความมั่นใจของหน่วยงานจากผู้ร้องทุกข์หรือผู้อุทธรณ์นั้นลดน้อยลง  
เพราะเห็นว่าเป็นพวกเดียวกันหรืออาจท าให้เกิดการมีส่วนได้เสียภายใน ดังนั้น หลักการ Check and 
Balance จากการตรวจสอบและควบคุมการใช้อ านาจรัฐจากองค์กรภายนอกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่ช่วยเสริมให้หน่วยงานมีความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
   2.3.1.2 การตรวจสอบและการควบคุมการใช้อ านาจโดยองค์กรภายนอก   
  การตรวจสอบและการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ นอกจากจะมีการตรวจสอบและ
ควบคุมการใช้อ านาจรัฐจากภายในองค์กรของฝ่ายบริหารดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการตรวจสอบและ
ควบคุมการใช้อ านาจได้จากองค์กรภายนอกอีกวิธีหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้การตรวจสอบและควบคุมนั้น 
มีความรัดกุมและเป็นไปตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและตามความต้องการของประชาชน 
ส่วนใหญ่ตามหลักการของระบบประชาธิปไตย หรือที่เรียกว่าการปกครองโดยกฎหมายหรือหลัก  
“นิติรัฐ” ให้มากที่สุด หน่วยหรือองค์กรตรวจสอบภายนอก นอกจากอ านาจหลัก คือ อ านาจบริหาร 
อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการ ที่มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบซึ่งกันและกันแล้ว  
การตรวจสอบและการควบคุมอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐ ที่จะได้กล่าวต่อไปในส่วนของหลักการควบคุมและ
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 
 2.3.2 หลักการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 2.3.2.1 วิวัฒนาการขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ค าว่า Ombudsman มาจากภาษาสวีดิช แปลว่า “ผู้แทน” หรือ “ผู้รับมอบอ านาจ
ในการตรวจการ” ซึ่งในประเทศอังกฤษเรียก Ombudsman ว่า “Parliamentary Commissioner 
of Administration” เป็นบุคลากรหรือองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง   
โดยหลักการทั่วไปของวิธีการตรวจสอบ คือ การรับเรื่องร้องเรียนที่มาจากประชาชน หรือน าปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดจาการด าเนินการของฝ่ายปกครองมาพิจารณา แล้วสรุปรายงานโดยมีการเสนอแนะ
ทางแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานของฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและ
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อาจเสนอต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งการเสนอรายงานดังกล่าวจะเป็นการโน้มน้าวความคิดของประชาชน
โดยส่วนรวมที่จะก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง และมีผลท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือเจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้องน าไปแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีการก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ.1713 ที่ประเทศสวีเดน 
เพ่ือท าหน้าที่ดูแลปัดเป่าเรื่องทุกข์ร้อนของประชาชนแทนพระมหากษัตริย์ เรียกว่า “Ombudsman”36 
เนื่องจากพระเจ้าชาร์ลที่ 12 กษัตริย์ประเทศสวีเดนในขณะนั้นทรงลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ประเทศ
ตุรกี พระองค์จึงแต่งตั้งตัวแทนขึ้นมา เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบดูแลว่า เจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย รวมถึง  
ผู้พิพากษาปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายได้เหมาะสมหรือไม่ หากพบว่า 
เจ้าหน้าที่รัฐใช้อ านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย Ombudsman มีอ านาจสอบสวนและฟ้องร้อง 
ด าเนินคดีต่อศาลได้ และรายงานให้พระมหากษัตริย์ทราบ ซึ่งองค์กรนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลส าเร็จ
เป็นอย่างดี และได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมา จนกระทั่งปี  ค.ศ.1809 จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงให้รัฐสภา 
ท าหน้าที่แต่งตั้ง Ombudsman แทน ในระยะแรกแนวคิด Ombudsman ยังไม่แพร่หลาย เนื่องจาก
แนวคิดของผู้น ารัฐเห็นว่า รัฐเป็นผู้ทรงสิทธิ มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศแต่ผู้ เดียว  
ส่วนประชาชนเป็นเพียงผู้อยู่ใต้อ านาจปกครองมีสิทธิและหน้าที่ตามที่รัฐเป็นผู้ก าหนดเท่านั้น ส าหรับ 
Ombudsman ของประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์นั้น ถือว่าเป็นแบบดั้งเดิม (Classical 
Ombudsman) ที่มีอ านาจตรวจสอบ “ความชอบด้วยกฎหมาย” ของการกระท าของฝ่ายปกครอง  
ซึ่ งรวมถึงผู้ พิพากษา และท าหน้าที่ เป็นอัยการฟ้องคดี เจ้ าหน้าที่  รัฐที่ กระท าผิด รวมถึ ง 
Ombudsman ยังมีอ านาจในการควบคุมความประพฤติและลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ด้วย37                 
  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 Ombudsman เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้  
เนื่องจากสงคราม ท าให้ประเทศต่างๆ ได้รับผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม รัฐจึงมีภารกิจในการฟ้ืนฟูประเทศและการจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ รัฐเองเปลี่ยนบทบาท
มาเป็น “รัฐสวัสดิการ” (Walfare State) จึงเกิดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก เพ่ือ
รองรับภารกิจดังกล่าว เป็นเหตุให้การใช้อ านาจของรัฐมีโอกาสที่กระทบกระทั่งสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน รัฐจึงต้องแสวงหากระบวนการควบคุมข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ใช้อ านาจเกิน
ขอบเขต หรือไม่เหมาะสมนั่นเอง ในปี ค.ศ.1953 ประเทศเดนมาร์กได้น ารูปแบบผู้ตรวจการแผ่นดิน

                                           
36 กฤติกา โฆวาสินธุ์, “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไทย,” ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

1, 1 (เมษายน-กันยายน 2545): 5. 
37 มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์, สถาบัน Ombudsman ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบและแนวทางใน

การจัดตั้งในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์, 2538), หน้า 78. 
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มาใช้ เพื่อท าหน้าที่ควบคุมการท างานของฝ่ายปกครอง เป็นการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ว่า
มีความเหมาะสม ถูกต้อง ไม่ล าเอียง เรียกการตรวจสอบแบบนี้ว่า “Maladministration” Ombudsman 
ที่เกิดขึ้นในประเทศเดนมาร์กมีลักษณะเป็นกลไกเยียวยาความบกพร่องที่เกิดจากการกระท าทาง
ปกครองอย่างแท้จริง ทั้งนี้ไม่รวมการท างานของผู้พิพากษา38 ระบบ Ombudsman ของประเทศ
เดนมาร์กไม่จ ากัดอ านาจในการตรวจสอบเฉพาะความชอบด้วยกฎหมายและการด าเนินคดีกับ
เจ้าหน้าที่รัฐเหมือนระบบ Ombudsman ของประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ แต่ระดับ Ombudsman 
ของประเทศเดนมาร์กเป็นต้นแบบของ Ombudsman สมัยใหม่ที่มีหน้าที่คุ้มครองประชาชนจากการ
ใช้อ านาจรัฐที่บกพร่องมากกว่าการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่ท าผิด ถือว่าระบบดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ที่ประชาชนเรียกร้องให้รัฐคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองเป็นอย่างยิ่ง39  
  ตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 เป็นต้นมา แนวคิดเรื่องการควบคุมฝ่ายปกครองโดยระบบ 
Ombudsman ได้เผยแพร่ในประเทศต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศแถบยุโรป กลุ่มประเทศ 
Commonwealth ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ รวมถึงประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา แอฟริกา และ
ประเทศในเอเชียแปซิฟิก เช่น ประเทศนิวซีแลนด์  ตั้ง Ombudsman ในปี ค.ศ.1962 สหราชอาณาจักร 
ได้ตั้ง Parliametary Commissioner for Administration (PCA) ปี ค.ศ.1973  และปี ค.ศ.1974 
จึงได้จัดตั้ง Health Service Commissoner  และ Local Commissoner ประเทศแคนาดาเองได้มี
การจัดตั้ง Ombudsman ระดับมลรัฐ เมื่อปี ค.ศ.1967 เช่นเดียวกันกับประเทศฝรั่งเศสได้มีการจัดตั้ง 
Médiateur de la République ในปี ค.ศ.1973 ประเทศออสเตรเลียจัดตั้งระบบ Ombudsman ใน
ปี ค.ศ.1977 ประเทศสเปนได้จัดตั้ง Defensores del  Pueblo (ผู้พิทักษ์ประชาชน) ในปี ค.ศ.1981 
เป็นต้น 
  ปัจจุบัน การจัดตั้งองค์กร Ombudsman มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม 
Ombudsman ไม่เป็นเพียงผู้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย และไม่ใช่ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ให้แก่ประชาชนเท่านั้น แต่มีบทบาทเป็นผู้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อ านาจรัฐโดย
มิชอบในทุกๆ กรณี กลุ่มประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
ได้มีการจัดตั้ง Ombudsman ขึ้นมา เพ่ือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นการสร้างความโปร่งใสในระบบการปกครอง และช่วยให้ฝ่ายปกครอง รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐให้มี

                                           
38 เรื่องเดียวกัน, หน้า 49.    
39 สิริยา พรหมราชยศ, ปัญหาสถานะ และอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 37. 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น40 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ระบบ Ombudsman เป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคม ท าหน้าที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในการควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตย โดยการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Government) เป็นผู้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอีกด้วย41 Ombudsman ในปัจจุบันจึงเป็นแบบประยุกต์ (Hybrid 
Ombudsman)  
  ส าหรับหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย คือ พิจารณาว่า 
เพราะเหตุใดประชาชนจึงไม่ได้รับความเป็นธรรมและเดือดร้อนจากเหตุนั้นๆ ในกรณีที่เป็นเรื่องของ
หน่วยงานของรัฐปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง แต่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมาย
ที่ไม่เป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะน าปัญหาดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาแก้ไข หากรัฐสภา
เห็นชอบด้วยกับรายงานดังกล่าว รัฐสภาจะใช้มาตรการทางสภาให้รัฐบาลเป็นฝ่ายด าเนินการแก้ไข 
นอกจากนี ้รายงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนจะเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย ซึ่งหากสาธารณชน
เห็นด้วยกับรายงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเห็นว่าต้นเหตุของปัญหาเกิดจากความไม่เป็นธรรม
ของกฎหมาย จะท าให้เกิดการใช้มาตรการผลักดันทางสังคมต่างๆ เพ่ือให้รัฐบาลต้องด าเนินการแก้ไข 
มาตรการเหล่านี้รวมถึงการผลักดันผ่านพรรคการเมืองและผู้แทนของประชาชนในระดับต่างๆ  
ทั้งในรัฐสภาและสภาท้องถิ่น การท างานของผู้ตรวจการแผ่นดินในประเทศเหล่านี้จึงสามารถบรรลุ  
ในระดับหนึ่งของการเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน42  

ดังนั้น ลักษณะเด่นของผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ ความเป็นองค์กรที่อิสระ เป็นกลาง 
ไม่มีอ านาจบังคับสั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะรายงานต่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ติดตามผลการแก้ไข
ความบกพร่องภายในหน่วยงาน และผู้ตรวจการแผ่นดินจะจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐสภาและเผยแพร่
ต่อประชาชน เพ่ือใช้มติมหาชน (Social Sanction) เป็นเครื่องมือกดดันฝ่ายบริหารให้ปรับปรุงแก้ไข
ความบกพร่องต่อไป นอกจากนี้ หากพบว่า มีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ไม่เหมาะสมหรือล้าสมัยเป็น

                                           
40 Peter Vedel Kessing, “Implementation of the Western Ombudsman Model 

in Countries in Democratic Transition,” In National Human Rights Institutions 
Article and Working Papers, Birgit Lindsnaes, Lone Lindholt and Kristine Yigen, eds. 
(Denmark: The Danish Centre for Human Rights, 2005), p. 125.   

41 Mary Seneviratne, Ombudsmen: Public Services and Administrative 
Justice (New York: Cambridge University Press, 2002), p. 16. 

42 กฤติกา  โฆวาสินธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 6. 



32 
 
สาเหตุที่ท าให้เกิดความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเสนอต่อฝ่ายบริหาร
หรือรัฐสภา เพ่ือให้แก้ไขกฎหมายที่ไม่เหมาะสม ความส าเร็จของแนวคิดผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ การ
ควบคุมโดยไม่กระทบถึงอิสระของผู้ถูกควบคุม43  
 2.3.2.2 วิวัฒนาการผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย 
 1) สมัยสุโขทัย-พุทธศักราช 2474 
 ตั้งแต่อดีตรูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยที่เก่าแก่และ
ยาวนานที่สุด คือ ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในสมัยสุโขทัย อ านาจสูงสุดหรือ
อ านาจอธิปไตยอยู่ที่พ่อขุนหรือพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว ส าหรับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
นั้น มีสิทธิเสรีภาพค่อนข้างกว้างไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพในการเรื่องการค้าทรัพย์สิน สิทธิในการรับ
มรดก และสิทธิเสรีภาพที่ส าคัญ คือ สิทธิเสรีภาพในการร้องทุกข์ โดยพ่อขุนรามค าแหงได้แขวน
กระดิ่งไว้ที่ปากประตูเมือง เมื่อประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนสามารถมาสั่นกระดิ่ง เพ่ือร้อ งเรียน  
ซึ่งพ่อขุนรามค าแหงจะเรียกมาถามและพิจารณาตัดสินหาความชอบธรรมด้วยพระองค์เอง นับจากนั้น
เป็นต้นมากลายเป็นประเพณีท่ีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีสิทธิที่จะท าฎีการ้องทุกข์มาทูลเกล้า
ถวายพระมหากษัตริย์ ซึ่งประเพณีนี้สืบต่อกันจนมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จะเปลี่ยนไปเป็นประเพณี “ตีกลองร้องฎีกา” แทน44  
 2) พุทธศักราช 2475-พุทธศักราช 2534 
   เมื่อปี พ.ศ.2475 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์ได้ทรงลดสถานะมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ดังนั้น บทบาทใน
การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแก้ไขโดยตรงเช่นเดิมแล้ว  
การฎีการ้องทุกข์ที่มีจ านวนมากถูกส่งไปยังฝ่ายบริหารให้เป็นผู้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ของประชาชนแทน ก่อนปี พ.ศ.2516 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารยังไม่เป็นที่
กล่าวถึงอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินมีเพียงบทความที่เสนอโดย 
นายกมล สนธิเกษตริน ที่กล่าวถึง Ombudsman ในประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยยังอยู่ภายใต้การ
ปกครองในระบอบที่มิได้เป็นประชาธิปไตย และเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองประเทศปกครองโดยอ านาจ
เด็ดขาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากก าลังทางทหาร ท าให้การเสนอความคิดเห็นในเรื่องการควบคุม
ตรวจสอบฝ่ายบริหารไม่อาจกระท าได้กว้างขวางนัก เพราะไม่สอดคล้องกับบริบททางการเมืองใน
ขณะนั้นจนกระทั่งภายหลังจากปี พ.ศ.2516 สถานการณ์ความเข้มงวดในการใช้อ านาจรัฐของ

                                           
43 มุขเมธิน  กลั่นนุรักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 78. 
44 กฤติกา  โฆวาสินธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 6. 
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ผู้ปกครองเริ่มคลี่คลายลงบ้าง (โดยเฉพาะภายหลังจากวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516) การเสนอความ
คิดเห็นต่างๆ ในเรื่องนี้จึงเริ่มมีมากขึ้นโดยเฉพาะในหมู่นักวิชาการ45  
   ต่อมาปี พ.ศ.2517 ศาสตราจารย์ชัยอนันต์ สมุทวนิช ได้เสนอรายงาน
เกี่ยวกับผู้ตรวจการรัฐสภาว่า ควรมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากราษฎรที่สังกัดฝ่าย
นิติบัญญัติ ซึ่งได้มีการเสนอให้มีการบัญญัติสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 แต่ไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจาก  
 (1) การที่ผู้ตรวจการรัฐสภาเป็นหน่วยงานของฝ่ายนิติบัญญัติไปท า
หน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารจะเป็นการก้าวก่ายการท างานของฝ่ายบริหาร  
 (2) ลักษณะงานของผู้ตรวจการรัฐสภามีลักษณะซ้ าซ้อนกับหน่วยงาน
ของฝ่ายบริหารบางหน่วยที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเดิม เช่น ส านักงานรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์  ส านั ก งานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริ ตและประพฤติมิ ชอบ 
ในวงราชการ (ป.ป.ป.)  
 (3)  การได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจการรัฐสภาเป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดีมากเป็นพิเศษ คือ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  
เป็นธรรม และเป็นกลาง มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น  
 (4) บริบททางสังคมการเมืองของประเทศไทยในขณะนั้นยังมีปัญหา
ต่างๆ ที่ละเอียดและซับซ้อน จึงเป็นการยากที่ผู้ตรวจการรัฐสภาจะท างานได้ส าเร็จ ดังนั้น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 จึงไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยผู้ตรวจการรัฐสภา  
ซึ่งรัฐธรรมนูญอีก 3 ฉบับที่ได้มีการประกาศใช้ นั่นคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2519 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2521 ไม่ได้มีปรากฏบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งไม่ได้มีการ
ผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างจริงจัง ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน
เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2532-2533) เห็นถึงความส าคัญและความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสถาบัน
ผู้ตรวจการแผ่นดินในการเปิดสัมมนาการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือการพัฒนา ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2532 ท าให้รัฐบาลและนักวิชาการที่ได้มีความพยายามที่จะ
ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่แนวความคิดเพ่ือผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินอีก
ครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า “ผู้ตรวจการรัฐสภา” แต่เกิดรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ (รสช.) ยกเลิกท าให้แนวความคิดการจัดตั้งล้มเลิกไป46  

                                           
45 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. 
46 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7-8. 
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   เมื่อประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 ได้มี
การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยมี นายอานันท์ ปัณยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี และได้แต่งตั้งสมาชิกสภา                   
นิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อท าหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2534 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2534 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ จ านวน  
20 คน เพื่อท าหน้าที่จัดท าร่างรัฐธรรมนูญเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณา ในการยกร่าง
ของคณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาว่า สมควรให้มีร่างบทบัญญัติว่าด้วยผู้ตรวจการรัฐสภาอยู่ในร่าง
รัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่า เรื่องนี้เป็นแนวคิดที่ได้มีการศึกษาเดิมอยู่บ้างแล้ว  
จึงได้น ากลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง แต่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ประธาน
คณะกรรมาธิการไปพิจารณายกร่างบทบัญญัติในส่วนนี้เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม จึงได้มีการยกร่าง
เกี่ยวกับผู้ตรวจการรัฐสภาขึ้น 7 มาตรา เพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาได้อภิปรายและ
แก้ไขเพ่ิมเติม จนได้ข้อสรุปที่คณะกรรมาธิการมีมติเห็นชอบเป็นร่างรัฐธรรมนูญ หมวด 11  รวม 7 
มาตราว่าด้วยผู้ตรวจการรัฐสภา เพ่ือเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสภานิติบัญญัติ 
ครั้งที่ 24/2534 (เป็นพิเศษ) วาระที่ 1 พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ประชุมได้
พิจารณาหลักการเรื่องผู้ตรวจการรัฐสภาตามร่างที่คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดท าขึ้น และ
ได้มีมติรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไว้พิจารณา แต่ได้ตัดความในหมวดผู้ตรวจการรัฐสภา
ออกจากร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด ด้วยเหตุผลส าคัญ 4 ประการ คือ  
 (1)  ผู้ตรวจการรัฐสภาจะท างานซ้ าซ้อนกับหน่วยงานบางหน่วยงาน
ของฝ่ายบริหารที่มีอยู่แล้ว เช่น คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น  
 (2) การท างานของผู้ตรวจการรัฐสภาอาจเป็นการก้าวก่ายการท างาน
ของฝ่ายบริหารซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดิน  
 (3) มีลักษณะการด าเนินงานเช่นเดียวกันกับคณะกรรมาธิการประจ า
สภาผู้แทนราษฎร   
 (4) ถ้าตัดความในส่วนนี้ ออกจากร่ างรั ฐธรรมนูญก็ ไม่ เกิดผล
กระทบกระเทือนหรือความเสียหายแต่ประการใด ท าให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2534 ไม่ปรากฏบทบัญญัติที่เก่ียวกับผู้ตรวจการรัฐสภา47  
  
 

                                           
47 เรื่องเดียวกัน, หน้า 8-9. 
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 2.3.2.3  ที่มาและสถานะของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  การแบ่งที่มาและสถานะของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ขึ้นอยู่ว่าประเทศที่น าระบบ
ผู้ตรวจการแผ่นดินไปประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารงานของรัฐนั้นๆ มีรูปแบบหรืออ านาจของไปใน
ทิศทางใด เช่น รัฐสภาหรือรัฐบาล รูปแบบการบริหารที่เข้มแข็งจะเป็นตัวก าหนดให้รัฐของประเทศนั้น 
แต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินตามลักษณะการบริหารงานของรัฐนั่นเอง การแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินจึง
สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

1) ผู้ ตรวจการแผ่นดินที่ มาจากการแต่ งตั้ งของฝ่ ายนิติบัญญัติ 
(Parliamentary Ombudsman)  

 ผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาจากการแต่งตั้งของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภาเป็นรูปแบบดั้งเดิมจากประเทศสวีเดน และเป็นรูปแบบที่นิยมในประเทศต่างๆ 
องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินจัดตั้งขึ้นภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจเพื่อให้ตรวจสอบและควบคุมการใช้
อ านาจของแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร เป็นต้น เพ่ือเป็นการถ่วงดุลและคานอ านาจ 
ซึ่งกันและกัน ผู้ตรวจการแผ่นดินท าหน้าที่ “สอดส่องและตรวจสอบ” การปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
ฝ่ายปกครอง ด้วยการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ที่
บกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง เพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินจะแจ้งให้
หน่วยงานทางปกครองที่เกี่ยวข้องทราบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงถูกสร้างขึ้น
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของรัฐสภา มีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองและระบบการปกครอง48 
   ผู้ตรวจการแผ่นดินมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐสภาและมีความเชื่อมโยงกับ
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย โดยการใช้อ านาจผ่านทางตัวแทน คือ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีความชอบธรรมในฐานะตัวแทนของฝ่ายนิติบัญญัติ เพ่ือควบคุม
ตรวจสอบฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่สอดส่องดูแลทุกข์สุขของประชาชน หากพบปัญหา
ความบกพร่องของการบริหารราชการแผ่นดิน ต้องท าหน้าที่แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือ
แก้ไขกฎหมายและยังต้องติดตามผลการปฏิบัติงานว่า ความบกพร่องที่ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบนั้น 
ได้มีการแก้ไขหรือไม่ ดังนั้น ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีลักษณะเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ซึ่งท าให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจที่น าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นน ามาสอบสวนได้เอง แม้จะไม่มี  
ผู้ร้องเรียน โดยรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติยังท าหน้าที่ให้หลักประกันความเป็นอิสระของผู้ตรวจการ
แผ่นดินอีกด้วย49   

                                           
48 Mary Seneviratne, op.cit., p. 17. 
49 สิริยา พรหมราชยศ, เรื่องเดิม, หน้า 41-42. 
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   วิธีการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินแบ่งได้ ดังนี้50  

(1) รัฐสภาคัดเลือกหรือแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินโดยตรง 
 รัฐสภาจะมีอ านาจในการตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ประเทศที่ใช้วิธีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินแบบ
นี้ ได้แก่ ประเทศสวีเดน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น โดยผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศสวีเดน
จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1908 ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญ (The 
Committee on the Constitution) ซึ่งเป็นสมาชิกจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่ท าหน้าที่
คัดเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้นในที่ประชุมรัฐสภาด้วยวิธีการลงคะแนนลับพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินทีละคนจนครบ 4 คน 
 ประเทศเดนมาร์กก าหนดให้มีการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1953 ที่ก าหนดให้รัฐสภาต้องคัดเลือกผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายหลังมีการเลือกตั้ง
ทั่วไปเสร็จสิ้นลง 
 ประเทศเนเธอร์แลนด์ให้รัฐสภาแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมี
คณะกรรมการพิเศษที่ประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงของประเทศ ได้แก่ รองประธานสภา  
แห่งรัฐ ประธานศาลตรวจเงินแผ่นดิน เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการ
แผ่นดินอย่างน้อยสามรายชื่อ เพ่ือให้รัฐสภาคัดเลือก 

(2) รัฐสภาท าหน้าที่สรรหาหรือให้ค าแนะน าในการแต่ งตั้ ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 รัฐสภาจะท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาด ารง
ต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยอ านาจในการแต่งตั้งอยู่ที่ประมุขรัฐหรือรัฐบาลที่จะเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้รับการสรรหาด้วยวิธีนี้ 
คือ กรรมาธิการฝ่ายปกครองของรัฐสภาของประเทศอังกฤษ (The Parliamentary Commissioner 
for Administration: PCA) กรรมาธิการฝ่ายปกครองของรัฐสภาจะได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระ
ราชินีนาถ โดยสภาผู้แทนราษฎร (House of Common) ท าหน้าที่สรรหาและให้ความเห็นชอบต่อ
บุคคลนั้นๆ คณะกรรมาธิการฝ่ายปกครองของรัฐสภาเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่
โดยตรงในการรายงานข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ให้รัฐสภาทราบ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าว
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมาธิการของรัฐสภา ค.ศ. 1967 (The Parliamentary 
Commissioner Act 1967) 

                                           
50 เรื่องเดียวกัน, หน้า 42. 
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 โดยหลักการผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจเท่ากับสมาชิกรัฐสภา 
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถใช้อ านาจนอกเหนืออ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติได้ ดังนั้น ผลการสอบสวน
ของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีสถานะเป็นเพียงความคิดเห็นหรือค าแนะน าในการปฏิบัติงานเท่านั้น 
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอ านาจบังคับหรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องด าเนินการแก้ไข เยียวยาความ
เสียหาย หรือปฏิบัติตามความเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินได้โดยตรง ดังนั้น  
เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบถึงข้อค้นพบจากการสอบสวน ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ ขั้นนี้จะมีลักษณะเป็น
การชักชวนให้ปฏิบัติตาม (Moral Persuasion) ที่จะกระตุ้นให้ฝ่ายปกครองมุ่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และยังเป็นการควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาด้วย เป็นการชี้ให้เห็นถึง
ความไม่เหมาะสมหรือไม่มีเหตุผลอันสมควรของการกระท าของฝ่ายปกครอง เพ่ือให้ฝ่ายปกครอง
พิจารณาแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการแก้ไขภายในฝ่ายปกครองเอง เช่น การ
แก้ไขค าสั่งทางปกครอง การเยียวยาความเสียหายให้ประชาชน เป็นต้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมิได้
แทรกแซงฝ่ายปกครองแต่อย่างใด ในกรณีที่ฝ่ายปกครองไม่ยอมรับความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินภายในเวลาที่สมควร ผู้ตรวจการแผ่นดินจะ
เสนอเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารเพ่ือให้รับทราบ นอกจากนี้ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินยังมีหน้าที่รายงานความเห็นดังกล่าวต่อรัฐสภาในรูปแบบของรายงานประจ าปีและรายงาน
เฉพาะเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วน เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้ตรวจสอบ
และประเมินการท างานของฝ่ายบริหาร และเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในการ
ใช้อ านาจ ซึ่งในขั้นตอนนี้ เป็นการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหาร โดยใช้กลไกทางการเมือง เช่น การตั้ง
กระทู้ถามในสภา การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการจัดสรรงบประมาณให้แก่รัฐบาล เป็นต้น 
นอกจากเสนอให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินยังต้องเผยแพร่ผลการ
สอบสวนที่ค้นพบให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องปัญหาในเชิงระบบ (Systemic 
Problem) หรือความผิดพลาดทางการบริหารที่ไม่อาจแก้ไขได้โดยการพิจารณาสอบสวนเฉพาะเรื่อง
ได้ เพ่ือให้เกิดการอภิปรายในสังคมและให้ประชาชนร่วมกันติดตามตรวจสอบการท างานของฝ่าย
บริหาร และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น51 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีความสัมพันธ์ที่ เชื่อมโยงกับรัฐสภาและ
ประชาชน ตั้งแต่ที่มา อ านาจหน้าที่ และกระบวนการบังคับตามความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน  

                                           
51 พิริยะ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล, แปล, “การน าข้อเสนอแนะและข้อค้นพบของผู้ตรวจการแผ่นดินไป

ปฏิบัติ หลักการและการปฏิบัติ: ภาพในระดับนานาชาติ,” ผู้ตรวจการแผ่นดิน 6, 93 (เมษายน-
กันยายน 2550): 90. 
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กลไกส าคัญอันเป็นรากฐานของผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ ฐานะความมั่นคงของสภานิติบัญญัติ เพราะ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสภานิติบัญญัตินั่นเอง52   

2) ผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาจากการแต่งตั้งของฝ่ายบริหาร (Executive 
Ombudsman หรือ Quasi-Ombudsman) 

 ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร เช่น รัฐบาลหรือ
ประมุขของรัฐภายใต้การแนะน าของรัฐบาลได้ เรียกว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร” ส าหรับ
ประเทศที่จัดตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินลักษณะนี้มีไม่มากนัก อาจจะเนื่องมาจากผู้ตรวจการแผ่นดินมี
ภารกิจในการควบคุมตรวจสอบเจ้าหน้าที่ รัฐฝ่ายปกครองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร แต่
ผู้ตรวจการแผ่นดินกลับได้รับการแต่งตั้งและต้องรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหาร ซึ่งอาจเกิดข้อครหาว่า 
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีความเป็นกลางและปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากฝ่ายบริหารซึ่งเป็น
ผู้แต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินอาจปลดหรือถอดถอนผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตลอดเวลา ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของฝ่ายบริหารจึงมีหลักประกันเรื่องความเป็นอิสระน้อยกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา แต่ 
Linda C. Relf 53 เห็นว่า เรื่องความเป็นอิสระของผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นเรื่องที่ส าคัญ แต่รัฐสภาก็
ไม่ใช่หลักประกันที่จะรับรองได้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางได้อย่างแท้จริง 
และมีประสิทธิภาพในการท างานเสมอไป ประเทศที่มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินจากการแต่งตั้ง
ของฝ่ายบริหาร ได้แก่ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น 
 2.3.2.4 อ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  จากการศึกษาความเป็นมาขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน พบว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ถูกตั้งขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของข้าราชการ 
จนกระทั่งหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินได้พัฒนาเปลี่ยนจากตัวแทนของพระมหากษัตริย์มาเป็น
ตัวแทนของฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารในการรับค าร้องทุกข์ของประชาชนที่เกิดจากความ
บกพร่องหรือไร้ประสิทธิภาพของฝ่ายปกครอง การใช้อ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเป็นการใช้
อ านาจแทนฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเพื่อตรวจสอบฝ่ายปกครอง ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจ
ที่ทุกองค์กรจะต้องถูกตรวจสอบได้เสมอ ฉะนั้น องค์กรที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะตรวจสอบได้ คือ “ฝ่าย
ปกครอง” และจะตรวจสอบเฉพาะ “การกระท าทางปกครอง” เท่านั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถ
ตรวจสอบความประพฤติของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ เพราะเป็นเรื่องการควบคุมบุคคลภายใน ส าหรับ

                                           
52 อมร จันทรสมบูรณ์, หนังสือประกอบค าบรรยายวิชากฎหมายปกครอง (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516), หน้า 30-31. 
53 Linda C. Relf, The Ombudsman, Good Governance and the 

International Human Right System (Netherlands: Martinus Nijhoff, 2004), p. 15. 
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ผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาจากฝ่ายบริหารนั้น สามารถตรวจได้เฉพาะการกระท าทางปกครองของฝ่าย
ปกครองเท่านั้น ไม่สามารถควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจนิติบัญญัติของฝ่ายนิติบัญญัติได้ ดังนั้น 
อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท54 คือ              

1) อ านาจดั้งเดิม 
 ภารกิจหลักขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ การแก้ไขเยียวยาความ
บกพร่องในการปฏิบัติราชการ และท าหน้าที่ส่งเสริมความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองและควบคุม
ระบบราชการให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการปฏิบัติหน้าที่และการใช้กฎหมาย 55 ดังนั้น การท าหน้าที่
ของผู้ตรวจการแผ่นดินเกิดจากการรับค าร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับความบกพร่องของฝ่าย
ปกครองในกระบวนการตรวจสอบค าร้องเรียนของประชาชนนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจะสอบสวนและ
แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ โดยการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน  
ซึ่งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องให้ความร่วมมือ มิฉะนั้นจะมีความผิด ในขั้นตอนนี้ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเน้นความเป็นกลาง รวดเร็ว และประหยัด เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น  
พบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนว่า ฝ่ายปกครอง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบมีความบกพร่องในการ
ปฏิบัติราชการ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะท าความเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
เพ่ือให้ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานที่เกิดข้อบกพร่องดังกล่าว แต่ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีสภาพบังคับให้หน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติตาม ซึ่งหากฝ่ายปกครองไม่ปฏิบัติ
ตามโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ตรวจการแผ่นดินจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และผู้ตรวจการแผ่นดิน
ยังมีหน้าที่ในการจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐสภาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกปี เพ่ือสร้างมติมหาชน
ให้ร่วมกันตรวจสอบการท างานของฝ่ายปกครอง 
 ในขณะเดียวกัน หากการสอบสวนไม่พบว่า ฝ่ายปกครองหรือหน่วยงาน 
ท าหน้าที่บกพร่องหรือกระท ามิชอบ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ดีระหว่างราชการกับประชาชน ทั้งนี้ รวมไปถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไม่มีความ
เหมาะสม ไม่เป็นธรรม หรือล้าสมัยไม่เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถ
แจ้งต่อฝ่ายปกครองให้แก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้  
 ดังนั้น อ านาจดั้งเดิมของผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ การแก้ไขความบกพร่อง
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติต่อประชาชน 
 
 

                                           
54 สิริยา พรหมราชยศ, เรื่องเดิม, หน้า 49-59.  
55 มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 84. 
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2) อ านาจที่รับมาภายหลัง 
 นอกจากอ านาจหน้าที่หลักของผู้ตรวจการแผ่นดินในการดูแลการใช้
อ านาจของฝ่ายปกครองให้มีความเหมาะสม เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้อ านาจที่ไม่เหมาะสมและไม่
เป็นธรรมนั่นเอง ในประเทศที่มีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีเพ่ิมมากขึ้น เป็น “อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมาภายหลัง” เพ่ือให้ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยด ารง
รักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมทางสังคม มีดังต่อไปนี้  

(1) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 แนวคิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพ่ือเรียกร้องความเท่าเทียมและ
ความเสมอภาค เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ า และสร้างให้สังคมเกิดการเคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนรวย คนจน ผู้หญิง หรือผู้ชาย หรือแม้กระทั่งเชื้อชาติ 
ศาสนาที่แตกต่างกัน บุคคลจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลดังกล่าว  จนท าให้เกิดปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The Universal Declaration of Human Rights) ใน  
ปี ค.ศ.1948 เป็นกรอบที่ก าหนดให้ทุกคนต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต้องพึงปฏิบัติต่อมนุษย์
ด้วยความเท่าเทียม56 และเพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของตนเอง57 ซึ่งรัฐมี
หน้าที่สร้างองค์กรที่ท าหน้าที่เผยแพร่ความรู้ และเป็นหลักประกันทางกฎหมายและการบริหารงาน
ของภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ  
บางประเทศมีการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน (National Human Right Institution: NHRI) โดยตรง 
แต่ในบางประเทศ เช่น  โปรตุเกส สเปน ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ท าหน้าที่คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนภายในประเทศร่วมกับหน้าที่หลักที่ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องกระท าอยู่แล้ว เนื่องจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดข้ึนจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงอยู่ในขอบเขตอ านาจของผู้ตรวจการ
แผ่นดินที่จะตรวจสอบการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ เรื่องร้องเรียนที่ส่งมาถึ งผู้ตรวจการ
แผ่นดินสอบสวนเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้น จึงท าให้อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ
แผ่นดินครอบคลุมถึงเรื่องการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ คุ้มครอง และเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิ
มนุษยชนนั่นเอง   
 

                                           
56 จรัญ โฆษณานันท์, สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน: ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทาง

สังคม (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2545), หน้า 268.  
57 คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ, แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญเรื่องปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549), หน้า 50-52. 
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(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินจะท าหน้าที่ เปิด เผยระบบ รูปแบบ และ
กระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่น แต่ไม่มีอ านาจในการสอบสวนหรือฟ้องร้องคดี เป็นการใช้อ านาจแบบ
แนะน า ท าหน้าที่เป็นองค์กรที่สนับสนุนการท างานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต58 แต่มีบางประเทศที่ผู้ตรวจการแผ่นดินท าหน้าที่ป้องกันการทุจริต เช่น ประเทศฟิลิปปินส์  
ที่ได้มีการก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะ “ผู้ให้การปกป้องคุ้มครองประชาชน” โดยมีหน้าที่ คือ  
ให้ความช่วยเหลือประชาชนและการสืบสวนเรื่องการร้องเรียนเป็นหน้าที่หลัก รวมถึงการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีตามกฎหมาย การพิจารณาคดีทางปกครอง และการป้องกันการทุจริตและฉ้อราษฎร์ 
บังหลวง  
 นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจด าเนินคดีทางกฎหมายใน
ขั้นตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลในคดีที่เกี่ยวการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ โดย
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีอัยการพิเศษ (Special Prosecutor) เพ่ือด าเนินคดีในศาล Sandiganbayan 
และผู้ตรวจการแผ่นดินยังสามารถแต่งตั้งอัยการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนในศาลยุติธรรมได้อีกด้วย 
ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีอ านาจป้องกันการทุจริต โดยการศึกษาเพ่ือหาแนวทางและวิธีการลดการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของการทุจริตและให้
ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น59  

(3) การควบคุมตรวจสอบจริยธรรมหรือวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจได้รับมอบหมายให้บังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการระดับสูงก็ได้ เรียกว่า Leadership Code Ombudsman แต่
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะควบคุมตรวจสอบจริยธรรมหรือวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐภายในฝ่ายปกครองเท่านั้น 
ไม่รวมข้าราชการฝ่ายการเมืองหรือข้าราชการตุลาการ เพราะผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจควบคุม
ตรวจสอบเฉพาะฝ่ายปกครองเท่านั้น ส่วนการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและสอบสวนลงโทษทาง
วินัยของข้าราชการฝ่ายการเมือง หรือข้าราชการตุลาการ ย่อมเป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใน
ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการเท่านั้น 

(4) การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีอ านาจตรวจสอบถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่
ใช้บังคับว่า ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากพบว่า มีกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการ

                                           
58 Linda C. Relf, op.cit., pp. 9-10. 
59 นงนุช เนาวรัตน์, “ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์,” ผู้ตรวจการแผ่นดิน 1, 

3 (กรกฎาคม-กันยายน 2551): 63-86. 
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แผ่นดินมีอ านาจเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ แต่อ านาจหน้าที่ดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ยังไม่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ มีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่มอบหมายให้ผู้ตรวจการแผ่นดินท า
หน้าที่ดังกล่าว เช่น ประเทศสเปน ผู้ตรวจการแผ่นดินท าหน้าที่คุ้มครองและเป็นหลักประกันด้านสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชน โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจยื่นฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของประชาชน 

(5) การตรวจสอบเฉพาะด้าน 
 เป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินเฉพาะเจาะจง
เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นพิเศษ เป็นการ
แก้ปัญหาทั้งระบบ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวซ้ าขึ้นมาอีก เรียกผู้ตรวจการแผ่นดินแบบนี้ว่า 
ผู้ตรวจการแผ่นดินช านาญการ (Specialized Ombudsman) เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดินช านาญการ
ด้านเด็กและเยาวชน เป็นต้น 
 ส าหรับประเทศที่มีผู้ตรวจการแผ่นดินช านาญการด้านต่างๆ  
มักเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการจัดตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินที่ท าหน้าที่ควบคุมฝ่ายปกครอง 
จึงได้มีการขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดิน เช่น ประเทศสวีเดน ที่มีการจัดตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินด้านคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ตรวจการแผ่นดินด้านการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินด้านเด็ก เป็นต้น 
 จากการศึกษา พบว่า อ านาจหน้าที่ที่ได้มาภายหลังนี้ ไม่ถือว่าขัดแย้ง
กับอ านาจหน้าที่ดั้งเดิมของผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นการเพ่ิมหน้าที่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินในการ
คุ้มครองประชาชนและเสริมสร้างความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองให้มากขึ้น เป็นการเพ่ิมช่องทางใน
การตรวจสอบ เพราะองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเป็นกลาง และมีอิสระในกระบวนการท างานที่
เคารพอ านาจตัดสินใจของหน่วยงานรัฐ และมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนอ านาจหน้าที่ให้เข้า
กับสังคมได้60 นับว่าเป็นบทบาทส าคัญที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีส่วนท าให้สังคมมีความสงบสุขและมี
ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน 
 2.3.2.5 รูปแบบการจัดตั้งองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  การจัดตั้งองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของ
สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินต้อง

                                           
60 Gerald E. Caiden, International Handbook of the Ombudsman [2 

volumes]: Country Surveys Set. Volume I, Evolution and Present Function; 
Volume II, Country Surveys (California: Greenwood, 1983), p. 13 อ้างถึงใน มุขเมริน  
กลั่นนุรักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 73-74. 
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พิจารณาการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่ต้องการได้รับการแก้ไขปัญหา เช่น 
เรื่องสิทธิมนุษยชน จริยธรรมข้าราชการและนักการเมือง ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความซ้ าซ้อนของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ร่วมด้วย ดังนั้น วัตถุประสงค์การจัดตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินจึง
ต้องชัดเจน เพ่ือให้การจัดตั้งองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินตรงตามความต้องการและแก้ไขปัญหาได้ตรง
ประเด็น รูปแบบของผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้61 

1) รูปแบบศาล (The Court-Like Model) 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินในรูปแบบศาลนี้ มีกระบวนการท างานที่คล้ายคลึงกับ
ศาล นั่นคือ ความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินมีฐานะเทียบเท่ากับค าพิพากษาของ
ศาล ดังนั้น หน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน หากไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินจะส่งเรื่องให้รัฐสภาเป็นผู้ติดตามต่อไป ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจเข้าไป
ตรวจการท างานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยตนเอง (Own-Initiative Project)  ในกรณีที่ 
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกิน 1 ปี 
 ส าหรับประเทศที่ใช้ผู้ตรวจการแผ่นดินรูปแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศ
ที่ไม่มีศาลปกครอง เช่น ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ ไอซแลนด์ และกรีนแลนด์ 

2) รูปแบบอัยการ (The Prosecutor-Disciplinary Model) 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินรูปแบบอัยการนี้  เป็นรูปแบบดั้งเดิมขององค์กร
ผู้ตรวจการแผ่นดินในประเทศสวีเดน ที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ในการควบคุม
ตรวจสอบการท างานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย และไม่ล่วงละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งหากมีการสอบสวนแล้วพบว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
ความผิดจริง ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจในการยื่นฟ้องต่อศาลได้ นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมี
อ านาจให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย จะเห็นได้ว่า 
ลักษณะเด่นของรูปแบบนี้ คือ การด าเนินการฟ้องร้องนั่นเอง62  

3) รูปแบบผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอม (The Mediation Model) 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินรูปแบบนี้จะท าหน้าที่เป็นคนกลาง ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมหาทางแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นการเจรจาเพ่ือ
ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย (Win-Win Solution) วิธีการพิจารณาจะไม่ใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด แต่เน้นใช้หลักการความเป็นธรรมและหลักการบริหารราชการที่ดี 

                                           
61 Peter Vedel Kessing, op.cit., pp. 126-132. 
62 อมร จันทรสมบูรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 62-63. 
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 ประเทศท่ีใช้รูปแบบผู้ตรวจการแผ่นดินแบบผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอม คือ 
ฝรั่งเศส อังกฤษ เนื่องจากประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสมีองค์กรที่ท าหน้าควบคุมการกระท า
ฝ่ายปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่มีข้อจ ากัดบางประการที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ ประกอบกับไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่คนกลางระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน จึงท าให้เกิดผู้ตรวจการแผ่นดินมาท าหน้าที่ดังกล่าว 
 จากการทบทวนแนวความคิดว่าด้วยการควบคุมตรวจสอบโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พบว่า  
การจัดตั้งองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในหลายประเทศ โดยยกฐานะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ก็เพ่ือเป็นหน่วยสนับสนุนความเข้มแข็งในการตรวจสอบการบริหารการ
ปกครองของประเทศในระบอบรัฐเสรีประชาธิปไตย ตามหลักการแบ่งแยกและถ่วงดุลอ านาจ การท า
หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอ านาจฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ 
และฝ่ายนิติบัญญัติ กระท าภายใต้รัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนให้เกิดความเป็นธรรมอย่างยิ่ง  
 การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอ านาจฝ่ายบริหาร และอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินย่อมเป็นไปตามหลักของกฎหมายที่บัญญัติไว้ แต่การตรวจสอบอ านาจฝ่ายตุลาการ
นอกจากการตรวจสอบตามหลักของกฎหมายที่บัญญัติไว้แล้ว ยังต้องค านึงถึงหลักความเป็นอิสระของ
ฝ่ายตุลาการและผู้พิพากษา ที่ก าหนดไว้ว่าความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการและผู้พิพากษา มีอิสระ
ได้เฉพาะการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีต่างๆ จักต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 จากการศึกษาการจัดตั้งองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ นั้น พบว่า การที่จะตั้ง
องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ต้องให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม การเมืองและการปกครองของ
ประเทศนั้นๆ โดยกระบวนการใช้อ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกัน 
แต่การใช้อ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการดูแลข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่
เกิดจากการใช้กฎหมายหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือผลประโยชน์แก่ประชาชน 
เป็นหลัก  

ดังนั้น ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในแต่ละประเทศจึงมีความแตกต่าง 
กันไป ตามวิวัฒนาการทางการเมือง สังคม การปกครอง ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดในบทต่อไป  
โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กรตุลาการ ที่ในบางประเทศมี
กฎหมายให้อ านาจผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบองค์กรตุลาการได้ แต่บางประเทศไม่มี
กฎหมายให้อ านาจผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กรตุลาการ  รวมถึงรายละเอียดของ
ขอบเขตในการตรวจสอบองค์กรตุลาการโดยไม่กระทบกับหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการและ
ผู้พิพากษา 



 
บทท่ี 3 

 

 อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้ตรวจกำรแผ่นดินต่ำงประเทศ 
ในกำรตรวจสอบองค์กรตุลำกำร 

 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินในต่างประเทศต่างมีอ านาจหน้าที่ ในการตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการท างานของหน่วยงานของรัฐ แต่ทั้งนี้ 
มีบางองค์กรที่อ านาจในการตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ เช่น 
องค์กรตุลาการ เนื่องจากการตรวจสอบมีความเกี่ยวพันกับผลของการตัดสินคดีความของ 
ผู้พิพากษา ซึ่งบางประเทศได้มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญห้ามมิให้ละเมิดอ านาจของศาล   
 จากการศึกษาอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในต่างประเทศนั้น มีทั้งที่ให้อ านาจ
ผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กรตุลาการได้ และไม่สามารถตรวจสอบองค์กรตุลาการได้ 
โดยมีเหตุและผลที่มาของอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกันเป็นไปตามบริบทของแต่ละประเทศนั้นๆ ซึ่งใน
บทที่จะกล่าวต่อไปนี้ ได้ศึกษาให้เห็นถึงความแตกต่างของอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของ
ประเทศตัวอย่างที่หยิบยกมาทั้งสองแบบ เพ่ือเปรียบเทียบที่มา เหตุและผลของขอบเขตของอ านาจ
หน้าที่ รวมถึงอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบองค์กรตุลาการว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ในการตรวจสอบองค์กรตุลาการได้มากน้อยแค่ไหน 
 ในบทนี้จึงขอน าเสนออ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่อยู่ในต่างประเทศที่มีอ านาจใน
การตรวจสอบการท างานขององค์กรตุลาการ และไม่มีอ านาจในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ตุลาการ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบหาข้อสรุปเพ่ือให้ได้แนวทางการปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ใน
การตรวจสอบองค์กรตุลาการของผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญต่อไป  
 

3.1 กลุม่ประเทศที่ผู้ตรวจกำรแผ่นดินมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบองค์กรตุลำกำร 
 
 3.1.1 ประเทศสวีเดน 
 3.1.1.1 ประวัติความเป็นมา 
 ประเทศสวีเดนเป็นผู้ริเริ่มระบบการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินสมัยใหม่ที่
เรียกว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” (Ombudsman หรือ Parliamentary Ombudsman) โดยในยุคแรก  
การแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเชื่อมโยงกับ Office of the Chancellor of Justice ซึ่งมีที่มา
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จากต าแหน่ง Supreme Ombudsman ซึ่งเป็นต าแหน่งที่สมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลที่ 12 แห่ง
สวีเดนทรงแต่งตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1713 หลังจากแพ้สงครามกับรัสเซียที่ Poltava พระองค์ต้องลี้ภัยไปยัง
ประเทศตุรกีเป็นเวลาหลายปี ท าให้ไม่สามารถอยู่ปกครองประเทศสวีเดนได้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว พระองค์จึงได้แต่งตั้ง Supreme Ombudsman เป็นผู้ดูแลและท าหน้าที่เป็นตัวแทนกษัตริย์ 
ทั้งนี้ Supreme Ombudsman ไม่มีอ านาจทางการเมือง มีหน้าที่เพียงดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ หาก Supreme Ombudsman พบว่า มีการละเลยไมป่ฏิบัติหน้าที่ 
Supreme Ombudsman สามารถสั่งลงโทษได้63  

 ประเทศสวีเดนได้ก่อตั้งสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินในปี ค.ศ.1809 โดย Mr. Lars 
August Mannerheim เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรกของโลกที่เข้ามาท าหน้าที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม ค.ศ.181064 
 3.1.1.2 สถานะ (ท่ีมา, คุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดิน) 
 ส าหรับคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในช่วงแรก คือ ค.ศ.1941 ผู้ที่จะด ารง
ต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น จะเป็นผู้ชายเท่านั้น แต่ต่อมา ค.ศ.1941 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้65  
 1) ต้องเป็นชาวสวีเดน มีความรู้ด้านกฎหมายและมีความซื่อสัตย์เป็นที่
ประจักษ ์
  2) ได้รับการยอมรับจากทุกพรรคการเมือง และไม่เป็นสมาชิกรัฐสภา 
  3) ไม่จ ากัดว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศสวีเดนได้มาจากการคัดเลือกจากคณะผู้แทน จ านวน 
6 คน  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญ ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและติดตามงาน
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยคณะผู้แทนต้องปรึกษากับที่ประชุมประธานกรรมาธิการ เป็นการ
พิจารณาโดยรัฐสภา เป็นการลงคะแนนลับ ซึ่งในการเลือกตั้งจะเลือกประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแยก

                                           
63 ณัฎฐา มูนจินดา, “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาสวีเดน,” วำรสำรผู้ตรวจกำรแผ่นดิน

ของรัฐสภำ 2, 1 (เมษายน-กันยายน 2546): 59. 
64 รักษเกชา แฉ่ฉาย และอัจฉราพร พิบูลย์สมบัติ, ผู้ตรวจกำรแผ่นดินสวีเดนและ

ผู้ตรวจกำรแผ่นดินไทยเหมือนในควำมแตกต่ำงและแตกต่ำงในควำมเหมือน (กรุงเทพฯ: ศูนย์
ศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2554), หน้า 7. 

65 พิเชต สุนทรพิพิธ, ปราโมทย์ โชติมงคล, วิยะดา สิมะเสถียร, เกษม บุตรแสงดี และณัฏฐา 
มูนจินดา, รำยงำนกำรศึกษำดูงำน เรื่อง ผู้ตรวจกำรแผ่นดินของรัฐสภำ ณ ประเทศสวีเดน และ
ประเทศสหรำชอำณำจักร (กรุงเทพฯ: ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2545), หน้า 20-25. 
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ออกมา และเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินอีก 3 คนเป็นรายบุคคล66 โดยจะด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ป ี
และสามารถกลับมาด ารงต าแหน่งได้อีก67 
 เงื่อนไขส าหรับการพ้นต าแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดน68 มีดังนี้  

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. หมดวาระ 
4. รัฐสภาถอดถอนผู้ตรวจการแผ่นดินคนใดคนหนึ่งออกจากต าแหน่งได้ 

 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินจะท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการด าเนินงานดูแล
รับผิดชอบ ส่วนงานบริหารกลางและงานสนับสนุนการท างานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ทั้ง 4 คนจะรับผิดชอบกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ตามที่แบ่งไว้ โดยตั้งส่วนงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นสีต่างๆ ได้แก่ ส่วนงานสีเหลือง (Yellow Department) ส่วนงานสีขาว (White Depart 
ment) ส่วนงานสีฟ้า (Blue Department) ส่วนงานสีแดง (Red Department)69 ทั้งนี้ สามารถ
แต่งตั้งต าแหน่งรองผู้ตรวจการแผ่นดิน (Deputy Ombudsman) ได้อีกหลายคน ถ้าเห็นว่ามีความ
จ าเป็น ทั้งนี้ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถแทรกแซงผลการตัดสินของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ท่านอ่ืนได้70  
 3.1.1.3 โครงสร้างของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ในช่วงเริ่มต้น ประเทศสวีเดนมีผู้ตรวจการแผ่นดินเพียงคนเดียว และมีการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการฝ่ายทหารขึ้นเป็นการเฉพาะ เพ่ือท าหน้าที่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง 
จนกระทั่งปี ค.ศ.1968 ได้รวมทั้งสองต าแหน่งเข้าด้วยกัน และตั้งเป็นส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ขึ้นมา โดยมีผู้ตรวจการแผ่นดิน จ านวน 3 คน ในปี ค.ศ.1976 ได้มีการปรับโครงสร้างตามภารกิจที่
เพ่ิมมากขึ้น จึงได้เพ่ิมจ านวนผู้ตรวจการแผ่นดินเป็น 4 คน โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น ด ารง
ต าแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน จ านวน 1 คน และเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน อีก 3 คน ผู้ตรวจการ
แผ่นดินสวีเดนมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ส่วนบริหารงานกลางที่ดูแล

                                           
66 รักษเกชา แฉ่ฉาย และ อัจฉราพร พิบูลย์สมบัติ, เรื่องเดิม, หน้า 9, 12. 
67 The Swedish Parliamentary Ombudsmen, About: The Ombudsmen, para 

3, Retrieved December 18, 2013 from http://www.jo.se/en/About-JO/The-
Ombudsmen/ 

68 พิเชต สุนทรพิพิธและคนอ่ืนๆ, เรื่องเดิม, หน้า 30. 
69 รักษเกชา แฉ่ฉาย และอัจฉราพร พิบูลย์สมบัติ, เรื่องเดิม, หน้า 9. 
70 The Swedish Parliamentary Ombudsmen, op.cit, para 4. 
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ด้านธุรการและด้านวิเทศสัมพันธ์ ส่วนที่สอง คือ ส่วนที่ดูแลงานด้านการร้องเรียน ซึ่งได้ใช้สีเป็น
ตัวก าหนดส่วนต่างๆ คือ สีเหลือง สีขาว สีฟ้า และสีแดง71  
 โดยกฎหมายฉบับปี ค.ศ.1986 บัญญัติให้รัฐสภาแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน จ านวน 4 
คน คนแรกรับผิดชอบดูแลองค์กรของรัฐและให้ค าแนะน าในการด าเนินกิจกรรม ดูแลปัญหาเรื่องภาษี
อากร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของฝ่ายปกครอง และการเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ คนที่สองรับผิดชอบ
ดูแลสถาบันยุติธรรม อัยการ ต ารวจ และเรือนจ า คนที่สามรับผิดชอบดูแลกองทัพและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคนที่สี่รับผิดชอบดูแลด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ประชาชน72 
 3.1.1.4 อ านาจหน้าที่73  
 ผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนมีอ านาจในการควบคุมการกระท าของข้าราชการ เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งเอกชนที่ได้รับการว่าจ้างหรือได้รับ
มอบหมายให้ใช้อ านาจของหน่วยงานภาครัฐ ศาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกองทัพ เฉพาะนายทหารยศ
ชั้นสัญญาบัตร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตรีหรือสูงกว่าและผู้ที่มีต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป โดยมีเหตุผลว่า 
เจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งมียศต่ ากว่าร้อยตรีไม่อยู่ภายใต้ก ากับดูแลและการตรวจสอบของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ควรก้าวล่วงไปยังเจ้าหน้าที่ ชั้นผู้น้อย ที่ไม่ได้มีหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร เว้นแต่มีเหตุผลพิเศษให้เข้าไปแทรกแซง ส าหรับการควบคุมการกระท าของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องค านึงถึงหลักความเป็นอิสระในการปกครองท้องถิ่น
ด้วย ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรการอ่ืนๆ ต่อ
รัฐสภาหรือต่อรัฐบาล หากพบข้อบกพร่องของกฎหมายในระหว่างการสอบสวน 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนท างานในฐานะอัยการพิเศษด้วย โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
สามารถด าเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิดในต าแหน่งหรือหน้าที่ของตน รวมทั้งคดีการหมิ่น
ประมาทโดยการโฆษณาผ่านสื่อมวลชน หรือการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งบทบาทของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะคล้ายกับอัยการในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดวินัยและกฎหมาย
ปกครองบางลักษณะ การใช้มาตรการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิด เช่น การว่ากล่าวตักเตือน 

                                           
71 รักษเกชา แฉ่ฉาย และอัจฉราพร พิบูลย์สมบัติ, เรื่องเดิม, หน้า 8-9, 26. 

 72 นันทวัฒน์ บรมานันท์, “ความเป็นมาของการจัดตั้งผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนในประเทศ
ฝรั่งเศส,” ใน ทุกก้ำวย่ำงอย่ำงครูกฎหมำย (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2553), หน้า 229. 

73 จงดี เนตรถนอมศักดิ์, อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจกำรแผ่นดินสวีเดน (กรุงเทพฯ: ส านัก 
งานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2554). (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 
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การตัดเงินเดือน ทั้งนี้ บทบาทการเป็นอัยการของผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนนั้น มีบทบาทลดน้อยลง 
โดยผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนจะมีอ านาจเพียงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดีในกรณีที่การ
กระท าของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นความผิดทางวินัย หรือในกรณีที่ผู้กระท าความผิดมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ตรวจการแผ่นดินจะรายงานให้หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
ทราบ เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต หรือหากเห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะ
ประกอบอาชีพดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเสนอให้ท าทัณฑ์บนได้ 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนสามารถน าเรื่องระเบียบวินั ยเข้าสู่การพิจารณาของ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ดังกล่าว เช่น คณะกรรมการวินัยข้าราชการพลเรือน และขึ้นศาลยุติธรรมใน
ฐานะคู่ความในข้อพิพาททางอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากมาตรการทางวินัยที่ริเริ่มหรือหยิบยกโดย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินสวี เดนมีอ านาจในการเข้าไปควบคุ มการท างานของศาล  
โดยผู้ตรวจการแผ่นดินต้องให้ความมั่นใจว่า ศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจะปฏิบัติงานตาม
บทบัญญัติแห่งตราสารของรัฐสภา ทั้งในเจตนารมณ์และความเป็นธรรม ซึ่งในการควบคุมดูแลศาล
ยุติธรรมนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจควบคุมดูแลการด าเนินคดีให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว และสามารถ
เข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินคดีของศาลชั้นต้นได้ หากคู่ความหรือพยานบุคคลไม่ได้รับการปฏิบัติที่
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังสามารถแทรกแซงค าพิพากษาของศาลได้ หากเห็นว่าค าพิพากษานั้นไม่
ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เช่น สั่งลงโทษเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
 ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนที่เป็นกรณีการร้องเรียนองค์กร
ตุลาการ74 จากรายงานผลการวินิจฉัยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.2014 กรณีมีผู้ร้องยื่นเรื่องร้องเรียน 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง Malmo เกี่ยวกับการแจกจ่ายส านวนคดี และการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษ
ส าหรับเด็ก เรื่องร้องเรียนลักษณะดังกล่าวอยู่ในอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนที่จะรับไว้
พิจารณาสอบสวนได้ ซึ่งผลการพิจารณาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตั้งข้อสังเกตว่าแนวทาง
ปฏิบัติของศาลแขวงในการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ที่จะกระทบกับ
ความเป็นกลางและเป็นธรรมในทางคดี  
 ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนสามารถรับเรื่องและตรวจสอบในกรณีที่เกิดการ
กล่าวหาว่าคดีท่ีอยู่ในศาลไม่มีความคืบหน้าหรือการตัดสินคดีมิได้กระท าภายในระยะเวลาที่ก าหนด75 
ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนจากรายงานผลการวินิจฉัยเมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ.2015 กรณีมีผู้ร้องยื่น

                                           
 74 The Swedish Parliamentary Ombudsmen, The Ombudsman, para 1, 
Retrieved March 23, 2015 from http://www.jo.se/en/start-JO Sweden 

75 พิเชต สุนทรพิพิธและคนอ่ืนๆ, เรื่องเดิม, หน้า 35. 
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เรื่องร้องเรียนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง Skaraborg เกี่ยวกับประเด็นความล่าช้าในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี เรื่องร้องเรียนลักษณะดังกล่าวอยู่ในอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะรับไว้
พิจารณาสอบสวนได้ ซ่ึงผลการพิจารณาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตั้งข้อสังเกตว่า กรณี
ดังกล่าวถือเป็นความล้มเหลวในการท าหน้าที่ของผู้พิพากษา76 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนสามารถตรวจสอบเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจ
มหาชน และสามารถหยิบเรื่องขึ้นมาสอบสวนได้เอง โดยไม่ต้องมีค าร้องเรียน (Own Motion) 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนจะต้องรายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพ่ือเปิดโอกาสรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วย นอกจากนี้  
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจท ารายงานพิเศษเสนอต่อรัฐสภาได้  ไม่ต้องรอให้ถึง
ระยะเวลาในการเสนอรายงานประจ าปี ซึ่งโดยปกติผู้ตรวจการแผ่นดินจะรายงานผลการด าเนินงาน
ในช่วง 1 กรกฎาคม-30 มิถุนายนของทุกปี ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนของทุกปี รายละเอียดใน
รายงานประจ าปีประกอบไปด้วยผลการปฏิบัติงานทั้งหมดของค าวินิจฉัยคดีส าคัญๆ และรวบรวม
เอกสาร บันทึกค าร้องเรียน รายงานการประชุมสภา และแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมาธิการ
รัฐธรรมนูญจะศึกษาตรวจสอบการตัดสินคดี รายงานและเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือน าสู่การพิจารณาในการ
ประชุมครบองค์ของรัฐสภาต่อไป นับว่ารายงานประจ าปีของผู้ตรวจการแผ่นดินของสวีเดนมีคุณค่า
ทางวิชาการ ท าให้ผู้พิพากษา ข้าราชการ อาจารย์ มักน าไปใช้อ้างอิงและสื่อมวลชนเองน าไปเผยแพร่
ด้วย บทบาทของสื่อมวลชนสวีเดนจะกระตุ้นให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และการ
เผยแพร่ผลงานของผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายและได้รับทราบผลการบริหารราชการแผ่นดินอย่างสม่ าเสมอ 
ก่อให้เกิด “มติมหาชน” ในการควบคุมข้าราชการและผลงานกฎหมายมากข้ึน77  
 3.1.1.5 การรับเรื่องราวร้องทุกข ์การพิจารณาและการด าเนินการ 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนจะรับเรื่องร้องเรียนต่อเมื่อค าร้องเรียนมีการระบุชื่อและ  
ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนชัดเจน โดยจะไม่รับเรื่องร้องเรียนที่มีระยะเวลาเกิน 2 ปี ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์สาธารณะ  
 ในกระบวนการสอบสวน ผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนมีอ านาจในการขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงที่น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียน 

                                           
 76 The Swedish Parliamentary Ombudsmen, The Ombudsman, para 2. 

 77 สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เรื่องเดิม, หน้า 29.  
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 ส าหรับกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือด าเนินการพิจารณาสอบสวน 
จะขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในการสอบสวน หาก
ต้องให้หน่วยงานอ่ืนร่วมพิจารณา ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถส่งเรื่องและความร่วมมือได้ตามความ
เหมาะสม เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง ผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนจะต้องประกาศผลการวินิจฉัยเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่สมาชิกของรัฐสภา ผู้พิพากษา ข้าราชการ เป็นต้น78  
 
 3.1.2 ประเทศฟินแลนด์ 
 3.1.2.1 ประวัติความเป็นมา79 
  หลังจากที่ประเทศฟินแลนด์ประกาศอิสรภาพในปี  ค.ศ.1917 ร่างแรกของ
รัฐธรรมนูญให้มีการจัดตั้งสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ือควบคุมรัฐบาล มีอ านาจเทียบเท่าคณะมนตรี
ความยุติธรรม ต่อมาในปี ค.ศ.1919 ผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงมีอยู่ในรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้เกิดการ
ตรวจสอบผู้บริหารและสมาชิกสภานิติบัญญัติ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเลือกครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1920 
และยังคงเป็นสมาชิกของรัฐสภา 
  รัฐธรรมนูญของประเทศฟินแลนด์ ได้รับการปฏิรูปในปี ค.ศ.1999 และมีผลบังคับใช้
ในปี ค.ศ.2000 ฟินแลนด์เป็นสาธารณรัฐที่มีรัฐสภาเป็นสภาเดียว มีสมาชิก 200 คน เลือกตั้งสมาชิก
ทุก 4 ปี ในการเลือกตั้งทั่วไป ประมุขแห่งรัฐคือประธานาธิบดี เลือกตั้งทุก 6 ปี ด ารงต าแหน่งได้ไม่
เกิน 2 วาระติดต่อกัน รัฐบาลประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรี ฟินแลนด์เป็นรัฐรวมแบ่งออกเป็น 6 จังหวัด 
  ประเทศฟินแลนด์มีหน่วยงานอิสระท่ีท าหน้าที่ตรวจสอบอยู่ 2 หน่วยงานหลัก คือ  
 1) คณะมนตรีความยุติธรรม (Chancellor of Justice) จะเป็นบุคคลที่
ได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดี มีหน้าที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ประธานาธิบดี หรือคณะ
รัฐมนตรีว่าการกระท าใดๆ โดยหน่วยงานของรัฐชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระท าตามหน้าที่ตาม
กฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ที่ประชาชนได้ร้องเรียนมา 
 2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Parliamentary Ombudsman) เป็นบุคคลที่
ได้รับคัดเลือกมาจากรัฐสภา ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี การปฏิบัติหน้าที่เป็นอิสระจากการควบคุม

                                           
78 รักษเกชา แฉ่ฉาย และอัจฉราพร พิบูลย์สมบัติ, เรื่องเดิม, หน้า 18. 

 79 Gabriele Kucsko-Stadlmayer, ed, European Ombudsman-Institutions: A 
Comparative Legal Analysis the Multifaceted Realization of an Idea (New York: 
Springer, 2008), p. 180. 



  52 
 
ของรัฐสภา ท าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเช่นเดียวกับ
คณะมนตรีความยุติธรรม รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของศาลและผู้พิพากษา 
 3.1.2.2 สถานะ (ท่ีมา, คุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดิน) 
  ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภา มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ  
4 ปี ซึ่งอาจจะได้รับการต่ออายุโดยความเห็นชอบของรัฐสภา โดยต้องมีคุณสมบัติส าคัญประการเดียว
คือ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้โดดเด่นด้านกฎหมาย เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความยุติธรรมสามารถ
ดูแลความถูกต้องทางกฎหมายได้ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 
  การให้ออกจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดตามวาระ ท าได้โดยรัฐสภาพิจารณามีมติ
ด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมด หลั งจากที่ได้รับความเห็นจาก
คณะกรรมการกฎหมายรัฐธรรมนูญ80 
 3.1.2.3 โครงสร้างของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินฟินแลนด์มี 1 คน และสามารถแต่งตั้งรองผู้ตรวจการแผ่นดินอีก 
2 คน ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ของ
หน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมาย81 
 3.1.2.4 อ านาจหน้าที่ 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินฟินแลนด์ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินของฟินแลนด์สามารถตั้งรองผู้ตรวจการ
แผ่นดินที่เป็นอิสระและมีอ านาจเช่นเดียวกันกับผู้ตรวจการแผ่นดิน และมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
การก ากับดูแลไปยังบุคคลอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะและมีผลกระทบกับประชาชนจ านวนมาก โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้แน่ใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีรูปแบบของการ
บริหารจัดการที่ดี และการปฏิบัติหน้าที่จะไม่ไปกระทบกระเทือนหรือละเมิดสิทธิของประชาชนที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ82 
  นอกจากท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแล้ว ยังท าหน้าที่
การก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของศาลและผู้พิพากษา เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าการพิจารณา

                                           
 80 Parlimentary Ombudsman, Parliamentary Ombudsman Proposes Nation 
Triage Guideline, Retrieved March 9, 2015 from http://www.oikeusasiamies.fi/ 
Resource.phx/pubman/5.htx?id=1058 
 81 Ibid. 
 82 Ibid.  
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พิพากษาของศาลเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด การตรวจสอบความล่าช้าในการจัดการงานคดีของ 
ผู้พิพากษา วิธีการที่ประชาชนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ฟินแลนด์เชื่อว่าการตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรตุลาการจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม83 ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้อง
ส่งรายงานประจ าปีต่อรัฐสภา รวมถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานะของการบริหารงานยุติธรรมและ
ข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้วย ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะมนตรีความยุติธรรม
อาจจะเข้าร่วมและสามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายสมัยสามัญของรัฐสภา เพ่ือรายงานหรือแจ้งเรื่อง
วาระอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณา84 
 3.1.2.5 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การพิจารณาและการด าเนินการ 
  การยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินฟินแลนด์ต้องท าเป็นหนังสือลายลักษณ์
อักษร ระบุชื่อที่อยู่และรายละเอียดของผู้ร้องเรียน รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนตามสมควร เรื่องท่ียื่นร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นต้องเป็นเรื่องที่มีเหตุอันควรสงสัยได้
ว่ามีการกระท าผิดกฎหมายหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีมาตรการในการ
สอบสวนเรื่องร้องเรียนภายใต้การคุ้มครองทางกฎหมายหรือการด าเนินการตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์ และมีอ านาจในการเรียกรับเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐที่ถูกร้องเรียน ทั้งนี้ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไม่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นนานกว่า 2 ปี เว้นแต่มีเหตุผลพิเศษส าหรับ
การท าเช่นนั้น 
  ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ยังไม่มี
มาตรการด าเนินการหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หรือจะต้องแจ้งความคืบหน้าของ
เรื่องร้องเรียนเป็นระยะ รวมถึงการให้ค าแนะน าอื่นๆ ระหว่างรอผลการพิจารณาวินิจฉัย 
  หากเรื่องร้องเรียนไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สามารถโอนเรื่องไปยังหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจเพ่ือด าเนินการต่อไปภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด85 
   

                                           
 83 Parliamentary Ombudsman of Finland, Summary of the Annual Report 
2002, Retrieved May 10, 2003 from http://www.oikeusasiamies.fi/dman/ Document. 
phx/eoa/english/annualreports/2002?folderId=%2Feoa%2 Fenglish 
%2Fannualreports&cmd=downloadp 
 

84 Parlimentary Ombudsman, op.cit. 
 85 Ibid. 



  54 
 
 3.1.3 ประเทศฝรั่งเศส 
 3.1.3.1 ประวัติความเป็นมา 
 รูปแบบของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นรูปแบบที่มาจากฝ่าย
บริหารเรียกว่า Médiateur de la République โดยเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1973 โดยรัฐบัญญัติลงวันที่ 3 
มกราคม ค.ศ.1973 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐบัญญัติลงวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.1976 และรัฐบัญญัติลงวันที่ 
13 มกราคม ค.ศ.1989 ส าหรับมูลเหตุส าคัญในการจัดตั้ง Médiateur de la République คือ 
ข้อจ ากัดของกระบวนการเยียวยาความเดือดร้อนที่ด าเนินการโดยศาลปกครองที่มีเขตอ านาจพิจารณา
ที่จ ากัด ขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาใช้เวลายาวนาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
นอกจากนี้ หลักการแบ่งแยกอ านาจระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครองมีความยุ่งยากในการท า
ความเข้าใจ ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างฝ่ายปกครองกับประชาชน86 ดังนั้น ฝรั่งเศสจึงได้แนวคิดการ
จัดตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินจากประเทศสวีเดนและประเทศอังกฤษ มาเป็นต้นแบบในการจัดตั้ง ซึ่ง
รูปแบบของประเทศอังกฤษนี้มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อรูปแบบผู้ตรวจการแผ่นดินของฝรั่งเศส 
เช่น เมื่อประชาชนมี เรื่ องร้องเรียน Médiateur ประชาชนจะต้องส่งค าร้องเรียนไปยั ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่สามารถร้องเรียนได้เองโดยตรง  
  ในปี ค.ศ.2007 คณะกรรมการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือสร้างสรรค์และ
ควบรวมกิจการของสถาบัน ได้น าเสนอให้จัดตั้งผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน หรือ Le Défenseur des 
droits แทนผู้ตรวจการแผ่นดิน87 และได้บัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญปี ค.ศ.2008  
 3.1.3.2 สถานะ (ท่ีมา, คุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดิน) 
 ที่มาของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส คือ ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้ง 
ซึ่งจะเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จ านวน 1 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี และ
ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว เห็นได้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีลักษณะพิเศษ
แตกต่างจากผู้ตรวจการแผ่นดินของทั่วโลก คือ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐบาล ไม่ใช่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา และเป็นองค์กรจัดตั้งโดยกฎหมายระดับรัฐบัญญัติ (Loi) ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาล
เกรงว่า รัฐสภาจะใช้ Médiateur เป็นเครื่องมือควบคุมฝ่ายบริหารนั่นเอง88 แต่ในอ านาจความเป็น
อิสระของ Médiateur ได้มีการก าหนดหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ไว้ เพ่ือป้องกันการแทรกแซง

                                           
86 สุรีรัตน์ พิทยาภรณ์, “สถาบัน Mediateur ของฝรั่งเศส,” นิติศำสตร์ 18, 4 (ธันวาคม 

2530): 110. 
 87 Le Défenseur des droits, Retrieved March 31, 2015 from http://fr.wikipedia. 
org/wiki/Défenseur_des_droits 

88 สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เรื่องเดิม, หน้า 31-32. 

http://fr.wikipedia/
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และการกดดัน เช่น การมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
ของฝ่ายบริหาร การพ้นจากต าแหน่งเฉพาะกรณีตาย ลาออก หรือคณะกรรมการที่ประธานาธิบดี
ตั้งขึ้นสอบสวนแล้วมีมติเอกฉันท์ให้พ้นจากต าแหน่งเท่านั้น89  
  ในรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน ฉบับที่ 2011 -
333 มาตรา 2 วรรคแรก บัญญัติว่าผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนในฐานะเป็นองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่โดยมีต้องรับค าสั่งหรืออยู่ใต้อาณัติขององค์กรอ่ืนใด90 

3.1.3.3  โครงสร้างของ Médiateur de la République และ Le Défenseur 
des droits 

  เนื่องจากรัฐบัญญัติที่ลงในวันที่ 3 มกราคม ค.ศ.1973 ไม่ได้ระบุประเภทของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไว้ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาในการระบุประเภทขององค์กร 
จึงเกิดความเห็นที่หลากหลายของนักกฎหมายเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
สภาแห่งรัฐจึงได้พิพากษาว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
และอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลปกครอง ซึ่งในทางปฏิบัติ สภาแห่งรัฐได้ยอมรับการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและรับรองถึงความมีอิสระของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่ง
สาธารณรัฐฝรั่งเศส นอกจากนี้ ในมาตรา 1 แห่งรัฐบัญญัติ ยังได้ก าหนดว่าในการปฏิบัติงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไม่ต้องรับฟังค าสั่งจากองค์กรอ่ืน นอกจากนี้ ในมาตรา 15 
แห่งรัฐบัญญัติ งบประมาณของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ระบุว่า  
เป็นงบประมาณที่มาจากนายกรัฐมนตรี91 
  ส าหรับโครงสร้างของผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน Le Défenseur des droits จะ
สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านต่างๆ อีก 4 ด้าน คือ  
 1) ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการปกป้องและส่งเสริมสิทธิเด็ก  
 2) ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมความเท่า
เทียมกัน  

                                           
89 พงศ์ศุข สุขสาคร, ผู้ตรวจกำรแผ่นดินกับกำรตรวจสอบองค์กรตำมรัฐธรรมนูญและ

องค์กรในกระบวนกำรยุติธรรม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 62. 
 90 รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยผู้พิทักษ์สิทธิของประชำชน ฉบับท่ี 2001-333
ลงวันที่ 29 มีนำคม ค.ศ.2011, ค้นวันที่ 31 มีนาคม 2558 จาก http://www.defenseurdesd 
roits.fr 

91 พงศ์ศุข สุขสาคร, เรื่องเดิม, หน้า 61. 
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 3) ผู้ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  
 4) ผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบองค์กรที่จัดท าบริการสาธารณะ92 
 3.1.3.4 อ านาจหน้าที่ 
  รัฐบัญญัติเลขที่ 73-6 ลงวันที่ 3 มกราคม ค.ศ.1973 มาตรา 1 บัญญัติให้ 
Médiateur มีหน้าที่รับค าร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้จัดท าบริการสาธารณะ เห็นได้ว่า Médiateur มี
อ านาจควบคุมเอกชนที่จัดท าบริการสาธารณะด้วย93  
  หน้าที่ของ Médiateur คือ การท าหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหา 
ข้อพิพาท รวมทั้ง การสอบสวนหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง เพ่ือแสวงหา 
แนวทางแก้ไขความบกพร่องในการบริหารราชการ (Maladministration) ดังนั้น Médiateur จึงเป็น
หน่วยงานที่ควบคุมและปรับปรุงการท างานการบริหารงานของรัฐ94 Médiateur มีอ านาจในการ
ควบคุมการกระท าทางกายภาพและการออกค าสั่งของฝ่ายปกครอง เน้นเรื่องการด าเนินการของ
หน่วยงานที่ไม่ใช่เรื่องของการจัดองค์กรและการบริหารจัดการภายในองค์กร ยกเว้น การจัดองค์กรมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของฝ่ายปกครองกับประชาชน95  
  Médiateur ไม่มีอ านาจในการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีอ านาจในการตรวจสถานที่
ราชการ และไม่มีอ านาจในการเรียกบุคคลให้มาสอบปากค า เนื่องจากผู้ ร่างกฎหมายต้องการรักษา
เอกสิทธิของผู้บังคับบัญชาไว้ จึงไม่ต้องการให้ Médiateur เข้าไปแทรกแซงอ านาจของฝ่ายปกครอง96  
  อ านาจในการควบคุมองค์กรตุลาการ Médiateur มีอ านาจรับค าร้องเรียนเกี่ยวกับ
กระบวนพิจารณาที่ล่าช้า หรือการละเลยในการพิจารณาคดี แม้คดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาล Médiateur มีอ านาจรับค าร้องเรียนและสอบสวนได้ มีอ านาจวิจารณ์ค าพิพากษาหรือเสนอแนะ
ให้แก้ไขค าพิพากษาได้ด้วย แต่จะไม่มีอ านาจโต้แย้งความเห็นของศาล ต่อมา รัฐบัญญัติลงวันที่             
24 ธันวาคม ค.ศ.1976 ได้เพ่ิมอ านาจให้ Médiateur สามารถให้ค าแนะน าทางกฎหมายแก่หน่วยงาน
รัฐที่ถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล และให้ Médiateur ท าหน้าที่ออกมาตรการบังคับเพ่ือบังคับคดีแก่ฝ่าย

                                           
 92 รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยผู้พิทักษ์สิทธิของประชำชน ฉบับที่ 2011-333  
ลงวันที่ 29 มีนำคม ค.ศ.2011, เรื่องเดิม. 
  

93 สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เรื่องเดิม, หน้า 40. 
94 พงศ์ศุข สุขสาคร, เรื่องเดิม, หน้า 63. 
95 สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เรื่องเดิม, หน้า 40.  
96 เรื่องเดียวกัน, หน้า 47.  



  57 
 
ปกครองที่ไม่ยอมปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล แต่ในรัฐบัญญัติลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1995 
รัฐสภาได้ออกกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจด้านการบังคับคดีของศาลปกครอง ซึ่ง Médiateur 
สามารถขอความร่วมมือจากศาลปกครองและศาลบัญชีได้ 
  Médiateur มีอ านาจเสนอแนะให้ฝ่ายปกครองปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ไม่เหมาะสมด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีมักน าข้อเสนอ
ของ Médiateur มาพิจารณาร่วมด้วย 
  ต่อมาในส่วนของรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน 
ฉบับที่ 2011-333 บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ Le Défenseur des droits ถูกจ ากัดแคบลง
จาก Médiateur กล่าวคือ Le Défenseur des droits มีอ านาจหน้าที่เพียง 4 ประการ คือ97  

1. ปกป้องสิทธิเสรีภาพอันเกิดจากการบริหารงานของหน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และองค์กรอื่นที่ได้รับมอบหมายให้จัดท าบริการสาธารณะ 

2. ปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์สูงสุดและสิทธิของเด็กตามกฎหมายหรือตาม
ความตกลงระหว่างประเทศท่ีสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ให้สัตยาบันหรือรับรองไว้แล้ว 

3. ต่อต้านการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือตาม
ความตกลงระหว่างประเทศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ให้สัตยาบันหรือรับรองไว้แล้ว และส่งเสริมความ
เท่าเทียมกัน 

4. ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในดินแดนของรัฐ 
  และให้ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าของ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และให้รับพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ถูกกระทบและเสรีภาพ  
แต่ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนไม่มีอ านาจรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือขององค์กรต่างๆ นอกจากนี้ผู้พิทักษ์
สิทธิของประชาชนไม่มีอ านาจกลับค าพิพากษาของศาลแต่อย่างใด 
 3.1.3.5 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  ส่วนของ Médiateur ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นชาวฝรั่งเศส หรือชาวต่างชาติ รวมถึง
นิติบุคคลสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความบกพร่องของการจัดท าบริการสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐได้ 
โดย Médiateur จะรับเรื่องร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา เท่านั้น 
ประชาชนไม่สามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้โดยตรง ประชาชนจะต้องร้องเรียนผ่าน

                                           
 97 รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยผู้พิทักษ์สิทธิของประชำชน ฉบับที่ 2011-333 
ลงวันที่ 29 มีนำคม ค.ศ.2011, เรื่องเดิม. 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น เว้นแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องแก้ไข 
Médiateur สามารถรับเรื่องไว้พิจารณาก่อน แต่ยังต้องให้ผู้ร้องเรียนต้องท าตามกระบวนการให้
ถูกต้องดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อสมาชิกรัฐสภาได้รับการร้องเรียนแล้ว สมาชิกรัฐสภาจะใช้ดุลย
พินิจกลั่นกรองเรื่องที่ไม่อยู่ในเขตอ านาจ เพ่ือลดปริมาณคดีให้เฉพาะคดีที่มีมูลจริงๆ ที่จะขึ้นสู่ 
Médiateur ทั้งนี้ Médiateur ไม่มีอ านาจริเริ่ม (Own Motivation) หยิบยกข้อเท็จจริงหรือ
เหตุการณ์ใดๆ ขึ้นมาพิจารณาได้เอง เนื่องจากเป็นการป้องกันไม่ให้ Médiateur ใช้ดุลยพินิจเลือกรับ
หรือไม่รับค าร้องเรียนต่างๆ เป็นการป้องกันปัญหาการเลือกปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้ น และเพ่ือไม่ให้ 
Médiateur กลายเป็นผู้ควบคุมการท างานของฝ่ายปกครองหรือก้าวก่ายองค์กรตรวจสอบอ่ืนๆ 
ภายในฝ่ายปกครอง98  
  ในภู มิ ภ าค  Méd i a t eu r  จ ะมี ตั ว แทนรั บ เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ยน  (Dé l é gué s 
Départmenteux) ประจ าอยู่ทั่วประเทศ นอกจากรับค าร้องเรียนแล้ว ยังมีหน้าที่ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นคดีไม่ซับซ้อน 
และให้รับฟังข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน ส่วนคดีที่มีความซับซ้อน จะส่งให้ Médiateur ที่อยู่
ส่วนกลางเป็นผู้สอบสวน 
   Médiateur ได้รับอิทธิพลจากคณะกรรมาธิการฝ่ายปกครองของรัฐสภาอังกฤษ 
(PCA) ท าให้ Médiateur ไม่มีอ านาจหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นมาพิจารณาได้เอง จะสอบสวนได้ต่อเมื่อมี
ค าร้องเรียนเข้ามาเท่านั้น 
  ต่อมาเมื่อเปลี่ยนเป็น Le Défenseur des droits รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน ฉบับที่ 2011-333 มาตรา 5 ก าหนดให้ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน
รับเรื่องร้องเรียนที่ร้องเรียนจาก99 
 1) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ถูกกระทบสิทธิเสรีภาพจากการ
บริหารงานของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และองค์กรอ่ืนที่
ได้รับมอบหมายให้จัดท าบริการสาธารณะ 
 2) เด็กท่ีเรียกร้องการคุ้มครองสิทธิหรืออ้างเหตุเกี่ยวกับผลประโยชน์ของ
ตน โดยผ่านตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมาย สมาชิกในครอบครัว หน่วยงานบริการทางการแพทย์และ
สังคม หรือองค์กรที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันที่มี
การกระท าเกิดข้ึนและถูกเสนอแนะตามข้อบังคับว่าด้วยการพิทักษ์สิทธิเด็ก 

                                           
98 สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เรื่องเดิม, หน้า 45. 

 99 รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยผู้พิทักษ์สิทธิของประชำชน ฉบับที่ 2011-333  
ลงวันที่ 29 มีนำคม ค.ศ.2011, เรื่องเดิม. 
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 3) บุคคลที่เชื่อว่าตนตกเป็นเหยื่อของการถูกเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือความตกลงระหว่างประเทศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ให้สัตยาบัน
หรือรับรองไว้แล้ว หรือองค์กรที่ได้รับการจกทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่าห้าปี
นับตั้งแต่วันที่มีการกระท าเกิดขึ้นและถูกเสนอแนะตามข้อบังคับว่าด้วยการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
และการเข้าช่วยเหลือเหยื่อจากการเลือกปฏิบัติรวมถึงผู้ที่เชื่อว่าตนอาจตกเป็นเหยื่อจากการถูกเลือก
ปฏิบัติ 
 4) บุคคลที่เคยตกเป็นเหยื่อหรือเป็นพยานในเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าการไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  การยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ พิทักษ์สิทธิของประชาชนไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  
โดยการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนนี้ต้องเสนอผ่านมายังผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้ พิทักษ์สิทธิของ
ประชาชน หรือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิกหรือผู้แทนชาวฝรั่งเศสในสภายุโรปมีสิทธิรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ โดยจะส่งค าร้องดังกล่าวต่อไปยังผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนแจ้งผลการด าเนินการ
ค าร้องดังกล่าวให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิก และผู้แทนชาวฝรั่งเศสในสภายุโรปทราบต่อไป 
และให้ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนพิจารณาสอบสวนเรื่องร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งยุโรปหรือ
องค์กรต่างชาติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันส่งมา และเรื่องร้องเรียนที่อาจอยู่ในเขตอ านาจหน้าที่ของตน 
และผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนอาจขอให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนได้ 
 3.1.3.6 การพิจารณาและการด าเนินการ 
  เมื่อครั้งเป็น Médiateur มีขั้นตอนในการสอบสอน โดยจะขอให้รัฐมนตรีหรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนมาพิจารณาร่วม ซึ่งฝ่ายปกครองไม่
สามารถปฏิเสธได้ ยกเว้นเอกสารดังกล่าวเป็นความลับของราชการ ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับ 
Médiateur ไม่ได้มีความผิดทางกฎหมาย แต่ Médiateur สามารถประกาศในรายงานประจ าปีได้ 
  Médiateur ควบคุมตรวจสอบด้านความชอบด้วยกฎหมายและความชอบธรรมของ
ฝ่ายปกครอง โดยในเบื้องต้น Médiateur จะตรวจสอบว่าฝ่ายปกครองกระท าการถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ เป็นการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายร่วมไปด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถ
ตรวจสอบตามหลักการปฏิบัติราชการที่ดี เช่น ไม่ปฏิบัติหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า มีเจตนาทุจริต  
เป็นต้น ควบคู่กับหลักความเป็นธรรม โดย Médiateur มีอ านาจแทรกแซง หากเห็นว่า ค าร้องเรียนที่
ยื่นเข้ามาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม หรือการเยียวยาโดยกระบวนการศาลไม่
สามารถสร้างความเป็นธรรมได้ ซึ่งข้อเสนอของ Médiateur อาจน าไปสู่การเสริมสร้างความชอบ
ธรรมในการร่างกฎหมายด้วย100  

                                           
100 สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เรื่องเดิม, หน้า 49-50. 
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  เมื่อมีการสอบสวนตามค าร้องทุกข์แล้ว Médiateur มีอ านาจเพียงให้ค าแนะน า 
หรือข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายปกครองเท่านั้น ในกรณีที่ Médiateur เห็นว่า การกระท าของฝ่ายปกครอง
ไม่มีความเป็นธรรม Médiateur จะให้ค าแนะน าเพ่ือการปรับปรุงการท างานของฝ่ายปกครองเท่านั้น 
เป็นการกระตุ้นหรือผลักดันฝ่ายปกครอง ซึ่งฝ่ายปกครองสามารถกระท าตามหรือไม่ก็ได้ Médiateur   
จะก าหนดระยะเวลาให้ฝ่ายปกครองด าเนินการ ซึ่งฝ่ายปกครองต้องแจ้งผลการด าเนินการหรือไม่
ด าเนินการให้ Médiateur ทราบ หากฝ่ายปกครองไม่ตอบกลับหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามค าแนะน า
หรือปฏิบัติไม่เป็นที่น่าพอใจ Médiateur สามารถพิมพ์เผยแพร่ค าแนะน าต่อองค์กรนั้นได้ และองค์กร
นั้นสามารถพิมพ์เผยแพร่ค าตอบได้เช่นกัน101 ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ค าร้องเรียนที่ส่งมายัง Médiateur จะ
ยุติได้โดยการเจรจาไกล่เกลี่ย ต่อรอง และยอมรับตามข้อตกลง102  
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐกระท าผิดทางวินัย Médiateur จะขอความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ด าเนินการลงโทษทางวินัย แต่หากไม่ส าเร็จ Médiateur จะมีอ านาจ
ฟ้องต่อศาลอาญา เพ่ือให้มีการลงโทษกับเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้  พบว่า การที่กฎหมายก าหนดให้ 
Médiateur มีอ านาจฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายที่ต้องการให้ 
Médiateur เป็นเพียงคนกลางระหว่างฝ่ายปกครองกับประชาชน โดยไม่ต้องการให้มีอ านาจ
ปราบปรามและไม่ต้องการให้แทรกแซงอ านาจของผู้บังคับบัญชาด้วย103  
  Médiateur จะท ารายงานประจ าปีเสนอต่อประธานาธิบดี และรัฐสภาทุกปี เพ่ือ
เผยแพร่การท างานของฝ่ายปกครอง รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการท างานของฝ่ายปกครอง 
นอกจากนี้ Médiateur ยังต้องท ารายงานการด าเนินกิจกรรมของ Médiateur ด้วย 
  ต่อมาเมื่อเปลี่ยนเป็น Le Défenseur des droits รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน ฉบับที่ 2011-333 มาตรา 22 ก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินการของ 
ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนว่า สามารถลงพ้ืนที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อให้เกิดความเสียหาย ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสถานที่ หน่วยงาน 
ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ และในสถานที่ปฏิบัติงานที่ให้ใช้เป็นการเฉพาะกรณี ในการลงพ้ืนที่ให้
ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนมีสิทธิรับฟังบุคคลใดก็ตามท่ีมาให้ข้อมูลในกรณีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ทั้งนี้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิคัดค้านการลงพ้ืนที่ในสถานที่ราชการของหน่วยงานของรัฐได้ โดยอ้างเหตุ
ความเสียหายร้ายแรงและเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับการป้องกันประเทศ หรือการรักษาความ
สงบเรียบร้อย แต่หน่วยงานของรัฐต้องชี้แจงเหตุผลในค าคัดค้านให้ได้อย่างชัดเจน เมื่อหน่วยงานของ

                                           
101 สุรีรัตน์ พิทยาภรณ,์ เรื่องเดิม, หน้า 118. 
102 สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เรื่องเดิม, หน้า 48 
103 เรื่องเดียวกัน, หน้า 49. 
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รัฐคัดค้าน ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนสามารถยื่นค าขอต่อผู้พิพากษานายเดียว เพ่ือขออนุญาตลง
พ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ภายใต้ขอบเขตและการควบคุมของผู้พิพากษานายเดียว และผู้
พิพากษานายเดียว มีอ านาจระงับยับยั้งการตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
  กรณีผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนจะท าการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ของ
เอกชน จะตอ้งแจ้งเจ้าของสถานที่ให้ทราบล่วงหน้าและจะสามารถกระท าได้เฉพาะเท่าที่ได้รับอนุญาต
จากผู้พิพากษาที่ดูแลรับผิดชอบคดีเกี่ยวกับเสรีภาพและการคุมขังแล้ว ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติ แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของความผิด หรือความ
เสี่ยงที่อาจท าให้มีการปิดบังซ่อนเร้นหรือท าลายเอกสารหลักฐานส าคัญ ให้ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน
ท าการตรวจค้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่ทราบล่วงหน้าถึงการอนุญาตของ  
ผู้พิพากษา และเจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่ก็ไม่อาจคัดค้านการตรวจสอบได้ 
  ทั้งนี้ ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนอาจด าเนินการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย
ด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้แทนก็ได้ 
 จะเห็นได้ว่า อ านาจหน้าที่ที่เปลี่ยนไปจาก Médiateur เป็น Le Défenseur des droits 
โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตุลาการนั้นที่เดิม Médiateur 
เคยมีอ านาจรับค าร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาที่ล่าช้า หรือการละเลยในการพิจารณาคดี  
แม้คดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล มีอ านาจวิจารณ์ค าพิพากษาหรือเสนอแนะให้แก้ไข  
ค าพิพากษาได้ แต่ในรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน ฉบับที่ 2011-
333 ไม่ปรากฏว่าผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนจะมีอ านาจในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของศาล
และองค์กรตุลาการ แต่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า Le Défenseur des droits ไม่มีอ านาจกลับค าพิพากษา
ของศาลแต่อย่างใด โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 31 ในรัฐบัญญัติดังกล่าว  
 จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวฝรั่งเศสต่อศาลของประเทศฝรั่งเศส104 พบว่า 
ศาลประเทศฝรั่งเศสพิจารณาคดีเสร็จในอัตราที่รวดเร็วพอใช้ แต่ความเห็นของประชาชนชาวฝรั่งเศส
กลับรู้สึกไม่พอใจในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลฝรั่งเศส โดยเมื่อปี ค.ศ.1991 ประชาชนร้อยละ 
97 ลงความเห็นว่าการพิจารณาคดีมีความล่าช้าเกินไป และร้อยละ 85 เห็นว่า การด าเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ส่วนอีกร้อยละ 84 เห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการ

                                           
 104 Adrian A. S. Zuckerman, ed., Civil Justice in Crisis: Comparative Perspec 
tive of Civil Procedure (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 21ff อ้างถึงใน กิตติ
ศักดิ์ ปรกต,ิ “การปฏิรูประบบงานยุติธรรมทางแพ่งในบริบททางกฎหมายเปรียบเทียบ,” ใน  ทุกก้ำว
ย่ำงอย่ำงครูกฎหมำย: รวมบทควำมที่ระลึกในโอกำสอำยุครบ 60 ปี รองศำสตรำจำรย์สมยศ เชื้อ
ไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 75-78. 
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ด าเนินคดีในชั้นศาลสูงเกินไป และร้อยละ 83 เชื่อว่าเป็นกระบวนการที่ไม่เท่าเทียมกัน ต่อมาในปี 
ค.ศ.1995 และปี ค.ศ.1997 กระทรวงยุติธรรมได้ส ารวจความคิดเห็นพบว่า ในบรรดาบริการ
สาธารณะทั้งหมด งานบริหารกระบวนการยุติธรรมได้รับความนิยมจากประชาชนอยู่ในอันดับสุดท้าย 
ทั้งสองปี  
 ระยะเวลาในการด าเนินคดีของศาลฝรั่งเศสในชั้นศาลจังหวัดใช้เวลาด าเนินคดีเฉลี่ยคดีละ 10 
เดือนในปี ค.ศ.1991 และในปี ค.ศ.1996 เหลือใช้เวลาด าเนินคดีเฉลี่ยคดีละ 8.8 เดือน แต่ในศาล
แขวงในปี ค.ศ.1991 ใช้เวลาด าเนินคดีเฉลี่ยคดีละ 4.5 เดือน แต่ในปี ค.ศ.1996 ใช้เวลาด าเนินคดี
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยคดีละ 5 เดือน แต่ในชั้นศาลอุทธรณ์นั้นปรากฏว่ามีคดีคั่งค้างมากโดยในปี ค.ศ.1991 ใช้
เวลาเฉลี่ยคดีละ 13.9 เดือน และในปี ค.ศ.1996 ใช้เวลาเฉลี่ยคดีละ 15.6 เดือน  
 แม้ในประเทศฝรั่งเศสจะมีความพยายามปรับปรุงกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาล
อย่างต่อเนื่องแต่มีความส าเร็จค่อนข้างจ ากัด เพราะได้รับการต่อต้านโดยผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 
เป็นเหตุให้การปฏิรูปเป็นไปด้วยความยากล าบาก จึงมีความพยายามขยายการระงับข้อพิพาทนอก
กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลให้มากขึ้น 
 สาเหตุที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทอ านาจหน้าที่ของ Médiateur เป็น Le Défenseur 
des droits โดยเฉพาะการลดอ านาจในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตุลาการและ 
ผู้พิพากษา ส่วนหนึ่งอาจเพราะระบบการเมืองภายในของประเทศฝรั่งเศส ความพยายามที่จะแก้ไข
ปัญหาที่ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร อ านาจในการดูแลการท างานของผู้พิพากษาปัจจุบันจึงอยู่
ที่ “สภายุติธรรม” 

 

3.2  กลุม่ประเทศที่ผู้ตรวจกำรแผ่นดินไม่มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบองค์กรตุลำกำร 
 
 3.2.1  ประเทศอังกฤษ 
 3.2.1.1 ประวัติความเป็นมา 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศสหราชอาณาจักรเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน           
ค.ศ.1967 ตามกฎหมาย Parliamentary Commissioner Act 1967 ที่ก าหนดให้มีสถาบัน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ ชื่อว่า ข้าหลวงรัฐสภาหรือผู้ตรวจการรัฐสภาฝ่ายการ
ปกครอง (Parliamentary Commissioner for Administration) ส าหรับแนวคิดผู้ตรวจการแผ่นดิน
เริ่มต้นในปี ค.ศ.1957 โดยคณะกรรมการแฟงค์ (Frank’s Committee) ได้เสนอแนวคิดในการ
ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองประชาชนจากการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง เน้นที่กระบวนการ  
ไต่สวนสาธารณะและจัดตั้งองค์กร Tribunal ซึ่งมีอ านาจเหมือนประเทศสวีเดนและข้อเสนอที่จะ
จัดตั้งแผนกคดีปกครองในศาลสูงแต่ได้รับการปฏิเสธ จึงได้หันมาให้ความสนใจแนวคิดการจัดตั้ง
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สถาบันผู้ตรวจการรัฐสภา ในปี ค.ศ.1958 All-Party British Section of the International 
Commission of Jurists หรือที่เรียกว่า Justice ที่ประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านกฎหมายและ 
ในวงการวิชาชีพได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอที่จะตั้งสถาบันผู้ตรวจการ
แผ่นดินในประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดท ารายงาน Whyatt Report เพ่ือรายงานการจัดตั้งองค์กรที่มี
ความเป็นกลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติขอ ง
ฝ่ายปกครอง105 โดยได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกระบวนการประชาธิปไตยของอังกฤษ ซึ่งถือว่า
หน้าที่ประการหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือ การแก้ไขปัญหา และข้อร้องทุกข์ของประชาชน 
โดยการหาข้อยุติที่เหมาะสมและเป็นที่พอใจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนประชาชนที่น าเสนอ
ปัญหาต่างๆ ต่อรัฐสภาหรือต่อรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และสร้างความม่ันใจว่ารัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการ
ต้องให้ความสนใจต่อปัญหาที่น าเสนอ ดังนั้น หากให้ประชาชนร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้ตรวจการ
แผ่นดิน จะท าให้ส่วนส าคัญในกระบวนการประชาธิปไตยนี้ถูกละเลย และเพ่ือให้สถาบันผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐสภา ในระบบของประเทศอังกฤษจึงก าหนดให้ประชาชนร้องเรียน
ผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนการร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร และต้องเสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมี
กรรมาธิการเฉพาะเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินคอยก ากับดูแล106 ซึ่งรัฐบาลพรรคอนุรักษ์นิยมในสมัย
นั้นได้ปฏิเสธไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อหลักความรับผิดชอบของรัฐมนตรีต่อ
รัฐสภาและเป็นการรบกวนอย่างร้ายแรงต่อประสิทธิภาพของกิจการสาธารณะ รวมทั้งการร้องเรียน
ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถแก้ไขความบกพร่องในการปฏิบัติราชการได้อยู่แล้ว ซึ่งหาก
สถาบันนี้ได้จัดตั้งขึ้น จะเป็นการลิดรอนอ านาจและความส าคัญของหน้าที่ในการควบคุมการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารงานรัฐสภา  
  ในปี ค.ศ.1964 พรรคกรรมกรที่เป็นรัฐบาลในขณะนั้นให้ความสนใจและพิจารณา
ตอบรับข้อเสนอในการจัดตั้งสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน จนกระทั่ง เดือนมีนาคม ค.ศ.1967 รัฐสภา
ของอังกฤษได้ผ่านกฎหมาย Paliamentary Commissioner Act 1967 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน ค.ศ.1967 ก าหนดให้สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินที่เรียกว่า Paliamentary Commissioner 
for Administration ขึ้น107  

                                           
 105 ชลัช จงสืบพันธ์, สมเจตน์ ไวยาการณ์ และเผด็จการ ด้วงไท, สถำนะ โครงสร้ำงและกำร
บริหำรจัดกำรขององค์กรตำมรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษำส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน (เอกสารวิจัย 
เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า, 2551), หน้า 32. 
 106 พิเชต สุนทรพิพิธ และคนอื่นๆ, เรื่องเดิม, หน้า 35. 
 107 ชลัช จงสืบพันธ์ และคนอ่ืนๆ, เรื่องเดิม, หน้า 32-33. 
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  นอกจากผู้ตรวจการแผ่นดินที่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐสภาแล้ว ประเทศอังกฤษยังได้จัดตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินตามพ้ืนที่และผู้ตรวจการแผ่นดินเฉพาะด้าน กล่าวคือในปี ค.ศ.1969 มีการจัดตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินไอร์แลนด์เหนือ ปี ค.ศ.1973 ตั้ง Health Service Commissioner ปี ค.ศ.1974 
ตั้ง Local Government Ombudsman หรือต าแหน่งอย่างเป็นทางการ คือ Commissioner for 
Local Administration ส าหรับอังกฤษและเวลส์ และปี ค.ศ.1975 ส าหรับสกอตแลนด์ นอกจากนี้ 
ยังมีการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินเฉพาะด้าน เช่น ในปี ค.ศ.1980 ตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินด้าน
มาตรฐานการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (The Broadcasting Standards Authority) และการ
รับเรื่องร้องเรียนของต ารวจ (The Police Complaints Authority) เป็นต้น 108 
  3.2.1.2  สถานะ (ท่ีมา, คุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดิน) 
   ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ Paliamentary Commissioner for Administration  
มีจ านวน 1 คน จะได้รับการแต่งตั้งจากพระราชินีแห่งอังกฤษตามค าแนะน าของนายกรัฐมนตรี  
ซึ่งผ่านการหารือของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พรรคฝ่ายค้าน และคณะกรรมาธิการด้านผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ผู้ได้รับแตง่ตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง แต่สามารถอยู่ในต าแหน่งได้
จนถึงอายุครบ 65 ปี และไม่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งซ้ าอีก นอกจากนี้ อาจพ้นจากต าแหน่ง
ได้ในกรณีตาย ลาออก และถูกถอดถอนโดยรัฐสภา 
  ในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีกฎหมายก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะเอาไว้เป็นการเฉพาะ แต่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องอยู่ใน
เงื่อนไขดัง ต่อไปนี้ 
 1) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 2) ไม่สังกัดพรรคการเมืองใดและเป็นอิสระ 
 3) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่ียงธรรม109 
 3.2.1.3 อ านาจหน้าที่ 
  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ หรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลาง หรือของหน่วยราชการตามค าร้องเรียนของประชาชน  
ซึ่งส่งผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลางได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้างในกระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาล และพนักงานองค์กรของรัฐ  
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินจะก าหนดไว้ในบัญชีรายชื่อแนบท้าย 
Parliamentary Commissioner Act 1967 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมได้โดยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 

                                           
 108 พิเชต สุนทรพิพิธ และคนอ่ืนๆ, เรื่องเดิม, หน้า 34-35. 
 109 เรื่องเดียวกัน, หน้า 34-35. 
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(Order in Council) ดังนั้น หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบจึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม  
  ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไม่ก้าวล่วงไปตรวจสอบการท างานขององค์กรตุลาการ รัฐสภา 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจของ Commissioner for Local 
Administration การสาธารณสุข ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจของ Health Commissioner และ
ต ารวจ ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจของ The Police Complaints Authority และเรื่องร้องเรียน
ด้านมาตรฐานการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งอยู่ภายใต้ The Broadcasting Standards 
Authority นอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอ านาจตรวจสอบนโยบายของรัฐบาล การร้องเรียน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การสืบสวนด้านอาชญากรรม การท าสัญญาเชิงพาณิชย์ของหน่วยงาน
ของรัฐ ยกเว้นกรณี เวนคืนที่ดิน เรื่องร้องเรียนซึ่งมีวิธีการเยียวยาอยู่แล้ว เช่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ 
Tribunal หรือต่อศาล และไม่สามารถตรวจสอบเรื่องร้องเรียนซึ่งเกิดขึ้นเกินกว่า 12 เดือน นับแต่ 
ผู้ร้องรู้เหตุแห่งการร้องเรียน ยกเว้นเหตุจ าเป็นพิเศษ รวมทั้งไม่มีสิทธิหยิบยกหรือริเริ่มเรื่องขึ้นมา
ตรวจสอบเอง 
  ขอบเขตการควบคุมตรวจสอบ ได้แก่ มุ่งควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมายและขจัดการปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบ (Maladministration) ซึ่งโดยปกติได้แก่ การละเลยไม่
ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติล่าช้า การไม่ปฏิบัติตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด หรือไม่
เต็มใจที่จะปฏิบัติต่อผู้ร้องในฐานะที่เขาเป็นผู้ทรงสิทธิ การปฏิเสธที่จะตอบค าถามที่มีเหตุผล จงใจให้
ค าแนะน าท่ีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน กระท าการที่ไม่เป็นธรรมหรือมีอคติด้วยเหตุสีผิว เพศ หรือด้วย
เหตุอื่นๆ110 
 3.2.1.4 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  ผู้ตรวจการแผ่นดินจะท าหน้าที่สอบสวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ  หรือ
งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลางหรือหน่วยราชการของประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยข้อร้องเรียน
ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในอ านาจของศาลหรือเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล หรือด าเนินการ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่มีกฎหมายก าหนดวิธีการแก้ไขอยู่แล้ว รวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการหรือการด าเนินงานเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งบุคคลที่ สามารถ
ร้องเรียนได้นั้น ตั้งแต่เป็นประชาชนทั่วไป นิติบุคคลที่มีที่อยู่ในประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลที่
ผ่านเข้าในดินแดนของประเทศอังกฤษที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมของ

                                           
 110 เรื่องเดียวกัน, หน้า 34-35. 



  66 
 
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง แต่ผู้ที่ยื่นค าร้องต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือบริการสาธารณะหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น111  
  โดยมีการจัดแยกค าร้องเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทแรก คือ ค าร้องเรียนคัดค้าน
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจไม่เหมาะสมและขอให้มีการใช้ดุลยพินิจใหม่ให้เหมาะสมเป็นประโยชน์
แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน มีลักษณะเป็นการอุทธรณ์ ประเภทที่สอง คือ ค าร้องเรียนเกี่ยวกับการ
กระท าผิดของฝ่ายปกครอง (Administration Misconduct) หรือความบกพร่องในการปฏิบัติ
ราชการ (Mal Adminstration) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการที่ดีในการใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย112 

 3.2.1.5 การพิจารณาและการด าเนินการ113 
 1) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนซึ่ งส่งมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณาว่าเรื่องนั้นอยู่ในขอบเขตอ านาจหรือไม่ และต้องท าการสอบสวนเต็ม
รูปแบบหรือไม ่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจสอบสวนพยานบุคคล เรียกพยานเอกสาร (ยกเว้นเอกสาร
ของคณะรัฐมนตรี) และเรียกให้พยานบุคคลซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่มาให้ข้อเท็จจริง ซึ่งใน
เรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจเช่นเดียวกับศาล 
 2) การด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจด าเนินการเอง
หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ด าเนินงานแทนได้ 
 3) การเรียกพยานบุคคลมาให้ข้อเท็จจริงหรือเรียกพยานเอกสารนั้น 
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาให้ค่าป่วยการ ค่าเดินทางแก่บุคคลผู้มาให้ข้อเท็จจริงได้ 
 4) ผู้ขัดขืนหรือไม่ให้ความร่วมมือหรือมีเหตุผลที่จะยกขึ้นมาอ้างได้ตาม
กฎหมายอาจมีความผิดเช่นเดียวกับการละเมิดอ านาจศาล 
 5) ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการสอบสวนในหน้าที่จะต้องรักษาเป็นความลับ 
 6) หลังจากการสอบสวนแล้วพบว่า ค าร้องมีมูล กล่าวคือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานราชการหรือของเจ้าหน้าที่คนใดบกพร่องและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องจริง 
ขั้นตอนแรกจะต้องแจ้งให้หัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทราบถึงการปฏิบัติงานอันไม่เป็นธรรม 
และก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนนั้น และให้ตรวจสอบความถูกต้องของผลการสอบสวน 
และหากข้อเสนอแนะให้ปฏิบัติจะให้หน่วยงานนั้นแจ้งกลับว่าสามารถยอมรับข้อเสนอแนะนั้นได้
หรือไม ่

                                           
 111 เรื่องเดียวกัน, หน้า 34-35. 
 112 ชลัช จงสืบพันธ์ และคนอื่นๆ, เรื่องเดิม, หน้า 32-33. 
 113 พิเชต สุนทรพิพิธ และคนอ่ืนๆ, เรื่องเดิม, หน้า 34-35. 
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   ข้อเสนอแนะหรือการเยียวยาอาจเป็นเพียงการให้ขอโทษหรือการชดใช้
ค่าเสียหาย หรือให้มีการปรับปรุงระบบการท างาน หรือหากเป็นกรณีร้ายแรงอาจกล่าวต าหนิ
หน่วยงานหรือบุคคล 
 7) เมื่อหน่วยงานปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและยุติเรื่องแล้ว ผู้ตรวจการ
แผ่นดินจะท าหนังสือแจ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ร้องทราบ 
 8) หลังจากที่ได้แจ้งไปแล้ว หากยังปรากฏว่าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่ได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของตน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนหรือบุคคลใดอยู่อีก ผู้ตรวจการแผ่นดินจะท ารายงานพิเศษแจ้งต่อ 
สภาผู้แทนราษฎรผ่านคณะกรรมาธิการด้าน Parliamentary Commissioner for Administration 
เพ่ือให้ทราบ และเพ่ือพิจารณาตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นในสภา 
 9) ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่า เรื่องที่ร้องเรียนนั้นไม่มีมูลความจริงหรือ
เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะท าการสอบสวนได้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีหนังสือ
แจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอค าร้องนั้น หรือผู้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นสมควรทราบและ
แจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป 

 จะเห็นได้ว่า ในการสอบสวนของผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีกฎหมายให้อ านาจในการ
เรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร มาให้ข้อเท็จจริงเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาค าร้อง ทั้งนี้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีอ านาจเท่ากับศาล โดยจะด าเนินการสอบสวนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใน
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับผู้ที่ขัดขืนไม่ให้ความร่วมมือ และไม่มีเหตุผลที่
เหมาะสมที่ยกข้ึนอ้างได้ตามกฎหมาย ผู้นั้นอาจมีความผิดเช่นเดียวกับการละเมิดอ านาจศาล 

 เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้สอบสวนหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนแล้ว พบว่า ไม่มีความ
บกพร่องตามค าร้องทุกข์ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอ 
ค าร้องทุกข์เพ่ือให้แจ้งแก่ผู้ร้องทุกข์ ส าหรับหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนและสอบสวนแล้วพบว่า มีมูล
ความจริงว่า หน่วยงานปฏิบัติงานบกพร่องก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ตรวจการแผ่นดินจะแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือแก้ไข แต่หากหน่วยงานที่ได้รับแจ้งแล้ว ไม่แก้ไขตามที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจในการท ารายงานแจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎรและต่อ
รัฐสภาให้ทราบและพิจารณาตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี การท ารายงานผลการสอบสวน ผู้ตรวจการ
แผ่นดินจะต้องรายงานผลการด าเนินการสอบสวนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอค าร้อง และให้
รัฐมนตรีทราบถึงการด าเนินงานที่บกพร่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และยังต้องท ารายงานประจ าปี
สรุปผลงานให้รัฐสภาทราบ114  

                                           
114 ชลัช จงสืบพันธ์ และคนอื่นๆ, เรื่องเดิม, หน้า 35. 
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  ในภาพรวมผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศอังกฤษมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากกลุ่ม
สแกนดิเนเวีย คือ ผู้มีสิทธิร้องเรียนต้องเป็นเอกชน จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ และต้องมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องที่ร้องเรียนนั้น และการร้องเรียนต้องผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งไม่มีอ านาจริเริ่ม
พิจารณาเอง ส าหรับอ านาจในการด าเนินการหลังการพิจารณาแล้วเสร็จนั้น มีเพียงเสนอให้หน่วยงาน
ที่ถูกร้องเรียนด าเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งขอบเขตการเสนอแนะในบางกรณีจะแคบกว่าของกลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวีย แต่มักมีการเสนอแนะให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นตัวเงิน115 
  สรุปได้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศอังกฤษมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม 
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่หรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลางหรือ
หน่วยราชการ โดยสอบสวนค าร้องที่ประชาชนยื่นผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร116 แต่ไม่มีอ านาจ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตุลาการ ทั้งที่ปัญหาเรื่องความล่าช้าในคดีซึ่งเป็นผลพวง
มาจากการขาดวินัยในกระบวนการพิจารณาคดี นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายในคดีที่สูงก็เป็นปัญหาส าคัญ
ของประเทศอังกฤษ ดังจะเห็นได้จากรายงานที่มีมาอย่างน้อยตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 ที่ส าคัญค่าใช้จ่ายใน
คดีนั้นยากที่จะประเมินล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายในคดีของประเทศอังกฤษนั้นหากเทียบกับในประเทศ
ภาคพ้ืนทวีปแล้วนับว่าห่างไกลกัน ด้วยเหตุผลบางประการ ที่เห็นได้ชัดเจนในกระบวนการเตรียมคดีที่
เรียกว่า Pre-Trial ที่เปิดช่องให้คู่ความ หรือทนายความที่รับผิดชอบคดีสามารถท าเรื่องให้ยุ่งยากมาก
ขึ้น โดยที่ประเทศอังกฤษถือหลักว่า ฝ่ายแพ้คดีต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายให้แก่ฝ่ายที่ชนะคดี 
นอกจากนี้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีในประเทศอังกฤษก็ค่อนข้างยาวนาน จากสถิติของศาล
ยุติธรรมประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1997 ในศาลชั้นต้นคดีส าคัญ (High Court) ในกรุงลอนดอน  
การพิจารณาคดีใช้เวลาเฉลี่ย 161 สัปดาห์ หรือประมาณ 3 ปี และนอกกรุงลอนดอนในเวลาเฉลี่ย 
195 สัปดาห์ หรือเกือบ 4 ปี ส่วนคดีในศาลแขวง (County Court) ซึ่งพิจารณาคดีเล็กๆ โดย 
ผู้พิพากษาคนเดียวใช้เวลานานถึง 70-90 สัปดาห์ ประเทศอังกฤษได้พยายามปฏิรูประบบด้วย 
การตรา Civil Procedure Rules 1999 แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระบวนการพิจารณา 
มากนัก จะเห็นได้ว่าประเทศอังกฤษพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในระบบกระบวนการยุติธรรมด้วยระบบ
ภายในองค์กรตุลาการเอง ด้วยการเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมกระบวนการพิจารณาจากคู่ความมาเป็นศาล 
และพยายามท าให้ศาลเห็นว่าความล่าช้าหรือข้อบกพร้องเชิงกระบวนการในคดีย่อมจัดว่าเป็นความอ
ยุติธรรมอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการยอมรับว่าค่าใช้จ่ายที่สูงท าให้คนจ านวนมากยอมสละความเป็น

                                           
 115 พิเชต สุนทรพิพิธ และคนอ่ืนๆ, เรื่องเดิม, หน้า 34-35. 

116 ชลัช จงสืบพันธ์ และคนอื่นๆ, เรื่องเดิม, หน้า 34. 
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ธรรมและกระบวนการพิจารณา117 โดยไม่พยายามน าเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล แต่
อาจใช้ช่องอ่ืนๆ เพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม 
 
 3.2.2  ประเทศเดนมำร์ก 
 3.2.2.1 ประวัติความเป็นมา 
 หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเดนมาร์กได้น าแนวคิดผู้ตรวจการ
แผ่นดินมาใช้ เนื่องจากการเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการให้มีมาตรการคุ้มครองและป้องกันการใช้
อ านาจของผู้มีอ านาจทางการปกครอง รวมถึงความต้องการให้มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
ซึ่งประเทศเดนมาร์กเองอยู่ในช่วงของการเร่งฟ้ืนฟูประเทศ ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ให้เหมาะสมทั้งในส่วนของบทบัญญัติของกฎหมาย การบังคับใช้ และการตัดสินชี้ขาดเรื่องต่างๆ 
ดังนั้น ในปี ค.ศ.1954 จึงได้มีการบัญญัติเก่ียวกับผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้น เรียกว่า Act No. 203 of 11 
June on the Ombudsman โดยตั้งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้น ณ ที่ท าการรัฐสภา  
กรุงโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1955 นอกจากนี้ยังมีส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ 
เกาะกรีนแลนด์ และเกาะฟาร์โร โดยทั้งสองส านักงานมีโครงสร้างและการด าเนินงานคล้ายคลึงกับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเดนมาร์กควบคู่ไปกับกฎหมายท้องถิ่น118  
 3.2.2.2 สถานะ (ท่ีมา, คุณสมบัติของผู้ตรวจการ) 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินเดนมาร์กเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากรัฐสภา หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป 
โดยมีคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องจบการศึกษา
ทางด้านนิติศาสตร์  ไม่ เป็นสมาชิกของรัฐสภา สภาเทศบาล หรือสภาในระดับภูมิภาค  
ผู้ได้รับเลือกจากรัฐสภาให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถท างานในหน้าที่ได้จนถึงอายุ 70 ปี 
และอาจออกจากต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้โดย เสียชีวิต ลาออก สมาชิกรัฐสภามีมติไม่ไว้วางใจ
หรือขาดความเชื่อม่ัน 
 
  

                                           
 117 Paul Michalik, Access to Justice: Final Report (London: HMSO, 1996), pp. 
117-150 อ้างถึงใน กิตติศักดิ์ ปรกติ, “การปฏิรูประบบงานยุติธรรมทางแพ่งในบริบททางกฎหมาย
เปรียบเทียบ,” ใน  ทุกก้ำวย่ำงอย่ำงครูกฎหมำย: รวมบทควำมท่ีระลึกในโอกำสอำยุครบ 60 ปี 
รองศำสตรำจำรย์สมยศ เชื้อไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 69-72. 

118 ทิพวรรณ กิจสมุทร และพิชญา จิรังบุญกุล, “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแห่งประเทศ
เดนมาร์ก,” ผู้ตรวจกำรแผ่นดินของรัฐสภำ 4 (เมษายน-กันยายน 2548): 59-63. 
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 3.2.2.3 โครงสร้างของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ส านักงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเดนมาร์กแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม 
เรื่องร้องเรียนออกเป็น 5 ส่วน แต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยผู้อ านวยการส่วน เจ้าหน้าที่สอบสวน 
เลขานุการ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปยัง
ส่วนสอบสวนอื่นๆ ทุก 3-4 ปี119  
 ส่วนที่ 1 รับผิ ดชอบเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ ยวกับนิติบุคคล อาหารและยา  การ
รักษาพยาบาล เกษตรกรรม วัฒนธรรม คมนาคม และคนต่างด้าว 
 ส่วนที่ 2  รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสวัสดิการ ประกันสังคม และการจ้าง
แรงงาน 
 ส่วนที่ 3 รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับศาล ทนาย ราชทัณฑ์ ทหาร ต ารวจ         
ผู้พิการและด้อยความสามารถ และโรงพยาบาลสุขภาพจิต 
 ส่วนที่ 4 รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่พักอาศัย เศรษฐกิจ  
การคลัง คมนาคม และทรัพยากรมนุษย์ 
 ส่วนที่ 5 รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน มรดก ภาษี การชดเชย
ค่าเสียหายจากอาชญากรรม 
 3.2.2.4 อ านาจหน้าที่ 
  ผู้ตรวจการแผ่นดินเดนมาร์กมีอ านาจหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบการใช้อ านาจบริหาร
แทนรัฐสภาในการตรวจสอบหน่วยงานราชการของรัฐบาลกลาง ทหาร และองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินเดนมาร์กครอบคลุมการตรวจสอบการองค์กรเอกชน
กรณีบุคคลที่ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ รวมถึงการตรวจสอบคริสตจักรยกเว้นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความ
เชื่อหรือค าสอนของคริสตจักร ผู้ตรวจการแผ่นดินเดนมาร์กไม่มีอ านาจในการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรตุลาการและข้อพิพาทส่วนบุคคล แต่มีอิสระในการเข้าตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยตนเอง เรียกว่า Own-Initiative หากเห็นว่า การด าเนินการ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกิน 1 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เดนมาร์กสามารถหยิบยกประเด็นปัญหาดังกล่าวขึ้นตรวจสอบได้เอง120  
 
 

                                           
119 เรื่องเดียวกัน, หน้า 59-60. 

 120 The Danish Parliamentary Ombudsman, Retrieved March 25, 2015 from 
https://en.ombudsmanden.dk/  
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 3.2.2.5 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การพิจารณาและการด าเนินการ 
  ประชาชนทั่วไปสามารถยื่นค าร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเดนมาร์กได้โดยท าเป็น
หนังสือปิดผนึก โดยค าร้องเรียนต้องระบุชื่อผู้ร้องเรียน และค าร้องเรียนต้องระบุข้อเท็จจริงเพียงพอที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะสามารถตรวจสอบต่อไปได้  ค าร้องเรียนต้องยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน
ก าหนดระยะเวลา 1 ปีหลังจากทราบเหตุ เว้นแต่เป็นกรณีพิเศษตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา  
โดยเรื่องที่ร้องเรียนจะต้องผ่านการพิจารณาจนถึงท่ีสุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 
  ค าร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในเรือนจ าจากค าพิพากษาของศาล 
หรือการบริหารงานของกระบวนการยุติธรรมจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ผู้ตรวจการแผ่นดินจะท าการพิจารณาค าร้องเรียนว่า สมควรด าเนินการสอบสวน
เรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากเห็นชอบ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะขอให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนท าค าชี้แจง 
พร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่ถูก
ร้องเรียนท าการชี้แจง ซึ่งในบางกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถท าการตรวจสอบสถานที่ต่างๆ เพ่ือ
ประกอบค าพิจารณา เมื่อพิจารณาค าชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว หากพบการกระท า
หรือละเว้นการกระท าใดๆ ต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานทางปกครองที่ไม่ชอบธรรม 
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะท ารายงานและให้ค าแนะน าในความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
  ค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินเทียบเท่ากับค าพิพากษา หากหน่วยงานไม่ปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะ รัฐสภาจะเป็นผู้ติดตามหน่วยงานดังกล่าว เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดิน พบว่า กฎหมายมี
ความไม่เหมาะสม ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถรายงานไปยัง The Legal Affairs Committee ของ
รัฐสภาได้121 
 
 3.2.3   ประเทศนิวซีแลนด์  
 3.2.3.1 ประวัติความเป็นมา 
 ประเทศนิวซีแลนด์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเพียงสภาเดียว และฝ่ายบริหารที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีอ านาจกว้างขวาง จึงได้เกิดแนวคิดควบคุมการใช้อ านาจไม่ให้เกิน
ขอบเขตขึ้นมา จุดเริ่มต้น คือ ภายหลังจากการร่วมสัมมนาของสหประชาชาติที่จัดขึ้นที่ประเทศ  
ศรีลังกา ในปี ค.ศ.1959 เกี่ยวกับปัญหาการใช้อ านาจที่ผิดกฎหมาย หรือการบิดเบือนโดยฝ่าย
ปกครอง Dr. Robson จึงได้เสนอแนวคิดผู้ตรวจการแผ่นดินให้แก่รัฐบาลนิวซีแลนด์ในขณะนั้น  

                                           
 121 Ibid. 
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โดยได้รับการสนับสนุนจากพรรค National Party จึงได้มีการจัดตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินใน
พระราชบัญญัติผู้ตรวจการรัฐสภา (The Paliamentary Commissioner (Ombudsman) Act 
1962) ได้น าแนวทางผู้ตรวจการแผ่นดิน ประเทศเดนมาร์กมาเป็นต้นแบบ และได้แต่งตั้ง Sir Guy 
Powles เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรกของประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 
ค.ศ.1962122 ต่อมาได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่เรียกว่า  
The Ombudsman Act 1975 โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะใช้อ านาจตามกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่  
The Ombudsman Act 1975 (OA), Official International Act 1982 (OIA), Local 
Government Official Information and Meeting Act 1987 (LGOIM) และ Protected 
Disclosure Act 2000 หรือ Whistle Blowing 123  
 3.2.3.2 สถานะ (ท่ีมา, คุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดิน) 
  ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา (Officers of Parliament) มีความเป็น
อิสระจากการบริหารงานของรัฐบาล โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ราชินีอลิซาเบท (Governor General) โดยจ านวนผู้ตรวจการแผ่นดินนิวซีแลนด์
สามารถมีจ านวน 1 คน หรือหลายคนก็ได้ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 5  ปี และสามารถ
ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งต่อได้อีกจนกระทั่งอายุครบ 72 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
สภาผู้แทนราษฎรและการแต่งตั้งจากผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ (Governor General) ในกรณีที่มี
ผู้ตรวจการแผ่นดินหลายคน ให้สภาแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินหนึ่งคนเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
โดยผู้ตรวจการแผ่นดินต้องไม่เป็นสมาชิกรัฐสภา ไม่เป็นเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น และไม่ด ารงต าแหน่ง
ทางธุรกิจหรือประกอบอาชีพอ่ืนใดที่มีค่าตอบแทน ในระหว่างที่ผู้ตรวจการแผ่นดินด ารงต าแหน่งนั้น 
มีการละทิ้งหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
สภาผู้แทนราษฎรสามารถเสนอแนะให้ผู้ส าเร็จราชการถอดถอนผู้ตรวจการแผ่นดินออกจากต าแหน่ง
หรือถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ แต่หากอยู่ระหว่างการปิดสมัยประชุมรัฐสภา สภาบริหาร (Governor-
General in Council) จะมีอ านาจในการถอดถอนดังกล่าว124  

                                           
122 สุทธิพงษ์ โอวาสิทธิ์, ปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับผู้ตรวจกำรแผ่นดินของรัฐสภำใน

ประเทศไทย ศึกษำเฉพำะกรณีตำมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2543), หน้า 29. 

123 ชลัช จงสืบพันธ์ และคนอื่นๆ, เรื่องเดิม, หน้า 43-44. 
124 สุทธิพงษ์ โอวาสิทธิ์, เรื่องเดิม, หน้า 29. 
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  นอกจากนี้ ประเทศนิวซีแลนด์ยังมีผู้ตรวจการพิเศษอีก 2 หน่วยงาน คือ Banking 
Ombudsman และ Insurance and Saving Ombudsman125  
 3.2.3.3 โครงสร้างของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนิวซีแลนด์ มีส านักงานใหญ่ที่เมือง Wellington และมี
ส านักงานสาขาที่เมือง Auckland และ Christchurch โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจเท่าเทียมกัน 
แต่มี Chief Ombudsman รับผิดชอบงานเพ่ิมเติมจากผู้ตรวจการแผ่นดินคนอ่ืน ในเรื่องการ
บริหารงานส านักงาน งบประมาณ บุคลากร โดยที่ทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่ประจ าอยู่ที่ Wellington และ
มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละเมืองด้วย ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีนโยบายเป็นส านักงาน
ขนาดเล็ก โดยส านักงานใหญ่ที่ Wellington มีที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ
แผ่นดินและให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่สอบสวนเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย กรณีที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายโดยตรงก็จะรับผิดชอบด้วยตนเอง หากไม่สามารถหาค าตอบได้ก็จะแนะน าให้ผู้ร้องเรียนยื่น
เรื่องร้องต่อศาล ส่วนส านักงานเมือง Auckland จะมี Assistant Ombudsman เป็นผู้รับผิดชอบโดย
มีเจ้าหน้าที่สอบสวน 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 คน ท าหน้าที่ตอบหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน
ภายใน 1 อาทิตย์ ดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับส านักงานส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมด โดยมีผู้ตรวจการแผ่นดิน จ านวน 1 คน รับเรื่องทั้งหมดของส านักงาน ซึ่งส านักงาน
เมือง Christchurch มีลักษณะการท างานและจ านวนเจ้าหน้าที่เท่ากับส านักงาน Wellington และ
ส านักงานเมือง Auckland  
  การบริหารงานของผู้ตรวจการแผ่นดินนิวซีแลนด์เป็นการท างานในลักษณะ Flat 
Structure นั่นคือ เจ้าหน้าที่สอบสวนเสนองานโดยตรงต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยไม่ต้องเสนองาน
ผ่านล าดับชั้น ซึ่งในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่สอบสวนจะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน หากมีบาง
เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า มีความซับซ้อน จะมีบันทึกไปยัง Deputy Ombudsman เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนิวซีแลนด์จะไม่ขึ้น
ตรงต่อผู้ตรวจการแผ่นดินท่านใดท่านหนึ่ง แต่จะท างานร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งหมด ผู้ตรวจการ
แผ่นดินนิวซีแลนด์จะลงนามในหนังสือทุกฉบับด้วยตนเอง โดยไม่มีการมอบหมายให้ผู้อ่ืนลงนามแทน  
  ระบบปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเรียกว่า Case 
Management System โดยเจ้าหน้าที่สอบสวนจะบริหารงานและจัดการเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง
ภายใต้การดูแลของ Deputy Ombudsman โดยจะมีการตั้งระบบเตือนให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ส านวนทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเรื่องร้องเรียน เช่น มีการตอบโต้เรื่องร้องเรียนอย่างไรบ้าง 

                                           
125 ถวัลย์ พลพืชน์, “ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศนิวซีแลนด์ ,” วำรสำรผู้ตรวจกำร

แผ่นดิน 3, 1 (เมษายน-กันยายน 2547): 83-89.; ชลัช จงสืบพันธ์ และคนอื่นๆ, เรื่องเดิม, หน้า 44. 



  74 
 
ระบบดังกล่าวจะแจ้งเตือนเมื่อมีหนังสือที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียนที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
จากผู้ร้องเรียนเข้ามายังส านักงาน 
  เมื่อมีหนังสือเข้ามายังส านักงาน เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องจะพิมพ์เรื่องร้องเรียนทั้งหมดลง
ในระบบสแกนค าร้องและระบุชื่อผู้รับผิดชอบในเบื้องต้น เมื่อ Deputy Ombudsman พิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนแล้ว จะมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่สอบสวน เจ้าหน้าที่รับเรื่องต้องเปลี่ยนชื่อผู้รับผิดชอบ
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และระบุว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่
สอบสวนจะท างานทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบดังกล่าว ทั้งในเรื่องร่างหนังสือ 
จดหมายถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน เป็นต้น หากผู้ตรวจการแผ่นดิน
ต้องการแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าว สามารถแก้ไขจากระบบได้ทันที  
  เมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนเห็นว่า เรื่องร้องเรียนเป็นประเด็นส าคัญ เป็นที่สนใจและเป็น
ประโยชน์จะจัดให้เรื่อง Case Note และเผยแพร่เพ่ือให้ความรู้แก่หน่วยงานให้สามารถแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนได้เองในคราวต่อไป เพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญสุดท้าย เมื่อเรื่องระบุว่า 
สมควรท าเป็น Case Note แล้ว ระบบจะท าการจัดเก็บลงในระบบ Legal Counsel126  
 3.2.3.4 อ านาจหน้าที่ 
  พระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดิน (The Ombudsman Act 1975) ได้ก าหนด
อ านาจของผู้ส าเร็จราชการในการสอบสวนค าร้องเรียนของบุคคลที่เกี่ยวกับค าวินิจฉัย ข้อเสนอแนะ 
หรือการกระท า หรืองดเว้นการกระท าการใดๆ ในทางปกครองที่กระท าโดยส่วนราชการหรือองค์กร
ใดๆ ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดินที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ และไม่ว่าการกระท านั้นกฎหมายจะให้ถือเป็นที่สุด โดยจะอุทธรณ์หรือคัดค้านการ
กระท าไม่ได้ อย่างไรก็ตาม อ านาจหน้าที่ดังกล่าวไม่ครอบคลุมไปถึงผู้ส าเร็จราชการ คณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี รัฐสภา สภาท้องถิ่น และศาล เฉพาะกรณีกระบวนพิจารณา127  
  ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถพิจารณาสอบสวนเรื่องร้องเรียนของบุคคลเกี่ยวกับ 
ค าตัดสิน การกระท าและการงดเว้นการกระท าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของทางราชการหรือ
องค์การใดๆ ตามกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล ไม่เป็นธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่มีค า
ร้องทุกข์นั้น จะต้องท าเป็นหนังสือส่งมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นควรว่า ควร
เข้าไปท าสืบสวนเรื่องนั้นๆ รวมถึงการสืบสวนตามค าร้องของคณะกรรมาธิการของรัฐสภา นอกจากนี้ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินยังสามารถสืบสวนตามค าร้องของนายกรัฐมนตรีโดยความยินยอมของหัวหน้า
ผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่ต้องไม่ใช่เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศาล 

                                           
126 ชลัช จงสืบพันธ์ และคนอ่ืนๆ, เรื่องเดิม, หน้า 45-48. 
127 สุทธิพงษ์ โอวาสิทธิ์, เรื่องเดิม, หน้า 29-30. 
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  ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถด าเนินการสอบสวนค าสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่ปกปิด
ข้อมูลราชการ การเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนตามที่ร้องขอ การเรียกเก็บเงิน ก าหนดเงื่อนไขในการติดต่อ
และความล่าช้าในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูล128  
 3.2.3.5 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  ผู้ตรวจการแผ่นดินจะสามารถด าเนินการสอบสวนได้ เมื่อมีค าร้องทุกข์เป็นหนังสือ
ส่งมายังผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรณีที่เห็นสมควรว่า กรณีใดควรเข้าไปด าเนินการสืบสวนในเรื่องนั้นๆ 
รวมทั้ ง เข้า ไปท าการสอบสวนตามค าร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมาธิการ เมื่อมีค าร้องขอจาก
คณะกรรมาธิการหรือค าร้องขอจากนายกรัฐมนตรี ในขณะเดียวกัน ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถปฏิเสธ
ค าร้องทุกข์ได้ หากเห็นว่า มีมาตรการทางกฎหมายเพียงพอต่อการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น 
หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์หรือเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนมีการร้องทุกข์นานเกินกว่า 12 เดือน 
หรือในกรณีผู้ร้องทุกข์ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์ หรือเป็นการร้องทุกข์ในเรื่องที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินไม่มีอ านาจเข้าไปท าการสืบสวนได้ เช่น เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ร้องทุกข์สามารถอุทธรณ์
หรือคัดค้านต่อศาลหรือคณะกรรมการใดๆ ตามกฎหมายอ่ืนได้อยู่แล้ว และต้องไม่ใช่ค าร้องทุกข์ที่
เกี่ยวกับค าตัดสินหรือข้อเสนอแนะ หรือการกระท า หรือการงดเว้นการกระท าของบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะของทรัสตี เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือเป็นการร้องทุกข์เกี่ยวกับราชการทหาร ซึ่งในการ
ปฏิเสธค าร้องทุกข์ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบถึงการปฏิเสธ พร้อมทั้งแจ้ง
เหตุผลของการปฏิเสธด้วย129  
 3.2.3.6 การพิจารณาและการด าเนินการ 
  ในการด าเนินการสอบสวน ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้รับผิดชอบได้รับทราบเกี่ยวกับการสืบสวนเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพราะผู้ตรวจการแผ่นดินอาจมี
หมายเรียกบุคคลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ มาให้ถ้อยค าหรือข้อมูล ตลอดจนเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ การป้องกันประเทศ หรือระหว่าง
ประเทศ นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจในการเข้าตรวจค้นสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของทาง
ราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรือองค์กรนั้นๆ ทราบ แต่ทั้งนี้ 
อธิบดีกรมอัยการสามารถใช้อ านาจคัดค้านไม่ให้ข้อมูลหรือถ้อยค าต่างๆ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า 
มีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยหรือต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ

                                           
128 ชลัช จงสืบพันธ์ และคนอ่ืนๆ, เรื่องเดิม, หน้า 45-46. 
129 สุทธิพงษ์ โอวาสิทธิ์, เรื่องเดิม, หน้า 30. 
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ต่อความเป็นอิสระในการด าเนินงานของคณะรัฐมนตรีที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวมของ
คณะรัฐมนตรี130  
  เมื่อผลของการตรวจสอบปรากฏว่า การกระท าของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการ
ไม่ถูกต้อง ขัดต่อกฎหมายหรือปราศจากความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอผลการตรวจสอบ
ไปผู้ที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาหรือด าเนินแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง รวมทั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถ
เสนอความเห็นพร้อมเหตุผล ตลอดจนค าแนะน าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นสมควร และก าหนดเวลาให้
หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรนั้นๆ แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งโดยปกติ
หน่วยงานราชการหรือองค์กรที่ได้รับการแจ้งจะแก้ไขตามค าแนะน า ในทางตรงกันข้ามหากหน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรที่ได้รับการแจ้งให้แก้ไขไม่ด าเนินการตามค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถส่งรายงานพร้อมค าเสนอแนะและความเห็นไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือ
นายกรัฐมนตรี เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข ผู้ตรวจการแผ่นดินยังต้องเสนอรายงานประจ าปีต่อรัฐสภาใน
เรื่องการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการด าเนินงาน ซึ่งพระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดิน  (The 
Ombudsman Act 1975) ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองผู้ตรวจการแผ่นดินโดยห้ามมิให้มีการฟ้องร้อง
ผู้ตรวจการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้ง เนื่องจากการท ารายงานดังกล่าว เว้น
แต่การกระท าโดยไม่สุจริต131   
 สรุป อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินต่างประเทศในการตรวจสอบองค์กรตุลาการ  
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินในต่างประเทศที่สามารถตรวจสอบองค์กรตุลาการได้นั้น  
เป็นอ านาจที่ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และการก าหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดินใน
ต่างประเทศที่ให้อ านาจในการตรวจสอบองค์กรตุลการได้นั้น ส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู้มีความรู้ด้าน
กฎหมายที่โดดเด่น มีความน่าเชื่อถือและซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่สังกัดพรรคการเมือง หรือ
เป็นสมาชิกรัฐสภา นอกจากนี้ยังต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนใด 
จากประเทศตัวอย่างที่ให้อ านาจผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตุลา
การทั้ง 3 ประเทศ คือ สวีเดน ฟินแลนด์ และฝรั่งเศส (เดิม) นั้น ประเทศเหล่านี้มีอ านาจในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตุลาการที่ถูกกล่าวหาว่า คดีที่อยู่ในศาลไม่มีความคืบหน้าล่าช้า 
หรือการพิจารณาพิพากษาคดีไม่ได้กระท าภายในระยะเวลาที่ก าหนด การแจกจ่ายส านวนคดีแก่ 
ผู้พิพากษาไม่เหมาะสม และอาจมีผลท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นกลางทางคดี  ซึ่ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์ ยังสามารถแทรกแซงค าพิพากษาของ
ศาลชั้นต้นได้ หากเห็นว่า ค าพิพากษานั้นไม่ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย  

                                           
130 เรื่องเดียวกัน, หน้า 31. 
131 เรื่องเดียวกัน, หน้า 31-32. 
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 จึงเห็นได้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินของสวีเดน ฟินแลนด์ และฝรั่งเศส (เดิม) มีอ านาจในการ
ตรวจสอบองค์กรตุลาการทั้งในส่วนงานธุรการ การบริหารจัดการคดี และการพิพากษาอรรถคดี
(ส าหรับกรณีอ านาจผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดน และผู้ตรวจการแผ่นดินฟินแลนด์) 
 อ านาจในการตรวจสอบองค์กรตุลาการของผู้ตรวจการแผ่นดิน มีผลต่อความเป็นธรรมทาง
คดี หากพิจารณาในประเด็นของความล่าช้าคือความไม่เป็นธรรม โดยพิจารณาจากสถิติของระยะเวลา
ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นประเทศอังกฤษที่ใช้ระยะเวลายาวนานเฉลี่ย 3 -4 ปี/คดี  
ซึ่งมีความพยายามที่จะแก้ไขโดยภายในองค์กรตุลาการแต่ก็ ไม่ประสบความส าเร็จมากนัก  
เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลประเทศฝรั่งเศส ในปี  
ค.ศ.1991 เฉลี่ยประมาณ 10 เดือน/คดี และในปี ค.ศ.1996 เหลือเพียงเฉลี่ยประมาณ 8.8 เดือน/คดี 
ทั้งที่ประเทศฝรั่งเศสที่เคยมีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีขององค์กรตุลาการ
มาตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ดังนั้น การถูกตรวจสอบจากการองค์กรภายนอกอย่างผู้ตรวจการ
แผ่นดินจึงน่าจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตุลาการและความเป็นธรรมในสังคม  



 

 
บทท่ี 4 

 

การตรวจสอบองค์กรตลุาการโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 
 ดังที่กล่าวในบทก่อนหน้าว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินในต่างประเทศที่สามารถตรวจสอบองค์กร
ตุลาการได้นั้น เป็นอ านาจที่ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ และจากประเทศตัวอย่างทั้ง
ประเทศสวีเดน และประเทศฟินแลนด์ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรตุลาการท้ังในส่วนงานธุรการ การบริหารจัดการคดี และการพิพากษาอรรถคดี  

ดังนั้น อ านาจในการตรวจสอบองค์กรตุลาการของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาให้ทราบถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้อ านาจผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะองค์กรตุลาการ รวมถึงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอ านาจขององค์กรตุลาการ 
 ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี พ.ศ.2549 ซึ่งเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 นับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีลักษณะ
ก้าวหน้า แม้จะไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนทางตรงขึ้นมา
ได้ แต่อย่างน้อยก็บัญญัติให้มีการจัดตั้งสมัชชาแห่งชาติที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายภาค
ส่วนมาเป็นผู้เลือกกันเองถึงบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และสุดท้าย
ประชาชนก็เป็นผู้ออกเสียงลงประชามติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่ได้ยกร่างขึ้น 
โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการออกเสียงประชามติครั้งแรกในประเทศไทย132  

เจตนารมณ์ส าคัญประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี พ.ศ.2549 คือ มุ่งหมายให้มี
การจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากประชาชนในทุกขั้นตอน โดย
ก าหนดผู้ที่ท าหน้าที่จัดท ากระบวนการ และขัน้ตอนในการจัดท ารัฐธรรมนูญ 

 
 
 

                                                           
132 สมคิด เลิศไพฑูรย์, “ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า 5, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2550): 3. 
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4.1  ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 

 
 4.1.1  ปัญหาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ร่างขึ้นบนสถานการณ์ที่ต้องการให้มี
การปรับปรุงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ก่อให้เกิดปัญหากับระบบ
การเมืองหลายประการ โดยยังคงยึดถือโครงสร้างใหญ่ของรัฐธรรมนูญ 2540 ที่วางไว้เป็นหลัก  
ซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับรัฐธรรมนูญนั้นมีองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน133 คือ 
 ส่วนแรก ปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องที่ตัวรัฐธรรมนูญเอง  
 ส่วนที่สอง ปัญหาข้อเท็จจริงทางการเมือง พรรคการเมืองสามารถคุมเสียงข้างมากในรัฐสภา
ได้อย่างเด็ดขาด จนท าให้ดุลแห่งอ านาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารในการควบคุมการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารสูญเสียไป รวมถึงการแทรกแซงการใช้อ านาจขององค์กรอิสระ
ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น ท าให้เจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ดีในหลายเรื่องถูกบิดเบือนไป  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีของไทยฉบับหนึ่ง 
แต่มีข้อบกพร่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-2549 รวมตลอดถึงการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญในปี 2548 ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของรัฐธรรมนูญเป็นอย่างดี สามารถ
สรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ 4 กรณี คือ 
  4.1.1.1  ปัญหาเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีการบัญญัติในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพไว้มากหากเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนๆ ที่ผ่านมา แต่ก็ยังปรากฏปัญหาอยู่หลาย
ประการ กล่าวคือ  
    1)  การที่รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิเสรีภาพไว้ แต่ก็มักเขียนให้มีรายละเอียด
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ในทางปฏิบัติพบว่า มีกฎหมายจ านวนมากไม่ได้รับการตราขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยประชาพิจารณ์ที่จะต้องออกตามความในมาตรา 59 ของ
รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระเพ่ือการคุ้มครองตามมาตรา 57 วรรคสอง กฎหมายว่าด้วย
สิทธิของบุคคลในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 56 กฎหมายว่าด้วยการคืน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนแล้วมิได้ใช้ตามมาตรา 49 วรรคสี่ ฯลฯ นอกจากนี้นักกฎหมายส่วนใหญ่
ยังตีความว่า ตราบใดที่ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติขึ้น รัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิเสรีภาพไว้ก็ยังไม่สามารถ

                                                           
133 เรื่องเดียวกัน, หน้า 11-14. 
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ใช้บังคับได้ สิทธิเสรีภาพหลายประการของปวงชนชาวไทยจึงยังไม่เกิดขึ้นแม้จะมีบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดได้รับรองไว้ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา 
    2)  การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติสิทธิและเสรีภาพไว้แต่การใช้สิทธิและเสรีภาพ
ดังกล่าวเป็นไปได้ยากหรือมีความสลับซับซ้อนเกินไป เช่น เรื่องการเข้าชื่อของประชาชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นท่ีจะถอดถอนนักการเมือง หรือเสนอร่างกฎหมายจ านวนของประชาชนที่
จะเข้าชื่อและกระบวนการของการเข้าชื่อ ท าให้ในทางปฏิบัติกระบวนการเข้าชื่อแบบนี้แทบจะเกิดขึ้น
ไม่ได้เลย เพราะต้องรวบรวมรายชื่อให้ได้มากถึง 50,000 รายชื่อ (มาตรา 304 และมาตรา 170 
รัฐธรรมนูญ 2540) 
    3)  ปัญหาที่รัฐธรรมนูญนั้นยังไม่มีการรับรองสิทธิและเสรีภาพใหม่ๆ เช่น 
สิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้แรงงาน ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่รัฐ ฯลฯ ไว้
อย่างเหมาะสม 
  4.1.1.2  ปัญหาเรื่องการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม 
  ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมิใช่ประชาธิปไตยแต่เพียงรูปแบบที่มีแต่
การเลือกตั้งเท่านั้น แต่ต้องมีการพิจารณาประชาธิปไตยในทางเนื้อหาควบคู่กันไปด้วย คือ การ
ปกครองที่ผู้มีอ านาจใช้อ านาจตามหลักการปกครองโดยกฎหมายมิใช่การปกครองโดยอ าเภอใจของ
ตน มีการแบ่งแยกอ านาจโดยชัดเจนระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ในทาง
ปฏิบัติพบว่า ตลอดช่วง 4-5 ปี ก่อนการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 อ านาจรัฐ
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดถูกผูกขาดอยู่ในมือของคนคนเดียวหรือกลุ่มเดียว ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
กับฝ่ายบริหารที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่มีทางที่จะตรวจสอบกันและกันได้ ยิ่งกว่านั้นยังมีการ
แทรกแซงองค์กรตามรัฐธรรมนูญทุกองค์กร อันท าให้ระบบการตรวจสอบล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ไม่เว้น
แม้แต่ศาล เช่น ศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกแทรกแซงจนขาดความเป็นกลางในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหลายคดี 
จะมีก็เพียงแต่ศาลปกครองและศาลยุติธรรมเท่านั้นที่ยังด ารงความอิสระของตนไว้ได้ 
  4.1.1.3  ปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  คุณธรรมและจริยธรรมเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง แม้มาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540134 จะบัญญัติให้มี
การจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติพบว่า มาตรฐานทาง

                                                           
134 มาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติว่า “รัฐต้อง

จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่” 
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คุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ ในขณะเดียวกันการละเมิดคุณธรรมและจริยธรรมก็
เกิดข้ึนตลอดเวลา เช่น การใช้อ านาจโดยไม่ชอบ การอภิปรายที่ไม่มีสาระ เสียดสีและบางกรณีขัดแย้ง
กับความเป็นจริง การทะเลาะวิวาทในสภา การไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงเวลา 
ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน ที่เป็นกรณีทุจริตสีเทา ที่ระบบ
กฎหมายไทยและระบบการตรวจสอบทางการเมืองไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งกรณี
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อประเทศชาติ  

4.1.1.4  ปัญหาการแทรกแซงองค์กรตรวจสอบท าให้ระบบตรวจสอบไม่มี
ประสิทธิภาพ 

  องค์กรตรวจสอบเดิมที่มีอยู่คือ ศาลยุติธรรม ต่อมามีการสร้างองค์กรตรวจสอบตาม
รัฐธรรมนูญจ านวนมาก ได้แก่ ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในจ านวนองค์กรเหล่านี้ 
แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 
 1. ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง ในกลุ่มนี้พบว่า เป็นองค์กรที่ผู้มีอ านาจ
แทรกแซงได้น้อย และท างานได้มีประสิทธิภาพมาก 
 2. ศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการแทรกแซง
กระท าผ่านกระบวนการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรเหล่านี้ 
 3. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งแม้
ผู้มีอ านาจจะท าการแทรกแซงน้อย แต่โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 บัญญัติให้กลุ่มนี้มีอ านาจน้อยเช่นเดียวกัน ท าให้ผลงานที่ด าเนินการมายังไม่เป็นที่
ชัดเจนนัก 
  การท าหน้าที่ขององค์กรอิสระต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ในภาพรวมนั้นมีปัญหาใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ135 คือ  
    1)  ปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วนและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ก าหนดตัวแทนของพรรคการเมืองเอาไว้เป็นการเปิดโอกาส

                                                           
135 สมคิด เลิศไพฑูรย์, “องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ,” ใน การเมืองการปกครองไทยใน

รอบ 60 ปี แห่งการครองสิริราชย์สมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นรนิติ เศรษฐบุตร, 
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2549), หน้า 301-311. 
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ให้ฝ่ายการเมืองสามารถเข้ามาแทรกแซงกระบวนการสรรหาได้ ปัญหาการใช้อ านาจดุลพินิจของ
วุฒิสภา ข้อจ ากัดของระยะเวลาในการสรรหา 
    2)  ปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ เช่น ปัญหาว่าองค์กรใดบ้างเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ปัญหาความไม่ชัดเจนใน
บทบัญญัติเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
    3)  ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลจากองค์กรอ่ืนๆ ปัญหาการ
ท าหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ล่าช้า เพราะมีภารกิจมาก 
ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากรขององค์กรอิสระ เป็นต้น 
 
 4.1.2  การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 ก่อนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 จะได้รับการประกาศใช้ให้เป็น
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ของประเทศไทยนั้น อาจแบ่งช่วงเวลาส าคัญๆ ของเหตุการณ์ได้ 3 ช่วง คือ136 

4.1.2.1 ช่วงแรก เป็นการท าหน้าที่ของสมัชชาแห่งชาติเพ่ือคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 200 คน ให้คณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งชาติเป็นผู้เลือกให้เหลือ 100 คน 

  การแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม พ.ศ. 2549 และได้มีการประชุมเลือกกันเองเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2549 ณ หอประชุม
กองทัพเรือ มีสมาชิกจากภาคราชการได้รับเลือก 74 คน สมาชิกภาคสังคม 38 คน และสมาชิก
ภาคเอกชน 54 คน ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติได้คัดเลือกกลั่นกรองอีกครั้งโดยมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2550 โดยสามารถ
แบ่งที่มาของสมาชิกเป็นสัดส่วนจากภาคต่างๆ คือ ภาครัฐ 30 คน ภาควิชาการ 27 คน และภาค
สังคม 18 คน 

4.1.2.2 ช่วงที่สอง เป็นการท าหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญในการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

  สภาร่างรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2550 ซึ่งได้
เลือกให้รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่ง
เป็นประธานสภา โดยมีรองประธาน 2 คน คือ นายเสรี สุวรรณกานนท์ เป็นรองประธานคนที่ 1 และ 

                                                           
136 สมคิด เลิศไพฑูรย์, “ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า, หน้า 7-11. 
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นายเดโช สวนานนท์ เป็นรองประธานคนที่ 2 ต่อมาในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2550 ได้มีการประชุม
สภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อคัดเลือกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่มาจาก สสร. จ านวน 25 
คน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และรับทราบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอจาก คมช. จ านวน 10 คน รวม
เป็น 35 คน และวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2550 ที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการสามัญ และคณะกรรมาธิการวิสามัญจ านวน  
12 คณะ โดยมีนาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 
พ.ศ.2550 และได้มีการประชุมพิจารณาแนวทางในการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการโดยก าหนดให้
น ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนๆ มาเป็นกรอบในการ
พิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญแต่ทั้งนี้จะต้องน าพ้ืนฐานความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ รวมทั้งด้านอ่ืนๆ มาประกอบพิจารณาด้วย ซึ่งคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดกรอบแนวทางหลักในการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกเป็น 3 กรอบ คือ 
กรอบที่ 1 ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการกระจายอ านาจ กรอบที่ 2 ว่า
ด้วยสถาบันการเมือง และกรอบที่ 3 ว่าด้วยองค์กรตรวจสอบอิสระและศาล คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญได้ท าการศึกษายกร่างรัฐธรรมนูญ โดยรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

4.1.2.3 ช่วงที่สาม เป็นระยะเวลาในระหว่างการออกเสียงประชามติของประชาชน
เพ่ือรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่สภาร่างรัฐธรรมนูญยกร่างขึ้น 

  การลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญในการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 
40/2550 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ โดยวิธีการขานชื่อ 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 98 เสียง และมีสมาชิกขาดการประชุม 2 คน ซึ่งในการลงมติครั้งนี้มีเรื่องที่
เห็นชอบ 2 เรื่องส าคัญ คือ 
 1) ก าหนดวันน าร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญแล้วออกเผยแพร่ให้ประชาชนทราบในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับลงประชามตินี้สภาร่างรัฐธรรมนูญได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ประชาชนจ านวน 20 ล้านเล่ม  
 2) ก าหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 19 
สิงหาคม พ.ศ.2550 ซึ่งถือว่าเป็นการออกเสียงประชามติครั้งแรกในประเทศไทย โดยเป็นการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 29 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2549 ที่
สภาร่างรัฐธรรมนูญได้มีการประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการ
เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 มารองรับ 
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  ผลจากคะแนนเสียงที่ให้ความเห็นชอบมากกว่าไม่เห็นชอบ ดังนั้นแล้วจึงถือว่า
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบให้น าร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่มาใช้บังคับ สภาร่างรัฐธรรมนูญได้รับทราบผลการออกเสียงประชามติในการประชุมครั้งที่ 
43/2550 วันที่  20 สิงหาคม พ.ศ.2550 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 124 ตอน 
45 ก ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ถัดมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 นายมีชัย ฤชุพันธุ์
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้น ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือทรงลงพระ
ปรมาภิไธยและได้ประกาศใช้ในวันเดียวกันในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 124 ตอนที่ 47 ก 
 
 4.1.3  เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550137 
 การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่
จัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549 นั้น คณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีการพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางหลักในการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
ที่ถือว่าเป็นเจตนารมณ์ท่ัวไปของรัฐธรรมนูญ 2550 ไว้ 3 กรอบหลัก คือ 
 แนวทางกรอบท่ี 1 ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการกระจายอ านาจ 

1. ควรมีการก าหนดสิทธิเสรีภาพให้ชัดเจน และขยายสิทธิและเสรีภาพให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
โดยระบุเรื่องการจ ากัดสิทธิให้ชัดเจน 

2. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง
ไว้ให้มากที่สุด โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยมีกลไกท าหน้าที่ส่งเสริมการใช้
สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

4. ควรบัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ ไว้ในรัฐธรรมนูญ 
5. ควรส่งเสริมให้มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 

 แนวทางกรอบท่ี 2 ว่าด้วยสถาบันการเมือง 
1. ควรมีสองสภา โดยสมาชิกวุฒิสภามีคุณสมบัติสูง 
2. ควรเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ต าแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใหม่ 
3. ควรจัดระบบการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน 
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4. ควรก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอิสระจากพรรคการเมืองการครอบง าทาง
การเมอืงและผลประโยชน์ทับซ้อน ในการท าหน้าที่นิติบัญญัติ 

5. นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีบทบัญญัติห้ามมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ทั้งในระหว่างการด ารงต าแหน่งและหลังจากพ้นต าแหน่ง 

6. ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบต่อสภา รวมทั้งให้พรรคการเมืองเสียงข้างน้อยในสภามี
บทบาทส าคัญในการตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างแท้จริง 

7. ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองอย่างแท้จริง และมีบทบัญญัติว่าด้วยการให้เงิน
สนับสนุนและเงินบริจาคพรรคการเมืองอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

8. ควรมีบทบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและข้าราชการ รวมทั้ง
บทก าหนดโทษ 

9. ควรมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการอย่างเหมาะสม 
 กรอบแนวทางท่ี 3 ว่าด้วยองค์กรตรวจสอบอิสระและศาล 

1. ควรคงองค์กรตรวจสอบอิสระและศาลไว้ทั้งหมด โดยปรับปรุงอ านาจหน้าที่ให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพขึ้น 

2. ปรับปรุงระบบการสรรหาองค์กรตรวจสอบอิสระให้มีอิสระและเป็นกลางอย่างแท้จริง ไม่
ควรให้วุฒิสภาเป็นองค์กรท าหน้าที่แต่งตั้งองค์กรตรวจสอบอิสระเพียงองค์กรเดียว 

3. ควรมีระบบการตรวจสอบการท างานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
4. ควรให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลและองค์กรตรวจสอบอิสระโดยตรง

ได้ง่ายขึ้น 
5. ระบบตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมาย ควรใช้ระบบไต่สวนโดยเร็ว 

 แนวทางการพิจารณาในด้านอื่นๆ 
1. ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขได้ 
2. บทเฉพาะกาลให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่จนครบวาระ 

 สรุป การจัดท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีจุดมุ่งหมายที่จะพา
ประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จัดให้มีการเลือกตั้ง แก้ปัญหาและ
ข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ก่อให้เกิดการผูกขาดอ านาจ
รัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม การเมืองที่ขาดความโปร่งใส ขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
ระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่ล้มเหลว และการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ได้รับการ
คุ้มครองและส่งเสริมอย่างเต็มที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงมี
เจตนารมณ์และหลักการส าคัญในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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1. การคุ้มครอง ส่งเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ 
2. การลดการผูกขาดอ านาจรัฐและขจัดการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม 
3. การท าให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 
4. การท าให้ระบบตรวจสอบมีความเข้มแข็งและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.2  เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่าด้วย
เร่ือง ผู้ตรวจการแผ่นดิน138    

  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ในมาตรา 242 ถึงมาตรา 245 โดยมีเจตนารมณ์ที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
สภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 34/2550 (เป็นพิเศษ) วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2550 วิเคราะห์ราย
มาตราได ้ดังนี้ 
 มาตรา 242 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค า 
แนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ใน
การบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
 ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็ นประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 
 ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และ
ให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 ให้มีส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

                                                           
138

 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สภาร่างรัฐธรรมนูญ, คณะกรรมาธิการวิสามัญ
บันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุม , เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550), 
หน้า 231-233. 
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 เจตนารมณ์ เพ่ือก าหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และก าหนดหน่วยธุรการของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่เดิมใช้ชื่อว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” แต่เนื่องจากอ านาจ
หน้าที่ที่เปลี่ยนไป โดยให้มีหน้าที่ตรวจจริยธรรมของนักการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองด้วย 
ท าให้ไม่เหมาะสมในการเป็นองค์กรของรัฐสภาอีกต่อไป  เนื่องจากต้องตรวจสอบสมาชิกรัฐสภา  
จึงเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ใหม่ 
 การก าหนดให้มีประธานผู้ตรวจการแผ่นดินท าหน้าที่เป็นผู้แทนของคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในการด าเนินการต่างๆ เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากแต่ละคนย่อมมีอิสระในตนเอง 
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่จะต้องมีมติของคณะผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรณีใดที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะท างานเป็นอิสระ จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 หมายเหตุ 

1. หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่เปลี่ยนชื่อ
เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน 

2. หลักการมีผู้ตรวจการแผ่นดินบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่5) พุทธศักราช 2538 เป็นครั้งแรก 
 มาตรา 243 การสรรหาและการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินให้น าบทบัญญัติมาตรา 206 และ
มาตรา 207 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาจ านวนเจ็ดคนประกอบด้วย 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน และบุคคล
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน และให้น าบทบัญญัติมาตรา 
231 (1) วรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 เจตนารมณ์เพ่ือก าหนดกระบวนการในการสรรหาและการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดิน
เช่นเดียวกับกระบวนการในการสรรหาและเลือกองค์กรอิสระต่างๆ 
 เนื่องจาก องค์กรตรวจสอบและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ถูกแทรกแซงและล้มเหลวในการท างาน การปรับปรุงระบบตรวจสอบโดยการ
ปรับปรุงระบบสรรหาองค์กรตรวจสอบ เพ่ือให้ได้คนที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยก าหนดให้
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นคณะบุคคลสรรหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ139 

                                                           
139 สมคิด เลิศไพฑูรย์, “ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า, หน้า 21. 
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 หมายเหตุ หลักการดังกล่าวนี้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครั้งแรก โดยบัญญัติวิธีการ
สรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ในรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 มาตรา 244 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1)  พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนในกรณี 
 (ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 (ข)  การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ก็ตาม 
 (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่  โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีของศาล 
 (ง) กรณีอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 (2)  ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
มาตรา 279 วรรคสาม และมาตรา 280 
 (3)  ติดตาม ประเมินผล และจัดท าข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญรวมตลอดถึง
ข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็น 
 (4)  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี  สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผย
ต่อสาธารณะด้วย 
 การใช้อ านาจหน้าที่ตาม (1) (ก) (ข) และ (ค) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินด าเนินการเมื่อมีการ
ร้องเรียน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระท าดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของประชาชนส่วนรวมหรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและ
สอบสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได้ 
 เจตนารมณ์เพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบบการ
ท างานของผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นการตรวจสอบทั้งองค์กรและตัวบุคคลในภาพรวม  แต่ไม่รวมถึง
การตรวจสอบพิจารณาอรรถคดีของศาล ทั้งนี้ เพ่ือมิให้กระทบถึงความเป็นอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีของศาล รวมทั้งการติดตามและด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเพ่ิมอ านาจติดตามการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเพราะที่ผ่านมา
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ไม่มีองค์กรใดเป็นองค์กรหลักที่ท าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเป็นหลักประกันได้
ว่าภาครัฐจะมีการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วน140 
 การปรับปรุงอ านาจหน้าที่และระบบการท างานของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือท าให้การใช้สิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนมีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุ้มครองอย่างชัดเจน จึงก าหนดเพ่ิมเติมให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการมิชอบ อันมี
ผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวมได้โดยไม่ต้องมีการร้องเรียนก่อน141 กล่าวคือผู้ตรวจการแผ่นดิน
สามารถหยิบยกเรื่องที่เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยส่วนรวม หรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะโดยไม่จ าเป็นต้องมีการร้องเรียน รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การติดตามประเมินผลและจัดท าข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ และข้อพิจารณาเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็นให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดูแลเฉพาะต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการประจ าระดับสูง
เท่านั้น เพื่อให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 การจัดให้มีระบบตรวจสอบการท างานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรม โดยไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษา  
อรรคคดีของศาล และก าหนดให้กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
อันเนื่องมาจากการใช้อ านาจตามกฎหมายหรือการด าเนินกิจกรรมทางปกครอง สามารถถูกตรวจสอบ
ได้โดยศาลปกครอง 
 หมายเหตุ หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่เพ่ิม
อ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และการติดตามการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
 มาตรา 245 ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ เมื่อ
เห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) บทบัญญั ติ แห่ ง กฎหมาย ใดมี ปั ญหา เ กี่ ย ว กั บคว ามชอบด้ ว ย รั ฐ ธ ร รมนูญ  
ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่
ชักช้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

                                                           
140 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สภาร่างรัฐธรรมนญู, คณะกรรมาธิการวิสามัญ

บันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุม, เรื่องเดิม, หน้า 234. 
141 สมคิด เลิศไพฑูรย์, “ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า, หน้า 18-22. 



90 

 (2) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของบุคคลใดตามมาตรา 244(1) (ก) มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้
ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 เจตนารมณ์ เพ่ือก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครองวินิจฉัยได้142 
 หมายเหตุ  หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 โดยปรับปรุงถ้อยค าเพ่ือให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
4.3  อง ค์กรตุลาการอ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    

พุทธศักราช 2550 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 197 บัญญัติว่า การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาล ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ  
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ผู้พิพากษาและตุลาการจึงมีอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย143 
 ศาลจึงเป็นสถาบันหนึ่งในสามของอ านาจอธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อ านาจ
อธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งก าหนดให้มีศาล 4 ประเภท 
ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร  ซึ่งในบทนี้ จะขอกล่าวเฉพาะ
โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของทั้ง 4 ศาลเท่านั้น เพ่ือน าข้อมูลมาพิจารณาเพ่ิมเติมในการวิเคราะห์ 
แนวทางการปฏิบัติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ตุลาการ 
 
 
 
 

                                                           
142 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สภาร่างรัฐธรรมนญู, คณะกรรมาธิการวิสามัญ

บันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุม, เรื่องเดิม, หน้า 235. 
143 วิชา มหาคุณ, “อ านาจตุลาการ: องค์ประกอบใหม่เพ่ือการด ารงความยุติธรรมในสังคม,”  

วารสารสถาบันพระปกเกล้า 5, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2550): 1. 
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 4.3.1 ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าก่อให้เกิดปัญหา 3 ประการ ได้แก่144 

1. ปัญหาที่ เ กิ ด จ าก โค ร งส ร้ า ง ของศาล รั ฐ ธ ร รมนูญ  เ ช่ น  อ งค์ ป ร ะกอบของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ องค์คณะของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและท าค าวินิจฉัย และการออกข้อก าหนดของศาลรัฐธรรมนูญ 

2. ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีข้อครหาว่าฝ่ายรัฐบาล
ผูกขาดในการสรรหา 

3. ปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์และสถานะขององค์กร เช่น การเสนอเรื่องพร้อมความเห็น
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยที่ยังไม่ชัดเจน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงวางหลักเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
โดยก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนขององค์อ านาจ นั่นคือ คณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และส่วนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
  4.3.1.1  องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
    1)  องค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน่ง 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดให้ศาล
รัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งกับและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 8 คน 
โดย ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่ง 9 ปี นับตั้งแต่
วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียวตามมาตรา 208 นอกจากการ
พ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ตามมาตรา 209 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
 (3) ลาออก 
 (4) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 205 
 (5) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 207  
 (6) วุฒิสภามีมติตาม มาตรา 274 ให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 

                                                           
144 บรรเจิด สิงคเนติ, การปฏิรูปการเมืองศึกษา: กรณีขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ,  ใน 

เอกสารในการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2549 เรื่อง “ทิศทางของรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่”, วันที่ 28-29 มีนาคม 2550, ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี, หน้า 3. 
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   (7) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอ
การลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 2)  การสรรหา 
   ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากบุคคลตามมาตรา 204 ดังนี้ 
 (1) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาล
ฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จ านวน 3 คน 
 (2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จ านวน 2 คน 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
นิติศาสตร์อย่างแท้จริงและได้รับเลือกตามมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญ จ านวน 2 คน 
 (4) ผู้ ท รงคุณวุฒิ สาข ารั ฐศาสตร์  รั ฐประศาสนศาสตร์  หรื อ
สังคมศาสตร์อ่ืนๆ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและ
ได้รับเลือกตามมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญ จ านวน 2 คน 
   ในกรณีที่ไม่มีผู้พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้รับ
เลือก ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณีเลือก
บุคคลอ่ืนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 205 และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านนิติศาสตร์ที่เหมาะสมจะปฏิบัติหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี ให้ผู้รับเลือกแล้ว ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาล
รัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
   ในการสรรหาและเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาตรา 204 (3) และ (4) 
ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และประธานองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคนเป็นกรรมการ ท าหน้าที่สรรหา และคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ท าให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง แล้วน ารายชื่อผู้ที่รับเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา ซึ่งมติในการ
คัดเลือกต้องลงคะแนนแบบเปิดเผยและได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 
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   3)  อ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 9 ประการคือ 
 (1) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย และร่าง
ข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติก่อนที่จะประกาศใช้บังคับมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
 (2) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ประกาศใช้
บังคับแล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
 (3) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตรา 
พระราชก าหนดมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
 (4) การวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
กรรมาธิการ กระท าการใดเพ่ือให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่ 
 (5) การวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ระหว่าง
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรข้ึนไป 
 (6) การวินิจฉัยมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง การพิจารณา
อุทธรณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและ
เสรีภาพในทางการเมืองโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
 (7) การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี 
และกรรมการการเลือกตั้ง 
 (8) การวินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาก่อนหรือไม่  
 (9) อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ.2550 
  4.3.1.2  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 217 ก าหนดให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ต้องมาจากการเสนอของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และได้รับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 
  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2542 เป็นต้นมา โดยก าหนดให้ส านักงานศาล
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รัฐธรรมนูญเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่า 
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) รับผิดชอบงานธุรการ ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
2) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลค าสั่งและค าวินิจฉัยต่างๆ เกี่ยวกับงานของ

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
3) สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัยและเผยแพร่กิจการของศาลรัฐธรรมนูญ 
4) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย 

 4.3.1.3  วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ145  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 216 วรรคหก บัญญัติ
ว่า “วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” และบทเฉพาะกาล ตามมาตรา 300 วรรคห้า บัญญัติว่า “ในระหว่างที่
ยังมิได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีอ านาจออกข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัยได้ แต่ทั้งนี้ ต้องตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้” 
  ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญได้ออก “ข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท าค าวินิจฉัย พ.ศ.2550” ใช้บังคับแล้ว (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอน 96ก วันที่ 
21 ธันวาคม พ.ศ.2550) 
  กระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ มีข้ันตอน ดังนี้ 
  วิธีพิจารณาตามที่ก าหนดใน “ข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการ
ท าค าวินิจฉัย พ.ศ.2550” ให้ใช้ระบบไต่สวน วิธีพิจารณาใดซึ่งข้อก าหนดนี้มิได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะให้
น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ และ  
ไม่ขัดต่อข้อก าหนดนี้ 

1) การรับค าร้อง 
   ค าร้องที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญต้องท าเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค าที่สุภาพ 
และอย่างน้อยต้องมีรายการเก่ียวกับ  
 
 

                                                           

 145 ศาลรัฐธรรมนูญ, วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ, ค้นวันที่ 31 มีนาคม 2558 จาก 
http://www.constitutionalcourt.or.th/  
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 (1) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง 
 (2) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในค า 
ร้อง 
 (3) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิ พร้อมข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ที่เก่ียวข้อง 
 (4) ค าขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลด าเนินการอย่างใด พร้อมทั้ง
เหตุผลสนับสนุนโดยชัดแจ้ง 
 (5) ลงลายมือชื่อผู้ร้อง แต่ในกรณีที่เป็นการท าและยื่นหรือส่งค าร้อง
แทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบฉันทะให้ท าการดังกล่าวมาด้วย 
   เมื่อมีการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ประธานศาลรัฐธรรมนูญจะ
แต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประจ าคดีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นเจ้าของส านวน เว้นแต่กรณี
การยื่นค าร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วตามข้อก าหนดฯ ข้อ 17(5) หรือกรณีการยื่นค าร้องขอให้
พิจารณาวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ มีการเสนอการแปรญัตติหรือการกระท าด้วย
ประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย ตามข้อก าหนดฯ ข้อ 17(9) หรือกรณีที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจไม่แต่งตั้งตุลาการประจ าคดีก็ได้ (ข้อก าหนดฯ ข้อ 25) ใน
กรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องตรวจและมีค าสั่งไว้พิจารณาวินิจฉัยภายในสามวันนับแต่
วันที่ได้รับค าร้อง 
   2)  การพิจารณาค าร้อง 
   เมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประจ าคดีได้ตรวจสอบค าร้องแล้ว มีความเห็น
ได้ 2 กรณี ดังนี้ 
 (1) กรณีมีความเห็นว่ารับค าร้อง จะต้องท าเป็นค าสั่งรับค าร้องไว้
พิจารณาวินิจฉัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ข้อก าหนดฯ ข้อ 27 วรรคแรก) 
 (2) กรณีที่มีความเห็นว่าควรสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยให้ตุลา
การประจ าคดีเสนอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีความเห็น และหากศาล
รัฐธรรมนูญเห็นพ้องด้วย ก็ให้จัดท าเป็นค าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อก าหนดฯ ข้อ 27 วรรคสอง) แต่
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของตุลาการประจ าคดี ก็ให้ด าเนินการตาม
ความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อก าหนดฯ ข้อ 27 วรรคสาม) 
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   3)  การแจ้งผู้ร้องและส่งส าเนาค าร้องให้แก่ผู้ร้อง 
   เมื่อศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการประจ าคดี แล้วแต่กรณี มีค าสั่งรับค าร้องที่
มีคู่กรณีไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ให้ส่งส าเนาค าร้องแก่ผู้ถูกร้อง หรือมีค าสั่งแจ้งผู้ถูกร้องมารับส าเนา  
ค าร้องภายในระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญก าหนด เมื่อผู้ถูกร้องได้รับส าเนาค าร้องแล้ว ให้ยื่นค าชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับส าเนาค าร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ก าหนด และในกรณีที่ผู้ถูกร้องไม่ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับส าเนาค าร้อง 
หรือภายในระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญก าหนด หรือไม่มารับส าเนาค าร้องภายในก าหนดเวลาตามที่
ศาลรัฐธรรมนูญก าหนด ให้ศาลรัฐธรรมนูญด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป (ข้อก าหนดฯ ข้อ 29) 
   4)  การพิจารณาคด ี
   “การพิจารณาคด”ี ตามค านิยามในข้อก าหนดฯ ข้อ 4 หมายถึง การไต่สวน 
หรือการประชุมปรึกษาเพ่ือพิจารณาและวินิจฉัย 
 (1) การไต่สวน หมายความว่า การตรวจพยานหลักฐาน การนั่ง
พิจารณา หรือการสืบพยาน (ข้อก าหนดฯ ข้อ 4) โดยมีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 (1.1) การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย กล่าวคือ การไต่สวนของศาล
รัฐธรรมนูญต้องกระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญเห็นเป็นการสมควรเพ่ือรักษาความ
เรียบร้อยในบริเวณที่ท าการศาล หรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจ
ก าหนดบุคคลที่มีสิทธิอยู่ในห้องพิจารณาได้ และให้ปิดประกาศวันเวลาไต่สวนทุกครั้งไว้ ณ ที่ท าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ส าหรับประกาศก าหนดวันนัดไต่สวนครั้งแรกให้ส่งส าเนาประกาศแก่คู่กรณีไม่น้อย
กว่าสิบห้าวันก่อนวันนัด (ข้อก าหนดฯ ข้อ 32) 
 (1.2) การให้โอกาสคู่กรณีแสดงพยานหลักฐาน 
 (1.2.1)  คู่กรณีมีสิทธิอ้างตนเอง บุคคลและหลักฐานอ่ืนเป็น
พยานได้ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร และมีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐานและคัดส าเนา
พยานหลักฐานของตนเองหรือของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ณ ที่ท าการศาลในเวลาท าการได้ตามที่ศาล
รัฐธรรมนูญก าหนด โดยให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานพร้อมแสดงเหตุผล ความจ าเป็นในการอ้าง
พยานหลักฐานและวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว คู่กรณีอาจยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมพร้อม
แสดงเหตุผลความจ าเป็นได้ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร และพยานหลักฐานใดที่คู่กรณีไม่ได้ยื่น
บัญชีระบุพยานไว้ คู่กรณีไม่อาจน าเข้าสู่การพิจารณาคดีได้ เว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะอนุญาตเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม (ข้อก าหนดฯ ข้อ 33) 
 (1.2.2) เพ่ือให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และเป็นธรรม ศาลรัฐธรรมนูญอาจก าหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานก่อนก็ได้ และต้องแจ้งคู่กรณี
ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน และก่อนวันนัดตรวจ
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พยานหลักฐานดังกล่าวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญ และหาก
คู่กรณีจะยื่นบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติมต้องกระท าก่อนการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้น การยื่นบัญชี
ระบุพยานเพิ่มเติมภายหลังการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้นจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล
รัฐธรรมนูญ โดยผู้ขอต้องแสดงเหตุอันสมควรว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเป็นกรณี
จ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม (ข้อก าหนดฯ ข้อ 34)  
 (1.2.3) ในวั นนั ดตรวจพยานหลั กฐ าน ให้ คู่ ก รณีน า
พยานหลักฐานทั้งหมดยื่นต่อศาลเพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าว โดย
ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการประจ าคดีหรือตุลาการคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจะสอบถามคู่กรณี
ถึงความเกี่ยวข้องกับประเด็นและความจ าเป็นที่ต้องสืบพยานหลักฐานที่อ้างอิงตลอดจนการยอมรับ
พยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจดบันทึกรายงานการพิจารณาคดีไว้ เมื่อเสร็จแล้วศาลรัฐธรรมนูญ
จะก าหนดวันนัดสืบพยาน และแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (ข้อก าหนดฯ ข้อ 35) 
 (1.2.4) การไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ ให้คู่กรณีซักถาม
เฉพาะประเด็นที่ศาลก าหนดและให้มีการสืบพยานหลักฐานที่คู่กรณีไม่รับกัน (ข้อก าหนดฯ  
ข้อ 36) ในการไต่สวนของศาล หากศาลเห็นว่า คดีใดมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลจะงดการไต่สวนก็ได้ (ข้อก าหนดฯ ข้อ 37) การไต่สวนพยานบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญ ให้ศาลก าหนดและกระท าเท่าที่จ าเป็น และให้ศาลสอบถามพยานบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญเอง โดยก่อนท าการไต่สวนให้ศาลแจ้งให้พยานทราบถึงประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะท าการ
ไต่สวน แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นโดยวิธีแถลงด้วยตนเองหรือตอบค าถามของศาล ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตให้คู่กรณีซักถามพยานเพ่ิมเติมตามประเด็นและ
ข้อเท็จจริงที่ศาลก าหนดไว้ก็ได้ โดยให้ฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ซักถามก่อน (ข้อก าหนดฯ ข้อ 38) 
 (1.3) การให้โอกาสคู่กรณีสืบพยานที่อยู่นอกที่ท าการศาล 
กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญอาจอนุญาตให้สืบพยานที่อยู่นอกที่ท าการศาลตามที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
หรือทั้งสองร้องขอโดยระบบการประชุมทางวีดิทัศน์ได้ โดยให้ฝ่ายที่ร้องขอเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือจัดให้
มีระบบดังกล่าวและเป็นผู้เสียค่าใช้ในการนี้ทั้งหมด (ข้อก าหนดฯ ข้อ 39) 
 (1.4) การให้โอกาสคู่กรณีร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดีหรือ
ปิดคดี คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีสิทธิร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดีหรือ 
ปิดคดี โดยให้กระท าได้ตามท่ีศาลเห็นสมควร การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของคู่กรณีต้องท าเป็น
หนังสือ เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้กระท าด้วยวาจา การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีด้วยวาจา  
ให้ผู้ร้องเป็นผู้แถลงก่อนและให้ผู้ถูกร้องแถลงในล าดับถัดไป การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีด้วย
วาจาของแต่ละฝ่าย ศาลจะซักถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้แถลงในระหว่างการแถลง หรือภายหลัง
การแถลงก็ได้ (ข้อก าหนดฯ ข้อ 43) 
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 (2) การประชุมปรึกษาเพ่ือพิจารณาและวินิจฉัย 
 (2.1) ในการประชุมปรึกษาเพ่ือพิจารณาและวินิจฉัย คู่กรณี 
พยานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะให้ข้อเท็จจริงหรือความเห็นแล้วแต่กรณีเป็นหนังสือก็ได้ โดยต้องได้รับ
อนุญาตจากศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อก าหนดฯ ข้อ 44) 
 (2.2) องค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีและการท า
ค าวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการไม่น้อยกว่าห้าคน (ข้อก าหนดฯ ข้อ 24 วรรคแรก) 
   5)  การท าค าวินิจฉัยหรือค าสั่ง 
 (1) องค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีและการท า 
ค าวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการไม่น้อยกว่าห้าคน ตุลาการซึ่งไม่ได้ร่วมในการพิจารณาคดีใด  
ย่อมไม่มีอ านาจในการท าค าวินิจฉัยคดีนั้น และค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก  
เว้นแต่มีบัญญัติเป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญ (ข้อก าหนดฯ ข้อ 24) 
 (2) ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท าความเห็นในการวินิจฉัย
ในส่วนของตนเป็นหนังสือ พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ เมื่อการลงมติ  
เสร็จสิ้น ให้ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะจัดท าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อก าหนดฯ ข้อ 54  
วรรคแรก) ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือค ากล่าวหา 
สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง (ข้อก าหนดฯ ข้อ 53 วรรคแรก)  
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุล าการที่เป็นองค์คณะทุกคน  
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ข้อก าหนดฯ ข้อ 54 วรรคสาม) 
 (3) ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้มีผลในวันอ่าน (ข้อก าหนดฯ ข้อ 
55 วรรคสอง) ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยค าร้องที่มีคู่กรณี ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง
สองฝ่าย แล้วแต่กรณีทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา ให้ศาลบันทึกไว้และให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นได้อ่าน
โดยชอบแล้ว (ข้อก าหนดฯ ข้อ 55 วรรคสาม) ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยค าร้องที่ไม่มี  
ผู้ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแก่ผู้ร้องและให้ถือว่าวันที่ศาล
รัฐธรรมนูญลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในค าวินิจฉัยเป็นวันอ่าน (ข้อก าหนดฯ ข้อ 55 วรรคสี่) 
 (4) ค าสั่งจ าหน่ายค าร้อง และค าสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณาต้อง
ประกอบด้วยความเป็นมาโดยย่อของค าร้อง ความเห็นประกอบ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่ยกข้ึนอ้างอิง (ข้อก าหนดฯ ข้อ 56 วรรคแรก) 
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ภาพที่ 4.1 แสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 

ผู้ร้องยื่นค าร้อง 

ประธานศาลหรือตุลาการที่ศาลมอบหมาย
ท าการแต่งตั้งตลุาการประจ าคด ี

กรณไีม่ได้แต่งตั้งตลุาการประจ าคดี 
หรือกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

ตุลาการประจ าคดตีรวจและมคี าสัง่ภายใน 
15 วันนับตั้งแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

ศาลตรวจและมีค าสั่งภายใน 3 วัน
นับตั้งแต่วันท่ีไดร้ับค าร้อง 

กรณีมคีวามเห็น 

รับไว้พิจารณาวินิจฉัย 
กรณีมคีวามเห็น 

ไม่รับไว้พิจารณา
วินิจฉยั 

กรณีมคีวามเห็น 

ไม่รับไว้พิจารณา 

กรณีมคีวามเห็น 

รับไว้พิจารณา
วินิจฉัย 

 ศาลไม่เห็น
พ้องด้วยและ
มีค าสั่งให้รับ
ไว้พิจารณา

วินิจฉัย 

น าค าร้องเข้าสู่การพิจารณา
ของศาลภายใน 7 วัน 

นับแต่มีความเห็น 

ศาล 

เห็นพ้องด้วย 

จัดท าค าสั่งและ
แจ้งผู้ร้องทราบ 

คดีมีผูร้้อง คดีไมม่ีผูร้้อง 

คดีไมม่ีผูร้้อง 

 

คดีมีผูร้้อง 

 
ส่งส าเนาค าร้องแก่ผู้ถูกร้องหรือมคี าสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับส าเนา 

ค าร้องเพื่อจัดท าและยื่นค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วัน
นับแต่วันรับส าเนาค าร้อง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

ศาลอาจมีค าสั่งให้ผูเ้กี่ยวข้องช้ีแจงก็ได้ ท้ังนี้ในการด าเนินกระบวนพจิารณา
ต่อไป หากศาลเห็นว่าคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวนิิจฉัยได้ 

ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ท าการไตส่วนก็ได้ 

กรณีศาล 

ไม่ท าการไตส่วน 

กรณีศาล 

ท าการไตส่วน 
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4.3.2  ศาลปกครอง 
 ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
เอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน อันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตาม
กฎหมายหรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติรวมทั้งมีอ านาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติ  
ให้อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง  
 อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น  
  4.3.2.1  องค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน่ง 
  ศาลปกครองแบ่งออกเป็นสองชั้น คือ ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น 
โดยศาลปกครองชั้นต้น ได้แก่ ศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาค และจะมีศาลปกครอง
ชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้ 
 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองได้ก าหนดถึง
คุณสมบัติของตุลาการศาลปกครองชั้นต้นไว้ว่า ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35  ปี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน และมีคุณสมบัติอ่ืน
ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น เป็นข้าราชการ ผู้พิพากษา อัยการ อาจารย์  หรือทนายความ ส่วน
คุณสมบัติของตุลาการศาลปกครองสูงสุด ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 45  ปี และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ต่างๆ เช่น เดียวกับคุณสมบัติของตุลาการศาลปกครองชั้นต้น146  
   1)  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 226 
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
  (1) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้ าคนซึ่ ง เป็นตุลาการใน 
ศาลปกครองและได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วยกันเอง 
  (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาสองคนและจาก
คณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน 

                                                           
146 นันทวัฒน์ บรมานันท์, กฎหมายปกครอง (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), หน้า 445. 
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   คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีแต่ไม่ครบสามคน ถ้า
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจ านวนไม่น้อยกว่าหกคนเห็นว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความ
เห็นชอบ ให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจ านวนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบและองค์ประชุม
พิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้ 
   2)  การสรรหา 
   การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้แต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
ตุลาการศาลปกครอง และวุฒิสภาก่อน แล้วจึงน าความกราบบังคมทูล 
   การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองให้ด ารงต าแหน่งประธานศาลปกครอง
สูงสุดนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแล้ว  
ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคับทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งต่อไป 
   การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการใน 
ศาลปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ 
   ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจ านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองก าหนด 
   3)  อ านาจหน้าที่ 
   กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองก าหนด
อ านาจหน้าที่ของศาลปกครอง ดังนี้  
 (1)  อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาคดี 
     (1.1)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐฝ่ายปกครองออกกฎหรือค าสั่งทางปกครอง หรือการกระท าทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และขอให้ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนกฎ ค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าดังกล่าว 
     (1.2)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐฝ่ายปกครองละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร และขอให้ศาลปกครองพิพากษาสั่งให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 
     (1.3)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดทางปกครองหรือความ
รับผิดชอบอย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย 
หรือการละเลยต่อหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และขอให้ศาลปกครองพิพากษาสั่งให้
มีการชดใช้ค่าเสียหาย 
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     (1.4)  คดี พิพาท เกี่ ย วกับสัญญาทางปกครอง  และขอให้ 
ศาลปกครองพิพากษาสั่งให้มีการให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท า
การ 
 (2)  ข้อพิพาทท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองสูงสุด มีดังต่อไปนี้ 
    (2.1)  คดีพิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาทตามที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศก าหนด 
    (2.2)  คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราช
กฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
    (2.3)  คดีที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง
สูงสุด 
    (2.4)  คดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
 (3)  คดีท่ีไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 
    กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ได้บัญญัติถึงข้อพิพาทท่ีไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครองไว้ดังนี้ 
     (3.1)  การด าเนินการเก่ียวกับศาลทหาร 
     (3.2)  การด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
     (3.3)  คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาล
แรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาล
ช านัญพิเศษอ่ืน 
  4.3.2.2  ส านักงานศาลปกครอง 
  ศาลปกครองมีหน่วยธุรการของศาลปกครองที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงาน
ศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด 
  การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ต้องมาจากการเสนอของประธานศาล
ปกครองสูงสุดและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้ 
  ส านักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนินการอ่ืน ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 1) รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง 
 2) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองโดยตรง ตามค าสั่งของศาลปกครอง 
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 3) ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับของศาลปกครอง 
 4) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลปกครอง หรือหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดี 
 5) จัดพิมพ์และเผยแพร่ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง 
 6) จัดให้มีการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ของตุลาการศาลปกครอง 
และ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 
  4.3.2.3  กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครอง147 
  กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองมี 15 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อเจ้าหน้าที่ของศาลหรือส่งทางไปรษณีย์ 
  ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่รับค าฟ้องตรวจค าฟ้องเบื้องต้นและออกใบรับให้ผู้ฟ้องคดี 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศ า ล ป ก ค ร อ ง แ ล ะ วิ ธี พิ จ า ร ณ า ค ดี ป ก ค ร อ ง  
พ.ศ.2542      

มาตรา 46 ค าฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง ในการนี้อาจยื่นค า
ฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และเพ่ือประโยชน์ในการนับอายุความให้ถือว่า  วันที่ส่งค า
ฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครอง 

2. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการ พิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2543  

 ข้อ 35 ค าฟ้องที่ยื่นต่อศาลปกครอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลลงทะเบียนคดีใน
สารบบความและออกใบรับให้ผู้ฟ้องคดี แล้วตรวจค าฟ้องในเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าเป็นค าฟ้องที่สมบูรณ์
ครบถ้วนให้เสนอค าฟ้องดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพ่ือด าเนินการต่อไป ถ้าเห็นว่าค าฟ้อง
นั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้ฟ้องคดีช าระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลแนะน าให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือ
เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง หรือผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขค าฟ้องหรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมศาล
ให้ครบถ้วนภายในระยะที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอค าฟ้องดังกล่าวต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

                                                           

 147 ศาลปกครอง, กระบวนการการพิจารณาคดีปกครอง, ค้นวันที่ 31 มีนาคม 2558 จาก 
http://www.admincourt.go.th/  
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  ขั้นตอนที่ 3 สรุปค าฟ้องเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น สั่งจ่ายให้องค์คณะและ 
ตั้งตุลาการผู้แถลงคดี 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  
มาตรา 56 วรรคแรก เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองใด การจ่ายส านวนคดีในศาล

ปกครองนั้นให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่มีการจัดองค์คณะที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทคดีด้านใดด้านหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ ต้องจ่ายส านวนคดีให้ตรงกับความเชี่ยวชาญขององค์คณะที่จัดไว้ 
 (2) ในกรณีที่มีการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบคดีขององค์คณะ ต้องจ่ายส านวนคดีที่มีมูล
คดีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้แก่องค์คณะที่จัดไว้ 
 (3) ในกรณีที่ไม่มีการจัดองค์คณะตาม (1) หรือ (2) หรือมีการจัดไว้ลักษณะเดียวกัน
หลายองค์คณะ หรือองค์คณะที่รับผิดชอบคดีดังกล่าวมีคดีค้างการพิจารณาอยู่เป็นจ านวนมากซึ่งหาก
จ่ายส านวนคดีให้แก่องค์คณะนั้นจะท าให้คดีล่าช้าหรือกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม ให้จ่าย
ส านวนคดีโดยใช้วิธีการใดท่ีไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายส านวนคดีให้แก่องค์คณะใด 
 2. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะ การจ่าย

ส านวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ ในคดีปกครอง การคัดค้าน
ตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบ
อ านาจให้ด าเนินคดีปกครองแทน พ.ศ.2544 

 ข้อ 8 ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเป็นผู้จ่ายส านวน
ให้แก่องค์คณะโดยก าหนดให้ตุลาการผู้แถลงคดีคนหนึ่งเป็นตุลาการผู้แถลงคดีส าหรับคดีนั้น  
 การก าหนดให้ตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดคนใดเป็นตุลาการผู้แถลงคดี
ในคดีใดจะต้องไม่ปรากฏว่าตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดนั้นเป็นหรือเคยเป็นองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาหรือเป็นหรือเคยเป็นตุลากการผู้แถลงคดีส าหรับคดีนั้นในศาลปกครองชั้นต้น 
  เมื่อองค์คณะได้รับส านวนแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะแต่งตั้งตุลาการศาลปกครอง
คนหนึ่งในองค์คณะนั้นเป็นตุลาการเจ้าของส านวน ทั้งนี้ ตุลาการหัวหน้าคณะจะแต่งตั้งตนเองเป็น
ตุลาการเจ้าของส านวนก็ได้ 
  ขั้นตอนที่ 4 องค์คณะจ่ายให้ตุลาการเจ้าของส านวน 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  
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  มาตรา 56 วรรคสอง เมื่อองค์คณะในศาลปกครองใดได้รับส านวนคดีแล้ว ให้ตุลา
การหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดหรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นในองค์คณะนั้น 
แล้วแต่กรณี แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองในคณะของตนคนหนึ่งเป็นตุลาการเจ้าของส านวน เพ่ือเป็น
ผู้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงจากค าฟ้อง ค าชี้แจงของคู่กรณี และรวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยมีพนักงานคดีปกครองเป็นผู้ช่วยด าเนินการตามที่ตุลาการเจ้าของส านวน
มอบหมาย 
  เมื่อได้มอบส านวนคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของส านวนคนใดแล้ว หรือได้จ่ายส านวนคดี
ให้แก่องค์คณะใดแล้ว ห้ามมิให้มีการเรียกคืนส านวนคดีหรือโอนส านวนคดี เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
 1. เมื่อมีการโอนคดีตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ก าหนด 
 2. เมื่อมีการคัดค้านตุลาการเจ้าของส านวนส าหรับกรณีเรียกคืนส านวนหรือตุลา
การศาลปกครองในองค์คณะพิจารณาพิพากษานั้นถูกคัดค้าน หรือไม่ครบองค์คณะส าหรับกรณีโอน
ส านวน 
 3. เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนหรือองค์คณะพิจารณาพิพากษามีคดีค้างการ
พิจารณาอยู่เป็นจ านวนมากซึ่งจะท าให้การพิจารณาคดีล่าช้า และตุลาการเจ้าของส านวนหรือองค์
คณะพิจารณาพิพากษาขอสละส านวนคดีที่ตนรับผิดชอบอยู่ 
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะการจ่ายส านวน 
การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอ านาจให้ด าเนินคดีปกครองแทน พ.ศ.2544 
  ข้อ 9 เมื่อได้จ่ายส านวนคดีแก่องค์คณะใดหรือมอบส านวนคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของ
ส านวนคนใดแล้ว นอกจากกรณีตามมาตรา 56 วรรคสาม (2) และ (3) ห้ามมิให้มีการเรียกคืนส านวน
คดีหรือโอนส านวนคดี เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
 1. เมื่อปรากฏเหตุใดๆ อันเป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น และประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นสั่ง
เรียกคืนส านวนคดีหรือโอนส านวนคดี 
 2. เมื่อมีการโอนคดีตามข้อ 79 หรือข้อ 81 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543  
  ขั้นตอนที่ 5 ตุลาการเจ้าของส านวนพิจารณาค าฟ้องว่าเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของ
ศาลปกครองและเป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองหรือไม่ 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  
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  มาตรา 57 ให้ตุลาการเจ้าของส านวนท าหน้าที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นใน
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาตลอดจนด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี
นั้น 
  ในระหว่างการด าเนินการของตุลาการเจ้าของส านวนตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดโอกาสให้
คู่กรณีได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพ่ือ
ยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าได้รวบรวม
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพียงพอแล้ว ให้ตุลาการเจ้าของส านวนท าความเห็นเสนอให้องค์คณะ
พิจารณาพิพากษาเพ่ือพิจารณาคดีต่อไป 
  ในการให้โอกาสคู่กรณีตามวรรคสอง ให้ตุลาการเจ้าของส านวนก าหนดให้คู่กรณี
แสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าคู่กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ถือว่าคู่กรณีที่ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนั้นไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับ
ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแล้วแต่กรณี และให้ศาลปกครองพิจารณา
พิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม 
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543  
  ข้อ 37 วรรคสอง ให้ตุลาการหัวหน้าคณะแต่งตั้งตุลาการในองค์คณะคนหนึ่งเป็น
ตุลาการเจ้าของส านวน แล้วให้ตุลาการเจ้าของส านวนตรวจค าฟ้อง ถ้าเห็นว่าเป็นค าฟ้องที่ไม่สมบูรณ์
ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้ หรือผู้ฟ้องคดีช าระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ให้ตุลาการเจ้าของ
ส านวนมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้า
ไม่มีการแก้ไขหรือช าระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะที่ก าหนด หรือข้อที่ไม่สมบูรณ์
ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง ให้ตุลา
การเจ้าของส านวนเสนอองค์คณะสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาและสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
  ข้อ 38 ในกรณีที่ศาลสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้ศาลมี
อ านาจสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคด ี
  ขั้นตอนที่ 6 ศาลสั่งรับค าฟ้องไว้พิจารณา และส่งส าเนาค าฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดี 
ท าค าให้การ 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543 
  ข้อ 42 เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าค าฟ้องได้เป็นค าฟ้องที่สมบูรณ์ครบถ้วน 
ให้มีค าสั่งรับค าฟ้องและมีค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีท าค าให้การ โดยส่งส าเนาค าฟ้องและส าเนา
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พยานหลักฐานไปด้วย ในกรณีที่เห็นสมควร จะก าหนดประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องให้การ หรือให้จัดส่ง
พยานหลักฐานที่เกี่ยวของหรือที่จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลด้วยก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่
ก าหนดไว้ในข้อ 61  
  ในกรณีที่พยานหลักฐานประกอบค าฟ้องมีปริมาณหรือสภาพที่ท าให้การส่งส าเนา
ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นภาระแก่ศาลเป็นอย่างมาก ให้ส่งส าเนาค าฟ้องไปพร้อมกับรายการ
พยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาจขอดูหรือขอรับได้ที่ศาล ให้ผู้ถูกฟ้องคดียื่นค าให้การโดย 
ชัดแจ้งแสดงการปฏิเสธหรือยอมรับข้อหาที่ปรากฏในค าฟ้องและค าขอท้ายฟ้อง และเหตุแห่งการนั้น 
พร้อมส่งพยานหลักฐานตามที่ตุลาการเจ้าของส านวนก าหนด โดยจัดท าส าเนาค าให้การและส าเนา
พยานหลักฐานดังกล่าวที่รับรองถูกต้องหนึ่งชุดหรือตามจ านวนที่ตุลาการเจ้าของส านวนก าหนดยื่นมา
พร้อมกับค าให้การด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าฟ้อง หรือภายในระยะเวลาที่
ศาลก าหนด 
  ข้อ 44 ผู้ถูกฟ้องคดีจะฟ้องแย้งมาในค าให้การก็ได้ ค าฟ้องแย้งนั้นให้ถือเสมือนเป็น
ค าฟ้องใหม ่
  ในกรณีที่ค าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับค าฟ้องเดิม ให้ตุลาการเจ้าของ
ส านวนสั่งไม่รับค าฟ้องแย้ง ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 
  ข้อ 45 ในกรณีที่ตุลากการเจ้าของส านวนเห็นว่าค าให้การของผู้ถูกฟ้องคดีไม่
ครบถ้วน หรือชัดเจนเพียงพอ จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีด าเนินการแก้ไขหรือจัดท าค าให้การส่งมาใหม่ก็ได้ 
  ขั้นตอนที่ 7 ศาลส่งส าเนาค าให้การให้ผู้ฟ้องคดีท าค าคัดค้านค าให้การภายใน
ก าหนดเวลา 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543 
  ข้อ 47 เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นค าให้การแล้ว ให้ศาลส่งส าเนาค าให้การพร้อมทั้งส าเนา
พยานหลักฐานไปยังผู้ฟ้องคดีเพ่ือให้ผู้ฟ้องคดีคัดค้านหรือยอมรับค าให้การหรือพยานหลักฐานที่ผู้ถูก
ฟ้องคดียื่นต่อศาล ในการนี้ ตุลาการเจ้าของส านวนจะก าหนดประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีต้องชี้แจง หรือให้
จดัส่งพยานหลักฐานใดๆ ก็ได้ 
  ถ้าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะคัดค้านค าให้การ ให้ท าค าคัดค้านค าให้การยื่นต่อศาลพร้อม
ส าเนาหนึ่งชุดหรือตามจ านวนที่ศาลก าหนด ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าให้การ 
หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
  ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะท าค าคัดค้านค าให้การ แต่ประสงค์จะให้ศาลพิจารณา
พิพากษาต่อไป ให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งเป็นหนังสือให้ศาลทราบภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 
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  ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ด าเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ศาลจะสั่งจ าหน่ายคดีออก
จากสารบบความก็ได้ 
  ขั้นตอนที่ 8 ศาลส่งค าคัดค้านค าให้การให้ผู้ถูกฟ้องคดีท าค าให้การเพ่ิมเติม 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543  
  ข้อ 49 ให้ศาลส่งส าเนาค าคัดค้านค าให้การของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพ่ือยื่น
ค าให้การเพ่ิมเติมต่อศาลพร้อมส าเนาหนึ่งชุดหรือตามจ านวนที่ศาลก าหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับส าเนาค าคัดค้านค าให้การ หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด เมื่อศาลได้รับค าให้การ
เพ่ิมเติมจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ให้ส่งส าเนาค าให้การเพิ่มเติมนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี 
  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นค าให้การเพ่ิมเติม
แล้ว หากตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมี
ค าสั่งชี้ขาดคดีได้แล้ว ให้ตุลาการเจ้าของส านวนมีอ านาจจัดท าบันทึกตามข้อ 60 เสนอองค์คณะเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 9 ศาลตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543  
  ข้อ 50 ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความ
เหมาะสม ในการนี้ศาลอาจแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีที่ปรากฏในค าฟ้อง ค าให้การ ค าคัดค้าน 
ค าให้การ หรือค าให้การเพ่ิมเติม ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเช่นว่านั้น ศาลอาจด าเนินการตามที่
ก าหนดในส่วนนี้หรือตามท่ีศาลเห็นสมควร 
  ในการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล ถ้าต้องการมีการให้ถ้อยค าของคู่กรณี พยาน 
หรือบุคคลใดๆ ให้ศาลเป็นผู้ซักถาม 
  ข้อ 51 ศาลมีอ านาจออกค าสั่งเรียกคู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าได้
ตามท่ีเห็นสมควร 
  ค าสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งจะก าหนดประเด็นข้อเท็จจริงที่จะท าการไต่สวนไว้ด้วยก็
ได ้
  ศาลต้องแจ้งก าหนดการไต่สวนให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าเพ่ือเปิดโอกาสให้
คู่กรณีนั้นคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ แต่ถ้าข้อเท็จจริงที่จะท าการไต่สวนเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มี
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ผลกระทบต่อการพิจารณาพิพากษาคดี หรือคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อเท็จจริงนั้นมาก่อนแล้ว ศาล
จะไม่แจ้งก าหนดการไต่สวนให้คู่กรณีนั้นทราบก็ได้ 
  พยานที่ศาลมีค าสั่งเรียกมาให้ถ้อยค าอาจเสนอพยานหลักฐานใดๆ เพ่ือประกอบการ
ให้ถ้อยค าของตนได้ ถ้าพยานหลักฐานนั้นอยู่ในประเด็นที่ศาลมีค าสั่งให้มีการไต่สวน 
  ขั้นตอนที่ 10 สรุปส านวนน าเสนอองค์คณะและอธิบดี ส่งสรุปข้อเท็จจริงคู่กรณี 
และก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543  
  ข้อ 60 เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากค าฟ้อง ค าชี้แจงของ
คู่กรณี รวมทั้งข้อเท็จจริงอ่ืนที่ศาลมาตามหมวด 2 แล้ว เห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะ
พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดีได้แล้ว ให้จัดท าบันทึกของตุลากการเจ้าของส านวนและเสนอ
บันทึกดังกลา่วพร้อมส านวนคดีให้องค์คณะเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  บันทึกของตุลาการเจ้าของส านวนประกอบด้วย 
 (1) สรุปข้อเท็จจริ งที่ ได้จากค า ฟ้องและเอกสาร อ่ืนๆ ของคู่ กรณีรวมทั้ ง
พยานหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏในส านวนคดี และสรุปค าขอของผู้ฟ้องคดี 
 (2) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ซึ่งประกอบด้วยประเด็นที่เกี่ยวกับอ านาจศาล 
ประเด็นเก่ียวกับเงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง และประเด็นที่เป็นเนื้อหาของคดี ตามล าดับ 
 (3) ความเห็นของตุลากการเจ้าของส านวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยและค า
ขอของผู้ฟ้องคด ี
  สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนตาม (1) ให้ส่งให้แก่คู่กรณีตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 59 วรรคสอง 
  ข้อ 62 เมื่อองค์คณะได้รับส านวนคดีจากตุลาการเจ้าของส านวนแล้ว หากเห็นว่าไม่
มีกรณีที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ให้ตุลาการหัวหน้าคณะมีค าสั่งก าหนดวันหนึ่งวันใดเป็นวัน
สิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนั้น 
  ให้ศาลแจ้งให้คู่กรณีทราบก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสิบวัน 
  บรรดาค าฟ้องเพ่ิมเติม ค าให้การ ค าคัดค้านค าให้การ ค าให้การเพ่ิมเติม รวมทั้ง
พยานหลักฐานอ่ืนๆ ที่ยื่นต่อศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ศาลรับไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของส านวนคดี และไม่ต้องส่งส าเนาให้คู่กรณีที่เก่ียวข้อง 
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  ขั้นตอนที่ 11 ส่งส านวนให้ตุลาการผู้แถลงคดีจัดท าค าแถลงการณ์แล้วก าหนดวันนั่ง
พิจารณาครั้งแรก 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543  
  ข้อ 63 เมื่อก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้าคณะส่ง
ส านวนคดีให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพิจารณา หากอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมิได้สั่งการเป็นอย่างอ่ืน 
ให้ส่งส านวนคดีนั้นให้ตุลาการผู้แถลงคดีเพ่ือจัดท าค าแถลงการณ์โดยเร็ว 
  ค าแถลงการณ์ให้จัดท าเป็นหนังสือ เว้นแต่คดีใดเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องที่มี
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไม่ยุ่งยาก หรือเป็นค าแถลงการณ์ในค าขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาตามข้อ 72 หรือข้อ 76 ตุลาการผู้แถลงคดีจะเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาแทน ค า
แถลงการณ์เป็นหนังสือหลังจากท่ีได้หารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นและตุลาการหัวหน้าคณะแล้วก็
ได้ ในหารแถลงการณ์ด้วยวาจาตุลาการผู้แถลงคดีต้องจัดท าบันทึกค าแถลงการณ์ติดไว้ในส านวนคดี
ด้วย โดยจะจัดท าก่อนหรือหลังการเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 
  เมื่อตุลาการผู้แถลงคดีได้จัดท าค าแถลงการณ์เป็นหนังสือหรือสามารถเสนอค า
แถลงการณ์ด้วยวาจาได้แล้ว ให้องค์คณะก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกหลังจากที่ได้หารือกับ
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นแล้ว 
  ขั้นตอนที่ 12 นั่งพิจารณาคดี คู่กรณียื่นค าแถลงเป็นหนังสือก่อนวัน หรือระหว่างนั่ง
พิจารณา 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543  
  ข้อ 83 ในการพิจารณาคดี ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
เพ่ือให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าศาล เว้นแต่คดีที่ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสา
รบบ 
  ศาลต้องแจ้งก าหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน 
  ข้อ 84 ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก หากคู่กรณีประสงค์จะยื่นค าแถลงเป็นหนังสือ 
ตามมาตรา 59 วรรคสอง ให้ยื่นต่อศาลก่อนวันนั่งพิจารณาคดีหรืออย่างช้าที่สุดในระหว่างนั่งพิจารณา
คด ี



111 

  ค าแถลงตามวรรคหนึ่งจะยกข้อเท็จจริงที่ไม่เคยยกขึ้นอ้างไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่เป็น
ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นส าคัญในคดีซึ่งคู่กรณีผู้ยื่นสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจ าเป็นหรือพฤติการณ์
พิเศษที่ท าให้ไม่อาจเสนอต่อศาลได้ก่อนหน้านั้น แต่ศาลจะรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้เปิด
โอกาสให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแสดงพยานหลักฐานเพ่ือยื่นยันหรือหักล้างแล้ว 
  คู่กรณีมีสิทธิน าพยานหลักฐานมาสืบประกอบค าแถลงที่ยื่นตามวรรคหนึ่งได้ โดยให้
ศาลพิจารณาสั่งอนุญาตเท่าที่เก่ียวข้องกับค าแถลงและจ าเป็นแก่คดีเท่านั้น ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 
  ในวันนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีจะไม่มาศาลก็ได้ แต่ความในข้อนี้ไม่ตัดอ านาจศาลที่จะ
ออกค าสั่งเรียกให้คู่กรณี หน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า 
ให้ความเห็นเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ ให้แก่ศาล 
  ขั้นตอนที่ 13 ตุลาการผู้แถลงคดีเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจา 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543 
  ข้อ 88 ในวันนั่งพิจารณาคดี เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงและการน าพยานหลักฐานมาสืบ
ประกอบค าแถลงของคู่กรณีแล้วให้ตุลาการผู้แถลงคดีชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะเพ่ือประกอบค า
แถลงการณ์เป็นหนังสือที่ได้เสนอไว้แล้วหรือเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 63 
วรรคสอง โดยบุคคลซึ่งมิได้รับอนุญาตจากศาลจะอยู่ในห้องพิจารณาในขณะตุลาการผู้แถลงคดีชี้แจง 
หรือเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่ได้ 
  ในกรณีที่ตุลาการผู้แถลงคดีเห็นว่า จากค าแถลงและการน าพยานหลักฐานมาสืบ
ประกอบค าแถลงของคู่กรณีท าให้ข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบต่อค า
แถลงการณ์เป็นหนังสือท่ีเสนอไปแล้ว หรือต่อค าแถลงการณ์ด้วยวาจาที่จะเสนอตุลาการผู้แถลงคดีจะ
จัดท าค าแถลงการณ์เป็นหนังสือข้ึนใหม่หรือเสนอค าแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อองค์คณะเพ่ือพิจารณาใน
วันอื่นก็ได้ 
  ขั้นตอนที่ 14 ศาลมีค าสั่ง หรือค าพิพากษา 
  ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  
  มาตรา 67 การท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง ถ้าจะต้องกระท าโดย  
ตุลาการศาลปกครองหลายคน ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก 
และในกรณีที่ตุลาการในศาลปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ท าความเห็นแย้งไว้ในค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งนั้น 
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  มาตรา 69 ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองของศาลปกครองอย่างน้อยต้อง
ระบ ุ
 (1) ชื่อผู้ยื่นค าฟ้อง 
 (2) หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี 
 (3) เหตุแห่งการฟ้องคด ี
 (4) ข้อเทจ็จริงของเรื่องที่ฟ้อง 
 (5) เหตุผลแห่งค าวินิจฉัย 
 (6) ค าวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี 
 (7) ค าบังคับ ถ้ามี โดยให้ระบุหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้อง
ปฏิบัติตามค าบังคับไว้ด้วย 
 (8) ข้อสังเกตเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาถ้ามี 
  ค าพิพากษาหรือค าสั่งตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อของตุลาการศาลปกครองที่นั่ง
พิจารณาและพิพากษาคดีหรือมีค าสั่งนั้น ถ้าตุลาการศาลปกครองคนใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถลง
ลายมือชื่อได้ ให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณี จดแจ้งเหตุ
ดังกล่าวไว้ในค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นด้วย 
  เมื่อศาลปกครองได้อ่านผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองในศาล
ปกครองโดยเปิดเผยในวันใดแล้ว ให้ถือว่าวันที่ได้อ่านนั้นเป็นวันที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ในการนี้ให้ศาลปกครองแจ้งให้คู่กรณีทราบก าหนดวันอ่านผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นเป็นการ
ล่วงหน้าตามสมควร 
  ถ้าไม่มีคู่กรณีมาศาลปกครองในวันนัดอ่านผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ศาล
ปกครองงดการอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง แล้วบันทึกไว้หรือให้ถือว่าวันที่บันทึกเป็นวันที่ศาลปกครอง
ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
  ให้ส านักงานศาลปกครองจัดให้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีปกครองไว้ที่ศาล
ปกครองเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือขอส าเนาที่มีการรับรองถูกต้องได้โดยจะเรียกค่าธรรมเนียม
ในการนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ศป.ก าหนด 
  ให้ส านักงานศาลปกครองพิมพ์เผยแพร่ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ ขาดคดีของศาล
ปกครองและความเห็นของผู้แถลงคดีปกครองตามมาตรา 58 
  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2543 
  ข้อ 89 เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีแล้ว ให้ตุลาการหัวหน้า
คณะนัดประชุมปรึกษาเพ่ือพิพากษาหรือมีค าสั่งในวันเดียวกันนั้นหรือวันอื่น 
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  ข้อ 90 ค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี นอกจากจะต้องระบุรายการตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 69 วรรคหนึ่ง และจ านวนค่าธรรมเนียมศาลที่คู่กรณีจะได้รับคืนแล้ว ให้ระบุชื่อตุลาการ
เจ้าของส านวนและตุลาการผู้แถลงคดีด้วย 
  ขั้นตอนที่ 15 การอุทธรณ์ค าสั่ง หรือค าพิพากษา 
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
  มาตรา 73 การคัดค้านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีค า
พิพากษาหรือค าสั่ง ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงท่ีสุด 
  ค าพิพากษาหรือค าสั่งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงค าสั่งเกี่ยวกับการละเมิด
อ านาจศาลหรือค าสั่งอื่นใดท่ีท าให้คดีเสร็จเด็ดขาด 
  ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าค าอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่
เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้ 
  ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่สุด 
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ภาพที่ 4.2 แสดงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครอง 

1. ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อเจ้าหนา้ที่ของศาลหรือส่งทางไปรษณีย์ 

2. เจ้าหน้าที่รับค าฟอ้ง ตรวจค าฟ้องเบื้องต้นและออกใบรับให้ผูฟ้้องคดี 

3. สรุปค าฟ้องเสนออธิบดีฯ สั่งจ่ายให้องค์คณะ และตั้งตุลาการผู้แถลงคดี 

4. องค์คณะจ่ายให้ตุลาการเจ้าของส านวน 

5. ตุลาการเจ้าของส านวนพจิารณาค าฟอ้งว่าเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจ 
  ของศาลปกครอง และเป็นไปตามเง่ือนไขการฟ้องคดีปกครองหรือไม่ 

6. ศาลสั่งรับค าฟ้องไว้พิจารณาและ 
  ส่งส าเนาค าฟ้องให้ผู้ถกูฟ้องคดีท าค าให้การ 

7. ศาลส่งส าเนาค าให้การให้ผู้ฟ้องคดี 
  ท าค าคัดค้านค าใหก้ารภายในก าหนดเวลา 

ศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดี  
หากไม่แจ้งวา่ประสงค์จะด าเนินคดีต่อไป 

ศาลสั่งฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมค าฟ้องหรือ 

สั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา และจ าหนา่ยคดี  
ในกรณีแก้ไขไม่ได้หรือไม่แก้ไขตามค าสั่งศาล 

8. ศาลส่งค าคัดค้านค าให้การให้ผู้ถูกฟ้องคดีท าค าให้การ

เพิ่มเตมิ 

ไม่ 
ใช ่

แก้ไข 

กรณีไม่ส่งภายใน
ก าหนด 

9. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าครบถ้วนเพยีงพอหรือไม่ 

ส่งค าให้การเพิ่มเติมให้ผู้ฟ้องคดีทราบ 

แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  

10. สรุปส านวนน าเสนอองค์คณะและอธิบดีฯ ส่งสรุปข้อเท็จจริงให้คู่กรณี และก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง 

11. ส่งส านวนให้ตุลาการผู้แถลงคดีจัดท าค าแถลงการณ์แล้วก าหนดวันนั่งพิจารณาครั้งแรก 

12.นั่งพิจารณาคดี 

 

คู่กรณียื่นค าแถลงเป็นหนังสือก่อนวันหรือระหว่างนั่ง

จารณา 

กรณีส่งภายในก าหนด 

ไม่เพียงพอ 

เพียงพอ 

13. ตุลาการผู้แถลงคดีเสนอค าแถลงการณ์
ด้วยวาจา 
14.ศาลมีค าสั่ง/ค าพิพากษา 

15. อุทธรณ์ค าสั่ง/ค าพิพากษา 
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4.3.3  ศาลยุติธรรม 
 ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
บัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน (มาตรา 218) ศาลยุติธรรมแบ่งศาลออกเป็นสามชั้นศาล คือ ศาล
ชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมาย
อ่ืน (มาตรา 219) 
  4.3.3.1  องค์คณะผู้พิพากษา 
    1)  องค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน่ง 
   การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมพ้นจากต าแหน่งต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก่อน แล้วจึงน าความกราบบังคมทูล (มาตรา 
220) 
   การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู้พิพากษาในศาล
ยุติธรรม ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ให้คณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่งคณะ เพ่ือเสนอความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณา 
   การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลเป็นส าคัญ 
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบไปด้วย ประธานศาลฎีกาซึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละชั้นศาล ได้แก่ ศาลฎีกาหกคน ศาลอุทธรณ์สี่คน และศาล
ชั้นต้นสองคน ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน ซึ่งไม่
เป็นข้าราชการตุลาการและได้รับเลือกจากวุฒิสภา 
    2)  คณะกรรมการที่สังกัดในศาลยุติธรรม 
 (1) คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. คณะกรรมการ
ตุลาการเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโยกย้าย และการให้พ้นจาก
ต าแหน่งของผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม ตลอดจนการเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการ
ลงโทษผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต. คณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมมีจ านวน 15 คน ประกอบด้วย  
  (1.1)  ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่ง  
  (1.2)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้พิพากษาที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ผู้พิพากษาในแต่ละชั้นศาล ดังนี้ 
 (1.2.1)  จากศาลฎีกา จ านวน 6 คน 
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 (1.2.2)  จากศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคจ านวน 4
คน 
 (1.2.3)  จากศาลชั้นต้น จ านวน 2 คน 
 (1.3)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 คน ซึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการ
ตุลาการและไม่เคยเป็นข้าราชการตุลาการ โดยได้รับเลือกจากวุฒิสภา 
 (2) คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ท าหน้าที่บริหาร
กิจการของศาลยุติธรรมแทนกระทรวงยุติธรรมเดิม ซึ่งแต่เดิมศาลยุติธรรมสังกัดอยู่กับกระทรวง
ยุติธรรม เมื่อศาลยุติธรรมแยกออกจากกระทรวงยุติธรรม จึงต้องมีส านักงานศาลยุติธรรม เสมือนหนึ่ง
เป็นกระทรวงยุติธรรม จึงต้องมีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ท าหน้าที่คล้ายกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม โดยให้ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ซึ่งท าหน้าที่
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดิมนั้นเอง ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 15 
ถึง 17 คนดังนี ้
 (2.1) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมโดยต าแหน่ง 
 (2.2) กรรมการบริหารศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการ 
โดยได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการแต่ละศาล ดังนี้ 
 (2.2.1) จากศาลฎีกา จ านวน 4 คน 
 (2.2.2) จากศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาครวม 
จ านวน 4 คน 
 (2.2.3) จากศาลชั้นต้น 4 คน โดยเลือกจากข้าราชการ
ตุลาการที่มีอาวุโสสูงสุด 100 คนแรก 
 (2.2.4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณด้านการพัฒนา
องค์กรหรือด้านการบริหารและการจัดการจ านวน 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน โดยได้รับเลือกจากประธาน
กรรมการและกรรมการ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ไม่เป็นและไม่เคยเป็นข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการ
ศาลยุติธรรมมาก่อน 
 (3) คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) มีอ านาจหน้าที j
ก าหนดคุณสมบัติการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การเลื่อนต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการศาลยุติธรรม (ฝ่ายธุรการและฝ่ายบริหาร) ตามมาตรา 21 และมีอ านาจในการ
ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอ่ืนของส านักงานศาลยุติธรรม และมี
อ านาจอื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 
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21 คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยกรรมการรวมไม่เกิน 15 คน ตามมาตรา 18 
ดังนี้ 
 (3.1)  รองประธานศาลฎีกาซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นประธานโดย
ต าแหน่ง 
 (3.2) ประธานศาลอุทธรณ์เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
 (3.3) เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
 (3.4) เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง 
 (3.5) ข้าราชการตุลาการจากศาลชั้นต้น 1 คน ศาลอุทธรณ์ 1 
คน ศาลฎีกา 1 คน โดยได้รับแต่งตั้งจาก ก.ต. 
 (3.6) ข้าราชการศาลยุติธรรมด ารงต าแหน่งระดับ 8 ขึ้นไป
จ านวน 5 คน โดยไม่รับเลือกจากข้าราชการศาลยุติธรรมที่ด ารงต าแหน่งระดับหกขึ้นไป 
 (3.7) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กรด้านการบริหารงาน
บุคคลหรือด้านการบริหารและจัดการจ านวนไม่เกิน 3 คน ซึ่งต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ   
ตุลาการหรือข้าราชการศาลยุติธรรมมาก่อน  
   3)  ประเภทของศาลยุติธรรม 
   การแบ่งประเภทของศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 
ได้แบ่งประเภทของศาลยุติธรรมตรงกับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 219 วรรคแรก148 ดังนี้ 
 (1)  ศาลชั้นต้น (Court of First Instance) เป็นศาลที่คู่ความเริ่มต้น
ฟ้องร้องคดีกัน คือ เป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาในศาล
ชั้นต้น (Orginal Jurisdiction) หลังจากนั้นจึงจะมีการอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาล
ฎีกา คู่ความจะไปฟ้องร้องเริ่มต้นคดีที่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ทีเดียวไม่ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติ ไว้ เป็น พิ เศษ เช่น พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พระราชบัญญัติ การเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ.2488 ซึ่งก าหนดให้ศาลฎีกาเป็น
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยตรง ไม่ต้องผ่านศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ก่อน ศาลชั้นต้นมี
ความส าคัญและสลับซับซ้อนมาก เพราะมีหลายศาลและแต่ละศาลมีอ านาจหน้าที่แตกต่างกัน  
องค์คณะของผู้พิพากษาก็แตกต่างจากศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา  

                                                           
148

 วิชัย ตันติกุลานันท์, ค าอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์, 
เรียบเรียง, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, 2556), หน้า 12-14. 
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 (1.1) ประเภทของศาลชั้นต้น ประกอบด้วย ศาลแขวง ศาล
จังหวัด ศาลแพ่ง ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ศาลแรงงานกลาง ศาลภาษีอาการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง และศาลล้มละลาย  
 (1.2) การแบ่งงานของศาลชั้นต้น 
    งานด้านธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 (1.2.1) ด้านธุรการคดี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบรับค าฟ้อง ค าร้อง ค าขอ ค าแถลง ค าคู่ความในเบื้องต้น การออกหมาย ประกาศสถิติคดี 
การเก็บรักษาส านวนความ เก็บรักษาเอกสารและของกลาง ลงสารบบความ สารบบค าพิพากษา/
ค าสั่ง การนัดความ เรียกคู่ความเข้าห้องพิจารณา น าพยานสาบานตน พิมพ์บันทึกค าให้การสอบ
พยาน จัดท าส านวน และเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 (1.2.2) ด้านธุรการทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบตามระเบียบ
ว่าด้วยงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่และบริหารงานบุคคล ตลอดถึงงานบริการคู่ความและ
ประชาชนทั่วไป งานห้องสมุด รับจ่ายเงินท าบัญชีรายงานการเงินทุกประเภท รับผิดชอบในการ
เบิกจ่าย เก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ดูแลรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ อีกทั้งการจัดท าแผนงานโครงการต่างๆ ด าเนินการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
สนับสนุนแผนงานตามโครงการนั้นๆ 
 (1.3) การด าเนินคดีในศาลชั้นต้น 
 (1.3.1) การด าเนินคดีแพ่ง เริ่มต้นเมื่อมีการยื่นค าฟ้อง 
หรือค าร้องขอเพ่ือเริ่มต้นคดีต่อศาล เจ้าหน้าที่รับฟ้องจะตรวจความถูกต้อง ลงเลขคดีด า คิด
ค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน แล้วเสนอศาลเมื่อศาลตรวจเห็นว่าฟ้องถูกต้องจะรับค าร้องส่งหมายเรียก
และส าเนาฟ้องให้จ าเลยหรือปิดประกาศ ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่ที่ เกี่ยวข้อง เมื่อจ าเลยรับ
หมายเรียกแล้วต้องยื่นค าให้การภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ และจะยื่นค าให้การและโจทก์เป็น
ฝ่ายชนะคดีได้ทันที โดยโจทก์ไม่จ าเป็นต้องสืบพยาน แต่หากจ าเลยยื่นค าให้การภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด ศาลจะตรวจรับค าให้การและสั่งนัดพร้อมหรือชี้สองสถานถึงวันนัดศาลจะก าหนด
ประเด็นแห่งคดีว่ามีอย่างไรคู่ความฝ่ายไหนมีหน้าที่น าสืบ และใครสืบก่อนสืบหลังอย่างไร เมื่อใด
คู่ความมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีระบุพยานอ้างบุคคล/เอกสารและหลักฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือ
ข้อต่อสู้ และน าหรือขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานบุคคล หรือออกค าสั่งเรียกพยานเอกสารและ
หลักฐานต่างๆ เข้าสืบตามวันนัด ในวันนัดเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะรวบรวมส านวนเอกสารเสนอศาล 
เรียกคู่ความและพยานเข้าห้องพิจารณาน าพยานสาบานตน และศาลจะท าการสืบพยาน เจ้าหน้าที่จะ
รวบรวมค าให้การเอกสารและหลักฐานต่างๆ เข้าส านวนหรือแยกเก็บตามค าสั่งศาล เมื่อสืบพยานทุก
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ฝ่ายเสร็จแล้วศาลจะนัดฟังค าพิพากษา โดยให้โอกาสคู่ความยื่นแถลงการณ์ก่อน เมื่อพิพากษาแล้วจะ
น าค าพิพากษาไปลงสารบบและพิมพ์ค าพิพากษา คู่ความที่ไม่พอใจค าพิพากษาอาจอุทธรณ์ฎีกาค า
พิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้ และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหากผู้แพ้คดีไม่ปฏิบัติตามค า
พิพากษา ผู้ชนะคดีชอบที่จะขอให้ศาลออกค าสั่งบังคับและหมายบังคับคดี เพ่ือบังคับให้มีการปฏิบัติ
ตามค าพิพากษาจนครบถ้วน หรือในระหว่างพิจารณาคู่ความอาจยื่นค าร้องขอให้ศาลใช้วิธีการ
คุ้มครองชั่วคราวก่อนมีค าพิพากษาได้ 
 (1.3.2) การด าเนินคดีล้มละลาย กระบวนการพิจารณาคดี
ล้มละลายมีหลายขั้นตอนด้วยกัน คือ ยื่นฟ้องล้มละลาย เจ้าหน้าที่ส่งหมาย สืบพยานโจทก์ สืบพยาน
จ าเลย สั่งพิทักษ์ทรัพย์ ประกาศให้เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ภายใน 2 เดือน ยึดทรัพย์ ประชุม
เจ้าหนี้ครั้งแรกพิจารณาค าขอประนีประนอมหนี้ พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ ขายทรัพย์ แบ่งทรัพย์ ปิดคดี ปลดจากการล้มละลาย และยกเลิกการล้มละลายเก็บรักษา
ส านวนและเอกสาร การบังคดีในทางปฏิบัติหากศาลใดยังไม่มีส านักงานบังคับคดีประจ าจะมอบหมาย
ให้จ่าศาลในฐานะเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลยึดทรัพย์และขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ รวมทั้ง
รับเงินและจ่ายเงินในคดีแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ นอกจากนี้ยังให้ถือปฏิบัติตามการด าเนินการ
ทางแพ่งโดยอนุโลม 
 (1.3.3) การด าเนินคดีอาญา การด าเนินคดีอาญามาสู่ศาล
ได้ 2 ทาง คือ พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง และทางผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องเอง 
 (1.3.3.1) กรณีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง 
 จะมีการสอบสวนในความผิดกันก่อน บางเรื่อง
ก่อนฟ้องได้มีการยื่นค าร้องขอฝากขังหรือขอผัดฟ้องหรือการฝากขังระหว่างสอบสวน ต่อมาเมื่อมีการ
ฟ้องคดีจะน าส านวนที่ฝากขังหรือขอผัดฟ้องฝากขังมารวมกับส านวนที่ฟ้อง  
 การฟ้องคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ต้องมีตัว
จ าเลยมาส่งศาลพร้อมค าฟ้อง เจ้าหน้าที่รับส านวนค าฟ้องจะตรวจความถูกต้องลงเลขคดีด าและมอบ
ตัวจ าเลยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือราชทัณฑ์น าตัวไปควบคุมแล้วเสนอศาล ศาลจะตรวจสั่งประทับฟ้อง
และสอบค าให้การจ าเลย ถ้าจ าเลยให้การรับสารภาพและเป็นคดีที่ไม่ต้องสืบพยานโจทก์ประกอบศาล
จะพิพากษาคดีนั้นไปเลย หรือสั่งพนักงานคุมประพฤติสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพ่ือ
ประกอบดุลพินิจในค าพิพากษาก็ได้ ถ้าเป็นคดีที่กฎหมายก าหนดให้สืบพยานโจทก์ประกอบ ก่อนศาล
จะนัดสืบพยานโจทก์ 
  ถ้าเป็นกรณีฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะสั่งให้โจทก์แก้
ฟ้องให้ถูกต้อง ยกฟ้อง หรือไม่ประทับรับฟ้อง 
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 ถ้าเป็นคดีที่จ าเลยให้การปฏิเสธ และศาลนัด
สืบพยานโจทก์ไว้ ให้น ามาลงบัญชีนัดความประจ า ออกหมายขังระหว่างพิจารณา เว้นแต่จ าเลยจะมี
การประกันตัวแล้วส่งงานเก็บส านวน พนักงานอัยการโจทก์จะมายื่นบัญชีระบุพยาน และยื่นค าร้อง
ขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานบุคคล เอกสาร และหลักฐานต่างๆ เพ่ือน าเข้าสืบพยานในวั นนัด
สืบพยานโจทก์หรือจ าเลย เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะรวบรวมส านวนเอกสารและหลักฐานต่างๆ เสนอ
ศาล ถ้าจ าเลยถูกคุมขังจะต้องเบิกตัวจ าเลยเพ่ือมาศาล เรียกคู่ความและพยานเข้าห้องพิจารณา น า
พยานสาบานตน ศาลท าการสืบพยาน เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารพยานหลักฐานเข้าส านวน หรือเรียก
เก็บตามค าสั่งศาล เมื่อสืบพยานเสร็จทุกฝ่ายศาลจะนัดฟังค าพิพากษาโดยให้โอกาสคู่ความแถลงปิด
คดี เมื่อศาลพิพากษาแล้วน าคดีมาลงเลขคดีแดงและลงสารบบค าพิพากษา ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องให้
เจ้าหน้าที่ออกหมายปล่อยตัวจ าเลยตามค าสั่งศาล เว้นแต่จ าเลยจะได้ประกันตัวไว้แล้ว ถ้าศาล
พิพากษาให้ลงโทษกักขังหรือจ าคุก ให้ออกหมายกักขังหรือจ าคุก หรือหมายกักขังหรือจ าคุกจ าเลย
ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา ถ้าศาลพิพากษาปรับให้เจ้าหน้าที่การเงินรับค่าปรับถ้าจ าเลยไม่มีเงินช าระ
ค่าปรับให้ออกหมายกักขังแทนค่าปรับ เว้นแต่จ าเลยจะได้ประกันตัวเพ่ืออุทธรณ์ฎีกา หรือขอผัดช าระ
ค่าปรับ คดีที่ศาลมีค าพิพากษาแล้วอาจมีการอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปได้ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็น
ค าพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ถ้าจ าเลยต้องโทษกักขังจ าคุก หรือจ าคุก
และกักขังอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ฎีกาก็ให้ออกหมายกักขัง เมื่อคดีถึงที่สุดให้ออกหมายจ าคุกเมื่อคดีถึง
ที่สุด หรือหมายจ าคุกและกักขังเมื่อคดีถึงที่สุด ถ้าผลค าพิพากษาศาลสูงเปลี่ยนแปลงไปประการใดก็
ให้ออกหมายตามผลของค าพิพากษานั้น และถ้าจ าเลยต้องโทษประหารชีวิตก็ให้ออกหมายแจ้งโทษ
เมื่อตัดสินแล้วเพ่ือรอการประหารชีวิต  
 (1.3.3.2) กรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้อง 
 ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องออกหมายนัดแจ้งวันนัดให้
จ าเลยทราบ เมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วถ้าคดีไม่มีมูลศาลจะพิพากษายกฟ้อง แต่ถ้าคดีมีมูลศาลจะสั่ง
ประทับรับฟ้อง นัดให้จ าเลยยื่นค าให้การแก้คดีและนัดสืบพยานโจทก์ เมื่อจ าเลยมาศาลในวันนัดให้
ควบคุมตัวจ าเลยไว้ และออกหมายขังระหว่างพิจารณาเว้นแต่ศาลจะอนุญาตให้มีการประกันตัว แต่ถ้า
จ าเลยไม่มาศาลตามนัด ศาลสั่งออกหมายจับจ าเลย ลงสารบบค าพิพากษา ออกหมายเลขคดี เมื่อจับ
ตัวจ าเลยมาได้แล้วให้ออกหมายขังระหว่างพิจารณา เว้นแต่ศาลอนุญาตให้มีการประกันตัว และยกคดี
ขึ้นพิจารณาต่อไป และด าเนินการพิจารณาสืบพยานโจทก์จ าเลย ตัดสินคดี จากนั้นก็ปฏิบัติ
เช่นเดียวกันกับกรณีท่ีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดี 
 (1.4) การด าเนินคดีแพ่งเก่ียวเนื่องคดีอาญา 
    ส่วนกรณีคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง
ให้เรียกค่าธรรมเนียมในส่วนแพ่งเช่นเดียวกับคดีแพ่ง ในส่วนคดีอาญาคงปฏิบัติเช่นเดียวกับคดีอาญา 
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 (2)  ศาลอุทธรณ์ (Appeal Court) เป็นศาลชั้นกลางที่มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้น (Appellate or Reviewing 
Jurisdiction) กล่าวคือ เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว หากคู่ความไม่
พอใจมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ศาลใดศาลหนึ่งได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า คดีทุกเรื่องจะ
อุทธรณ์ได้เสนอไป คู่ความจะได้สิทธิ์อุทธรณ์เรื่องใดหรือไม่ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 ศาลอุทธรณ์แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 1.  ศาลอุทธรณ์  
 2.  ศาลอุทธรณ์ภาค มี 9 ภาค ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศาลอุทธรณ์
ภาค 2 ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ศาลอุทธรณ์
ภาค 7 ศาลอุทธรณ์ภาค 8 และ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 
 (3) ศาลฎีกา (Supreme Court) หรือที่เรียกว่าศาลสูงสุด มีเขต
อ านาจครอบคลุมศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นทุกศาลทั่วราชอาณาจักร เป็นศาลที่รับคดีซึ่งอุทธรณ์มา
จากศาลอุทธรณ์ทั้ง 10 ศาล ปกติจะรับฎีกาคดีที่ฎีกาคัดค้านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ เว้นแต่คดีบาง
ประเภทซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาหรือค าสั่งแล้ว ให้อุทธรณ์ไป
ยังศาลฎีกาโดยตรง เช่น คดีศาลภาษีอากร คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ หรือ
คดีศาลแรงงาน ซึ่งต้องอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาโดยตรงไม่ต้องผ่านศาลอุทธรณ์ หรือคดีบางประเภท 
โจทก์เริ่มต้นเสนอค าฟ้องแต่ศาลฎีกาโดยตรง เช่น คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสี่ 
 4) การสรรหา 
   การเข้าสู่ต าแหน่งของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม คือ การสอบคัดเลือกตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พุทธศักราช 2543 

5) อ านาจหน้าที่ 
   คดีทั่วไปจะเริ่มต้นที่ศาลชั้นต้น คู่ความอาจอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้และ
อาจยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ค าพิพากษาของศาลฎีกาย่อมเป็นที่สุด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์
และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
แต่มีคดีบางประเภทที่คู่ความอาจยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาลชั้นต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
ต่อศาลฎีกาได้โดยตรงไม่ต้องผ่านศาลอุทธรณ์ เช่น คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ คดีล้มละลายบางประเภท เป็นต้น  
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  4.3.3.2  ส านักงานศาลยุติธรรม 
  ส านักงานศาลยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานราชการของศาลยุติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 222 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 5 และมาตรา 33 ให้หมายความถึงกระทรวงยุติธรรม 
โดยมีฐานะและอ านาจหน้าที่แทนกระทรวงยุติธรรมเดิม และมีความอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และด าเนินกิจการอ่ืนของศาลยุติธรรม ก าหนดให้ส านักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วน
ราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นนิติบุคคล การก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานศาล
ยุติธรรมให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม หรือ ก.บ.ศ. ทั้งนี้ ต้องได้รับ
การเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงใช้บังคับได้ 
  เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมเป็นต าแหน่งที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 4 และตามมาตรา 33 ก าหนดให้มีต าแหน่งเลขาธิการ
ส านักงานศาลยุติธรรมให้หมายถึงต าแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมเดิมซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการศาล
ยุติธรรมและเป็นต าแหน่งทางธุรการ ไม่ใช้ต าแหน่งตุลาการ แต่กฎหมายให้ขึ้นตรงต่อประธานศาล
ฎีกา เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมมีฐานะและอ านาจหน้าที่เท่ากับปลัดกระทรวงยุติธรรมเดิม โดย
มีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการของส านักงานศาลยุติธรรมให้ไปเป็นตามกฎหมาย ตามระเบียบของทาง
ราชการและตามมติของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมหรือ ก.บ.ศ.  ซึ่งมีประธานศาลฎีกาเป็น
ประธาน ก.บ.ศ. ทั้งนี้ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม ต าแหน่ง
เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมจึงมีฐานะและมีอ านาจหน้าที่เทียบเท่ากับต าแหน่งปลัดกระทรวง
ระดับ 11 การแต่งตั้งเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมนั้น กฎหมายให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งโอนมาจาก
ข้าราชการตุลาการหรือบุคคลที่เคยเป็นข้าราชการ ตุลาการ การบรรจุแต่งตั้ งต าแหน่งดังกล่าวมี
ขั้นตอน คือ ให้ประธานศาลฎีกาเสนอชื่อบุคคลผู้นั้นต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต.  
เพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ 
ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป149  

  
4.3.4  ศาลทหาร 

 ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผู้กระท าผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาล
ทหารและคดีอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ได้
บัญญัติว่า ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบในงานธุรการของศาลทหารให้ด าเนิน
ไปโดยเรียบร้อย 
                                                           

149 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7-8. 
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  4.3.4.1  องค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน่ง 
  พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ได้แบ่งศาลทหารออกเป็นสามชั้น 
ดังนี้ 
   1)  ศาลทหารชั้นต้น ได้แก่ 
 (1) ศาลจังหวัดทหาร ทุกจังหวัดทหาร 
 (2) ศาลมณฑลทหาร 
 (3) ศาลทหารกรุงเทพ 
 (4) ศาลประจ าหน่วยทหาร 
   2)  ศาลทหารกลาง 
   3)  ศาลทหารสูงสุด 
  ให้มีศาลจังหวัดทหารศาลหนึ่ง เว้นแต่จังหวัดทหารที่ตั้งกองบัญชามณฑลทหาร และ
ทุกมณฑลทหารให้มีศาลมณฑลทหารศาลหนึ่ง เว้นแต่มณฑลทหารที่ตั้งศาลทหารกรุงเทพ ศาลทหาร
เหล่านี้อาจไปนั่งพิจารณา ณ ที่ใดภายในเขตอ านาจได้ตามความจ าเป็น 
  เมื่อหน่วยทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกราชอาณาจักร หรือก าลังเดินทางเพ่ือไปปฏิบัติ
หน้าที่นอกราชอาณาจักรและมีก าลังทหารไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพันจะให้ตั้งศาลประจ าหน่วยทหารนั้น
ก็ได้ 
  ศาลจังหวัดทหารต้องมีตุลาการสามนายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา คือ 
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสองนาย ตุลาการพระธรรมนูญหนึ่งนาย 
  ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ และศาลประจ าหน่วยทหาร ต้องมีตุลาการสาม
นายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา คือ นายทหารชั้นสัญญาบัตรสองนาย ตุลาการพระธรรมนูญหนึ่ง
นาย 
  ศาลทหารกลางต้องมีตุลาการห้านายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา คือ นายทหาร
ชั้นนายพลหนึ่งหรือสองนาย นายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป หนึ่งหรือ
สองนาย ตุลาการพระธรรมนูญสองนาย 
  ศาลทหารสูงสุดต้องมีตุลาการห้านายเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา คือ นายทหาร
ชั้นนายพลสองนาย ตุลาการพระธรรมนูญสามนาย 
  4.3.4.2 การสรรหา 
  การแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุดและศาลทหารกลางให้น าความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งและถอดถอน 
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  ส่วนการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารอ่ืนๆ พระมหากษัตริย์อาจทรงมอบ
พระราชอ านาจแก่ผู้บังคับบัญชาทหารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แต่งตั้งและถอด
ถอนตามพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยการแต่งตั้งตุลาการ 
  ให้มีตุลาการพระธรรมนูญ อัยการทหาร นายทหารพระธรรมนูญและจ่าศาลทหาร 
หรือผู้ช่วยต าแหน่งดังกล่าวแล้ว ตามจ านวนที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 
  คุณสมบัติ พ้ืนความรู้  และอ านาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวให้ เป็นไปตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ผู้ที่สอบความรู้ทางกฎหมาย
ได้ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ฝึกหัดด าเนินคดีในศาลทหารได้ และเมื่อแจ้งให้ศาล
ทราบแล้ว ก็ให้ผู้นั้นด าเนินคดีได้ดังอัยการทหาร 
  ผู้ที่มีอ านาจแต่งตั้ งตุลาการตามมาตรา 30 ภายใต้บั งคับมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ดังนี้ 

1. ผู้มีอ านาจบังคับบัญชาจังหวัดทหาร เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งนายทหารชั้นสัญญา
บัตร ซึ่งรับราชการประจ าอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดทหารนั้นๆ เป็นตุลาการศาลจังหวัดทหาร 

2. ผู้มีอ านาจบังคับบัญชามณฑลทหาร เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งนายทหารชั้นสัญญา
บัตร ซึ่งรับราชการประจ าอยู่ในพ้ืนที่มณฑลทหารนั้นๆ เป็นตุลาการศาลมณฑลทหาร 

3. ผู้มีอ านาจบังคับบัญชาหน่วยทหาร เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งนายทหารชั้นสัญญา
บัตร ซึ่งรับราชการประจ าอยู่ในหน่วยงานทหารนั้นๆ เป็นตุลาการศาลประจ าหน่วยทหาร 

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหาร
กรุงเทพ ผู้มีอ านาจแต่งตั้งตุลาการตามความในมาตรานี้ จะแต่งตั้งนายทหารนอกประจ าการเป็นตุลา
การก็ได ้
  ตุลาการพระธรรมนูญเป็นตุลาการในศาลทหารได้ทุกศาล แต่ต้องมียศทหารตามชั้น
ศาล ดังนี้ 

1. ศาลชั้นต้น ต้องเป็นนายทหารชั้นนายร้อย นายเรือ หรือนายเรืออากาศขึ้นไป 
2. ศาลทหารกลาง ต้องเป็นนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศ

ขึ้นไป 
3. ศาลทหารสูงสุด ต้องเป็น 

 1) นายทหารชั้นพันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ซึ่งรับเงินเดือนอัตรา
พันเอกพิเศษ 
 2) นายทหารชั้นนายพล 
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  4.3.4.3  อ านาจหน้าที่ 
  ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระท าผิดต่อกฎหมายทหาร
หรือกฎหมายอ่ืนในทางอาญา ในคดีซึ่งผู้กระท าผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารในขณะกระท า
ผิด และมีอ านาจสั่งลงโทษบุคคลใดๆ ที่กระท าผิดฐานละเมิดอ านาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  4.3.4.4 วิธีการพิจารณาความอาญาในศาลทหาร 
  พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 วางหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาความ
อาญาของศาลทหารไว้ในมาตรา 45  
 

 “มาตรา 45 วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ให้น ากฎหมาย กฎและ
ข้อบังคับ ซึ่งออกตามกฎหมายฝ่ายทหารมาใช้บังคับ ถ้าไม่มีกฎหมาย กฎ
และข้อบังคับฝ่ายทหาร ก็ให้น าประมวลมาใช้บังคับอนุโลม ถ้าวิธีพิจารณา
ข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้บัญญัติไว้ ก็ให้น า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่จะใช้ได้” 

 
  จากบทบัญญัติอาจกล่าวได้ว่า กฎหมายที่บัญญัติในเรื่องวิธีพิจารณาความอาญา
ทหารได้แก่ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ในส่วนที่มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะก็น า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ เว้นแต่กรณีท่ีพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร 
บัญญัติไว้โดยเฉพาะ และวิธีการพิจารณาความอาญาทหารที่แตกต่างไปจากศาลพลเรือน สามารถ
พิจารณาได้ดังนี้ 

1) การควบคุมผู้ต้องหา 
   การควบคุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารเป็นอ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาทหารที่จะสั่งควบคุมไว้ระหว่างการสอบสวนด าเนินคดี ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 46 ดังนี้  
 

 “มาตรา 46 การควบคุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ใน
อ านาจศาลทหาร ตามความในมาตรา 16 นั้น ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลทหารหรือไม่ก็ตาม ให้
ผู้บังคับบัญชาทหารมีอ านาจสั่งควบคุมได้โดยอนุโลมตามอ านาจ
ลงทัณฑ์ขังทุกชั้นรวมกันต้องไม่เกินสิบเก้าวัน 



126 

ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวินัยทหารมิได้ระบุผู้มีอ านาจลง
ทัณฑ์ขัง หรือผู้รับทัณฑ์ขังไว้ หรือให้อ านาจลงทัณฑ์ขังไว้อย่างสูง
ไม่ถึงเก้าสิบวัน ให้นายทหารซึ่งมีต าแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการ
กองพลขึ้นไปเป็นผู้มีอ านาจสั่งควบคุมหลายครั้งติดๆ กันได้ แต่
ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินเก้า
สิบวัน ถ้าไม่มีนายทหารซึ่งมีต าแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลขึ้น
ไป หรือผู้ต้องหาอยู่ต่างถิ่นกับผู้บังคับบัญชา ก็ให้ผู้บังคับบัญชา
ทหารสูงสุด ณ ที่นั้น เป็นผู้มีอ านาจสั่งควบคุม 

ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร
ในขณะกระท าความผิดและเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่อยู่ใน
อ านาจศาลทหาร แต่ขณะที่ตกเป็นผู้ต้องหาผู้นั้นมิได้รับราชการใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม หรือเป็นผู้ที่ถูกปลดจากกองประจ าการ
แล้ว หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารตามมาตรา 16(5) แต่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารยังมิได้จัดเข้ารับราชการในกองประจ าการใน
สังกัดหน่วยทหารใด ให้นายทหารซึ่งมีต าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการ
จังหวัดทหารบกขึ้นไปในท้องที่ที่การกระท าความผิดเกิดขึ้น หรือ
ในท้องที่ที่จับตัวผู้ต้องหาได้ เป็นผู้มีอ านาจสั่งควบคุมหลายครั้ง
ติดๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันทั้งหมด
ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

การควบคุมผู้ต้องหานี้ ให้ถือว่าเป็นการควบคุมตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

 
   การควบคุมผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวนดังกล่าวนี้ ต่างไปจากการควบคุม
ผู้ต้องหาซึ่งบัญญัติไว้มาตรา 87 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่า เจ้าพนักงานต ารวจ
มีอ านาจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง หากมีความจ าเป็นต้องควบคุมตัวไว้เกินกว่านั้น 
ต้องยื่นค าร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหา ซึ่งศาลมีอ านาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้อง
ไม่เกิน 12 วัน และรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 84 วัน แต่การควบคุมผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจ
ศาลทหารนั้น ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งควบคุมได้ถึง 90 วัน ตามมาตรา 46 วรรคสองและวรรคสาม  
โดยอนุโลมตามอ านาจของผู้มีอ านาจสั่งลงทัณฑ์ขัง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 
แต่บทบัญญัตินี้ขัดกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติหลักการไว้ให้ศาลเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา
ฝากขังผู้ต้องหา ดังนั้น จึงมีการยกร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารขึ้นใหม่แต่ยังไม่ได้ลง
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระให้อ านาจฝากขังผู้ต้องหาที่อยู่ในอ านาจศาลทหารเป็น
อ านาจของตุลาการศาลทหาร 
   2)  การสอบสวน 
   โดยทั่วไปแล้วผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา ได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 และมาตรา 19 
แต่ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 47 บัญญัติไว้ความว่า 
    

“มาตรา 47 นายทหารพระธรรมนูญหรืออัยการทหาร มี
อ านาจท าการสอบสวนคดีทั้งปวงซึ่งอยู่ในอ านาจศาลทหาร แต่ถ้า
มีเหตุอันสมควรผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรท า
การสอบสวนก็ได้ ทั้งนี้ไม่ตัดอ านาจของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การสอบสวนดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ถือว่าเป็นการ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 
 เพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวน ให้ผู้มีหน้าที่ท าการ
สอบสวนมีอ านาจออกหมายเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือส่ง
สิ่งใดที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้” 

 
   ดังนั้น ผู้มีอ านาจท ากาสอบสวนคดีซึ่งอยู่ ในอ านาจศาลทหารได้แก่ 
นายทหารพระธรรมนูญ หรืออัยการทหาร ทั้งนี้ไม่ตัดอ านาจพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนี้ ผู้มีอ านาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
นั้น จะมีอ านาจเฉพาะคดีที่เกิดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเท่านั้น แต่การสอบสวนคดีที่อยู่ในอ านาจศาล
ทหารนั้น ไม่ว่าคดีเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ใดก็ตาม ก็มีอ านาจสอบสวนได้ เพียงแต่ได้รับค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาของผู้สอบสวนก็มีอ านาจโดยชอบแล้ว 
   3)  การฟ้องคด ี
   บุคคลที่มีอ านาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาต่อศาลทหารได้นั้น พระราช 
บัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 บัญญัติไว้ว่า 
 

 “มาตรา 49 ศาลทหารในเวลาปกติ ให้อัยการทหารหรือ
ผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารมีอ านาจเป็นโจทก์
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ฟ้องคดีอาญา แต่ถ้าผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาล
ทหารแล้ว ต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์ 
 ศาลทหารในเวลาไม่ปกติหรือศาลอาญาศึก หรือศาลที่
พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามความในมาตรา 40 
และมาตรา 43 ให้ อัยการทหารเท่านั้นมีอ านาจเป็นโจทก์ 
ผู้เสียหายจะเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารหรือไม่ก็ตาม ต้อง
มอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก”์ 

 
   บทบัญญัติดังกล่าว แยกพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
   กรณีแรก ถ้าเป็นศาลทหารในเวลาปกติ ผู้ที่มีอ านาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา
ได้ คือ อัยการทหาร กับผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร ดังนั้น ผู้เสียหายที่เป็นราษฎร
ทั่วๆ ไปที่มิใช่บุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร จึงไม่อาจแต่งทนายเข้ามาฟ้องคดีหรือเข้าเป็นโจทก์ร่วม
ในคดีท่ีพิจารณาในศาลทหารได้ 
   กรณีที่สอง ถ้าเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ หรือศาลอาญาศึกษา ผู้มี
อ านาจฟ้องคดี ได้แก่ อัยการทหารแต่เพียงผู้เดียว 
   ส่วนในศาลพลเรือนนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติ
ว่า มาตรา 28 บุคคลเหล่านี้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล (1) พนักงานอัยการ (2) ผู้เสียหาย 
   4)  คดีแพ่งเก่ียวเนื่องคดีอาญา 
   พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 บัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องคดี
แพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญาไว้โดยเฉพาะ มาตรา 51 ถึงมาตรา 54 ดังนี้ 
 

“มาตรา 51 เมื่ออัยการทหารร้องขอ ศาลทหารมีอ านาจ
พิพากษาให้จ าเลยคืนทรัพย์ ใช้ราคาทรัพย์ หรือใช้ค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายให้แก่รัฐบาลได้ในกรณีที่จ าเลยกระท าผิด” 
 

“มาตรา 52 ถ้าโจทก์ร้องขอให้ยึดทรัพย์จ าเลย ให้ผู้มี
อ านาจแต่งตั้งตุลาการส่งคดีนั้นไปยังศาลพลเรือนในท้องถิ่นที่
ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และให้ศาลพลเรือนสั่งจัดการยึดทรัพย์ในคดีนั้น
ต่อไปตามกฎหมายโดยไม่ต้องฟ้องอีกส านวนหนึ่ง ส่วนหน้าที่
อัยการทหารให้มอบให้พนักงานอัยการจัดการว่าความในพลเรือน
ชั้นยึดทรัพย์ต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด” 
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“มาตรา 53 ผู้เสียหายจะร้องขอให้จ าเลยคืนทรัพย์ ใช้
ราคาทรัพย์ หรือใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในศาลทหาร
ไม่ได”้ 
 

“มาตรา 54 ในการพิพากษาคดีแพ่ง ศาลพลเรือนจ าต้อง
ถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฎในค าพิพากษาคดีอาญาของศาล
ทหาร” 

    
เมื่อน าบทบัญญัติดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่อง

คดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารราความอาญา มาตรา 40 ถึงมาตรา 51 มีข้อแตกต่างกัน 
ดังนี้ 

1. ผู้มีอ านาจฟ้องในศาลทหาร ได้แก่ อัยการทหารเท่านั้น ผู้เสียหายที่
ฟ้องคดีเองไม่อาจร้องขอในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาได้ แต่ในศาลพลเรือนทั้งพนักงานอัยการ และ
ผู้เสียหายมีอ านาจฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารราความอาญา มาตรา 43 

2. ในศาลทหารมิได้ก าหนดประเภทคดีไว้ แต่ต้องเป็นการกระท าความผิด
ต่อทรัพย์โดยตรง ในศาลพลเรือนก าหนดไว้เฉพาะคดีลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจร
สลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอก หรือรับของโจร 

3. การร้องขอในศาลทหาร เป็นการร้องขอให้แก่รัฐบาล ซึ่งหมายถึงส่วน
ราชการของรัฐที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเท่านั้น ส่วนในศาลพลเรือนเป็นการร้องขอให้แก่
ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

4. ในศาลทหารเป็นการร้องขอให้จ าเลยคืนทรัพย์ ใช้ราคาทรัพย์ หรือใช้
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายได้อีกด้วย แต่ในศาลพลเรือนนั้นมีสิทธิเรียกร้องเพียงทรัพย์สินหรือ
ราคาที่สญูเสียไปเนื่องจากการกระท าผิดคืน โดยขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ 

5. ศาลทหารจะพิพากษาให้จ าเลยคืนทรัพย์ ใช้ราคาทรัพย์ หรือใช้ค่า
สินไหมทดแทนได้เฉพาะกรณีที่จ าเลยกระท าผิดเท่านั้น ส่วนศาลพลเรือนค าพิพากษาคดีแพ่งเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง โดยไม่ต้องค านึงว่า จ าเลยต้องค าพิพากษาว่าได้
กระท าความผิดหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 47 
   เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 
แล้ว อาจกล่าวได้ว่า เจตนารมณ์ในเรื่องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานั้น มุ่งให้จ าเลยชดใช้ในทางแพ่ง
ให้แก่ทางราชการเท่านั้น หากเป็นความรับผิดทางแพ่งที่เกี่ยวกับบุคคลอ่ืน คงต้องใช้สิทธิเรียกร้อง
ในทางแพ่งโดยฟ้องคดีต่อศาลในส่วนแพ่งเอง 
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   5)  การอ่านค าพิพากษา 
   ในประมวลกฎหมายอาญาทหาร กล่าวถึงเรื่องการอ่านค าพิพากษาไว้ โดย
บัญญัติว่า “มาตรา 12 เมื่อศาลทหารพิพากษาเด็ดขาดให้ลงโทษแก่ทหารคนใด ท่านว่าให้ผู้ซึ่งบังคับ
บัญชาทหาร ผู้มีอ านาจสั่งให้ลงโทษตามค าพิพากษานั้น วินิจฉัยตามเหตุการณ์ ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้
อ่านค าพิพากษาให้จ าเลยฟังต่อหน้าประชุมทหารหมู่หนึ่งหมู่ใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้” 
   ซึ่งบทบัญญัตินี้แตกต่างไปจากการอ่านค าพิพากษาของศาลพลเรือน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 182 ซึ่งจะต้องอ่านให้คู่ความฟังในศาลโดยเปิดเผย 
จะน าไปอ่านนอกศาลไม่ได้ ทางปฏิบัติในการอ่านค าพิพากษาของศาลทหาร ตามประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร มาตรา 12 กระท าได้ 2 วิธี 
   วิธีแรก ผู้บังคับบัญชาจะน าหมู่ทหารเข้าไปฟังค าพิพากษาในศาล ซึ่งศาล
เป็นผู้อ่านค าพิพากษาให้จ าเลยฟังไปตามปกติ  
   วิธีที่สอง คือ หลังจากศาลได้อ่านค าพิพากษาให้จ าเลยฟังในศาลแล้ว 
ผู้บังคับบัญชาจะน าตัวเลยไปยืนต่อหน้าหมู่ทหารแล้วอ่านค าพิพากษาให้ฟังอีกครั้ง ซึ่ง ไม่ใช่เป็นการ
อ่านโดยศาล เพราะถือว่าศาลได้อ่านไปแล้ว ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษจะสั่งให้ผู้ใดอ่านให้จ าเลยฟังก็ได้ 
เจตนารมณ์ของการนี้เพื่อต้องการให้หมู่ทหารเกิดความเกรงกลัวอ านาจของกฎหมาย และอ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาทหารนั่นเอง 
   ส่วนการพิจารณาลับหลังจ าเลยของศาลทหารนั้น พระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ.2498 บัญญัติว่า “มาตรา 59 การพิจารณาและสืบพยานในศาลทหาร ถ้าจ าเลยให้การ
รับสารภาพ หรือไม่ติดใจฟัง จะไม่ท าต่อหน้าจ าเลยนั้นก็ได้” แต่ในการพิจารณาคดีของศาลพลเรือน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 และมาตรา 172 ทวิ ศาลจะมีอ านาจ
พิจารณาและสืบพยานลับหลังจ าเลย ได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 172 
ทวิ (1), (2) และ (3) และกรณีจ าเลยหลายคน หากมีการสืบพยานลับหลังจ าเลยคนใด ห้ามมิให้ศาล
รับฟังการพิจารณาและการสืบพยานลับหลังเป็นผลเสียแก่จ าเลยคนนั้น 
 สรุป ที่มาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่
ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีของศาล นั้น จากการศึกษาโครงสร้างองค์กรตุลาการและกระบวนการพิจารณา
พิพากษาอรรคคดีของศาล พบว่า ในส่วนของส านักงานศาลนอกจากท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ
ทั่วไปแล้ว ยังมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการเกี่ยวกับคดี ที่เป็นส่วนช่วยสนับสนุนงานพิจารณาพิพากษา
อรรคคดีของผู้พิพากษาตุลาการอีกด้วย 



131 

 ส าหรับผู้พิพากษาตุลาการ นอกจากท าหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรคคดีแล้ว ในบาง
ต าแหน่งต้องท าหน้าที่ในงานบริหารจัดการคดี ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงไปพิจารณารายละเอียดของ
เนื้อหาสาระแห่งอรรถคดี ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบั ติ
หน้าที่ขององค์กรตุลาการได้ในส่วนงานและบุคคลต่อไปนี้ 
 1.  ในส่วนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ส านักงานศาล ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1) งานธุรการทั่วไป 
2) งานธุรการเกี่ยวกับคดี 

 2.  ในส่วนของข้าราชการตุลาการ/ผู้พิพากษา ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหาร
จัดการคด ี
 ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าจะสามารถ
เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตุลาการในขั้นตอนใดอย่างไรได้บ้างนั้น จะได้กล่าวไว้ใน
บทถัดไป 



 
บทท่ี 5 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องผู้ตรวจกำรแผ่นดนิในกำรตรวจสอบองคก์รตุลำกำร 
 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้อ านาจผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ ในการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่  หรือการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษา 
อรรถคดีของศาล ตามมาตรา 244(1) (ค) นั้น มีแนวคิดมาจากการตรวจสอบเพ่ือถ่วงดุลอ านาจ 
(Check and Balance) ตามหลักการแบ่งแยกอ านาจซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลักนิติรัฐ 
เพราะหลักนิติรัฐไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระบบการปกครองที่ไม่มีการแบ่งแยกอ านาจ ไม่มีการควบคุม
ตรวจสอบซึ่งกันและกันระหว่างอ านาจ เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน และเพ่ือให้สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนได้รับการคุ้มครอง 
 ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตุลาการเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่าย 
ตุลาการ (Gesetzmaessigkeit von Justiz) หรือหลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการ         
เป็นการเชื่อมโยงหลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการเข้ากับหลักประชาธิปไตยโดยทาง
ผู้แทน เพราะการใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการจะต้องผูกพันต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดย
องค์กรนิติบัญญัติอันเป็นองค์กรที่มีพ้ืนฐานมาจากตัวแทนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่เป็นการกระทบต่อสิทธิหรือจ ากัดสิทธิของประชาชนนั้นจะกระท าได้เฉพาะภายใต้
เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ โดยผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนก่อน ความผูกพันต่อ
กฎหมายของฝ่ายตุลาการหรือหลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการ (Gesetzmaessigkeit 
von Justiz) ความผูกพันของฝ่ายตุลาการต่อการใช้กฎหมายเป็นไปตามหลักความเสมอภาคของการ
ใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยถือว่าเป็นหลักความเสมอภาคในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
รูปแบบของการใช้กฎหมายตามหลักความเสมอภาค ดังนี้  
 1. ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติ
ของกฎหมาย กล่าวคือ ฝ่ายตุลาการจะต้องใช้กฎหมายให้เป็นไปตามองค์ประกอบและผลของ
กฎหมายในเรื่องนั้นๆ 
 2. ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน นั่นคือ บุคคลย่อมมี
สิทธิเรียกร้องอย่างเท่าเทียมกันในการที่จะให้ฝ่ายตุลาการใช้บทบัญญัติกฎหมายให้ตรงกับข้อเท็จจริง
ในกรณีของตน ในกรณีนี้เป็นการเรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการยอมรับการผูกพันตนอย่างเคร่งครัดต่อ
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กฎหมาย แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้ค านึงถึงข้อเท็จจริงอันเป็นลักษณะพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งก็
ตาม 
 3. ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่อง นั่นคือ บุคคล
ย่อมมสีิทธิเรียกร้องอย่างเท่าเทียมกันต่อฝ่ายตุลาการในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้มีการใช้ดุลพินิจโดย
เรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่องใดๆ ทั้งสิ้น 
 แม้ว่าหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา (Unabhaengigkeit der Richter) จะท าให้ 
ผู้พิพากษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ในทางตุลาการได้โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมาย ผู้พิพากษาจึงมีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมาย และท าการพิจารณาภายใต้
มโนธรรมของตนและกฎหมายเท่านั้น หลักความอิสระของผู้พิพากษาจึงเป็นหลักที่ส าคัญของหลักนิติ
รัฐและหลักนิติธรรม ซึ่งมีพ้ืนฐานของความเป็นอิสระจาก 3 ประการ คือ ความอิสระจากคู่ความ 
ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม ทั้งนี้ ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาจึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดความม่ันคงต่อความเป็นกลางนั่นเอง  
 หลักความอิสระของผู้พิพากษาที่แบ่งไว้ 3 ประเด็น คือ  
 1. ความเป็นอิสระของการท าหน้าที่ในทางตุลาการ (die sachliche Unabhaengigkeit) 
เป็นการคุ้มครองการท าภาระหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาจากอิทธิพลภายนอก
ทั้งหลาย นั่นคือ อ านาจของตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีที่มิอาจแทรกแซงได้ จึงจะเรียก
ได้ว่าความเป็นอิสระของการท าหน้าที่ในทางตุลาการ 
 2. ความอิสระในทางองค์กร (die organisatorische Unabhaengigkeit) หรือความเป็น
อิสระในการจัดองค์กรของศาล (die organisatorische Selbständigkeit der Gerichte) 
 3. ความอิสระในทางส่วนบุคคล (die persoenliche Unabhaengigkeit) มีความมุ่งหมาย 
เพ่ือให้เกิดความม่ันคงต่อความอิสระของการท าหน้าที่ในทางตุลาการของผู้พิพากษา 
 อย่างไรก็ตาม การถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) ตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ 
จึงท าให้องค์กรตุลาการย่อมต้องได้รับการตรวจสอบทั้งจากภายในองค์กรตุลาการ  และจากองค์กร
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความสง่างามในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ตุลาการ และเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 การตรวจสอบและการควบคุมการใช้อ านาจโดยองค์กรภายนอก เพ่ือให้การตรวจสอบและ
ควบคุมนั้นมีความรัดกุมและเป็นไปตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและตามความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ตามหลักการของระบบประชาธิปไตย หรือที่เรียกว่าการปกครองโดยกฎหมายหรือ
หลัก “นิติรัฐ” ให้มากที่สุด เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้อ านาจมากเกินขอบเขตของอ านาจใดอ านาจ
หนึ่ง และเพ่ือรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
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5.1 กำรเปรียบเทียบอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจกำรแผ่นดินไทยกับต่ำงประเทศในกำร 
    ตรวจสอบองค์กรตุลำกำร 
 
 5.1.1  ที่มำขององค์อ ำนำจ 
 จากการศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินในต่างประเทศและประเทศไทย พบว่า ที่มาขององค์อ านาจ
มีความคล้ายคลึง นั่นคือ การแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินมาจากการน าเสนอให้แต่งตั้งจากรัฐสภาให้ผู้มี
อ านาจสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นผู้แต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน มีเพียงประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นที่เป็น
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลของประเทศฝรั่งเศสเกรงว่ารัฐสภาจะใช้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเป็นเครื่องมือควบคุมฝ่ายบริหาร 
 คุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเรื่องที่ทุกประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้นชื่อว่าต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความซื่อสัตย์ เป็นกลาง สามารถเป็น
ตัวแทนในการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง เห็นได้จากผู้ตรวจการ
แผ่นดินไม่สามารถด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ในภาครัฐและภาคเอกชนควบคู่ไปกับการท าหน้าที่ในฐานะ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เลย และยังต้องเป็นผู้ที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากต าแหน่ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีที่ถูกร้องเรียน ดังนั้น 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของทุกประเทศต้องเป็นบุคคลที่เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของความเที่ยงตรง ความ
ถูกต้อง และสามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน คุณสมบัติที่ส าคัญอีกข้อหนึ่งของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ ยังเป็นผู้ที่มีความช านาญทางด้านกฎหมายและการบริหารอย่างแท้จริง 
เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับการใช้กฎหมายในการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ถูกร้องเรียน เพ่ือตามหาความจริง ท าให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินยังสามารถถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งได้เหมือนกันทุกประเทศ หากพบว่าการ
ท างานของผู้ตรวจการแผ่นดินมีความไม่โปร่งใส ไร้ความยุติธรรม ท าให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง
ขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 นอกจากความเหมือนของผู้ตรวจการแผ่นดินในประเทศต่างๆ แล้ว ในประเทศที่ยกมาเป็น
กรณีตัวอย่าง พบว่า มีความแตกต่าง นั่นคือ การลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้พิทักษ์สิทธิของ
ประชาชนประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันต้องได้รับอนุญาตจากศาลและการท างานบางอย่างก็ต้องอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้พิพากษา นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยและประเทศ
ฝรั่งเศสด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ไม่สามารถกลับมาด ารงต าแหน่งได้อีก ซึ่งแตกต่างจาก
ประเทศอ่ืนๆ ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถกลับมาด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้อีกจนถึงอายุที่
ก าหนดไว้  
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5.1.2  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจสอบองค์กรตุลำกำร 
 จากการศึกษาขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบองค์กรตุลาการของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในต่างประเทศเปรียบเทียบกับขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบองค์กรตุลาการของผู้ตรวจการ
แผ่นดินประเทศไทย พบว่า ในประเทศอังกฤษ เดนมาร์ก และนิวซีแลนด์ ไม่มีอ านาจในการตรวจสอบ
องค์กรตุลาการ ทั้งนี้เนื่องมาจากหลักการแบ่งแยกอ านาจ เพ่ือให้องค์กรตุลาการสามารถท าหน้าที่โดย
ไม่ถูกแทรกแซง มีความเป็นอิสระในการตัดสินคดีความ ซึ่งในแง่ความเป็นจริง การท าหน้าที่ของผู้
พิพากษาที่ยึดหลักกฎหมาย พิจารณาตามตัวอักษรอาจจะท าให้ขาดการพิจารณาเรื่องความเป็นธรรม
ในอีกแง่มุมหนึ่งก็เป็นได้โดยเฉพาะประเด็นของความล่าช้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้  ซึ่ง
ประเทศไทยเองผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจในการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม 
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล ทั้งนี้ เพ่ือคงไว้ซึ่งหลักความเป็นอิสระของ
องค์กรตุลาการและผู้พิพากษา  
 ในขณะประเทศท่ีเป็นต้นแบบผู้ตรวจการแผ่นดิน เช่น ประเทศสวีเดน และประเทศฟินแลนด์ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถท าหน้าที่เป็นอัยการพิเศษส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดีในกรณีที่
การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐมีความผิดทางวินัย และสามารถเข้าไปควบคุมการท างานของศาล เพ่ือ
สร้างความมั่นใจว่า ศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่บริหารจะท าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งตราสารของ
รัฐสภาทั้งด้านเจตนารมณ์และความเป็นธรรม นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนยังสามารถ
ควบคุมดูแลการด าเนินคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินคดีของศาล
ชั้นต้นได้ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่คู่กรณี และยังสามารถแทรกแซงค าพิพากษาของศาล หากเห็น
ว่า ค าพิพากษาดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศฝรั่งเศสเดิม
สามารถรับค าร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่ล่าช้าหรือละเลยในการพิจารณาคดี ถึงแม้ว่า 
คดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือเสนอแนะให้แก้ไขค าพิพากษาได้ แต่จะไม่มีอ านาจในการโต้แย้ง
ความเห็นของศาล 
 ในต่างประเทศมีผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ และประเทศ
ฝรั่งเศส (เดิม) ที่มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตุลาการหรือศาลได้ 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินสวีเดนและผู้ตรวจการแผ่นดินฟินแลนด์มีอ านาจในการเข้าไปควบคุมการ
ท างานของศาล โดยผู้ตรวจการแผ่นดินต้องให้ความมั่นใจว่า ศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจะ
ปฏิบัติงานตามบทบัญญัติแห่งตราสารของรัฐสภา ทั้งในเจตนารมณ์และความเป็นธรรม ซึ่งในการ
ควบคุมดูแลศาลยุติธรรมนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจควบคุมดูแลการด าเนินคดีให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว และสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินคดีของศาลชั้นต้นได้ หากคู่ความหรือพยานบุคคล
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ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังสามารถแทรกแซงค าพิพากษาของศาลได้ หากเห็นว่า  
ค าพิพากษานั้นไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เช่น สั่งลงโทษเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
 จากเหตุและผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 บัญญัติให้อ านาจผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 
ห รื อกา รปฏิ บั ติ หน้ าที่ โ ดย ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายขององค์ ก ร ในกระบวนการยุ ติ ธ ร ร ม  
ซึ่งไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล ตามมาตรา 244(1) (ค) ซึ่งหากตีความตาม
บทบัญญัติในมาตรา 244 ดังกล่าวทั้งหมดจะเห็นได้ว่า  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินคือ 
พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียน ดังนั้น ต้องมีผู้ร้องยื่นค าร้องเรียนต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดินจึงจะด าเนินการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงได้ เว้นแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการ
กระท าดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได้ ซึ่งเป็นการใช้อ านาจ
ตามวรรคท้ายของมาตรา 244 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเมื่อ
พิจารณาแยกองค์ประกอบตามมาตรา 244(1) (ค) แล้วจะเห็นได้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่
ในการตรวจสอบพฤติการณ์ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

1. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 
2. การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ว่า ตุลาการต้องยึดหลักความชอบด้วยกฎหมาย หรือหลักความ
ผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายตุลาการ การจ ากัดอ านาจหน้าที่การตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินที่
แตกต่างไปจากการอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กรอ่ืนๆ ของรั ฐ ที่ให้
อ านาจผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถสอบสวนได้แม้กระทั่งการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ก็ตาม 
ดังนั้น ผู้ร้องเรียนจึงมิอาจอ้างเหตุในการร้องเรียนว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในตอนท้ายว่า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีของศาล เพราะถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาโดยชอบด้วยอ านาจหน้าที่  
ย่อมเป็นไปตามหลักความเป็นอิสระของตุลาการ  
 ในฐานะที่ศาลเป็นองค์กรตุลาการที่มีการบริหารงานภายในองค์กรเช่นเดียวกับองค์กรของรัฐ
อ่ืนๆ ดังนั้น อ านาจหน้าที่ขององค์กรตุลาการจึงอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
  5.1.2.1  อ านาจหน้าที่ในส่วนงานธุรการ 
  อ านาจหน้าที่ในส่วนงานธุรการเป็นอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานหรือกิจการ
ของศาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดี อันเป็นส่วนงานในอ านาจหน้าที่ของส านักงานศาล 
ซึ่งเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระและมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยงานในส่วนดังกล่าวจะเป็นงาน



137 
 

ในอ านาจหน้าที่ของข้าราชการศาล ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการตุลาการ นอกจากนี้ ยังมีส่วนของงานธุรการ
อีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นการบริหารงานศาลอันเป็นงานในส่วนของอ านาจหน้าที่ของบุคคลที่
เป็นข้าราชการตุลาการในบางต าแหน่งที่กฎหมายก าหนดให้อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารงานของศาล  
ซึ่งได้แก่ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในราชการศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อย นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในทาง
บริหารงานศาลในลักษณะอ่ืนๆ เช่น ควบคุมการใช้ระเบียบวิธีการต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นโดยกฎหมาย
หรือโดยประการอ่ืนให้เป็นไปโดยถูกต้อง เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาดไปโดยเร็ว 
ร่วมมือกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในบรรดากิจการอันเกี่ยวกับการจัดวางระเบียบและการ
ด าเนินการงานส่วนธุรการของศาล ท ารายงานการคดีและกิจการของศาลส่งตามระเบียบ ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาล หรือผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีในแต่ละศาล แล้วแต่กรณี 
  5.1.2.2  อ านาจหน้าที่ในงานส่วนตุลาการ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น การบริหารจัดการคดี
และการพิจารณาพิพากษาคด ี 
  อ านาจหน้าที่ของผู้พิพากษาในงานส่วนตุลาการนั้น เป็นอ านาจหน้าที่อันเกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทโดยตรงของผู้ พิพากษา และเป็นอ านาจหน้าที่หลักของ  
ผู้พิพากษาซึ่งแบ่งออกได้เป็น การบริหารจัดการคดีและการพิจารณาพิพากษาคดี 
   1)  อ านาจในการบริหารจัดการคดีเป็นอ านาจของผู้พิพากษาที่มิใช่เป็นการ
น าบทบัญญัติของกฎหมายมาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท แต่เป็นการใช้อ านาจในการก าหนดแนวทางและ
ควบคุมการพิจารณาคดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีโดยศาล กล่าวคือ เป็นการเพ่ิมบทบาท
ของศาลในการก ากับดูแลควบคุมบังคับทิศทางแห่งการด าเนินคดีตั้งแต่ต้น และก าหนดวิธีการ
ด าเนินคดีแต่ละประเภทที่แตกต่างให้เหมาะสม ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาคดี
และสามารถอ านวยความยุติธรรมให้เกิดแก่ประชาชน ตามกฎหมายไทยอ านาจหน้าที่ของผู้พิพากษา
ที่เป็นลักษณะของการบริหารจัดการคดี เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดวันเวลาในการนั่ง
พิจารณา การนัดพิจารณา การใช้วิธีการประนอมข้อพิพาทที่เหมาะสมตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้ง รับผิดชอบใน
การจ่ายส านวนคดีให้แก่องค์คณะผู้พิพากษาในศาลหรือในแผนกคดีนั้น  เรียกคืนส านวนคดีหรือการ
โอนส านวนคดีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์คณะผู้พิพากษาใด เมื่อเป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือน
ต่อความยุติธรรมในการพิจารณาหรือพิพากษาอรรถคดีของศาลนั้น 
   2)  อ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ถือเป็นอ านาจหลักที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง โดยมีลักษณะเป็นการท าค าสั่งหรือค าพิพากษาอันเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็น 
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ข้อพิพาทแห่งคดี รวมทั้งมีค าสั่งค าร้องต่างๆ ในกระบวนพิจารณาผู้พิพากษามีหน้าที่ในการพิจารณา
พิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรม 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารประกอบความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย  
ไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษา 
อรรถคดี สามารถสรุปให้เห็นถึง ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบ
องค์การตุลาการได้ดังนี้ 
 

5.2  กำรตรวจสอบองค์กรตุลำกำรในส่วนงำนธุรกำร 
 
 แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะก าหนดให้แต่ละศาลมี 
หน่วยธุรการของศาลที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลเป็นผู้บังคับบัญชา และขึ้นตรงต่อ
ประธานศาล ตามมาตรา 217 มาตรา 222 และมาตรา 227  แต่อิสระที่ว่านี้  เป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น ในส่วน
ของส านักงานศาล ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ โดยใช้แนวทางในการตรวจสอบเดียวกันกับองค์กร
อ่ืนๆ  ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 มาตรา 
35 ในกรณีที่มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 13(1) (ค) ให้น าบทบัญญัติหมวด 2 
การร้องเรียน และการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของนายนิติธร วงศ์ยืน150 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าส านักประธานศาลฎีกาที่เห็นว่า 
ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบองค์กรตุลาการได้ในเรื่องการปฏิบัติงานล่าช้า  การท างานของ
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ข้าราชการศาล ที่ปฏิบัติงานไม่ชอบตามขั้นตอนหรือระเบียบต่างๆ การท างานของ
ศาลที่ขัดต่อกฎหมาย และนายคันฉัตร พลรัตน์151 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจ ากองผู้ช่วยผู้พิพากษา
ศาลฎีกา ที่เห็นว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบในส่วนขอบเขตของงานธุรการศาล 

                                                           
150

 นิติธร วงศ์ยืน, ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าส านักประธานศาลฎีกา, ส านักงานประธาน
ศาลฎีกา, 2 เมษายน 2557, การสัมภาษณ์. 

151
 คันฉัตร พลรัตน์, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจ ากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, ส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน, 24 มีนาคม 2557, การสัมภาษณ์. 
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และงานบริหารบางส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี และนายปราโมทย์ โชติมงคล152 อดีต
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบในส่วนของส านักงานศาล 
และงานด้านธุรการศาลได้ สอดคล้องกับความเห็นของศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช153 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ขอบเขตการตรวจสอบองค์กรตุลาการในส่วนงานธุรการแยกตามประเภทของศาลได้ ดังนี้ 
  

5.2.1  ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 
  5.2.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในส่วนของงานธุรการ
ทั่วไป การรวบรวมข้อมูลค าสั่งและค าวินิจฉัยต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย 
  5.2.1.2  การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวงานธุรการทางคดี  
 1) การรับค าร้อง  
 2) การแจ้งผู้ร้องและส่งส าเนาค าร้องให้แก่ผู้ร้อง 
 
 5.2.2   ส ำนักงำนศำลปกครอง 
  5.2.2.1  การปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานศาลปกครอง ในส่วนของงานธุรการทั่วไป 
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลปกครอง หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
  5.2.2.2  การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการทางคดี คือ การด าเนินการเกี่ยวกับคดี
ปกครองโดยตรง ตามค าสั่งของศาลปกครอง การด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับให้เป็นไปตามค าบังคับ
ของศาลปกครอง จัดพิมพ์และเผยแพร่ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครอง ซึ่งหากพิจารณาจาก
กระบวนการพิจารณาคดีปกครองที่มีอยู่ 15 ขั้นตอน การปฏิบัติหน้าที่ของธุรการทางคดีปกครอง มี
แทรกอยู่ใน 6 ขั้นตอน คือ 
 1) ในขั้นตอนที่ 1 ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อเจ้าหน้าที่ของศาลหรือส่งทาง
ไปรษณีย ์
 2) ในขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่รับค าฟ้องตรวจค าฟ้องเบื้องต้นและออกใบ
รับให้ผู้ฟ้องคด ี

                                                           
152 ปราโมทย์ โชติมงคล, อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน,   

11 เมษายน 2557, การสัมภาษณ์. 
153

 ศรีราชา เจริญพานิช, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 11 เมษายน 
2557, การสัมภาษณ์. 
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 3) ในขั้นตอนที่ 3 สรุปค าฟ้องเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
 4) ในขั้นตอนที่ 6 จัดส่งส าเนาค าฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีท าค าให้การ 
 5) ในขั้นตอนที่ 7 จัดส่งส าเนาค าให้การให้ผู้ ฟ้องคดีท าค าคัดค้าน
ค าให้การ 
 6) ในขั้นตอนที่ 8 จัดส่งส าเนาค าคัดค้านค าให้การให้ผู้ถูกฟ้องคดีท า
ค าให้การเพ่ิมเติม 
  
 5.2.3 ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
 5.2.3.1 การปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานศาลยุติธรรม ในส่วนของงานธุรการทั่วไป 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543  
 5.2.3.2 การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวงานธุรการทางคดี เช่น งานส่งเสริมงานตุลาการ 
และงานวิชาการ เพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่ศาลยุติธรรม รวมทั้งเสริมสร้างให้การ
พิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากพิจารณาจาก
กระบวนการพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาพบว่ามีข้ันตอนเกี่ยวกับงานธุรการทางคดี ดังนี้ 
 1) คดีแพ่ง  

(1) ขั้นตอนการรับค าฟ้อง เมื่อมีการยื่นค าฟ้องหรือค าร้องขอเพ่ิม
เริ่มต้นคดีต่อศาล เจ้าหน้าที่รับฟ้องจะตรวจความถูกต้อง ลงเลขคดีด า คิดค่าธรรมเนียม  

(2) ขั้นตอนการส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องให้จ าเลยหรือปิด
ประกาศ ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่เก่ียวข้อง  

(3) ขั้นตอนการส่งหมายเรียกพยานบุคคล หรือส่งหมายเรียกพยาน
เอกสารและหลักฐานต่างๆ 

(4) ขั้นตอนการรวบรวมส านวนเอกสาร ค าให้การและเอกสารต่างๆ 
เข้าส านวนหรือตามค าสั่งศาล 

(5) ขั้นตอนการน าค าพิพากษาลงสารบบและพิมพ์ค าพิพากษา 
 2) คดีอาญา 

(1) ขั้นตอนการรับส านวนจากพนักงานอัยการตรวจค าฟ้อง ลงเลข
คดีด า 

(2) ขั้นตอนการจัดพิมพ์หมายขังระหว่างพิจารณา หรือท าเรื่องกรณี
จ าเลยได้รับการประกันตัว จัดพิมพ์หมายเรียกพยานบุคคล เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ตามค าสั่งศาล 

(3) ขั้นตอนการรวบรวมส านวนเอกสารและหลักฐานต่างๆ เสนอ
ศาล  
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(4) ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานเข้าส านวน หรือ
เรียกเก็บตามค าสั่งศาล 

(5) ขั้นตอนการลงเลขคดีแดงและลงสารบบค าพิพากษา หากศาล
พิพากษายกฟ้องให้เจ้าหน้าที่ออกหมายปล่อยตัวจ าเลยตามค าสั่งศาล  ถ้าศาลพิพากษาปรับให้
เจ้าหน้าที่การเงินรับค่าปรับ หรือออกหมายกักขังแทนค่าปรับ หรือหมายกักขังระหว่างอุทธรณ์ฎีกา 
 
 5.2.4 ส ำนักงำนศำลทหำร / กรมพระธรรมนูญ 
  5.2.4.1  การปฏิบัติหน้าที่ของกรมพระธรรมนูญ ในส่วนของงานธุรการทั่วไป  
  5.2.4.2  การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวงานธุรการทางคดี ในส่วนงานความรับผิดชอบของ
ส านักตุลาการทหารและส านักงานอัยการทหาร 
 ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานศาล  
 เรื่องร้องเรียนที่ 1 ร้องเรียนกรณี ประกาศศาลจังหวัด เรื่องรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกัน
อาชีพประจ าศาล ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน  
 ผู้ร้องเรียนเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ประกันอาชีพประจ าศาลจังหวัด ด้วยศาลจังหวัดได้มีประกาศ
เรื่อง รับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันอาชีพประจ าศาล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ข้อ 8 ก าหนด
ว่า ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดอาญา หรือเคยถูก
ด าเนินคดีฐานละเมิดอ านาจศาล ซึ่งแตกต่างจากข้อก าหนดศาลจังหวัด เรื่อง การปฏิบัติของผู้ประกัน
อาชีพและนายหน้าผู้ประกันอาชีพ พ.ศ.2555 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 หมวด  1 หลักทั่วไป  
ข้อ 3.6 ไม่เคยถูกลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาล  
 ผู้ร้องเรียนเห็นว่า ประกาศศาลจังหวัด เรื่อง รับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันอาชีพประจ า
ศาลจังหวัด ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เป็นประกาศที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน เนื่องจากอาจเสี่ยง
ต่อการถูกด าเนินคดีฐานละเมิดอ านาจอ านาจ หากเจ้าหน้าที่ศาลไม่พอใจผู้ประกันอาชีพคนใด อาจ
เสนอเรื่องต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เพ่ือนัดไต่สวนก็เท่ากับถูกด าเนินคดีฐานละเมิดอ านาจศาลโดยไม่
ค านึงถึงผลทางคดี เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนไม่สามารถยื่นค าขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันอาชีพประจ าศาล
จังหวัดได้ 
 กรณีนี้ผู้ถูกร้องเรียนคือศาลจังหวัด โดยที่ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาอรรถคดี หรือการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี แต่กรณีดังกล่าวจะอยู่ในกรอบอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 
13(1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 บัญญัติว่า 
“การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของ
ศาล” หรือไม่ กรณีดังกล่าวศาลจังหวัดอาศัยอ านาจตามความในประมวลวิธีพิจารณาความแ พ่ง 
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มาตรา 30 ที่บัญญัติว่า “ให้ศาลมีอ านาจออกข้อก าหนดใดๆ แก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือแก่
บุคคลภายนอกที่อยู่ต่อหน้าศาลตามที่เห็นจ าเป็น เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล ... ” 
ดังนั้น เรื่องร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ศาลจังหวัดปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่อยู่ใน
กรอบอ านาจตามมาตรา 13(1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ.2552 ที่จะรับไว้พิจารณา จึงต้องอาศัยอ านาจตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกันส่งเรื่องให้ส านักงานศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 
 เรื่องร้องเรียนที่ 2 ร้องเรียนกรณี ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานศาลคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมศาลล่าช้า และน้อยกว่าที่พึงจะได้รับตามกฎหมาย 
 ผู้ร้องเรียนอ้างว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2555 ศาลมีค าพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงิน
ค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี (ผู้ร้อง) จ านวน 230,802.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของ
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 
พ.ศ.2545 จนกว่าจะช าระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดี 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2555 ผู้ ฟ้องคดีมีหนังสือไปยังส านักงานศาล ขอให้
ด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาล และวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ส านักบังคับคดี 
ส านักงานศาล มีหนังสือลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เรื่อง การรับเงินตามค าพิพากษาของศาล 
แจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้น าเงินจ านวน 294,015.83 บาท มาวางศาลเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ร้องเรียน และ 
ผู้ร้องเรียนได้รับเงินจ านวนดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 แต่ส านักงานศาลไม่ได้คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ร้องเรียนตามค าพิพากษา 
 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 ผู้ร้องเรียนได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากส านักงานศาลว่า ให้ไปที่
ส านักงานศาลเพ่ือรับเงินค่าธรรมเนียมศาลคืน จ านวน 5,770 บาท ผู้ร้องเรียนได้รับเงินดังกล่าว  
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2556 แต่ผู้ร้องเรียนเชื่อว่าเงินค่าธรรมเนียมจ านวนดังกล่าวน้อยกว่าที่ควร
จะได้คืนตามกฎหมาย 
 กรณีดังกล่าวปรากฏเอกสารหลักฐานว่า ผู้ฟ้องคดียื่นค าร้องขอรับค่าธรรมเนียมศาลคืนเมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2556 และส านักงานศาลจัดท าใบสั่งคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล ระบุว่า
จ่ายเงินคืน ชื่อ ผู้ฟ้องคดี และสั่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 7 มิถุนายน  
พ.ศ.2556 ระบุชื่อ ผู้ฟ้องคดี จ านวน 5,770 บาท โดยผู้ร้องมารับเช็คด้วยตนเองเมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน พ.ศ.2556 รวมเป็นระยะเวลาด าเนินการทั้งสิ้น 9 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นค าร้อง
ต่อศาล และจ านวนเงิน 5,770 บาทนั้นเป็นการค านวณเงินตามค าสั่งศาลที่ พิพากษาให้คืน
ค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดี 
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 เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานศาล แต่เป็น
กรณีที่ปรากฏเอกสารหลักฐานชัดเจนว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานศาลมิได้มีความ
ล่าช้าตามท่ีผู้ร้องเรียนกล่าวอ้าง  
 เรื่องร้องเรียนที่ 3 ร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงานส านักอ านวยการประจ า
ศาลจังหวัด ไม่ส่งหมายนัดฟังค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้บิดาของผู้ร้องเรียนท าให้บิดาของ
ผู้ร้องเรียนและครอบครัวได้รับความเสียหาย 
 ด้วยบิดาของผู้ร้องเรียนแพ้คดีในศาลชั้นต้น จึงอุทธรณ์ค าพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 2 
และศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ส่งให้ศาลจังหวัดอ่านค าพิพากษาในวันที่ 15 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2555 แต่เนื่องจากบิดาของผู้ร้องเรียนมีภูมิล าเนาอยู่คนละจังหวัดกับศาลชั้นต้น จึงมีการส่งให้
ศาลจังหวัดในภูมิล าเนาของบิดาผู้ร้องส่งหมายนัดฟังค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 แทน  
ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดไม่น าส่งหมาย
ดังกล่าวให้บิดาผู้ร้องเรียน โดยรายงานว่าผลการส่งหมายว่า บ้านของบิดาผู้ร้องเรียนต้องเดินทางด้วย
เรือ อัตราเหมาเรือ 500 บาท จึงไม่สามารถส่งให้ได้ ศาลจังหวัดได้อ่านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยมี
รายงานว่าได้ส่งหมายให้บิดาของผู้ร้องเรียนโดยชอบแล้วไม่มาฟังค าพิพากษา ต่อมาบิดาผู้ร้องเรียน
ได้รับค าบังคับให้ปฏิบัติตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงทราบว่าศาลจังหวัดได้อ่านค าพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ไปแล้ว และเลยก าหนดระยะเวลายื่นฎีกาคัดค้าน 
 เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานธุรการคดี ดังนั้น จึงอยู่ใน
อ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย แต่เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงไปแล้วปรากฏว่า 
ผู้ร้องเรียนได้น าประเด็นการไม่ได้รับหมายนัดฟังค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ขึ้นฟ้องร้องเป็น
คดีต่อศาล จึงเข้าเงื่อนไขเรื่องร้องเรียนที่มีประเด็นการฟ้องร้องเป็นคดีในศาล ที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินยุติการพิจารณา 
 จากตัวอย่างเรื่องร้องเรียนทั้งสามเรื่องจะเห็นว่า หากเป็นกรณีร้องเรียนส านักงานศาลจะไม่มี
ปัญหาในการพิจารณาว่าอยู่ในอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 13(1) (ค) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 หรือไม่  เพราะการปฏิบัติ
หน้าที่งานธุรการแม้จะเป็นงานธุรการทางคดีก็ไม่ใช่การพิพากษาอรรถคดี  ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จึงมีอ านาจในการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของส านักงานศาลทั้งในส่วนงานธุรการทั่วไป และงานธุรการเกี่ยวกับคดี 
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5.3 กำรตรวจสอบองค์กรตุลำกำรในส่วนกำรบริหำรจัดกำรงำนคดี 
 
 แม้ว่าอ านาจในการบริหารจัดการคดีจะเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้พิพากษา แต่ก็มิใช่อ านาจ
หน้าที่ที่ใช้บทบัญญัติของกฎหมายมาพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท เป็นเพียงการใช้อ านาจในการ
ก าหนดแนวทางและควบคุมการพิจารณาคดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีโดยศาลให้เกิด
ความรวดเร็วในการพิจารณาคดีและสามารถอ านวยความยุติธรรมให้เกิดแก่ประชาชน  ดังนั้น  
หากการบริหารจัดการงานคดีก่อให้เกิดความล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบกันของคู่คดีก่อนที่จะมีการสืบพยานหรือพิจารณาคดีของศาลแล้ว งานขององค์กร
ตุลาการในส่วนการบริหารจัดการงานคดีจึงน่าจะอยู่ในอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะสามารถ
ตรวจสอบได ้ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่
เห็นว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบกรณีที่เกิดความล่าช้าในขั้นตอนกระบวนการการด าเนิน 
การขององค์กรตุลาการทุกขั้นตอนที่อาจท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางคดีซึ่งขอบเขตตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชอบแล้ว ตัดตอนตั้งแต่ช่วงของการเริ่มต้นพิจารณาคดีจนจบการพิจารณา
พิพากษาคดี แต่ในช่วงที่เริ่มต้นฟ้องร้องคดีแต่ยังไม่ได้พิจารณานั้นผู้ตรวจการแผ่นดินควรสามารถเข้า
ไปตรวจสอบได้ เพราะยังไม่ได้เกี่ยวข้องหรือลงรายละเอียดในเนื้อหาแห่งคดี  แต่อย่างใด รวมถึงการ
บังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เช่นกัน  ทั้งนี้ หาก
ระหว่างการพิจารณาคดีมีความล่าช้าเกินสมควร ผู้ตรวจการแผ่นดินก็อาจเข้าไปตรวจสอบได้ เช่น กรณี
ที่มีการคัดค้านค าพิพากษาแต่ศาลยังไม่มีการด าเนินการใดๆ ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ควรสามารถเข้าไป
ดูแลว่าเพราะเหตุใดจึงไม่มีการด าเนินการตามค าขอนั้น โดยที่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของอรรถคดี 
ซึ่งในประเด็นของการบริหารจัดการงานคดีที่ก่อให้เกิดความล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้น ทั้งนาย
พิเชต สุนทรพิพิธ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา นายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายนิติธร วงศ์ยืน ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าส านักประธานศาลฎีกาต่างให้
ความเห็นว่า ควรอยู่ในอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้   
 ในประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ และประเทศฝรั่งเศส (เดิม) หรือ Médiateur มีอ านาจ
ในการควบคุมองค์กรตุลาการ สามารถรับรับค าร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาที่ล่าช้า หรือการ
ละเลยในการพิจารณาคดี แม้คดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ
รับค าร้องเรียนและสอบสวนได้ มีอ านาจวิจารณ์ค าพิพากษาหรือเสนอแนะให้แก้ไขค าพิพากษาได้ด้วย 
แต่จะไม่มีอ านาจโต้แย้งความเห็นของศาล แต่ส าหรับประเทศไทยสามารถพิจารณาได้ในส่วนของ
กระบวนการด าเนินการหรือการพิจารณาท่ีล่าช้า ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบเท่านั้น 
 ขอบเขตการตรวจสอบองค์กรตุลาการในส่วนการบริหารจัดการงานคดีแยกตามประเภทของ
ศาลได ้ดังนี้ 
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 5.3.1  กระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำลรัฐธรรมนูญ  
 ตามข้อก าหนดศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท าค าวินิจฉัย พ.ศ.2550 ก าหนด
ไว้ 5 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่เป็นการบริหารจัดการคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ
การละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เฉพาะขั้นตอนการรับ 
ค าร้อง กล่าวคือ เมื่อมีการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการที่
ศาลมอบหมายจะแต่งตั้ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประจ าคดีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นเจ้าของ
ส านวน เว้นแต่กรณีการยื่นค าร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วตามข้อก าหนดฯ ข้อ 17(5) หรือ
กรณีการยื่นค าร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ มีการเสนอการแปร
ญัตติหรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
กรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย ตามข้อก าหนดฯ  
ข้อ 17(9) หรือกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจไม่แต่งตั้งตุลาการประจ าคดี
ก็ได้ (ข้อก าหนดฯ ข้อ 25) ในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องตรวจและมีค าสั่งไว้พิจารณา
วินิจฉัยภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 
 จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนการรับค าร้องเป็นขั้นตอนของการบริหารจัดการคดีมีการก าหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอน มีการพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญของคณะตุลาการ และปริมาณงานคดีที่
เหมาะสมของตุลาการแต่ละคณะประกอบการพิจารณา แต่ก็มิได้ลงรายละเอียดในเนื้อหาของการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีแต่อย่างใด ดังนั้น ขั้นการรับค าร้องของศาลรัฐธรรมนูญจึงอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายได้ 
 
 5.3.2  กระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำลปกครอง 
 กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองมี 15 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่เป็นการบริหารจัดการ
คดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้มี 2 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นตอนที่ 3 สรุปค าฟ้องเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น สั่งจ่ายให้องค์คณะและตั้งตุลา
การผู้แถลงคดี  

โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 56 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ประกอบระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย



146 
 

องค์คณะ การจ่ายส านวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลา
การศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอ านาจให้ด าเนินคดีปกครอง
แทน พ.ศ.2544 ข้อ 8 

2. ขั้นตอนที่ 4 องค์คณะจ่ายให้ตุลาการเจ้าของส านวน  
 โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ประกอบระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย
องค์คณะ การจ่ายส านวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลา
การศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอ านาจให้ด าเนินคดีปกครอง
แทน พ.ศ.2544 ข้อ 9 
 โดยทั้งสองขั้นตอน ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสั่งจ่ายส านวนคดีให้องค์คณะและ
หลักเกณฑ์การตั้งตุลาการผู้แถลงคดีและหลักเกณฑ์การมอบส านวนคดีให้แก่ตุลาการเจ้าของส านวนไว้
อย่างชัดเจนแล้ว และข้ันตอนดังกล่าวยังไม่ได้มีการพิจารณาลงไปในเนื้อหาอรรถคดีหรือการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีแต่อย่างใด แต่เป็นขั้นตอนของการบริหารจัดการคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ
หน้าที่ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ 
 
 5.3.3 กระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำลยุติธรรม 
 กระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมจะแบ่งเป็นการพิจารณาคดีแพ่ง และคดีอาญา  
 5.3.3.1  คดีแพ่ง เมื่อเสร็จจากขั้นตอนทางธุรการคดีในส่วนของการยื่นค าฟ้องหรือค า
ร้องขอเพ่ือเริ่มต้นคดีต่อศาลแล้ว จะเป็นขั้นตอนของการบริหารจัดการคดีคือ ขั้นตอนที่ศาลตรวจค า
ฟ้องและสั่งรับค าร้อง ซึ่งเป็นขั้นตอนทางคดีแพ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ 
 5.3.3.2  คดีอาญา เมื่อเสร็จขั้นตอนทางธุรการคดีในส่วนของเจ้าหน้าที่รับส านวนค า
ฟ้องตรวจความถูกต้องลงเลขคดีด าเสนอศาลแล้ว ผู้ พิพากษาหัวหน้าศาลจะตรวจและมอบให้ผู้
พิพากษาเจ้าของคดี ซึ่งเป็นขั้นตอนของการบริหารจัดการคดี 
 
 5.3.4 กระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำลทหำร 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญทหาร พ.ศ.2498 วางหลักเกณฑ์วิธี
พิจารณาความอาญาของศาลทหารไว้ โดยก าหนดว่าขั้นตอนของการบริหารจัดการคดีไว้ในเรื่องการ
ควบคุมผู้ต้องหาให้เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชาทหาร แต่ด้วยบทบัญญัตินี้ขัดกับบทบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติหลักการไว้ให้ศาลเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาฝากขังผู้ต้องหา ในร่างพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหารที่ก าลังเตรียมประกาศในราชกิจจา โดยมีสาระให้อ านาจฝากขังผู้ต้องหาที่อยู่ใน
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อ านาจศาลทหารเป็นอ านาจของตุลาการศาลทหาร ดังนั้น จากเดิมจัดเป็นงานในส่วนของเจ้าพนักงาน
หรือข้าราชการทหาร จึงเปลี่ยนเป็นเรื่องของการบริหารจัดการคดีโดยตุลาการศาลทหาร 
 ส าหรับขั้นตอนในการสอบสวน ซึ่งเป็นอ านาจของนายทหารพระธรรมนูญหรืออัยการทหาร 
ซึ่งนอกจากมีอ านาจในการสอบสวนแล้วยังมีอ านาจออกหมายเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือส่ง  
สิ่งใดที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 
ขั้นตอนนี้จึงอยู่ในอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 13(1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 ที่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ เพราะมิใช่การใช้
อ านาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี แต่เป็นอ านาจในการสอบสวนข้อเท็จจริงเปรียบได้
กับชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นพนักงานอัยการในคดีอาญาทั่วไป 
 ขั้นตอนการฟ้องคดี ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ให้
อัยการทหารหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารมีอ านาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา 
ดังนั้น จึงอยู่ในอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 13(1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 ที่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ เว้นแต่เมื่อ  
ตุลาการศาลทหารมีค าสั่งให้รับพิจารณาคดีดังกล่าวแล้ว 
 ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบองค์กรตุลาการในส่วนการบริหารจัดการ
งานคดีนั้นมีจ านวนมาก และส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความล่าช้าในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
โดยผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่จะร้องเรียนในขั้นตอนชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาที่ใช้เวลามากกว่า 2 -5 ปี 
นับจากท่ีศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาแล้ว ส่วนความล่าช้าในศาลชั้นต้นนั้นมักจะไม่ระบุระยะเวลาที่แน่ชัด
ในค าร้องเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องร้องเรียนในช่วงปี พ.ศ.255-2553 และผู้ตรวจการแผ่นดินได้
วินิจฉัยไม่รับค าร้องเรียนที่มีลักษณะดังกล่าวไว้พิจารณา โดยอ้างว่า “มิได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 244(1) (ค)” 
 ส าหรับตัวอย่างเรื่องร้องเรียนที่หยิบยกมานี้เป็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจทั้งในเรื่องของ
ข้อบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมที่จ าเป็นต้องให้มีการประสานงานแก้ไขปัญหาจากผู้ตรวจการ
แผ่นดิน 
 ผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยเร่งรัดศาลจังหวัดด าเนินการตาม
กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล 
 ด้วยผู้ร้องเรียนกระท าผิดฐานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 2 คดี ต่างพ้ืนที่  
ในคดีแรกศาลจังหวัดหนึ่ง พิพากษาเมื่อปี พ.ศ.2552 และผู้ร้องเรียนยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค  
คดีถึงที่สุดเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2553 แต่ในคดีที่สองปี พ.ศ.2552 เช่นเดียวกัน แต่ผู้ร้องเรียนได้ยื่น
ขอประกันตัวในชั้นศาลและได้หลบหนีการประกันตัวในชั้นศาล ศาลจึงออกหมายจับที่ 1970/2553  
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2553 และจ าหน่ายคดีออกชั่วคราว  
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 กรณีดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการ แต่มีเหตุที่  
ท าให้เกิดความล่าช้าทางคดี กรณีดังกล่าวเมื่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการประสานงานจาก
ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขด้วยดี 
 

5.4 กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นขององค์กรตุลำกำรที่มิใช่กำรพิจำรณำ
พิพำกษำอรรถคดี  

 
 อ านาจหน้าที่หลักของผู้ พิพากษาคือ การพิจารณาพิพากษาคดี โดยการท าค าสั่งหรือ 
ค าพิพากษาอันเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี รวมทั้งมีค าสั่งค าร้องต่างๆ  
ในกระบวนพิจารณา ผู้พิพากษามีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรม และเป็น
อิสระตามหลักความเป็นอิสระของตุลาการ ซึ่งหลักความเป็นอิสระของตุลาการในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี จึงมิอาจแทรกแซงได้ การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีของศาล ดังนั้น อ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาจึงไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เว้นแต่หากมีการร้องเรียนจริยธรรมของผู้พิพากษา ซึ่งศาสตราจารย์
พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย154 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นว่า 
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบจริยธรรมของผู้พิพากษาได้เพียงอย่างเดียว 
 ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือความประพฤติของผู้พิพากษา 
 กรณีผู้ พิพากษาใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อผู้ร้องเรียนในขณะที่ก าลังพิจารณาคดี ด้วย 
ผู้ร้องเรียนเป็นผู้พิการทางสายตา ผู้ร้องเรียนได้แย้งว่าค าฟ้องของคู่กรณีเป็นเท็จ ผู้พิพากษาได้ตวาด 
ผู้ร้องเรียนว่า “หยุดๆ ตาบอดไม่ใช่เหรอคุณน่ะ ตาบอดขนาดนี้ยังต้องมีผู้น าพาแล้วคุณไปเห็น 
ค าฟ้องเขาได้อย่างไรว่าเป็นเท็จทั้งสิ้น” ท าให้ผู้ร้องเรียนได้รับความอับอายเป็นอย่างยิ่ง เมื่ออยู่นอก
เขตศาลผู้พิพากษาท่านเดิมยังได้เรียกผู้ร้องเรียนว่า “ไอ้บอด” และบอกว่า “จ าได้ใช่ไม๊ว่าผู้ร้องเรียน
เคยปฏิบัติตนไม่ให้ความเคารพต่อภรรยาของผู้พิพากษาท่านดังกล่าว”  
 กรณีดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีขัดกับประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ  

                                                           
154

 พรเพชร วิชิตชลชัย, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 17 เมษายน 
2557, การสัมภาษณ์. 
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 ข้อ 3 ในการนั่งพิจารณาคดี ผู้พิพากษาจักต้องวางตนเป็นกลางและปราศอคติ ทั้งพึงส ารวม
ตนให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ แต่งกายเรียบร้อย ใช้วาจาสุภาพ ฟังความจากคู่ความและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างตั้งใจ ให้ความเสมอภาค และมีเมตตาธรรม 
 ข้อ 35 ผู้พิพากษาจักต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อยู่ในกรอบของ
ศีลธรรม และพึงมีความสันโดษเรียบง่าย สุภาพ ส ารวมกิริยามารยาท มีอัธยาศัย ยึดถือจริยธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของตุลาการ ทั้งพึงวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป 
 เรื่องร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่อยู่ในอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่สามารถรับไว้
พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป 
 สรุปได้ว่า ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กรตุลาการ 
สามารถตรวจสอบได้ใน 3 ส่วน คือ  
 1. ส านักงานศาล ในส่วนของงานธุรการทั่วไป และในส่วนของงานธุรการทางคดี 
 2. การใช้อ านาจตุลาการในการบริหารจัดการคดี 
 3. จริยธรรมของตุลาการ 
 อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
244(1) (ค) เป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้เป็นเพียงหลักการกว้างๆ และใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีการ
ก าหนดรายละเอียดไว้ให้ชัดเจน จึงท าให้เกิดเป็นประเด็นปัญหาโต้เถียงกันในแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น 
ในหมวด 3 การตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ที่มีบัญญัติไว้
มาตราเดียวคือ มาตรา 35 ในกรณีที่มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 13(1) (ค) ให้
น าบทบัญญัติหมวด 2 การร้องเรียน และการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ซึ่งบทบัญญัติหมวด 2 เป็นบัญญัติมาเพ่ือใช้ส าหรับการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีหน่วยงาน
ทั่วไป หากพิจารณาตามมาตรา 244(1) (ก) และมาตรา 244(1) (ข) แล้วย่อมมีความแตกต่างกับ
มาตรา 244(1) (ค) ดังนั้น ควรมีการก าหนดรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาสอบสวน
หาข้อเท็จจริงและการก าหนดขอบเขตของอ านาจในการตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินในการ
ตรวจสอบองค์กรตุลาการให้ชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน  หรือระเบียบ หรือจั ดท า เป็นคู่ มื อการสอบสวนเกี่ ยวกับเรื่ องร้อง เรี ยนองค์กร 
ตุลาการไว้เป็นการเฉพาะต่อไป โดยอาศัยกรอบหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกระบวนการ
พิจารณาคดีเป็นแนวทางประกอบหลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการในการพิจารณาพิพากษา
อรรคคดี และประมวลจริยธรรมของข้าราชการตุลาการ 



 
บทท่ี 6 

 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

 ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ Ombudsman ถูกตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ.2543 ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญท าหน้าที่ใน
การรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ไม่ได้ความเป็นธรรม หรือได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  

จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงรัฐ ธรรมนูญในปี พุทธศักราช 2550 ได้ให้อ านาจผู้ตรวจการ
แผ่นดินเพ่ิมเติมในเรื่องของการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรในกระบวนการยุติธรรม และการด าเนินการ
เกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ  
 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ส าคัญประการหนึ่งที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติเพ่ิมเติมในมาตรา 244(1) (ค) ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ
หน้าที่ในการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี ้ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรค
คดีของศาล เป็นการบัญญัติกฎหมายไว้เพียงกว้างๆ เป็นแนวทางตามหลักการบัญญัติกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  

การศึกษาว่าอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กรตุลาการโดยไม่ให้
กระทบถึงหลักความเป็นอิสระของตุลาการ และเพ่ือให้เกิดความสมดุลในการคานอ านาจการ
ตรวจสอบระหว่างอ านาจตุลาการ อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจบริหาร โดยอาศัยกลไกขององค์กร
อิสระอย่างผู้ตรวจการแผ่นดิน นั้นสามารถสรุปผลการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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6.1  สรุปผลการศึกษา 
  
 6.1.1  ขอบเขตโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรตุลาการ 
 จากการศึกษาโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรตุลาการ จะเห็นได้ว่า องค์กรตุลาการทั้ง
ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลทหาร มีการแบ่งลักษณะโครงสร้างในลักษณะที่
คล้ายกันคือ ส่วนของส านักงานศาล และส่วนของงานตุลาการศาล โดยมีอ านาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้ 
  6.1.1.1  อ านาจหน้าที่ในส่วนงานธุรการ 
   1)  อ านาจหน้าที่ในส่วนงานธุรการทั่วไป 
   เป็นอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานหรือกิจการของศาลที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาพิพากษาคดี อันเป็นส่วนงานในอ านาจหน้าที่ของส านักงานศาล ซึ่งเป็นส่วนราชการที่
เป็นหน่วยงานอิสระและมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยงานในส่วนดังกล่าวจะเป็นงานในอ านาจหน้าที่ของ
ข้าราชการศาล ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการตุลาการ  
   2)  อ านาจหน้าที่ในส่วนงานธุรการทางคดี 
   เป็นอ านาจหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของส านักงานศาล ท า
หน้าที่ในงานส่งเสริมงานตุลาการ สนับสนุนและอ านวยการความสะดวกให้แก่ศาล และเสริมสร้างให้
การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   3)  การบริหารงานส านักงานศาล 
   อันเป็นงานในส่วนของอ านาจหน้าที่ของบุคคลที่เป็นข้าราชการตุลาการใน
บางต าแหน่งที่กฎหมายก าหนดให้อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารงานของศาล ซึ่งได้แก่ ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบใน
ราชการส านักงานศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อย  

6.1.1.2 อ านาจหน้าที่ในงานส่วนตุลาการ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น การบริหารจัดการคดี
และการพิจารณาพิพากษาคด ี 

  อ านาจหน้าที่ของผู้พิพากษาในงานส่วนตุลาการนั้น เป็นอ านาจหน้าที่อันเกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทโดยตรงของผู้ พิพากษา และ เป็นอ านาจหน้าที่หลักของ 
ผู้พิพากษาซึ่งแบ่งออกได้เป็น การบริหารจัดการคดีและการพิจารณาพิพากษาคดี 
   1)  อ านาจในการบริหารจัดการคดีเป็นอ านาจของผู้พิพากษาที่มิใช่เป็นการ
น าบทบัญญัติของกฎหมายมาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท แต่เป็นการใช้อ านาจในการก าหนดแนวทางและ
ควบคุมการพิจารณาคดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีโดยศาล กล่าวคือ เป็นการเพ่ิมบทบาท
ของศาลในการก ากับดูแลควบคุมบังคับทิศทางแห่งการด าเนินคดีตั้งแต่ต้น และก าหนดวิธีการ
ด าเนินคดีแต่ละประเภทที่แตกต่างให้เหมาะสม ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาคดี
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และสามารถอ านวยความยุติธรรมให้เกิดแก่ประชาชน ตามกฎหมายไทยอ านาจหน้าที่ของผู้พิพากษา
ที่เป็นลักษณะของการบริหารจัดการคดี เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดวันเวลาในการนั่ง
พิจารณา การนัดพิจารณา การใช้วิธีการประนอมข้อพิพาทที่เหมาะสมตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
   อ านาจหน้าที่ของตุลาการในส่วนของการบริหารจัดการคดีจะเกี่ยวข้องกับ
การจ่ายส านวนคดีให้แก่องค์คณะผู้พิพากษาในศาลหรือในแผนกคดีนั้น การเรียกคืนส านวนคดีหรือ
การโอนส านวนคดีซึ่ งอยู่ ในความรับผิดชอบขององค์คณะผู้ พิพากษาใด เมื่อเป็นกรณีที่จะ
กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาหรือพิพากษาอรรถคดีของศาลนั้น   
   2)  อ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี  
   ถือเป็นอ านาจหลักที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีลักษณะเป็นการท า
ค าสั่งหรือค าพิพากษาอันเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี รวมทั้งมีค าสั่งค าร้องต่างๆ 
ในกระบวนพิจารณาผู้พิพากษามีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรม 

 
 6.1.2 ขอบเขตความเป็นอิสระของตุลาการ 

หลักความเป็นอิสระ (Independence) ความเป็นอิสระของตุลาการถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้น
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม และเป็นหลักประกันขั้นพ้ืนฐานว่า 
ผู้พิพากษาต้องมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ผู้พิพากษาและตุลาการต้องมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ทางอรรคคดี โดยพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้กรอบของกฎหมายและความเป็น
ธรรม ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
บุคคลหรือองค์กรใด กล่าวคือ บุคคลหรือองค์กรใดจะออกค าสั่งหรือค าแนะน าตักเตือนที่มีผลต่อ
เนื้อหาการพิจารณาพิพากษาคดีแก่ผู้พิพากษาและตุลาการ เพ่ือให้การวินิจฉัยอรรถคดีของผู้พิพากษา
พิจารณาคดีไปตามค าสั่ง เป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยสิ้นเชิง  ดังนั้น บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 244(1) (ค) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรคคดีของศาล 
จึงเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องตามหลักความเป็นอิสระของตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรคดี 
 
 6.1.3 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กรตุลาการ 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์การตุลาการ สรุปได ้ดังนี้ 
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  6.1.3.1  การตรวจสอบองค์กรตุลาการในส่วนงานธุรการ 
  แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะก าหนดให้แต่ละศาล
มีหน่วยธุรการของศาลที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลเป็นผู้บังคับบัญชา และขึ้นตรงต่อ
ประธานศาล แต่อิสระที่ว่านี้เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการ
อ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น ในส่วนของส านักงานศาล ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีอ านาจ
หน้าที่ในการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ 
โดยใช้แนวทางในการตรวจสอบเดียวกันกับองค์กรอ่ืนๆ ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 มาตรา 35 ในกรณีที่มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมตามมาตรา 13(1) (ค) ให้น าบทบัญญัติหมวด 2 การร้องเรียน และการพิจารณาสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  ส่วนงานธุรการของส านักงานศาล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. งานธุรการทั่วไป 
2. งานธุรการทางคดี 

  ซึ่งในส่วนงานธุรการทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานคดีจะไม่มีปัญหาในข้อพิจารณา
ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ  
  แต่ส าหรับงานธุรการทางคดีซึ่งเป็นงานสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาอรรคคดีนั้น 
พบว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจตรวจสอบได้โดยแยกตามกระบวนการพิจารณาคดีของแต่ละศาล  
สรุปได้ดังนี้ 
 1. ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 1) ขั้นตอนงานรับค าร้อง  
 2) ขั้นตอนการแจ้งผู้ร้องและส่งส าเนาค าร้องให้แก่ผู้ร้อง 
 2. ส านักงานศาลปกครอง 
 1) ขั้นตอนผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อเจ้าหน้าที่ของศาล   
 2) ขั้นตอนเจ้าหน้าที่รับค าฟ้องตรวจค าฟ้องเบื้องต้นและออกใบรับให้ผู้ฟ้องคดี 
 3) ขั้นตอนสรุปค าฟ้องเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
 4) ขั้นตอนการจัดส่งส าเนาค าฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีท าค าให้การ 
 5) ขั้นตอนการจัดส่งส าเนาค าให้การให้ผู้ฟ้องคดีท าค าคัดค้านค าให้การ 
 6) ขั้นตอนการจัดส่งส าเนาค าคัดค้านค าให้การให้ผู้ถูกฟ้องคดีท าค าให้การ
เพ่ิมเติม 
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 3. ส านักงานศาลยุติธรรม แบ่งออกเป็นงานธุรการทางคดีแพ่งและงานธุรการทาง
คดีอาญา 
 1) คดีแพ่ง  
 (1) ขั้นตอนการรับค าฟ้อง เมื่อมีการยื่นค าฟ้องหรือค าร้องขอเพ่ิมเริ่มต้น
คดีต่อศาล เจ้าหน้าที่รับฟ้องจะตรวจความถูกต้อง ลงเลขคดีด า คิดค่าธรรมเนียม  
 (2) ขั้นตอนการส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องให้จ าเลยหรือปิดประกาศ 
ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่เก่ียวข้อง  
 (3) ขั้นตอนการส่งหมายเรียกพยานบุคคล หรือส่งหมายเรียกพยาน
เอกสารและหลักฐานต่างๆ 
 (4) ขั้นตอนการรวบรวมส านวนเอกสาร ค าให้การและเอกสารต่างๆ เข้า
ส านวนหรือตามค าสั่งศาล 
 (5) ขั้นตอนการน าค าพิพากษาลงสารบบและพิมพ์ค าพิพากษา 
 2) คดีอาญา 
 (1) ขั้นตอนการรับส านวนจากพนักงานอัยการตรวจค าฟ้อง ลงเลขคดีด า 
 (2) ขั้นตอนการจัดพิมพ์หมายขังระหว่างพิจารณา หรือท าเรื่องกรณีจ าเลย
ได้รับการประกันตัว จัดพิมพ์หมายเรียกพยานบุคคล เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ตามค าสั่งศาล 
 (3) ขั้นตอนการรวบรวมส านวนเอกสารและหลักฐานต่างๆ เสนอศาล  
 (4) ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานเข้าส านวน หรือเรียกเก็บ
ตามค าสั่งศาล 
 (5) ขั้นตอนการลงเลขคดีแดงและลงสารบบค าพิพากษา หากศาลพิพากษา
ยกฟ้องให้เจ้าหน้าที่ออกหมายปล่อยตัวจ าเลยตามค าสั่งศาล ถ้าศาลพิพากษาปรับให้เจ้าหน้าที่การเงิน
รับค่าปรับ หรือออกหมายกักขังแทนค่าปรับ หรือหมายกักขังระหว่างอุทธรณ์ฎีกา 
 4.  ส านักงานศาลทหาร / กรมพระธรรมนูญ 
  คืองานในส่วนความรับผิดชอบของส านักตุลาการทหาร และส านักงานอัยการทหาร 
  6.1.3.2  การตรวจสอบองค์กรตุลาการในส่วนการบริหารจัดการงานคดี 
  แม้ว่าอ านาจในการบริหารจัดการคดีจะเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้พิพากษา แต่ก็มิใช่
อ านาจหน้าที่ที่ใช้บทบัญญัติของกฎหมายมาพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท เป็นเพียงการใช้อ านาจ
ในการก าหนดแนวทางและควบคุมการพิจารณาคดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีโดยศาลให้
เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาคดีและสามารถอ านวยความยุติธรรมให้เกิดแก่ประชาชน ดังนั้น หาก
การบริหารจัดการงานคดีก่อให้เกิดความล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือก่อให้เกิดความได้เปรียบ
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เสียเปรียบกันของคู่คดีก่อนที่จะมีการสืบพยานหรือพิจารณาคดีของศาลแล้ว งานขององค์กรตุลาการ
ในส่วนการบริหารจัดการงานคดีจึงอยู่ในอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะสามารถตรวจสอบได ้
  ขอบเขตการตรวจสอบองค์กรตุลาการในส่วนการบริหารจัดการงานคดีแยกตาม
ประเภทของศาลได้ดังนี้ 
   1)  กระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ  
   ขั้นตอนที่เป็นการบริหารจัดการคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายได้เฉพาะขั้นตอนการรับค าร้อง กล่าวคือ เมื่อมีการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการที่ศาลมอบหมายจะแต่งตั้ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประจ าคดี
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นเจ้าของส านวน หรือกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ประธานศาล
รัฐธรรมนูญอาจไม่แต่งตั้งตุลาการประจ าคดีก็ได้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญต้องตรวจและมีค าสั่งไว้พิจารณา
วินิจฉัยภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 
   ซ่ึงขั้นตอนการรับค าร้องเป็นขั้นตอนของการบริหารจัดการคดีมีการก าหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอน มีการพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญของคณะตุลาการ และปริมาณงานคดีที่
เหมาะสมของตุลาการแต่ละคณะประกอบการพิจารณา แต่ก็มิได้ลงรายละเอียดในเนื้อหาของการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีแต่อย่างใด ดังนั้น ขั้นการรับค าร้องของศาลรัฐธรรมนูญจึงอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายได้ 
   2)  กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครอง 
   ขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองที่เป็นการบริหาร
จัดการคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้มี 2 ขั้นตอน คือ 
 (1) ขั้นตอนการสรุปค าฟ้องเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น สั่งจ่ายให้
องค์คณะและตั้งตุลาการผู้แถลงคดี  
 (2) ขั้นตอนขององค์คณะจ่ายส านวนคดีให้ตุลาการเจ้าของส านวน  
   โดยทั้งสองขั้นตอน ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสั่งจ่ายส านวนคดีให้
องค์คณะและหลักเกณฑ์การตั้งตุลาการผู้แถลงคดีและหลักเกณฑ์การมอบส านวนคดีให้แก่ตุลาการ
เจ้าของส านวนไว้อย่างชัดเจนแล้ว และขั้นตอนดังกล่าวยังไม่ได้มีการพิจารณาลงไปในเนื้อหาอรรถคดี
หรือการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีแต่อย่างใด แต่เป็นขั้นตอนของการบริหารจัดการคดีที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายได ้
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   3)  กระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม 
   แบ่งเป็นการพิจารณาคดีแพ่ง และคดีอาญา  
 (1) คดีแพ่ง เมื่อเสร็จจากขั้นตอนทางธุรการคดีในส่วนของการยื่นค า
ฟ้องหรือค าร้องขอเพ่ือเริ่มต้นคดีต่อศาลแล้ว จะเป็นขั้นตอนของการบริหารจัดการคดีคือ ขั้นตอนที่
ศาลตรวจค าฟ้องและสั่งรับค าร้อง ซึ่งเป็นขั้นตอนทางคดีแพ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่
ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ 
 (2) คดีอาญา เมื่อเสร็จขั้นตอนทางธุรการคดีในส่วนของเจ้าหน้าที่รับ
ส านวนค าฟ้องตรวจความถูกต้องลงเลขคดีด าเสนอศาลแล้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจะตรวจและมอบ
ให้ผู้พิพากษาเจ้าของคดี ซึ่งเป็นขั้นตอนของการบริหารจัดการคดี 

   4)  กระบวนการพิจารณาคดีของศาลทหาร 
 (1) ขั้นตอนการควบคุมตัวผู้ต้องหา 
 ศาลทหารอาศัยอ านาจตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ทหาร พ.ศ.2498 วางหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาความอาญาของศาลทหารไว้ โดยก าหนดว่าขั้นตอนของ
การบริหารจัดการคดีไว้ในเรื่องการควบคุมผู้ต้องหาให้เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชาทหาร แต่ด้วย
บทบัญญัตินี้ขัดกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติหลักการไว้ให้ศาลเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาฝาก
ขังผู้ต้องหา ในร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารที่ก าลังเตรียมประกาศในราชกิจจา โดยมีสาระ
ให้อ านาจฝากขังผู้ต้องหาที่อยู่ในอ านาจศาลทหารเป็นอ านาจของตุลาการศาลทหาร ดังนั้น จากเดิม
จัดเป็นงานในส่วนของเจ้าพนักงานหรือข้าราชการทหาร จึงเปลี่ยนเป็นเรื่องของการบริหารจัดการคดี
โดยตุลาการศาลทหาร 
 (2) ขั้นตอนการสอบสวน 
 การสอบสวน ซึ่งเป็นอ านาจของนายทหารพระธรรมนูญหรืออัยการ
ทหาร ซึ่งนอกจากมีอ านาจในการสอบสวนแล้วยังมีอ านาจออกหมายเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า 
หรือส่งสิ่งใดที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานก็ได้ ขั้นตอนนี้จึงอยู่ในอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
มาตรา 13(1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 ที่
สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ เพราะมิใช่การใช้อ านาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
แต่เป็นอ านาจในการสอบสวนข้อเท็จจริงเปรียบได้กับชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นพนักงานอัยการใน
คดีอาญาทั่วไป 
 (3) ขั้นตอนการฟ้องคดี  
 การฟ้องคดีในศาลทหารเป็นอ านาจของอัยการทหารหรือผู้เสียหายซึ่ง
เป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารมีอ านาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา ดังนั้น จึงอยู่ในอ านาจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 13(1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
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แผ่นดิน พ.ศ.2552 ที่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ เว้นแต่เมื่อตุลาการศาลทหารมีค าสั่งให้รับ
พิจารณาคดีดังกล่าวแล้ว 

6.1.3.3 การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนขององค์กรตุลาการที่มิใช่การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี  

  อ านาจหน้าที่หลักของผู้พิพากษา คือ การพิจารณาพิพากษาคดี โดยการท าค าสั่ง
หรือค าพิพากษาอันเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี รวมทั้งมีค าสั่งค าร้องต่างๆ ใน
กระบวนพิจารณา ผู้พิพากษามีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรม และเป็นอิสระ
ตามหลักความเป็นอิสระของตุลาการ ซึ่งหลักความเป็นอิสระของตุลาการในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคด ีจึงมิอาจแทรกแซงได้ การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของศาล ดังนั้น อ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาจึงไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เว้นแต่หากมีการร้องเรียนจริยธรรมของผู้พิพากษา 
 

6.1.4  แนวทางปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กร 
ตุลาการ 

 บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 244(1) (ค) 
เป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้เป็นเพียงหลักการกว้างๆ แต่ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีการก าหนดรายละเอียด
ไว้ให้ชัดเจน จึงท าให้เกิดเป็นประเด็นปัญหาโต้เถียงกันในแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น ในหมวด 3 การ
ตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ที่มีบัญญัติไว้มาตราเดียวคือ 
มาตรา 35 ในกรณีที่มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 13(1) (ค) ให้น าบทบัญญัติ
หมวด 2 การร้องเรียน และการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งบทบัญญัติ
หมวด 2 เป็นบัญญัติมาเพ่ือใช้ส าหรับการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีหน่วยงานทั่วไป  หาก
พิจารณาตามมาตรา 244(1) (ก) และมาตรา 244(1) (ข) แล้วย่อมมีความแตกต่างกับมาตรา 244(1) 
(ค) ดังนั้น ควรมีการก าหนดรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
และการก าหนดขอบเขตของอ านาจในการตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กร
ตุลาการให้ชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป รวมถึง
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่มี
ความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ ผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะมาท าหน้าที่ตรวจสอบองค์กรตุลาการ ควรมี
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ความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายเป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้าง  เหมือนเช่นคุณสมบัติของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศสวีเดนและผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศฟินแลนด์ที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กร
ตุลาการ 
 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
  
 เดิมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 หมวด 3  
การตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 35 ในกรณีที่มีการ
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
องค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 13(1) (ค) ให้น าบทบัญญัติหมวด 2 การร้องเรียน และการ
พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งเป็นการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
เรื่องร้องเรียนโดยทั่วไป มิอาจน ามาใช้ให้มีประสิทธิภาพกับการตรวจสอบองค์กรตุลาการได้  
 จากที่ได้น าเสนอขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์การ 
ตุลาการ แต่ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการ
ตรวจสอบองค์กรตุลาการที่ชัดเจน จึงขอเสนอแนะให้มีการก าหนดแนวทางการตรวจสอบการละเลย
การปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการดังนี้ 
  
 6.2.1  การตรวจสอบองค์กรตุลาการในส่วนงานธุรการทั่วไป 
 กรณีดังกล่าวสามารถน าบทบัญญัติหมวด 2 การร้องเรียน และการพิจารณาสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เพราะในส่วนงานธุรการของศาลนั้น เป็นการท างานของเจ้าหน้าที่
ธุรการ/ข้าราชการส านักงานศาล ที่ปฏิบัติงานไม่ชอบตามขั้นตอนหรือระเบียบต่างๆ การท างานของ
ส านักงานศาลที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่แตกต่างจากการปฏิบัติหน้าที่ธุรการของหน่วยงานอื่นๆ 
 

6.2.2  การตรวจสอบองค์กรตุลาการในส่วนงานธุรการทางคดี และการตรวจสอบองค์กร
ตุลาการในส่วนการบริหารจัดการงานคดี  

 ควรจัดท าคู่มือการสอบสวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการขึ้นไว้เฉพาะ โดยใช้กรอบของกระบวนการ
พิจารณาคดีของศาลแยกตามประเภทคดีมาพิจารณาว่า ขั้นตอนการปฏิบัติใดที่ไม่ใช่การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีโดยแท้ ตามที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วในบทก่อนหน้า  จะท าให้อ านาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนขององค์กรตุลาการในส่วนงานธุรการคดี 
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และการบริหารจัดการงานคดี ไม่กระทบกับความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคด ี
 
 6.2.3 การตรวจสอบจริยธรรมของผู้พิพากษา  
 ควรให้คณะอนุกรรมการ ตุลาการศาลยุติธรรมฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมได้ตรวจสอบพิจารณา
ก่อนว่ามีการกระท าที่ขัดกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการตุลาการหรือไม่ และรายงานให้คณะ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาวินิจฉัยอีกครั้ง 
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ตาราง  เปรียบเทียบผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และ 2550 

 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา   

ตามรัฐธรรมนูญ 2540 
 ผู้ตรวจการแผ่นดิน  

ตามรัฐธรรมนูญ 2550  
1. ที่มาและองค์ประกอบ 
     มาตรา 196 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามี
จ านวนไม่เกินสามคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็น ที่
ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมี
ประสบการณ์ในการ บริหารราชการแผ่นดิน 
วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ 
    ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
     คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และ
การเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ให้เป็นไป
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่ า  ด้ วย
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
    ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีวาระการด ารง
ต าแหน่งหกปีนับ แต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

1. ที่มาและองค์ประกอบ 
มาตรา 242 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวน

สามคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
นับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมี
ประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

ให้ผู้ ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วแจ้งผลให้ประธาน
วุฒิสภาทราบ ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน
ผู้ตรวจการ แผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน  

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจ 
การแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่ง
หกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
   ให้มีส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วย 
งานที่ เป็น อิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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ตาราง (ต่อ) 
 

 

 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา   
ตามรัฐธรรมนูญ 2540 

 ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ตามรัฐธรรมนูญ 2550  

    มาตรา 243การสรรหาและการเลือก ผู้ตรวจ 
การแผ่นดินให้น าบทบัญญัติมาตรา 206 และ
มาตรา 207 มาใช้บั งคับ โดยอนุ โลมให้มี
คณะกรรมการสรรหาจ านวนเจ็ดคนประกอบ 
ด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรบุคคล
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนหนึ่ง
คน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน และให้
น าบทบัญญัติ มาตรา 231(1) วรรคสอง มาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 

2. สถานะในรัฐธรรมนูญ 
     ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ถูกบัญญัติไว้
เป็นส่วนที่ ๗ ของหมวดรัฐสภา ซึ่งไม่ใช่องค์กร
ตรวจสอบหรือองค์กรอิสระ การท างานไม่ได้เป็น
คณะเหมือน กกต. ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
แต่ละคนจะรับผิดชอบในหน้าที่ในแต่ละด้าน ซึ่ง
แยกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีส านักงานผู้ตรวจ 
การแผ่นดินของรัฐสภาเป็นฝ่ ายธุรการ ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแต่ละคน สรุปคือ 
ไม่เป็นคณะและไม่มีประธานกรรมการ 

2. สถานะในรัฐธรรมนูญ 
     ผู้ตรวจการแผ่นดินมีสถานะเป็นองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีสถานะพิเศษและ
เป็นหนึ่งในสี่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
นอกเหนือจาก กกต. ป.ป.ช. และคณะกรรม 
การตรวจเงินแผ่นดิน และเนื่องจากผู้ตรวจการ
แผ่นดินซึ่งมีสามคน ไม่ได้ท างานเป็นคณะและ
ไม่มีประธานกรรมการเหมือนอีกสามองค์กร จึง
ได้ เกิดหลักคิดแบบไม่มีที่มาที่ ไป และไม่มี
ค าอธิบาย โดยใช้ทฤษฎีการเมืองหรือทฤษฎีการ
บริหารข้อใดมาอ้างอิง ให้ทั้งสามคนเลือกกันเอง 
ให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ เพ่ือให้ไปเป็น
หนึ่งในเจ็ดของคณะกรรมการสรรหา ส.ว. 
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ตาราง (ต่อ) 
 

 

 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา   
ตามรัฐธรรมนูญ 2540 

 ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ตามรัฐธรรมนูญ 2550  

        3. อ านาจหน้าที่ 
   มาตรา 197 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
   (1)  พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตาม
ค าร้องเรียนในกรณี 
       (ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ
นอกเหนืออ านาจหน้ าที่ ตามกฎหมายของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น 
       (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 
ราชการส่วนท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ร้องเรียนหรือ ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่า
การนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ านาจ หน้าที่ก็
ตาม 
        (ค) กรณีอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
   (2) จัดท ารายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา 

      3. อ านาจหน้าที่ 
   มาตรา 244 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (1)  พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตาม
ค าร้องเรียนในกรณ ี
       (ก) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
ปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น 
         (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่ ว ย ร าชกา ร  หน่ ว ย ง าน ของ รั ฐ  ห รื อ
รั ฐวิ สาหกิจ  หรื อราชการส่ วนท้องถิ่ น  ที่
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผู้ ร้องเรียนหรือ
ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบ
หรือไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ก็ตาม 
        (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กร
ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ
พิจารณาพพิากษาอรรถคดีของศาล 
        (ง) กรณีอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
    (2) ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
มาตรา 279 วรรคสาม และมาตรา 280 
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ตาราง (ต่อ) 
 

 

 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา   
ตามรัฐธรรมนูญ 2540 

 ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ตามรัฐธรรมนูญ 2550  

     (3) ติดตาม ประเมินผล และจัดท าข้อเสนอ 
แนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึง
ข้อพิจารณาเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญใน
กรณีท่ีเห็นว่าจ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการ
ปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี 
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ ให้
ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
และเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย 
     การใช้อ านาจหน้าที่ตาม (1) (ก) (ข) และ 
(ค) ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินด าเนินการเมื่อมีการ
ร้องเรียน เว้นแต่เป็นกรณีท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน
เห็นว่าการกระท าดังกล่าวมีผลกระทบต่อความ
เสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือเพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไม่มีการ
ร้องเรียนได้ 
      มาตรา 245  ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอ
เรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ 
เมื่อเห็นว่ามีกรณ ีดังต่อไปนี้ 
     (1) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ
เรื่อง พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่
ชักช้า  ทั้ งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนูญว่ าด้ วย วิ ธี พิ จ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 
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ตาราง (ต่อ) 
 

 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
ตามรัฐธรรมนูญ 2540 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ตามรัฐธรรมนูญ 2550 

 
 
 
 
 
 
 
4. กฎหมายรองรับ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542 
5.  หน่วยงานธุรการ 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
6. รายชื่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
 นายพิเชต สุนทรพิพิธ  
(16 เม.ย. 2543-23 ธ.ค. 2546) 
นายพูลทรัพย์  ปิยะอนันต์ 
(28 มิ.ย. 2545-12 ต.ค. 2551) 
พลเอก ธีรเดช มีเพียร 
(24 ธ.ค. 2546-4 เม.ย. 2553)   
 

      (2) กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดของ
บุคคลใดตามมาตรา 244(1) (ก) มีปัญหา 
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง 
และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
4. กฎหมายรองรับ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 
5. หน่วยงานธุรการ 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
6. รายชื่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พลเอก ธีรเดช มีเพียร 
ด ารงต าแหน่งประธานฯ พ.ศ.2550-2553 
นายปราโมทย์ โชติมงคล (13 ส.ค. 2548-2554) 
ด ารงต าแหน่งประธานฯ พ.ศ.2553-2554  
นางผานิต นิติทัณฑ์ประภาส 
(13 ต.ค. 2551-31 มีนาคม 2558)           
ด ารงต าแหน่งประธานฯ พ.ศ.2554-2558 
ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช  
(5  เม.ย. 2553-ปัจจุบัน)  
ด ารงต าแหน่งประธานฯ  
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ตาราง (ต่อ) 
 

 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา   
ตามรัฐธรรมนูญ 2540 

 ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ตามรัฐธรรมนูญ 2550  

  
 

ดร.ประวิช รัตนเพียร 
(26 ต.ค. 2554-24 ก.ย. 2556) 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย  
(8 ธ.ค. 2556-กรกฎาคม 2557) 
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์  
(6 ธันวาคม 2557) 
นายบูรณ์ ฐาปนดุล 
(25 มีนาคม 2558) 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ข้อมูลเบื้องต้น 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 244 (1) (ค) บัญญัติไว้
ดังนี้ 
  มาตรา 244 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียนในกรณี 
   ... 
   (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล155 
 
 อ านาจหน้าที่ของผู้พิพากษาอาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ 
  1. อ านาจหน้าที่ในส่วนงานธุรการ 
  2. อ านาจหน้าที่ในงานส่วนตุลาการ  
      1) การบริหารจัดการคด ี
      2) การพิจารณาพิพากษาคด ี
 
1.  ค าถาม 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เมื่อรัฐธรรมนูญก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบองค์กรตุลาการ ขอได้โปรดแจ้งเหตุผลประกอบข้อความเห็นของท่าน 

2. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขององค์กรตุลาการจะขัดกับหลักความเป็นอิสระของตุลาการหรือไม่ อย่างไร 

3. เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติมาเช่นว่านั้น  ท่านคิดว่าอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินใน
การตรวจสอบองค์กรตุลาการควรมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด และสามารถตรวจสอบครอบคลุมเรื่อง
ใดได้บ้างในองค์กรตุลาการ 

                                                           
155 หมวด 3 พรบ.ประกอบ รธน.ว่าด้วย ผผ พ.ศ.2552 มาตรา 35  ในกรณีที่มีการละเลย

การปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กร
ในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 13(1) (ค) ให้น าบทบัญญัติหมวด 2 การร้องเรียน และการ
พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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4. ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืนใด เกี่ยวกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 มาตรา 244(1) (ค) กรณีการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการ 
 
2.  ผู้ให้สัมภาษณ์ นายพิเชต  สุนทรพิพิธ156 
 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เมื่อรัฐธรรมนูญก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการ   
ตรวจสอบองค์กรตุลาการ  ขอได้โปรดแจ้งเหตุผลประกอบข้อความเห็นของท่าน 
 ค าตอบ กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องล่อแหลม แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อตอนที่ได้ยกร่างรัฐธรรมนูญนี้ 
ได้มีการพิจารณากันเป็นอย่างดีแล้วว่า ทุกองค์กรต้องสามารถถูกตรวจสอบได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก้าวล่วง
เข้าไปในเนื้อหาของคดี หลักของกระบวนการยุติธรรมการพิจารณาพิพากษาคดี   
 2. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขององค์กรตุลาการ จะขัดกับหลักความเป็นอิสระของตุลาการหรือไม่ อย่างไร 
 ค าตอบ ไม่ขัดเพราะหลักความเป็นอิสระของตุลาการ คือความเป็นอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี ซึ่งเป็นข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญห้ามมิให้เข้าไปตรวจสอบอยู่แล้ว เช่นเดียวกันกับ  
ค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาตรวจสอบคัดค้านหรือแก้ไขได้ ผู้ที่จะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ต้องเป็นผู้ที่วินิจฉัยเองเท่านั้น 
 3. เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติมาเช่นว่านั้น ท่านคิดว่าอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินใน
การตรวจสอบองค์กรตุลาการควรมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด และสามารถตรวจสอบครอบคลุมเรื่อง
ใดได้บ้างในองค์กรตุลาการ 
 ค าตอบ ส าหรับในส่วนงานขององค์กรตุลาการที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะสามารถเข้าไป
ตรวจสอบและช่วยดูแลได้ คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเรื่องของบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
คดี เช่น พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และใช้หลักการตรวจสอบเดียวกันกับองค์กรอ่ืนๆ ของรัฐ 
เพ่ือไม่ให้เกิดหลายมาตรฐาน 
 4. ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืนใด เกี่ยวกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 มาตรา 244(1) (ค) กรณีการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการ 

                                                           
156 พิเชต  สุนทรพิพิธ, อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 11 

เมษายน 2557, การสัมภาษณ์.    
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 ค าตอบ การตีความรัฐธรรมนูญต้องมีความรอบคอบ เพราะรัฐธรรมนูญไม่ควรบัญญัติให้เป็น
การเฉพาะเจาะจง แต่อาจก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เกิดความชัดเจน 
 
3.  ผู้ให้สัมภาษณ์นายปราโมทย์  โชติมงคล157 
 
 1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เมื่อรัฐธรรมนูญก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบองค์กรตุลาการ  ขอได้โปรดแจ้งเหตุผลประกอบข้อความเห็นของท่าน 
 ค าตอบ เห็นด้วยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบองค์กรตุลาการ เพราะโดยหลักการแล้วองค์กรทุก
องค์กรต้องสามารถถูกตรวจสอบได้ เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งโดยหลักในการตรวจสอบ
ก็เหมือนเฉกเช่นการตรวจสอบองค์กรอ่ืนๆ ของรัฐ เว้นไว้แต่การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งเฉพาะ
แต่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือข้อเท็จจริงกับคดี แต่หากการพิจารณาพิพากษาเป็นไปด้วยความ
ล่าช้าเกินสมควร หรือไม่เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถเข้าไปตรวจสอบ
ได้เช่นกัน 
 2. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขององค์กรตุลาการ จะขัดกับหลักความเป็นอิสระของตุลาการหรือไม่ อย่างไร 
 ค าตอบ หลักความเป็นอิสระของตุลาการ คือ ความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถ
คดี ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ
หน้าที่ในการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
องค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล จึงไม่ขัดกับ
หลักความเป็นอิสระของตุลาการ ศาลยังคงมีอิสระในการใช้ดุลพินิจพิจารณาพิพากษาตามข้อเท็จจริง
ประกอบหลักกฎหมาย ทั้งนี ้ศาลยังมีระบบการตรวจสอบกันเอง มีระบบจริยธรรมของศาล 
 3. เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติมาเช่นว่านั้น ท่านคิดว่าอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินใน
การตรวจสอบองค์กรตุลาการควรมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด และสามารถตรวจสอบครอบคลุมเรื่อง
ใดได้บ้างในองค์กรตุลาการ 
 ค าตอบ ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบในส่วนของส านักงานศาลงานด้านธุรการ ศาล
ในฐานะที่เป็นข้าราชการของรัฐ เช่น จริยธรรม ความล่าช้าในการพิจารณา ขั้นตอนการปฏิบัติที่ ไม่
เป็นไปตามข้อกฎหมาย กล่าวคือ สามารถตรวจสอบได้เกือบทั้งหมดเว้นแต่ ดุลพินิจในการพิจารณา
พิพากษา 

                                                           
157 ปราโมทย์  โชติมงคล, เรื่องเดิม. 
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 4. ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืนใด เกี่ยวกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 มาตรา 244(1) (ค) กรณีการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการ 
 ค าตอบ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ในการให้ค าแนะน า เพราะไม่มีอ านาจบังคับตามกฎหมาย  
ระบบคิดและมุมมองในปัญหาต้องเป็นบวกจึงจะสามารถเสนอแนะให้สังคมเกิดความเป็นธรรมได้โดย
ใช้หลักเหตุผล การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตุลาการจึงใช้วิธีการ
ตรวจสอบเหมือนเฉกเช่นองค์กรของรัฐประเภทอ่ืนๆ โดยทั่วไป ฉะนั้น การวางตัวของผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีความส าคัญ การวางตนให้คน
ทั่วไปเชื่อมั่น เชื่อถือ จึงจะสามารถให้ค าแนะน าผู้ อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนได้ การใช้หลักสันติวิธีมี
ความส าคัญในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามค าร้องเรียน ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องบัญญัติ
กฎหมายเพ่ิมเติม หรือต้องก าหนดกฎเกณฑ์ให้มามีสภาพบังคับ แต่อยู่ที่การวางแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม 
 
4.  ผู้ให้สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ศรีราชา  เจริญพานิช158 
 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เมื่อรัฐธรรมนูญก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบองค์กรตุลาการ ขอได้โปรดแจ้งเหตุผลประกอบข้อความเห็นของท่าน 
 ค าตอบ เห็นด้วย เพราะองค์กรใดๆ ย่อมต้องถูกตรวจสอบได้ แม้องค์กรตุลาการจะมี
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) แต่ในบางครั้งอาจก่อให้เกิดค าครหาได้ ต้องอาศัยองค์กร
อ่ืนมาถ่วงดุลอ านาจ เพ่ือให้เกิดความชอบธรรมไม่เอนเอียง เป็นบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม
หลักการถ่วงดุลอ านาจ ในสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบันมีแต่เรื่องที่มีลักษณะของความโน้มเอียงมาก
ขึ้น ดังนั้น การถ่วงดุลอ านาจตุลาการโดยใช้หลักการตรวจสอบโดยองค์กรอ่ืนๆ ตามรัฐธรรมนูญ ก็จะ
เป็นหลักประกันทางอ้อมให้ค าพิพากษานั้นมีความถูกต้องเที่ยงธรรมแก่คู่กรณี ซึ่งผู้พิพากษาย่อมต้อง
โปร่งใสตรวจสอบได้ท้ังจาก กต. และองค์กรอื่น 
 2. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขององคก์รตุลาการ จะขัดกับหลักความเป็นอิสระของตุลาการหรือไม่ อย่างไร 
 ค าตอบ ไม่ขัด เพราะผู้ตรวจการแผ่นดินมิได้เข้าล่วงไปในเนื้อหาแห่งคดี ผู้ตรวจการแผ่นดิน
พิจารณาแค่ว่าผู้พิพากษาปฏิบัติถูกต้องตามหลักการของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของ กต. หรือปฏิบัติ
ล่าช้าเกินสมควร เป็นไปด้วยความเหมาะสมหรือไม่ เพ่ือให้ได้รับการตอบสนองที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

                                                           
158 ศรีราชา  เจริญพานิช, เรื่องเดิม. 
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 3. เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติมาเช่นว่านั้น ท่านคิดว่าอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินใน
การตรวจสอบองค์กรตุลาการควรมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด และสามารถตรวจสอบครอบคลุมเรื่อง
ใดได้บ้างในองค์กรตุลาการ 
 ค าตอบ ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบกรณีที่เกิดความล่าช้าในขั้นตอนกระบวนการ
การด าเนินการขององค์กรตุลาการทุกขั้นตอนที่อาจท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางคดี ซึ่ง
ขอบเขตตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชอบแล้ว ตัดตอนตั้งแต่ช่วงของการเริ่มต้นพิจารณาคดีจนจบ
การพิจารณาพิพากษาคดี แต่ในช่วงที่เริ่มต้นฟ้องร้องคดีแต่ยังไม่ได้พิจารณานั้นผู้ตรวจการแผ่นดินควร
สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ เพราะยังไม่ได้เกี่ยวข้องหรือลงรายละเอียดในเนื้อหาแห่งคดีแต่อย่างใด  
รวมถึงการบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาลผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เช่นกัน  
ทั้งนี้ หากระหว่างการพิจารณาคดีมีความล่าช้าเกินสมควร ผู้ตรวจการแผ่นดินก็อาจเข้าไปตรวจสอบ
ได้ ซึ่งตามที่ผู้ศึกษาได้แบ่งอ านาจหน้าที่ของผู้พิพากษาเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ 
 1)  อ านาจหน้าที่ในส่วนงานธุรการ 
 2)  อ านาจหน้าที่ในงานส่วนตุลาการ 
   (1)  การบริหารจัดการคด ี
   (2)  การพิจารณาพิพากษาคด ี
 ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบตามข้อ 1) และข้อ (1) ได้หรือกรณีที่มีการคัดค้าน 
ค าพิพากษาแต่หน่วยงานยังไม่มีการด าเนินการใดๆ ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ควรสามารถเข้าไปดูแลว่า
เพราะเหตุใดจึงไม่มีการด าเนินการตามค าขอนั้น โดยที่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของอรรถคดี  
ส าหรับข้อ 2) นั้นผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีโดยตรง กรณีการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเข้า
ตรวจสอบได้อยู่แล้ว แต่การปฏิบัติหน้าที่ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นอาจคาบเกี่ยวกับการพิจารณา
อรรถคดี ซึ่งต้องพิจารณาในรายละเอียดของค าร้องอีกครั้ง เช่น ผู้พิพากษาไม่จดค าให้การของพยานที่
มีผลต่อการพิจารณาพิพากคดีของศาลชั้นต้น จะน าไปสู่การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ 
และศาลฎีกาต่อไป กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องท่ีต้องมีการพิจารณาทบทวนในอ านาจหน้าที่ของทั้งผู้พิพากษา
และผู้ตรวจการแผ่นดินเช่นกัน   
 4. ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืนใด เกี่ยวกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 มาตรา 244(1) (ค) กรณีการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการ 
 ค าตอบ ควรมีการบัญญัติอ านาจหน้าที่ขอบเขตให้ชัดเจนในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ โดยให้ชัดทั้งหลักการและเหตุผล แต่ในส่วนของวิธีและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ
องค์กรตุลาการของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น สามารถใช้แนวทางเดียวกันตามมาตรา  13(1) แห่ง
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 ได้ สรุปคือ อะไรก็ตามที่
ควรจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะหรือประชาชนโดยทั่วไปควรบัญญัติไว้ให้ชัดเจน 
 
5.  ผู้ใหส้ัมภาษณ์ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย159 
  

การตรวจสอบอ านาจขององค์กรตุลาการของประเทศไทย เป็นการตรวจสอบกันเอง ไม่เคยมี
หน่วยงานภายนอกเข้าไปตรวจสอบ และการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินยึดหลัก
สากลในการตรวจสอบ คือ ไม่รวมอรรถคดีของศาล ซึ่งหากตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่หรือละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดี ในทางกฎหมาย
ปัจจุบันจะให้แต่ละองค์กรมีคณะกรรมการของตนเองเพ่ือตรวจสอบกันเอง แต่ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะตรวจสอบด้วยก็เป็นการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก ซึ่งตุลาการคงโต้แย้งว่า องค์กรตุลากรไม่
เหมือนองค์กรอ่ืนทั่วไป อาจท าให้มีการแทรกแซงและกระทบกับหลักความเป็นอิสระของตุลาการใน
การพิจารณาพิพากษาคดี หากผู้ตรวจการแผ่นดินจะตรวจสอบองค์กรตุลาการคงตรวจสอบได้เฉพาะ
ส่วนของส านักงานศาล กับจริยธรรมของผู้พิพากษา  เพราะแม้แต่งานบริหารจัดการคดีก็เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาพิพากอรรถคดี ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับหลักความเป็นอิสระของตุลาการทั้งสิ้น 
 อย่างไรก็ตาม หากจะให้มีความชัดเจนในการตรวจสอบองค์กรตุลาการตามอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน จ าเป็นต้องมีการบัญญัติไว้ให้ชัดเจน แต่เป็นการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งก็สุ่มเสี่ยงต่อการขัดกับหลักความเป็นอิสระของ 
ตุลาการ 
 
6.  ผู้ให้สัมภาษณ์นายคันฉัตร พลรัตน์160 
 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เมื่อรัฐธรรมนูญก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบองค์กรตุลาการ ขอได้โปรดแจ้งเหตุผลประกอบข้อความเห็นของท่าน 

ค าตอบ ไม่แน่ใจในค าถาม ค าว่าตรวจสอบ “องค์กรตุลาการ” หมายถึง ตัวบุคคลในองค์กร 
หรือตัวองค์กรโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ มาตรา 244(1) (ค) … ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีของศาล ส าหรับตัวผู้พิพากษา ตามที่ผู้วิจัยแบ่งอ านาจหน้าที่ของผู้พิพากษาเป็นสองประเภท
ใหญ่ๆ นั้น ข้อ 2. อ านาจหน้าที่ในงานส่วนตุลาการทั้ง 2.1 และ 2.2 เป็นอ านาจที่ใช้ในการพิจารณา

                                                           
159 พรเพชร  วิชิตชลชัย, เรื่องเดิม. 
160 คันฉัตร พลรัตน์, เรื่องเดิม. 
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พิพากษาคดีของศาล ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่มีอ านาจตรวจสอบ ส่วนข้อ 1. อ านาจหน้าที่ในส่วนงาน
ธุรการ ต้องดูรัฐธรรมนูญ มาตรา 222 ประกอบ ปัจจุบันงานธุรการของศาลเป็นอิสระไม่ได้อยู่ใน
อ านาจบังคับบัญชาของผู้พิพากษา เว้นแต่ผู้พิพากษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ เช่น ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาล แต่ก็มีอ านาจเพียงก ากับดูแล อ านาจบังคับบัญชาเป็นของผู้อ านวยการศาล ดังนั้น 
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่น่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้พิพากษา ส่วนจะ
ตรวจสอบ “องค์กรตุลาการ” อย่างไรได้นั้น ยังมีกฎหมายอ่ืนประกอบอีก เช่น พรบ .วิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ที่ก าหนดไม่ให้รับฟ้องคดีเพิกถอนมติที่ประชุม ก.ต. ดังนั้น การตรวจสอบการละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการ หากจะหมายถึงการ
ตรวจสอบผู้พิพากษาน่าจะมีผลในทางปฏิบัติได้น้อยมาก ด้วยข้อกฎหมายหลายข้อที่กล่าวมา 

2. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขององค์กรตุลาการ จะขัดกับหลักความเป็นอิสระของตุลาการหรือไม่ อย่างไร 

ค าตอบ “หลักความเป็นอิสระของตุลาการ” เป็นค ากล่าวไม่ครบถ้วน ที่ถูกคือ “หลักความ
เป็นอิสระของตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี” ซึ่งเป็นหลักประกันในการท าหน้าที่พิจารณา
พิพากษาคดีของศาลเท่านั้น ไม่รวมถึงเรื่องส่วนตัวอ่ืนๆ เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอ านาจหน้าที่ใน
การตรวจสอบการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือ
การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการจึงไม่ขัดกับหลักความเป็นอิสระของตุลา
การ 

3. เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติมาเช่นว่านั้น  ท่านคิดว่าอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินใน
การตรวจสอบองค์กรตุลาการควรมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด และสามารถตรวจสอบครอบคลุมเรื่อง
ใดได้บ้างในองค์กรตุลาการ 

ค าตอบ เฉพาะงานในหน้าที่ผู้พิพากษา ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ ส่วน
ขอบเขตการตรวจสอบน่าจะหมายความถึงงานธุรการของศาล และงานบริหารบางส่วนที่ไม่เกี่ยวกับ
การพิจารณาพิพากษาคดี 
 4. ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืนใด เกี่ยวกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 244(1) (ค) กรณีการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการ 

ค าตอบ บทบัญญัติมาตรา 244 ไม่ชัดเจน ว่าการตรวจสอบองค์กรในกระบวนยุติธรรมกระท า
อย่างไร มีขอบเขตอย่างไร ความเห็นส่วนตัวขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินน่าจะเป็น
เรื่องที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว คือตรวจสอบเพ่ือรับรองสิทธิของประชาชนตามที่ก าหนดใน
รัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 39 และ 40 
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7.  ผู้ให้สัมภาษณ์นายนิติธร วงศ์ยืน161 
 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เมื่อรัฐธรรมนูญก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบองค์กรตุลาการ ขอได้โปรดแจ้งเหตุผลประกอบข้อความเห็นของท่าน 
 ค าตอบ การตรวจสอบงานของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 
  1)  ในส่วนงานธุรการ 
  2)  ในส่วนงานตุลาการ 
   (1)  การบริหารจัดการคด ี
   (2)  การพิจารณาพิพากษาคด ี
 2. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ขององค์กรตุลาการ จะขัดกับหลักความเป็นอิสระของตุลาการหรือไม่ อย่างไร 
 ค าตอบ ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการ โดยที่ไม่ขัดกับหลักความเป็นอิสระของตุลาการ 
เนื่องจากหลักอิสระต้องมากับเรื่อง ความรับผิดชอบ (Accountability) การใช้อ านาจของศาลต้อง
ไม่ใช่เรื่องการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเป็นหน่วยงานกลางที่มีหลัก
นิติธรรม (Rule of Law) ที่ตรวจสอบการท างานของศาลได้ 
 3. เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติมาเช่นว่านั้น ท่านคิดว่าอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินใน
การตรวจสอบองค์กรตุลาการควรมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด และสามารถตรวจสอบครอบคลุมเรื่อง
ใดได้บ้างในองค์กรตุลาการ 
 ค าตอบ ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบองค์กรตุลาการได้ในเรื่อง การปฏิบัติงานล่าช้า 
การท างานของเจ้าหน้าธุรการ/ข้าราชการศาล ที่ปฏิบัติงานไม่ชอบตามข้ันตอนหรือระเบียบต่างๆ และ
การท างานของศาลที่ขัดต่อกฎหมาย 

4. ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืนใด เกี่ยวกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 มาตรา 244(1) (ค) กรณีการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการ 
 ค าตอบ  ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบองค์กรตุลาการ คือ ต้องเอากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบองค์กรตุลาการมาศึกษา เพ่ือเติมเต็มการตรวจสอบของกฎระเบียบ เนื่องจากองค์กร
ตุลาการมีหน่วยงานตรวจสอบหลายขั้นตอน ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องไปเสริมการตรวจสอบใน
ส่วนที่หน่วยงานตรวจสอบขององค์กรตุลาการขาด 
 

                                                           
161 นิติธร  วงศ์ยืน, เรื่องเดิม. 
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