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บทที่  6 
การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจ 
 
ดังท่ีไดกลาวมาแลววา  กฎหมายมหาชนนั้นเปนกฎหมายซึ่งให
จและหนาท่ีแกรัฐแกหนวยงานของรัฐและแกเจาหนาท่ีของรัฐในการ
องและการบริการสาธารณะ ซ่ึงอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติของ
ายในการบริหารการปกครองของรัฐ  ของหนวยงานของรัฐ  หรือ
าหนาท่ีของรัฐ  จะตองเปนไปตามกฎหมายนโยบายและตามความ
ารของประชาในการปกครองบริหารประเทศและการบริการ
รณะ  ซึ่งเปนเรื่องของการใชดุลยพินิจและความเหมาะสมตาม
าย  แตอยางไรก็ดีการปกครองประเทศและการบริการสาธารณะ
ูท่ีใชอํานาจปกครองน้ัน  จะตองคํานึงถึงประโยชนของสาธารณะเปน
ารสําคัญ 
การใชอํานาจตามกฎหมายลักษณะดังกลาว  อาจจะเกิดความไม

รรมไดเพราะเรื่องของการใชดุลยพินิจอาจผิดไปจากเจตนารมณ  
ตองการของประชาชนหรือของกฎหมายไดประการหน่ึงและอีก
ารหน่ึงก็คืออาจจะเปนการใชอํานาจในการปกครองโดยขาดความ
รมและความพอดี 
ดังน้ันเพ่ือใหการใชอํานาจดังกลาวเปนไปดวยความเหมาะสม
วามพอดี  กฎหมายมหาชนจึงไดบัญญัติถึงกระบวนการควบคุมและ
รวจสอบการใชอํานาจดังกลาวไว     ซึ่งเปนการนําหลักของกฎหมาย 
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มหาชนมาใชเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการใชอํานาจและหนาท่ีของผู 
ปกครองซ่ึงกระบวนการนําหลักของกฎหมายมหาชนมาใชในการควบคุม
และตรวจสอบการใชอํานาจตามกฎหมายมหาชนเรียกวา  “นิติวิธีทาง
กฎหมายมหาชน” 
 “นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน” หมายถึงกระบวนการตาง ๆ ท่ีนํา
หลักการของกฎหมายมหาชนมาใชเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและความ
เหมาะสมแกประชาชนโดยสวนรวมในเร่ืองของการใชอํานาจการปกครอง
และในการบริการสาธารณะ  ซ่ึงการใชอํานาจในลักษณะดังกลาว  อาจจะ
มีขอผิดพลาดหรือเกิดความไมเหมาะสมได  เพราะเปนเรื่องของการใช
ดุลยพินิจและความเหมาะสมในการบริหารการปกครอง  ผลของการ
บริหารและปกครองดังกลาวสงผลกระทบตอสาธารณะหรือประชาชนโดย
สวนรวม  ฉะน้ันจึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีกระบวนการในการ
ตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจตามหลักการของกฎหมายมหาชน   
 หลักในการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจของผูปกครอง
ตามกระบวนการของกฎหมายมหาชนน้ี  เพิ่งมีความชัดเจนและเปน
รูปธรรมอยางแทจริงหลังจากท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ซึ่ง
กอนท่ีจะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้ัน  ประเทศตาง ๆ สวน
ใหญในโลกลวนปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  ศูนยกลาง
ของอํานาจท่ีเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดทุกอยางจึงอยูท่ีตัวผูปกครอง  ไมมี
กระบวนการหรือองคกรอันใดสามารถท่ีจะควบคุมและตรวจสอบการใช
อํานาจของผูปกครองได     ฉะน้ันกระบวนการหรือองคกรในการตรวจสอบ 
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และควบคุมการใชอํานาจของผูปกครองจึงไดพัฒนาขึ้นหลังจากที่มีการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงข้ันตอนในการตรวจสอบและควบคุม
น้ีเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญในหลักการของกฎหมายมหาชน  เพราะถาขาด
กระบวนการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครองแลว 
กฎหมายท่ีใหอํานาจดังกลาวไมมีลักษณะเปนกฎหมายมหาชนในความ
หมายน้ี แมวาจะมีการบัญญัติถึงการใหอํานาจหนาท่ีในการปกครอง
บริหารประเทศและการบริการสาธารณะก็ตามที  ท้ังน้ีเพราะหลักการ
ของกฎหมายมหาชนนั้นถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อปองกันและแกไขการ
ใชอํานาจของผูปกครอง  และไดมีการพัฒนามาจนถึงปจจุบันเพื่อมุง
เนนในการแกไขปญหาการใชอํานาจและหนาท่ีของฝายปกครองเปน
สําคัญ  ซ่ึงข้ันตอนหรือกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจและหนาท่ีของ
ผูปกครองดังกลาวเปนนิติวิธีของกฎหมายมหาชน 
 จากหลักการและสาเหตุท่ีกลาวมา จึงอาจสรุปไดวากฎหมาย
มหาชนน้ันเปนกฎหมายท่ีพัฒนาข้ึนมาจากหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ียึดหลักการวาประชาชนทุกคนมีความเทาเทียมกันและมี
ความเสมอภาคกัน  ไมมีผูหนึ่งผูใดมีอํานาจและสิทธิมากกวาผูอื่น  ดังน้ัน
ผูท่ีจะเปนผูใชอํานาจในการปกครองน้ัน  จะตองเปนไปตามกฎหมายหรือ
ตามเจตนารมณและความตองการของประชาชน  หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ  
จะตองเปนผูท่ีประชาชนสวนใหญมอบหมายและมอบอํานาจใหในการ 
ปกครอง  นอกจากน้ีผูปกครองจะตองใชอํานาจท่ีมาจากประชาชนน้ัน  
เพื่อปกปองและคุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของประชาชน  ซึ่ง
ถาหากผูปกครองใชอํานาจในการปกครองตามกฎหมายแตผลของการ  
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ปกครองน้ันไมตรงตามเจตนารมณและความตองการของประชาชน   หรือ 
การบริหารและปกครองประเทศจะสงผลกระทบทําใหประชาชนไดรับ
ความเดือดรอนและไมไดรับความเปนธรรม  ฉะนั้นองคประกอบ
ประการสําคัญประการหนึ่งของกฎหมายมหาชนก็คือ จะตองมีองค
กรและกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจของ
ผูปกครองดวย 
 กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมการใชอํานาจในการ
บริหารและปกครองประเทศและการบริการสาธารณะตามหลักของ
กฎหมายมหาชน  มีหลักการสําคัญ  2  ประการคือ 
 (1) การตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจโดยองคกรภาย
ใน 
 (2) การตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจโดยองคกรภาย
นอก 

1
 
อ
ท
อ
เ
 
บ
ร

.    การตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจโดยองคกรภายใน 

เน่ืองจากการใชอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายมหาชนเปนการใช

าํนาจทางการบริหารและการปกครองในระดับตาง ๆ รวมท้ังเปนกิจกรรม
ีเ่ก่ียวของกับการบริการสาธารณะ  ซ่ึงการบริการสาธารณะน้ีเปนการใช
าํนาจทางการปกครองในรูปแบบของการกระจายอํานาจและการบริหาร
ปนสําคัญ 

อาทิเชน  พระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  ได
ญัญัติใหอํานาจและหนาท่ีแกหนวยงานของรัฐ  และแกเจาหนาที่ของรัฐ  
วมท้ังมีการกําหนดระดับข้ันตอนตาง ๆ     ของการบริหารราชการแผนดิน 
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และการปกครอง    ซ่ึงบัญญัติถึงเร่ืองของการปฏิบัติราชการแทนในการใช 
อํานาจในการอนุมัติ  อนุญาต ฯลฯ  และเร่ืองของการรักษาราชการแทนวา
มีข้ันตอนและการปฏิบัติอยางไร  โดยบทบัญญัติดังกลาวน้ันเปนเร่ืองของ
การใชอํานาจตามหนาท่ีท่ีกฎหมายไดบัญญัติไวท้ังส้ิน  ซึ่งนอกจากจะ
บัญญัติไวในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน
ดิน พ.ศ. 2534 แลว  ยังจะพบไดจากพระราชบัญญัติอื่น ๆ อีก  อาทิเชน 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2534 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 พระราชบัญญัติสุขาภิบาล  พ.ศ. 2495 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ. 2521 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี  พ.ศ. 2457 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี  พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ. 2539 
 ฯลฯ 
 พระราชบัญญัติดังที่กลาวมาแลวเหลานี ้  ลวนแลวแตเปน
กฎหมายมหาชนทั้งสิ้น          เพราะเปนกฎหมายท่ีบัญญัติเก่ียวกับการให 
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อํานาจและหนาท่ีในการปกครองบริหารประเทศและการบริการสาธารณะ 
เปนสําคัญ  ซ่ึงเน้ือหาสาระท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติแตละฉบับน้ัน 
เปนการบัญญัติถึงอํานาจและหนาท่ีของแตละองคกรเปนสําคัญ  โดยการ
กําหนดใหองคกรตาง ๆ เหลาน้ีมีสถานภาพเปนนิติบุคคล  การกําหนด
หนาท่ีและอํานาจ รวมท้ังการกําหนดขอบเขตของการกระทําการตาม
อํานาจและหนาท่ีน้ัน ๆ รวมท้ังบัญญัติถึงข้ันตอนการกํากับดูแลในองคกร
ดวย ฉะน้ันการใชอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวจึงเปนเร่ือง
ท่ีมีความเก่ียวของกับประชาชน ไมวาจะเปนเร่ืองของการอนุมัติ  การ
อนุญาต การออกคําส่ังหรือการออกกฎหมายระเบียบ ฯลฯ  ตามท่ี
กฎหมายใหอํานาจไว 
 เม่ือกฎหมายมอบหมายและใหอํานาจไวแกผูปกครอง  รวมทั้ง
กําหนดวิธีการควบคุมการใชอํานาจดังกลาวไวดวย  ท้ังน้ีเพ่ือเปนการปอง
กันการใชอํานาจและหนาท่ีโดยมิชอบ หรือขาดความยุติธรรมท่ีกอใหเกิด
ความเดือดรอนแกประชาชน  หรือแมกระทั่งผลของการใชอํานาจและหนา
ท่ีของผูปกครองน้ันไมตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย 
 วิธีการควบคุมการใชอํานาจโดยองคกรภายในองคการของฝาย
บริหารดังกลาวน้ีมีอยู  2 วิธีน้ันคือ 
 (1)  การรองทุกข 
 (2)  การอุทธรณ 
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มอบหมา
รับความ
คุมการใช
 
บาน  โด
ทุกประก
ดังกลาว
ขออนุญ
ซ่ึงขอพิพ
พิพาทท่ีเ
ปกครอง
พิพาททา
ความผิด
งานของร
การปกค
ตอนท่ีจะ
กระบวน
 
 
 

1.1  การรองทุกข 

ผูปกครองหรือผูท่ีมีอํานาจและหนาท่ีในการบริหารกฎหมายได
ยใหน้ันใชอํานาจและหนาท่ีในทางท่ีไมชอบ ทําใหประชาชนได
เดือดรอนและความไมเปนธรรม ประชาชนอาจจะใชวิธีการควบ
อํานาจโดยวิธีการ  “รองทุกข”  ไดวิธีหนึ่ง 
ตัวอยางเชน  ประชาชนดําเนินการขออนุญาตสรางและตอเติม
ยกระทําการถูกตองตามระเบียบและข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว
าร แตเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงเปนผูมีอํานาจและหนาท่ีในเร่ือง        
ไมอนุญาตใหประชาชนสรางและตอเติมบานกรณีน้ีประชาชนผู
าตกอสรางและตอเติมบานน้ันไดเกิดขอพิพาทกับเจาหนาท่ีของรัฐ  
าทดังกลาวน้ีเรียกวาเปน  “กรณีพิพาททางปกครอง”  คือกรณี
กิดข้ึนอันเน่ืองมาจากการใชอํานาจและหนาท่ีทางปกครองของผู
ตามท่ีกฎหมายไดใหอํานาจและหนาท่ีไว  และเมื่อเกิดกรณี
งการปกครองนั้น  เน่ืองจากกรณีดังกลาวไมใชเปนการกระทํา
ในทางแพงหรือในทางอาญาแตเปนกรณีพิพาทท่ีเกิดข้ึนกับหนวย
ฐัหรือเจาหนาท่ีของรัฐ  ท่ีใชอํานาจและหนาท่ีทางการบริหารและ
รองรวมท้ังในการบริการสาธารณะ  ฉะน้ันกระบวนการหรือข้ัน
นํามาใชไดในกรณีพิพาททางการปกครองเชนน้ี  จะตองใช
การทางกฎหมายมหาชน 
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 “การรองทุกข”   เปนกระบวนการทางกฎหมายมหาชนอยางหน่ึง 
ท่ีใชในการควบคุมการใชอํานาจของหนวยงานของรัฐ  และของเจาหนาที่
ของรัฐวิธีการรองทุกขน้ีทําไดโดยการรองเรียนไปยังผูท่ีมีอํานาจเหนือกวา  
หรือท่ีเรียกวาเปนผูบังคับบัญชาในลําดับท่ีเหนือกวาข้ึนไป  ซ่ึงจุดประสงค
ของการรองทุกขน้ัน  เพื่อใหมีการยกเลิก  เพิกถอน หรือมีการเปล่ียนแปลง
คําส่ัง  ท่ีหนวยงานของรัฐ  หรือเจาหนาท่ีของรัฐไดออกไวโดยไมถูกตอง
หรือไมชอบน้ัน เชน  การขออนุญาตปลูกสรางและตอเติมบานกับหนวย
งานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ  ท่ีมีอํานาจหนาท่ีน้ันแลวไมไดรับอนุญาต  
หากประชาชนผูท่ีเกิดกรณีพิพาทน้ันเห็นวา  การกระทําของหนวยงานของ
รัฐ  หรือเจาหนาท่ีของรัฐดังกลาว  ใชอํานาจและหนาท่ีท่ีมีไมถูกตองหรือ
ไมเปนธรรมสามารถทําการรองทุกขไปยังผูบังคับบัญชาท่ีเหนือกวาข้ึนไป
ไดเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงคําวินิจฉัยและส่ังการเสียใหม 

 
 
วินิจฉัยท
 
ผิดกันแต
มาเก่ียว
รับอนุญ
ตอเติมบ
ตอเติมบ
 

1.2   การอุทธรณ 

“การอุทธรณ” ในกรณีน้ีหมายถึง  การอุทธรณคําส่ัง  และคํา
างปกครอง 
การอุทธรณและการรองทุกขน้ันจะมีลักษณะใกลเคียงกันมาก  
วาการอุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉัยโดยท่ัวไปน้ันจะมีระยะเวลา
ของดวยตัวอยางเชน  ประชาชนดําเนินการตอเติมบานตามท่ีได
าตจากหนวยงานของรัฐ  หรือเจาหนาท่ีของรัฐ  แตเม่ือไดทําการ
านดังกลาวแลว  หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐเห็นวาการ
านดังกลาวน้ันไมไดเปนไปตามแบบท่ีขออนุญาตไว  เจาพนักงาน 
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อาจมีคําส่ังใหประชาชนผูไดรับอนุญาตน้ันทําการร้ือถอน     หรือใหทําการ 
แกไขใหตรงตามแบบได  ซึ่งโดยปกติแลวเจาพนักงานของรัฐนั้นจะแจง
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการดังกลาวไว  ซ่ึงหากประชาชนผูทําการ
ตอเติมบานเห็นวา  การดําเนินการดังกลาวของเจาพนักงานของรัฐไมถูก
ตองหรือไมชอบ  ประชาชนผูน้ันสามารถดําเนินการอุทธรณคําส่ังหรือคํา
วินิจฉัยของเจาพนักงานนั้นไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว แตอยางไรก็ดี  
ในกรณีดังกลาวประชาชนผูเกิดกรณีพิพาทน้ี  อาจจะดําเนินการ  “รอง
ทุกข”  หนวยงานของรัฐ  หรือเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงตนเห็นวาใชอํานาจและ
หนาที่ตามกฎหมายในลักษณะที่ไมเปนธรรม  หรือกอใหเกิดความเดือด
รอนแกตนได 

ทั้งวิธีการ  “รองทุกข” และวิธีการ  “อุทธรณ”  ตางเปนวิธีการใน
การควบคุมการใชอํานาจของฝายบริหารดวยองคกรภายในของฝาย
บริหารเองกลาวคือ  การรองทุกข  เปนวิธีการใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
เหนือกวาทําการพิจารณาและทบทวนคําส่ังหรือคําวินิจฉัยทางการปก
ครองบริหารอีกช้ันหน่ึง  สวนการอุทธรณน้ัน  เปนวิธีการในการขอใหมีการ
ทบทวนคําส่ังหรือคําวินิจฉัยทางการปกครองบริหารเชนเดียวกัน  แตตาง
กันท่ีวาการอุทธรณน้ันจะตองทําในระยะเวลาท่ีกฎหมายไดกําหนดหรือ
บัญญัติไวเปนสําคัญ 
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2.   การตรวจสอบและการควบคมุการใชอํานาจโดยองคกร 
ภายนอก 

 ในกระบวนการตรวจสอบและการควบคุมการใชอํานาจภายนอก
องคกรของฝายบริหารและในการบริการสาธารณะน้ัน  นอกจากจะมีการ
ตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจภายในองคกรของฝายบริหารดังท่ี
กลาวมาแลว  ยังมีการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจไดจากองคกร
ภายนอกอีกวิธีหน่ึงดวย  ท้ังน้ีเพ่ือใหการตรวจสอบและควบคุมน้ันมีความ
รัดกุมและเปนไปตรงตามเจตนารมณของกฎหมายและตามความตองการ
ของประชาชนสวนใหญตามหลักการของระบบประชาธิปไตย  หรือท่ีเรียก
วาการปกครองโดยกฎหมายหรือหลัก “นิติรัฐ”  ใหมากที่สุด 
 การตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจโดยองคกรภายนอกฝาย
บริหารมี  3  วิธีท่ีสําคัญคือ 
 1.   การควบคุมการใชอํานาจโดยทางการเมือง 
 2.   การควบคุมการใชอํานาจโดยองคกรพิเศษ 
 3.   การควบคุมการใชอํานาจโดยศาลปกครอง 

 
 
ประเทศ
การบร
 
 
 

2.1   การควบคุมการใชอํานาจโดยทางการเมือง 

อํานาจทางการเมืองเปนอํานาจท่ีใชในการบริหารและปกครอง
  ซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีการแบงแยกอํานาจใน
หิารและปกครองประเทศออกเปน  3  อํานาจ น่ันคือ 

1.1   อํานาจนิติบัญญัติ 
1.2   อํานาจบริหาร 
1.3   อํานาจตุลาการ 
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การแบงแยกอํานาจในการบริหารและปกครองประเทศของระบอบ

ประชาธิปไตยแบงออกเปน  3  อํานาจ  เพ่ือใหมีการถวงดุลยอํานาจซ่ึงกัน
และกัน  ท้ังน้ีก็เพ่ือแกไขปญหาการใชอํานาจโดยขาดการควบคุมและ
ตรวจสอบดังเชนในการปกครองระบอบสมบูรณาญา        สิทธิราชย  หรือ

ระบอบเผด็จการอ่ืน ๆ  
 กระบวนการและวิธีในการถวงดุลยอํานาจซ่ึงกันและกันของท้ัง 3 
อํานาจดังกลาวในแตละประเทศท่ีใชการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อาจมีความแตกตางกัน  ท้ังน้ีก็ข้ึนอยูกับระบบภายในของประเทศน้ัน ๆ 
แตอยางไรก็ดีแมกระบวนการและวิธีการจะมีความแตกตางกัน  แตจุดมุง
หมายของการแบงแยกอํานาจในการปกครองบริหารประเทศเปนส่ิงเดียว
กันน่ันคือ  เพ่ือเปนการปองกันการใชอํานาจมากเกินขอบเขตของอํานาจ
ใดอํานาจหน่ึง  และเพื่อรักษาไวซึ่งสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ 
 สําหรับประเทศไทย  การควบคุมการใชอํานาจโดยทางการเมือง
นั้นจะเปนไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายประกอบรัฐธรรม
นูญเปนสําคัญ   

 1)   การควบคุมการใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติ 
 ผูท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติก็คือรัฐสภา ซ่ึงมีหนาท่ีในการบัญญัติ
กฎหมาย รัฐสภาตองบัญญัติกฎหมายใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีรัฐธรรมนูญ
กําหนด โดยเน้ือหาสาระและแนวทางของกฎหมายท่ีบัญญัติน้ันจะตองมุง
สนองตามความตองการของประชาชน     รวมท้ังจะตองเอ้ืออํานวยในการ 
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บริหารประเทศของฝายบริหารเปนไปไดดวยดีตามนโยบายท่ีฝายบริหาร 
แถลงหรือท่ีไดนําเสนอไวแกประชาชน  ซ่ึงแนวนโยบายท่ีฝายบริหารแถลง
หรือนําเสนอกับประชาชนน้ันคือความตองการของประชาชน 
 ดังน้ันหากฝายนิติบัญญัติไมผานกฎหมายใหฝายบริหารในการ
บริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามนโยบายหรือความตองการของ
ประชาชนดังท่ีกลาวมาแลว  หัวหนาฝายบริหารคือ  นายกรัฐมนตรี  
สามารถใชกระบวนการควบคุมการใชอํานาจโดยทางการเมืองตอฝายนิติ
บัญญัติไดโดยการยุบสภา  ท้ังน้ีเพ่ือคืนอํานาจในการบริหารประเทศกลับ
สูประชาชน  เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสตัดสินใจโดยทําการเลือกต้ังฝาย
นิติบัญญัติชุดใหมเขามาในการทําหนาท่ีดังกลาว  ซ่ึงกระบวนการควบคุม
การใชอํานาจของฝายบริหารดังกลาว เปนการถวงดุลยมิใหฝายนิติ
บัญญัติใชอํานาจท่ีมีอยูน้ันมากเกินขอบเขตหรือใชอํานาจในการบริหาร
ประเทศท่ีไมตอบสนองความตองการของประชาชน 

 2)   การควบคุมการใชอํานาจของฝายบริหาร 
 ผูท่ีใชอํานาจบริหารก็คือรัฐบาล  ซ่ึงมีหนาท่ีบริหารและปกครอง
ประเทศใหเปนไปตามความตองการของประชาชนและตามแนวนโยบายท่ี
ไดนําเสนอไวกับประชาชน  โดยการบริหารและปกครองประเทศของ      
รัฐบาลน้ีจะตองยึดหลักท่ีถือผลประโยชนของประชาชนและความเปน
ธรรมในสังคมเปนที่ตั้ง 
 ดังน้ันหากการบริหารและปกครองประเทศของฝายบริหารไม  
เปนไปตามความตองการของประชาชนหรือตามแนวนโยบายท่ีไดแถลงไว   
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การใชอํานาจหนาท่ีท่ีสอไปในทางทุจริต  หรือแมผลของการบริหารและปก 
ครองประเทศของฝายบริหารน้ันสงผลกระทบใหประชาชนโดยรวมไดรับ
ความเสียหายหรือเดือดรอน  อันเน่ืองจากการบริหารประเทศผิดพลาด  
อาทิเชน  เศรษฐกิจตกตํ่า  อัตราการวางงานสูง ฯลฯ  เชนน้ีฝายนิติบัญญัติ 
หรือรัฐสภา  สามารถควบคุมการใชอํานาจของรัฐบาลได  โดยกระบวน
การหรือวิธีการในการควบคุมการใชอํานาจฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติ
ดังกลาวกระทําไดหลายวิธีดังน้ีคือ 
 1.  การต้ังกระทูถาม 
 2.  การเสนอญัตติดวน 
 3.  การเปดอภิปรายไมไววางใจ 

 
 
ของประ
ควรท่ีจะ
ตนเขาม
 
ไดมีการ
ของรัฐส
ไปน้ีคือ 
 
 
 

2.2  การควบคุมการใชอํานาจโดยองคกรพิเศษ 
จากแนวความคิดท่ีวา  รัฐสภาเปนองคกรท่ีมาจากการเลือกสรร
ชาชนและเปนองคกรท่ีใชอํานาจแทนประชาชน  ดังนั้นรัฐสภาจึง
มีหนาท่ีในการดูแลความทุกขสุขของประชาชนท่ีเปนผูเลือกสรร
าดวย 
ดังน้ันในการบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2540  จึง
จัดต้ังองคกรพิเศษข้ึนมาองคกรหน่ึง  คือ “ผูตรวจราชการแผนดิน
ภา”  โดยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจและหนาท่ีดังตอ
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1) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนใน  
กรณีดังกลาวตอไปนี้ 
 1.1  การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนือจากอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมายของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  
หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ิน 
 1.2 การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือราช
การสวนทองถ่ิน  ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียน  หรือประชาชน
โดยไมเปนธรรม  ไมวาการน้ันจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีก็ตาม 
 1.3  กรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  จัดทํารายงานพรอมท้ังเสนอ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐสภา 
 นอกจากน้ีไมเพียงแตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันดังกลาวจะบัญญัติ
ถึงผูตรวจราชการแผนดินของรัฐสภา  เพ่ือใชในการควบคุมการใชอํานาจ
ของรัฐ  ของหนวยงานของรัฐและของเจาหนาท่ีของรัฐใหเกิดความเปน
ธรรมประชาชนแลว  รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติถึงการตรวจสอบการใช
อํานาจไวเปนพิเศษอีก  4  วิธ ี ซึ่งไดแก 
 1) การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง 
 2)   การตั้งคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติหรือ ป .ป.ช. 
 3)   การถอดถอนออกจากตาํแหนงขาราชการประจําและขาราช
การการเม ือง  
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 4)   การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 ซึ่งวิธีการทั้งสี่วิธีดังกลาวขางตน เปนวิธีการตรวจสอบการใช
อํานาจโดยมิชอบของขาราชการและนักการเมือง  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีจะ
นํามาใชในการควบคุมการใชอํานาจของผูมีอํานาจในการปกครองและ
บริหารประเทศตามกฎหมายอีกทางหน่ึงดวย 

 
 
ใหเปนไป
เจตนารม
ปจจุบัน 
น้ันจะทํา
 
 
 
 
 
บัญญัติใ
รัฐ  หน
กฎหมาย
ประเทศ
ปกครอง
กฎหมาย
2.3   การควบคุมการใชอํานาจโดยศาล 

ศาล  เปนผูท่ีใชอํานาจตุลาการ  โดยทําหนาท่ีในการใชกฎหมาย
ตามเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติท่ีบัญญัติกฎหมายตาม
ณของประชาชน  ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของไทยฉบับ
พ.ศ. 2540  ไดบัญญัติใหศาลมีท้ังหมด  4  ศาลโดยแตและศาล
หนาท่ีท่ีแตกตางกัน 
1.  ศาลรัฐธรรมนูญ 
2.  ศาลปกครอง 
3.  ศาลยุติธรรม 
4.  ศาลทหาร 
เนื่องจากกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษ 
หอํานาจและหนาท่ีในการปกครองและการบริการสาธารณะแก
วยงานของรัฐ  และเจาหนาที่ของรัฐ ทําใหกฎหมายมหาชนเปน
ที่มีความไมเสมอภาค  หมายความวาผูปกครองหรือบริหาร
จะมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายมากกวาผูอยูภายใตการ        
ดวยลักษณะพิเศษของกฎหมายมหาชนท่ีแตกตางไปจาก
อ่ืน ๆ  น้ี     ทําใหการพิจารณาพิพากษากรณีพิพาททางกฎหมาย 
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มหาชนตองมีกระบวนการวิธีการแตกตางไปจากกฎหมายเอกชนหรือ 
กฎหมายอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะกฎหมายแตละชนิดนั้นมีจุดมุงหมายที่แก
ปญหาแตกตางกัน  คูกรณีมีสถานภาพทางกฎหมายท่ีแตกตางกัน  ฉะนั้น
จึงตองมีศาลเฉพาะของแตละประเภทกฎหมาย  เพื่อความเหมาะสมและ
ความเปนธรรมแกคูกรณี 

 2.3.1   ศาลรัฐธรรมนูญ 
 มีอํานาจและหนาท่ีสําคัญดังน้ีคือ 
 1.   วินิจฉัยประเด็นขัดแยงระหวางรัฐธรรมนูญกับกฎหมายอ่ืน 
 2.   วินิจฉัยปญหาเรื่องขอบเขตอํานาจขององคกรทางการเมือง 
ตาง ๆ 
 3.  วินิจฉัยเร่ืองการขาดคุณสมบัติ   หรือมีลักษณะตองหามของ
กรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  และรัฐมนตรี 
 4.   วินิจฉัยเก่ียวกับมติหรือขอบังคับของพรรคการเมืองท่ีขัดหรือ 
แยงกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ 
 โดยท้ังน้ีในการปฏิบัติหนาท่ีของศาลรัฐธรรมนูญน้ัน  ศาลรัฐธรรม
นูญมีอํานาจในการเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ หรือเรียกบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงมาใหถอยคําตลอดจนขอใหศาลอ่ืน ๆ พนักงานสอบสวน  
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ิน  ดําเนินการใด ๆ 
เพื่อประโยชนแหงการพิจารณาได  และคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น
เปนท่ีเด็ดขาด  และมีผลผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาลและองคกรอ่ืน
ของรัฐ 
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 2.3.2   ศาลปกครอง 

 มีอํานาจและหนาท่ีคือ ทําการพิจารณาและพิพากษาคดีท่ีเปนขอ
พิพาทระหวางหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการ
สวนทองถ่ิน  หรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูในการบังคับบัญชา  หรือในการ
กํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน  หรือระหวางหนวยราชการ  หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูใน
การบังคับบัญชา หรือในการกํากับดูแลของรัฐบาลดวยกันซ่ึงเปนขอพิพาท
อันเน่ืองมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําท่ีหนวยราชการ  
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถ่ิน  หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐน้ันตองปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือเน่ืองมาจากการกระทําหรือการ
ละเวนการกระทําหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราช
การสวนทองถ่ิน  หรือเจาหนาท่ีของรัฐน้ัน  ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาท่ีตามกฎหมาย  ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 เม่ือพิจารณาจากอํานาจของศาลปกครองดังท่ีกลาว  จะเห็นวา
ศาลปกครองเปนศาลท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมุงหมายใหเปนองคกรใน
การควบคุมการใชอํานาจของฝายบริหารอีกองคกรหน่ึง  โดยศาลปกครอง
เปนศาลท่ีทําหนาท่ีในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการปกครอง หรือท่ี
เรียกวาคดีปกครอง คือเปนขอพิพาทท่ีเกิดจากการใชอํานาจและหนาท่ี
หนวยงานของรัฐ  ไมวาจะเปนการบริหารราชการสวนกลาง  อันไดแก  
กระทรวง  ทบวง  กรม  การบริการราชการสวนภูมิภาค  อันไดแกจังหวัด 
อําเภอ หรือการบริหารราชการสวนทองถ่ินไดแก  เทศบาล  สุขาภิบาล  
องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยารวมตลอดท้ัง 
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รัฐวิสาหกิจ     และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอํานาจและหนาท่ีในการบริหารการ 
ปกครองและเพ่ือการบริการสาธารณะ     ซ่ึงหากเกิดคดีปกครองของ
หนวยงานดังกลาวมาแลวน้ี ศาลปกครองจะเปนศาลท่ีพิจารณาและ
พิพากษาคดี   ปกครองซึ่งเปนขอพิพาทที่มีลักษณะพิเศษระหวางผูที่มี
อํานาจหนาท่ีทางการบริหารและการปกครองกับประชาชน ซึ่งจะมีความ
แตกตางไปจากกรณีพิพาททางแพงหรือทางอาญา   โดยเฉพาะอยางย่ิง
หลักการในการวินิจฉัยพิจารณาขอพิพาททางปกครองน้ีจะมีความแตก
ตางไปจากหลักการท่ีใชในคดีแพง  หรือในคดีอาญาอยางส้ินเชิง  เพราะ
นอกจากจะใชหลักกฎหมายและหลักของความยุติธรรมแลว  คดีปกครอง
น้ียังตองใชหลักการปกครองรวมท้ังหลักการบริการสาธารณะเขามารวม
พิจารณาดวย  ทั้งนี้เพราะกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่ใหอํานาจและ
หนาท่ีแกรัฐ  หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ  ในการบริหารและการ
บริการสาธารณะ  จึงตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ  สวน
กรณีพิพาทระหวางประชาชนกับประชาชน  ซึ่งคูกรณีทั้งสองฝายมีสถาน
ภาพทางกฎหมายท่ีเทาเทียมกันจึงตองใชหลักการและวิธีการของศาลยุติ
ธรรม 

 2.3.3   ศาลยุติธรรม 
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  (2540)  มาตรา 
271  บัญญัติวา  “ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง    
เวนแตคดีท่ีรัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาล
อ่ืน”  หมายความวากรณีพิพาททั้งปวงที่ไมไดขึ้นกับศาลรัฐธรรมนูญ  ศาล
ปกครองหรือศาลทหาร  ตองใชศาลยุติธรรมในการพจิารณาคดี   กลาวคือ   
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กรณีพิพาททุกกรณีใชศาลยุติธรรมในการพิจารณากรณีพิพาท       ยกเวน 
กรณีพิพาทท่ีกฎหมายบัญญัติใหข้ึนศาลอ่ืน 
 ฉะนั้นกรณีพิพาททางปกครองจึงไมใชศาลยุติธรรมในการ
พิจารณาพิพากษากรณีพิพาท 

 2.3.4   ศาลทหาร 
 ศาลทหารถือวาเปนศาลพิเศษท่ีใชพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ทหารเปนสําคัญ  ดังท่ีบัญญัติในมาตรา 281  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
บัญญัติวา  “ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหาร และคดี
อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ…” 
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