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บทคดัย่อ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญติัให้องคก์รอยัการมีสถานะ
เป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และให้พนักงานอยัการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ให้เป็นไปโดยเท่ียงธรรมและสอดคล้องกับหลักนิติธรรมและหลักการควบคุม
ตรวจสอบได ้รวมทั้ง ไดบ้ญัญติัรับรองการปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานอยัการให้ชดัเจนข้ึน เพื่อให้
พนกังานอยัการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ไม่อยูภ่ายใตอ้  านาจครอบง าของฝ่ายบริหารได้
โดยง่าย เพี่อให้พนกังานอยัการปฏิบติัหน้าท่ีไดต้ามหลกันิติธรรมและหลกัการควบคุมตรวจสอบ 
เพื่ออ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนไดอ้ย่างแทจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรม ซ่ึงเป็น
หวัใจท่ีส าคญัของการปกครองและการบงัคบัใช้กฎหมายของรัฏฐาธิปัตย ์ในสังคมประชาธิปไตย 
ดงันั้น เม่ือหลกันิติธรรมเป็นส่ิงท่ีส าคญัและมีอิทธิพล ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ ภายใตก้าร
ปกครองระบอบประชาธิปไตย บทความวิจยัน้ี จึงมีความมุ่งหมายอยา่งส าคญั ท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์ถึง
ความหมายและองค์ประกอบของหลักนิติธรรมกับการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานอัยการภายใต้
รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี เพื่อการพฒันากระบวนการยติุธรรม อยา่งแทจ้ริง ต่อไป 

Abstract 
 The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) prescribes 

the Public Prosecutors as an organization under the Constitution and mentions that the 

public prosecutors shall have the independence to decide whether to prosecute or not 

prosecute and perform their functions justly in accordance with rule of law, public 

participation, transparency, and clearly recognizes the public prosecutors’ duties and 

makes them perform independently as well as in accordance with the rule of law and 

accountability to clarify how the public prosecutors can protect such civil liberty and 

rights. For the same purpose, the accountability then accords with the rule of law. 

“The Rule of Law”, with this regard, refers to the “authority and influence of law in 

the democracy society,” especially as a constraint upon behavior, including behavior 

of rulers or government officials.  

For the above reasons, the rule of law is especially important as an 

influence for all accountability on the democracy development. Many important 

aspects of “the rule-of-law and accountability for prosecutors in the context of social 

justice” article and initiatives are the crucial study and superior analysis of the rule of 

law’s meaning and impact on future judiciary development. 

ค าส าคญั 
1. หลกันิติธรรม 2. อยัการ 3. กระบวนการยติุธรรม 

1. The Rule of Law 2. Public Prosecutors 3. The Liberal Democracy Society 
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บทน า 
“การปกครองท่ีดี ไม่ใช่การปกครองโดยปุถุชน หากแต่เป็นการปกครองโดยกฎหมาย 

เพราะการปกครองโดยปุถุชนนั้น ย่อมเส่ียงต่อการปกครองตามอ าเภอใจ ขณะท่ีการปกครอง 
โดยกฎหมาย เอ้ืออ านวยต่อการท่ีจะก่อเกิดความเสมอภาค และเสรีภาพตามมา และหากเป็น 
การปกครองโดยนิติรัฐนิติธรรมแลว้ไซร้ ทุกคนจะไดรั้บความเสมอภาคกนัในสายตาของกฎหมาย 
และทุกคนจะมีเสรีภาพ คือปราศจากความกลวัว่า จะมีการใชอ้  านาจตามอ าเภอใจของผูป้กครอง”                                                          
(ค ากล่าวของ “ อริสโตเติล ” นกัปรัชญากรีกโบราณ)  

“หลกันิติธรรม” หรือThe Rule of Law  คือ ตอ้งมีกฎหมายเป็นใหญ่ ตอ้งมีความเสมอ
ภาค หากมีอะไรเกิดข้ึนตอ้งระงบัคดีโดยศาล จะศาลอะไร ก็ขอให้เป็นศาลก็แล้วกนั โดยพิจารณาคดี 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั ไม่ออกกฎหมายลงโทษยอ้นหลงั ให้โอกาสน าพยานเขา้สืบ อย่างน้ีจึงจะ
เรียกวา่ fair trail ซ่ึงเป็นหวัใจของหลกันิติธรรม1” (ค ากล่าวของศาสตราจารยด์ร.วษิณุ  เครืองาม)  

ค ากล่าวในเชิงปรัชญาดังกล่าวข้างต้นน้ี ล้วนแต่เป็นค ากล่าวในเชิงนิติปรัชญาท่ีมี 
นยัยะท่ีส าคญัยิง่ กล่าวคือ นกัปรัชญาผูเ้รืองนามทั้งสองท่านเช่ือมัน่ในการปกครองตาม “หลกันิติธรรม” 
เน่ืองจากหลักนิติธรรม เป็นหลักนิติปรัชญาทางกฎหมายท่ีส าคญัยิ่งของรัฏฐาธิปัตย์ ส าหรับการ
ปกครองและบงัคบัใช้กฎหมายภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อประกันให้เกิดความ
ยุติธรรมและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนผูอ้ยู่ใต้การปกครอง อย่างแท้จริง ดงัจะเห็นได้จาก
ปัจจุบนั มีการน าหลกันิติธรรม แทรกบญัญติัอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยไวแ้ลว้ เช่น  
 1.  ความเสมอภาคกนัตามกฎหมายและการไม่เลือกปฏิบติั (มาตรา 30) 
 2.  ความมีอ านาจสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
 3.  หลกัการสันนิษฐานวา่บุคคลเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ (มาตรา 39)  
 4.  หลกัการท่ีวา่บุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายบญัญติั 
                       เป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้(มาตรา 39) 
 5.  สิทธิเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็วและทัว่ถึง (มาตรา 40 (1)) 
 6.  สิทธิท่ีจะใหค้ดีของตนไดรั้บการพิจารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม (มาตรา 40 (1)) 
 7.  การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ (มาตรา 58) 
 8.  หลกัความเป็นอิสระของตุลาการ (มาตรา 197) เป็นตน้ 
                                                 

1 วิษณุ เครืองาม, ค าบรรยายเร่ือง “หลกันิติธรรมกบัการบริหารราชการแผ่นดิน” เม่ือ 12 มิ.ย.2551 ในการ
ประชุมทางวิชาการโดยกรมทหารพระธรรมนูญ และคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล โรงแรมการ์เด้นส์ 
กรุงเทพ วารสารพระธรรมนูญ เล่ม 49 ฉบบั “หลกันิติธรรม” พ.ศ. 2551-2552 หนา้ 85. 

http://th.wikipedia.org/wiki/นักปรัชญา
http://th.wikipedia.org/wiki/นักปรัชญา
http://th.wikipedia.org/wiki/นักปรัชญา
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 โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 3 วรรคสอง บญัญติัว่า 
“การปฏิบติัหน้าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงาน
ของรัฐตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม” 
 ในการน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย องค์กรอัยการเป็น
หน่วยงานท่ีไดต้ระหนกัและน าหลกันิติธรรมมาใชเ้ป็นแนวทางหลกัส าหรับการปฏิบติัราชการตามอ านาจ
และหนา้ท่ีดว้ย ดงัเช่น พระราชบญัญติัองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ท่ีบญัญติัวา่ 
“การปฏิบติัหนา้ท่ีองคก์รอยัการ ตอ้งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและหลกันิติธรรม”  
 ดงันั้น จึงสามารถท่ีจะกล่าวไดว้า่ เม่ือหลกันิติธรรม เป็นหวัใจพื้นฐานของการน ามาซ่ึง
ความสงบสุขของสังคมอย่างแทจ้ริง ในฐานะท่ีองค์กรอยัการ เป็นองค์กรหน่ึงซ่ึงท าหน้าท่ีในฝ่าย
บริหาร โดยเฉพาะการบริหารงานยุติธรรมอนัเป็นการบริการสาธารณะท่ีรัฐตอ้งจดัให้ประชาชน  
ทุกคนในชาติท่ีตอ้งได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกนัและไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน ผูรั้บบริการจากรัฐอย่างยุติธรรมและเสมอภาคกนัตามหลกันิติธรรม องค์กรอยัการ 
จึงมีภารกิจท่ีส าคญัยิ่งในการท่ีจะคุม้ครองและเคารพถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีหนา้ท่ีรักษา
และเคารพต่อกฎหมายท่ีตราข้ึนในรัฐนั้นดว้ย ไม่ว่ากฎหมายนั้นจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
ในล าดับใดก็ตาม รวมทั้ งมีหน้าท่ีในการให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมและระบบการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรอยัการเอง เพื่อเป็นหลกัประกนัในการให้ความยุติธรรมและ 
ใหค้วามคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ท่ีจะตอ้งรักษาไวโ้ดยสูงสุด 
 
 ความหมายของหลกันิติธรรม 
 อย่างไรก็ดี ก่อนท่ีจะได้กล่าวถึงบทบาทของการปฏิบติัหน้าท่ีขององค์กรอยัการตาม
รัฐธรรมนูญวา่เป็นอยา่งไรนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งอธิบายเสียก่อนวา่ หลกันิติธรรมนั้นมีความหมายและ
มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งไรบา้ง ดงัน้ี  
 1.  ความหมายของหลกันิติธรรมตามความเห็นของนักปราชญ์ เพลโต้ (Plato 429-348 B.C.) 

 นกัปราชญ์ชาวกรีก ผูเ้คยเสนอว่า “การปกครองท่ีดีท่ีสุด คือ การปกครอง โดยราชา
ปราชญ ์(Philosopher King)

2 ซ่ึงเป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีคุณธรรมประจ าใจ ปกครองบา้นเมือง
ดว้ยความถูกตอ้งชอบธรรม” แต่สุดทา้ยแลว้ เพลโตก้็ไม่สามารถหาคนท่ีสมบรูณ์แบบพอท่ีจะเป็น
ราชาปราชญ์ได้ ในป้ันปลายชีวิต เพลโตจึ้งหันมาให้ความส าคญักบั “กฎหมาย” โดยเสนอว่า 
“กฎหมายเป็นส่ิงสูงสุดและการปกครองจะตอ้งด าเนินตามกฎหมาย หากสังคมสามารถสร้างระบบ

                                                 
2 ธานินทร์  กรัยวเิชียร, หลกันิติธรรม, (กรุงเทพ: โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 2553), หนา้ 1-2. 
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กฎหมายท่ีดีและเป็นธรรมข้ึนมาใหค้นประพฤติปฏิบติัตามได ้แมแ้ต่คนชัว่ก็ยงัอาจจะมีทางท าความ
ดีข้ึนมาไดเ้ช่นกนั”3 
 2.  ความหมายของหลักนิติธรรมตามความเห็นของนักปราชญ์ อริสโตเติล (Aristotle 

384-322 B.C.)  

 ศิษย์เอกของเพลโต้ ก็ได้น าความคิดน้ีมาขยายต่อ โดยเสนอว่า “การปกครองโดย
กฎหมายเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนามากกวา่การปกครองโดยมนุษยไ์ม่วา่จะเป็นผูใ้ดก็ตาม (…the rule 

of law, …is preferable to that of any individual.) และการปกครองตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนดไวเ้ท่านั้น (Rule of law implies that every citizen is subject to the law)”4 
 3. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
 ใหค้  าแปลของค าวา่ “หลกันิติธรรม” ไวว้า่ “หลกัพื้นฐานแห่งกฎหมาย” 
 อย่างไรก็ดี พจนานุกรมให้ค  าแปลไวเ้พียงเท่าน้ี มิไดใ้ห้ค  าอธิบายความหมาย แต่อย่างใด
จึงยงัไม่กระจ่างชดัว่า หลกันิติธรรมคืออะไร หลกัพื้นฐานแห่งกฎหมายท่ีว่ามีอะไรบา้ง แล้วการ
ปฏิบติัอยา่งไร จึงจะถือไดว้า่ถูกตอ้งและเป็นไปตามหลกันิติธรรม5 
 4.  ความหมายของหลกันิติธรรมตามความเห็นของ “ไดซ่ี” 
 The Rule of Law ท่ีนกักฎหมายไทยเรียกวา่ “หลกันิติธรรม” เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐาน
มาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบองักฤษ (Common Law) ปรากฏว่า มีนักนิติศาสตร์ 
ชาวองักฤษช่ือ Professor A.V. Dicey เป็นผูน้ าค  าน้ีมาใชใ้นระบบกฎหมายองักฤษ โดยอธิบาย
ความหมายในแง่มุมใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดประชาธิปไตยและการปกป้องคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนอยา่งยิง่  
 ไดซ่ี กล่าววา่ “ความเป็นสูงสุดของกฎหมายหรือการปกครองโดยกฎหมายคือลกัษณะ
ของรัฐธรรมนูญองักฤษ นัน่คือ หลกันิติธรรม”6 
 
 

                                                 
3 Plato, The Law (Trans. T.J. Saunders, Penquin Classics, 1975), อา้งใน ปรีดี  เกษมทรัพย,์ นิติปรัชญา 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์ดือนตุลา,  2548), หนา้ 110-115. 
4 Aristotle, Politics (Trans. Jowett, 1926), อา้งใน ชยัวฒัน์  วงศ์วฒันศานต์, “หลกันิติธรรม”, รวบบทความทาง

วิชาการเน่ืองในโอกาสครบรอบ 90 ปี  ธรรมศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักด์ิ  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), หนา้ 23. 
            5 ธานินท ์กรัยวเิชียร, หลกันิติธรรม, (กรุงเทพ: โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 2553), หนา้ 1-2. 

6 สรุปจากบทน าในการเขียนอารัมภบทของ Dicey, An Introduction to the Study of the law of the Constitution 
(1985). 
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 ดงันั้น ความหมายของหลกันิติธรรมในทศันะของไดซ่ี ประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่
 หลักข้อที่ 1 บุคคลตอ้งไม่ถูกลงโทษหรือกระท าย  ่ายีต่อร่างกายหรือทรัพยสิ์นของตน 
เวน้แต่ ไดก้ระท าการอนัเป็นการละเมิดต่อกฎหมายซ่ึงไดบ้ญัญติัข้ึน โดยกระบวนการอนัชอบธรรม
และพิพากษาโดยศาลยุติธรรมของแผ่นดิน หมายความว่า หลกันิติธรรมเป็นระบบการปกครอง 
ซ่ึงตรงขา้มกบัระบบใดๆ ท่ีปกครองโดยบุคคลท่ีมีอ านาจกวา้งขวาง ไม่จ  ากดัและใชอ้ านาจบงัคบัได้
โดยอ าเภอใจ แสดงวา่ภายใตก้ารปกครองโดยหลกันิติธรรม ประชาชนไม่อาจถูกลงโทษ เวน้แต่ 
จะกระท าการท่ีกฎหมายบญัญติัวา่ เป็นความผดิและก าหนดโทษไวล่้วงหนา้ มิใช่ข้ึนอยูก่บัอ าเภอใจ
ของผูป้กครอง ท่ีอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัไดทุ้กเม่ือ 
 หลักข้อที่ 2 คือไม่มีผูใ้ดอยูเ่หนือกฎหมายของแผน่ดิน ไม่วา่บุคคลนั้น จะมีชาติก าเนิด
หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดบัใด ย่อมถูกบงัคบัโดยกฎหมายและโทษอย่างเดียวกนั 
กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ หลกัความเสมอภาคของกฎหมาย 
 หลักข้อที่ 3 รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดนั้น มาจากกฎหมายปกติธรรมดา ท่ีศาล
ยติุธรรมใชต้ดัสินคดีในชีวติประจ าวนั ทั้งคดีแพง่และคดีอาญา7 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้่า Dicey ให้ความส าคญักบัความสูงสุดของกฎหมาย เหนือการใช้
อ านาจตามอ าเภอใจของมนุษย ์Dicey ให้ความส าคญักบัความเท่าเทียมกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ และ 
รัฐกบัพลเมือง และทา้ยท่ีสุด Dicey ให้ความส าคญักบัยุติธรรม ซ่ึงเป็นผูคุ้ม้ครองสิทธิเสรีภาพของ
พลเมือง น้ีเองเป็นตน้ก าเนิดของค าวา่ “The Rule of Law” 
 5. ความหมายของหลกันิติธรรมตามความเห็นของProfessor E.C.S. Wade 
 Professor E.C.S. Wade แห่งมหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ซ่ึงเป็นบรรณาธิการแกไ้ข
เพิ่มเติมต ารารัฐธรรมนูญ ท่ี Professor A.V. Dicey ไดแ้ต่งไวน้ั้น ไดก้ล่าวไวใ้นต ารารัฐธรรมนูญ 
ท่ีท่านแต่งตั้งข้ึนเองอีกเล่มหน่ึงช่ือวา่ “The Supremacy of Law” ว่า “The Rule of Law” 
หมายความถึง “ความยิง่ใหญ่และสูงสุดของทุกๆ ส่วนของกฎหมายของประเทศองักฤษ บรรดามีทั้ง
ท่ีไดต้ราข้ึนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและทั้งท่ีมิไดต้ราข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ีเก่ียวกบัขอ้กล่าวหา
และท่ีเก่ียวกับความประพฤติจากจ าเลย ในเม่ือปรากฏว่าความประพฤติตามหลักฐาน เช่นนั้น 
อาจท าใหศ้าลเห็นไดว้า่ เขามิไดก้ระท าความผดิท่ีถูกกล่าวหานั้น”8 
 6. ความหมายของหลกันิติธรรมตามความเห็นของ Professor Joseph Raz 
 ในปี ค.ศ. 1977 นกัทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลทางความคิดอยา่งสูงช่ือ Professor 

Joseph Raz ได้ให้หลักการส าคญัๆ หลายประการ ซ่ึงสามารถเข้ากันได้กับหลักนิติธรรม 
                                                 

7 Dicey, Law of the Constitution (1948), หนา้ 187-195. 
8 E.C.S. Wade, Constitution Law, 4

th
 Ed, (1953), หนา้ 48-49. 
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โดยหลกัการของ Raz ไดร้วมความตอ้งการ ท่ีจะให้แนวทางในการประพฤติปฏิบติัของบุคคลและ 
ให้ก าหนดระดบัต ่าสุดของอนัตราย อนัเกิดจากการใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจและให้ความเคารพ 
ในพื้นฐานของทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญของไดซ่ี9 
  หลกัการของ Raz มีดังนี ้
 1.  กฎหมายทั้งหลายตอ้งเป็นไปเพื่อใหมี้ผลต่อการกระท าขา้งหนา้ มากกวา่มีผลยอ้นหลงั 
 2.  กฎหมายมีความแน่นอนไม่ควรแกไ้ขเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง การขจดัความไม่รู้ 
                       กฎหมาย สามารถป้องกนัไดโ้ดยการใหค้วามรู้แก่เขา 
 3.  ควรมีกฎเกณฑข์องกระบวนการตรากฎหมาย ท่ีมีความชดัเจน 
 4.  ความเป็นอิสระของอ านาจตุลาการ จะตอ้งไดรั้บความคุม้ครอง 
 5.  หลกัการยติุธรรมตามธรรมชาติ ควรไดรั้บการรักษาไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ือง 
                        สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม 
 6.  ศาลควรมีอ านาจในการตรวจสอบทางตุลาการ เก่ียวกบัการน าหลกัการอ่ืน ๆ  มาใชเ้พิ่มเติม 
 7.  ศาลควรเป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงไดต้ามหลกัท่ีวา่ ไม่มีบุคคลใดจะถูกปฏิเสธความยติุธรรม 
 8.  การใชดุ้ลพินิจ เพื่อบงัคบัใชก้ฎหมายและการป้องกนัอาชญากรรม โดยหน่วยงานท่ี 
                       เก่ียวขอ้ง ไม่ควรไดรั้บอนุญาต ใหป้ฏิบติัผดิแผกไปจากท่ีกฎหมายใหอ้ านาจไว้10 
 7. ความหมายของหลกันิติธรรมตามความเห็นของ Professor L. Fuller 
 Professor L. Fuller ผูเ้ขียน “the morality of law” ไดอ้ธิบายหลกันิติธรรม ตอ้ง
ประกอบดว้ยหลกัเจด็ขอ้ ดงัน้ี 
 ข้อหน่ึง  ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมายท่ีมีอยู ่
 ข้อสอง  กฎหมายตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหนา้โดยทัว่กนั 
 ข้อสาม  กฎหมายตอ้งไม่มีผลยอ้นหลงั 
 ข้อส่ี  กฎหมายตอ้งบญัญติัไวช้ดัเจนเพื่อหลีกเล่ียงการใชดุ้ลพินิจตามอ าเภอใจโดยมิชอบ 
 ข้อห้า  กฎหมายตอ้งหลีกเล่ียงความขดัแยง้กนัเอง 
 ข้อหก  กฎหมายตอ้งไม่บงัคบัส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้
 ข้อเจ็ด กฎหมายตอ้งยนืยง คงอยูเ่พื่อใหห้ย ัง่รากลึกในสังคม แต่ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบั 
                              สภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได ้
 
                                                 

9 กลุพล  พลวนั, หลกันิติธรรมและหลกัสิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญา, หนา้ 5. 
10 นนัทวฒัน์  บรมานนัท,์ สรุปผลการจดัสมัมนาการประชุมทางวชิาการ เร่ือง “ความหมาย สาระส าคญั 

และผลของการฝ่าฝืนหลกันิติธรรม”, โรงแรมรามาการ์เดน้ กรุงเทพ, วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556. 
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 ข้อแปด การบงัคบัใชก้ฎหมาย ตอ้งสอดคลอ้งกบักฎเกณฑท่ี์ประกาศไวทุ้กประการ11 
 นอกจากน้ี ค าอธิบายหลกันิติธรรมของไดซ่ีขา้งตน้ มีสาระส าคญัใกลเ้คียงกบัแนวคิด 
วา่ดว้ย “นิติรัฐ” สมยัใหม่ (Legal State (eng.) หรือ Etat de droit (fr.) หรือ Rechtsstaat (gr.)) 

ท่ีเน้นความคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพรวมถึงความเสมอภาคของประชาชน ภายใต้ระบบ
กฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ของภาคพื้นยุโรป12 กล่าวคือ หลกันิติรัฐเน้นหลกั
ความชอบด้วยกฎหมายท่ีผูกพนัอ านาจรัฐทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และ 
ฝ่ายตุลาการ ตอ้งใช้อ านาจหน้าท่ีเท่าท่ีมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ท่านั้น13 ดงัเช่นปรากฏในค าประกาศ
สิทธิมนุษยข์องพลเมืองฝร่ังเศส ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 1789 ซ่ึงไดป้ระกาศโดยชดัเจนว่า “บุคคลมี
เสรีภาพท่ีจะกระท าการใดๆ ท่ีกฎหมายไม่ห้ามและกฎหมายเท่านั้นท่ีจะเป็นเคร่ืองจ ากัดสิทธิ 
เสรีภาพของคนได ้นอกเหนือจากน้ีไม่มี โดยเฉพาะอ าเภอใจของผูป้กครองจะมาจ ากดัเสรีภาพคน
ไม่ได”้ ค  าประกาศยงับญัญติัต่อไปวา่ “กฎหมายนั้นเป็นเจตจ านงร่วมกนัของปวงชน ซ่ึงปวงชนตอ้ง
เป็นผูม้าออกกฎหมายนั้นเอง หรือมอบให้ผูแ้ทนมาออกกฎหมาย และกฎหมายท่ีจ ากดัเสรีภาพของ
บุคคลได้ ก็เพื่อความสงบสุขของสังคมเท่านั้น” จากนั้นแล้ว ค าประกาศยงับญัญติัรายละเอียด 
ยอ่ยลงไป เช่น “กฎหมายตอ้งไม่มีโทษอาญายอ้นหลงั กฎหมายตอ้งคุม้ครองกรรมสิทธ์ิ กฎหมาย
ตอ้งเคารพหลกัแบ่งแยกอ านาจกฎหมายตอ้งคุม้ครองสิทธิ” ซ่ึงถูกน ามาใชเ้ป็นหลกัท่ีใชใ้นการตรา
กฎหมายและปกครองประเทศต่างๆ เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป 
ซ่ึงประเทศไทยได้รับอิทธิพลแนวคิดเร่ืองน้ีมาใช้ในระบบกฎหมายมหาชนไทยด้วย ในฐานะ 
ท่ีเห็นว่าหลักนิติรัฐเป็นระบบท่ีเก้ือหนุนและเป็นเสาหลักค ้ าจุนระบอบการปกครองแบบเสรี
ประชาธิปไตย หากปราศจากซ่ึงหลกันิติรัฐ การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง ก็ไม่อาจ
เกิดข้ึนไดใ้นประเทศไทย 
 จะเห็นไดว้า่ เป้าหมายร่วมกนัของหลกันิติธรรมและหลกันิติรัฐ คือ การคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพของปัจเจกชน เพื่อมิให้ถูกรังแกตามอ าเภอใจจากผูมี้อ านาจ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งสร้างระบบกฎหมาย

                                                 
11 Lon L. Fuller, The Morality of Law (Revised ed, Yale University Press, New Havea, 1969) 

หนา้ 33-38. 
12จนัทร์จิรา  เอ่ียมมยรุา, หลกันิติธรรมกบัการพฒันากระบวนยติุธรรมในสงัคมไทย, http: www.enlightened-

jurists.com, หนา้ 1.  
13 สุนทรียา เหมือนพะวงศ ์, เอกสารงานวิจยั “หลกันิติธรรมกบัสังคมไทย : คุณค่าความหมายและการน าไปใช”้ 

โครงการเวทีความคิดเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมไทย คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2551 , หนา้ 3-7. 
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ข้ึนมาเป็นหลกัแทนการใช้อ านาจของตวับุคคล และเพื่อความสงบสุข ภายใตห้ลกัการแบ่งแยกอ านาจ 
การควบคุมตรวจสอบ ถ่วงดุล อนัเป็นหลกัการพื้นฐานส าคญัของการปกครองระบบประชาธิปไตย14 

อน่ึง นอกจากค าว่าหลักนิติธรรมแล้ว ก็จะมีหลักการอ่ืนๆ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงมี
ความหมายคลา้ยคลึงกบัหลกันิติธรรม คือ ค าวา่ “กระบวนการอนัชอบธรรม” (Due Process of Law)  
ซ่ึงใช้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และค าว่า “นิติรัฐ” (Legal State) ซ่ึงใช้แพร่หลายในกลุ่ม
ประเทศภาคพื้นยุโรป เช่น ประเทศเยอรมนี และในประเทศไทยก็มกัมีการกล่าวอ้างค าว่า “นิติรัฐ” 
ควบคู่กบัหลกันิติธรรมอยูเ่สมอ ซ่ึงจะกล่าวถึงความหมายของค าวา่ “หลกันิติธรรม” “หลกันิติรัฐ” และ
“กระบวนการอนัชอบธรรม” ตามล าดบั ต่อไปน้ี 

 

 หลกักระบวนการอนัชอบธรรมและหลกันิติธรรม15 
 เม่ือกล่าวถึง กระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย (Due Process of Law) นั้น 
ปรากฏในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นประเทศท่ีให้ความส าคญัอยา่งสูงยิ่ง ส าหรับสิทธิ
เสรีภาพ และกระบวนการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลสูงสุดของ
สหรัฐอเมริกา ก็ได้มีบทบาทอันสูงยิ่งในการพิพากษาคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ตามรัฐธรรมนูญ ค าพิพากษาของศาลสูงสุด ได้ถูกน าไปกล่าวอา้งในคดีต่างๆ และในการศึกษา 
ทางวิชาการดา้นนิติศาสตร์ทัว่โลก โดยรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา มีขอ้ความเก่ียวกบักระบวนการ
อนัชอบธรรมตามกฎหมาย ไวมี้ขอ้ความตอนหน่ึง วา่ 
 “ฯลฯ...ไม่มีมลรัฐใด จะพรากชีวิตของบุคคล เสรีภาพหรือทรัพยสิ์นของบุคคล โดยมิได้
เป็นไปตามกระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย (Due Process of Law) และไม่อาจปฏิเสธ 
บุคคลใด ท่ีอยูใ่นดินแดนของสหรัฐฯ ในอนัท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียม”16 
 ในทางการพิจารณาคดี ปรากฏว่า ศาลสูงสุดได้เคยบรรยายลกัษณะของกระบวนการ 
อนัชอบธรรมในคดีหน่ึง17วา่ “กระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย คือ การท่ีรัฐธรรมนูญไดใ้ห้

                                                 
14 สุนทรียา เหมือนพะวงศ ์, เพ่ิงอา้ง, หนา้ 7. 
15 ส่วนหน่ึงเรียบเรียงจาก กุลพล  พลวนั, หลกันิติธรรมและหลกัสิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญา, 

หนา้ 6-8. 
16 รัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 14 เม่ือ ค.ศ. 1866 และมลรัฐไดใ้หส้ตัยาบนั  

เม่ือ ค.ศ. 1868. 
17 ขอ้มูลเก่ียวกบัค าพิพากษาศาลสูงสุดไดม้าจากหนงัสือช่ือ “เร่ืองน่ารู้เก่ียวกบัการปกครองและรัฐธรรมนูญ

สหรัฐอเมริกา แปลและเรียบเรียงโดยศาสตราจารยก์ระมล  ทองธรรมชาติ และศาสตราจารยส์มบูรณ์  สุขส าราญ 
แห่งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ พิมพเ์ป็นภาคผนวกในหนงัสือช่ือ “สิทธิมนุษยชนในสงัคมโลก” โดย กลุพล  พลวนั 
พ.ศ. 2548 หนา้ 699-701. 
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ความคุม้ครองกบัความปลอดภยัจากอนัตรายของบุคคล ซ่ึงฝังลึกอยูใ่นประเพณีของมโนธรรมของ
ประชาชนของเราเท่าๆ กบัท่ีถือวา่เป็นรากฐานของกฎหมาย” นอกจากน้ี กระบวนการอนัชอบธรรม 
มกัจะกล่าวถึงดา้น “ในดา้นสาระ” และ “ในดา้นวิธีการ” ซ่ึงหมายความวา่ กระบวนการอนัชอบ
ธรรม หา้มกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมในตวัมนัเองและห้ามการใชว้ิธีท่ีไม่เป็นธรรม ในการใชก้ฎหมาย
ด้วย อาทิ การจบักุม คุมขงั การสอบสวน หรือการกระท าโดยท่ีกระท าต่อเสรีภาพของบุคคล  
เป็นตน้ และมาตรการว่าดว้ยกระบวนการอนัชอบธรรมน้ี ยงัผกูมดัผูท่ี้ออกกฎหมายดว้ย กล่าวคือ 
มาตรการน้ีใช้กบัสภาคองเกรส และห้ามใช้อ านาจออกกฎหมายตามอ าเภอใจ โดยศาลสูงสุดได้
กล่าวอธิบายในอีกคดีหน่ึง18 อยา่งน่าสนใจ วา่ “รัฐธรรมนูญไม่ไดพ้รรณนาถึงกระบวนการ ซ่ึงตั้งใจ
จะอนุญาตหรือห้าม และได้ประกาศถึงหลักการท่ีจะใช้ในการหยัง่ดูว่า มันเป็นกระบวนการ 
อันชอบธรรมหรือไม่ เป็นท่ีแจ้งชัดว่า ไม่ได้ปล่อยให้เป็นอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ ท่ีจะออก
กระบวนการท่ีอาจก าหนดข้ึนได ้มาตรการน้ีเป็นการห้ามทั้งฝ่ายนิติบญัญติั รวมทั้งฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายตุลาการของรัฐบาล จึงไม่สามารถท่ีจะแปลวา่ มนัใหอิ้สระกบัสภาคองเกรสท่ีจะท ากระบวนการ
ใดให้เป็น “กระบวนการอนัชอบธรรมของกฎหมาย” ได้ตามใจตนเอง” นอกจากนั้น ศาลสูงสุด 
ยงัได้อธิบายด้วยว่าส่ิงท่ีบญัญติัว่าด้วยกระบวนการอนัชอบธรรมห้ามไว ้ก็คือ การออกกฎหมาย 
“ตามอ าเภอใจ ไม่มีเหตุผลและโดยพลการ” ดงัท่ีศาลสูงสุดไดอ้ธิบายไวใ้นคดี Galvan V. Press, 

347 U.S. 833, 840, 1954 โดยเน้ือแทข้องกระบวนการท่ีชอบธรรม ก็คือ “การห้ามมิให้สภาคองเกรส
ออกกฎหมายท่ีสั่นสะเทือนความรู้สึกในการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม”  
 กล่าวโดยสรุป กระบวนการอนัชอบธรรม (Due Process of Law) ในดา้นบญัญติัหรือ
การบงัคบัใช้กฎหมาย ก็คือ กฎหมายท่ีออกมาแลว้ตอ้งใช้อยา่งเป็นธรรม รวมทั้งมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
การพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรม 
 ดงันั้น เม่ือพิจารณาความหมายของ “The Rule of Law” และ “Due Process of 

Law” แลว้ เห็นวา่ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั19 กล่าวคือ 
 1.  ความมีอ านาจสูงสุดของกฎหมาย (Supremacy of Law) 
 2.  ความเสมอภาคกนัภายใตก้ฎหมาย (Equality Before in Law) 
 3.  การบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งเป็นธรรม (Procedure Justice or Procedure Fainess) 
 4.  องค์กรผูมี้อ านาจหน้าท่ีวินิจฉัยคดี ตอ้งเป็นอิสระและเป็นกลาง (The Independence  

of Judiciary) ตามล าดบั 
 
                                                 

18 Blan V. United State, 340 U.S. 159,1950. 
19 กลุพล  พลวนั, อา้งแลว้, หนา้ 8. 
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“The Rule of Law” ในทัศนะของนักวิชาการด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ของ
ประเทศไทย20 
 ศาสตราจารย ์จิตติ  ติงศภทิัย์ อธิบายความหมายของหลกันิติธรรมว่า หมายถึง “ไม่ใช่
ข้อก าหนดหรือบทบัญญัติทั้ งหลาย ท่ีมีอยู่ในตัวกฎหมายหรือกฎอันเป็นหลัก ในมาตราต่างๆ 
ก าหนดไว ้แต่หมายถึงกฎท่ีบงัคบัตวับทกฎหมายหรือบงัคบักฎหมายลกัษณะต่างๆ ในกฎหมาย
เหล่านั้นตอ้งอยูใ่นกรอบในบงัคบัของกฎนั้นอีกชั้นหน่ึง ความหมายของ “The Rule of Law” คือ
ประมวลหลกัของสิทธิขั้นมูลฐาน ท่ีแทรกอยูใ่นองคก์ารแห่งรัฐ ซ่ึงมีอ านาจและวิธีการ อนัจะท าให้
สิทธิเหล่านั้นมีผล ประกอบดว้ยหลกั สถาบนัและวิธีการซ่ึงมีอยู่ในกฎหมาย อนัชุมชนรับรองและ
คุม้ครองประโยชน์ของเอกชน โดยจ ากดัขอบเขตอ านาจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หลกัท่ีวา่น้ี ใชบ้งัคบั
แก่ฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร ตุลาการ และทนายความ จึงเป็นท่ีรับรองวา่ เป็นกฎอนัเป็นฐานท่ีตั้ง
แห่งการก่อสิทธิขั้นมูลฐานตามกฎหมาย”21 
 ศาสตราจารย ์ธานินทร์  กรัยวิเชียร ไดอ้ธิบาย “The Rule of Law” ซ่ึงท่านแปลว่า  
“นิติธรรมวินยั” วา่ หมายถึง “หลกัการแห่งกฎหมายท่ีเทิดทูนศกัด์ิแห่งความเป็นมนุษยแ์ละยอมรับ
นับถือสิทธิและเสรีภาพแห่งมนุษยชน ทุกแง่ทุกมุม รัฐตอ้งให้ความอารักขาคุ้มครองมนุษยชน 
ให้พน้จากลทัธิทรราชย ์หากมีขอ้พิพาทใด ๆ เกิดข้ึน ไม่ว่ารัฐกบัเอกชน หรือระหว่างเอกชนกบั
เอกชน ศาลสถิตยุติธรรมเท่านั้ นท่ีมีอ านาจอิสระและเด็ดขาดในการตัดสินข้อพิพาทนั้ น 
ตามกฎหมายของบา้นเมือง”22  
 ศาสตราจารย ์ดร.อุกฤษ  มงคลนาวนิ ไดส้รุปหลกันิติธรรม23 วา่ “ประกอบดว้ยหลกัการ
ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 (1)  การยดึหลกัความเป็นอิสระของตุลาการ 
 (2)  ประชาชนอยูภ่ายใตก้ฎหมายเดียวกนัอยา่งเสมอภาค และไดรั้บการคุม้ครองจาก 
                             กฎหมายอยา่งทดัเทียมกนั 
 (3)  มีเจตนารมณ์ในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

                                                 
20 ส่วนหน่ึงเรียบเรียงจาก ประสิทธ์ิ  ปิวาวฒันพานิช, โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง ความหมายและ

องค์ประกอบของหลกันิติธรรม เสนอส านักงานคณะกรรมการอิสระว่าดว้ยการส่งเสริมหลกันิติธรรมแห่งชาติ 
ส านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม, มิถุนายน 2555, หนา้ 9. 

21 จิตติ  ติงศภทิัย,์ หลกัวชิาชีพนกักฎหมาย, (ก.ท.ม.: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2555) หนา้ 85. 
22 ธานินทร์  กรัยวเิชียร, บทบรรณาธิการ, บทบณัฑิต, เล่มท่ี 20 ตอน 3 พ.ศ. 2505. 
23 ศาสตราจารย ์ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน, หลกันิติธรรมกบัสภาพของสังคมประเทศไทย, วารสารจุลนิติ ปีท่ี 9 

ฉบบัท่ี 1 มกราคม-กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555, หนา้ 4-5. 
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 (4) การปกครอง โดยยดึหลกักฎหมายเป็นใหญ่ และปฏิบติัตามกฎหมาย ในฐานะท่ีเป็น 
                          นิติรัฐ ทั้งน้ี กฎหมายนั้นจะตอ้งเป็นกฎหมายท่ียติุธรรม 
 (5) ศาลเป็นสถาบนัท่ีพึ่งสุดทา้ยของประชาชน 
 (6) ฝ่ายบริหารตอ้งบริหารภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย และตอ้งเคารพและปฏิบติั 
                          ตามกฎหมาย 
 (7) ส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร อยา่งบริสุทธ์ิและยติุธรรม ปราศจาก 
                          การแทรกแซงของฝ่ายบริหารหรือกลุ่มอิทธิพล เพื่อใหไ้ดส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
                          ท่ีแทจ้ริงของประชาชน 
 (8) ส่งเสริมและสนบัสนุนความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย 
 (9) ส่งเสริมและคุม้ครองหลกัแห่งการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
 (10) ส่งเสริมและพฒันากฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขใหแ้ก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม 
 (11) ไม่มีบุคคลใดอยูเ่หนือกฎหมาย”  
 ศาสตราจารย ์ดร.วษิณุ  เครืองาม อธิบายวา่ หลกันิติธรรม หมายถึง “กฎหมายเป็นใหญ่ 
มีความเสมอภาค และในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทข้ึน ตอ้งระงบัคดีโดยศาล โดยพิจารณาคดี เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบติั ไม่ออกกฎหมายลงโทษยอ้นหลงั ให้โอกาสน าพยานเขา้สืบหรือท่ีเรียกวา่ Fair trial 
ซ่ึงเป็นหวัใจของหลกันิติธรรม”24 
 ศาสตราจารย ์ดร.บวรศกัด์ิ   อุวรรณโณ อธิบายว่า “องค์ประกอบของหลกันิติธรรม  
มีอยู่ 4 ประการ คือ ประการแรก องค์ประกอบด้านสาระซ่ึงหมายถึง หลกัความเสมอภาคทาง
กฎหมาย ประการท่ีสอง คือ องค์ประกอบดา้นกระบวนการในการใช้กฎหมาย หมายถึง รัฐและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐตอ้งใช้อ านาจภายในขอบเขตท่ีกฎหมายให้ไว ้ตามวิธีการ รูปแบบ เวลา และ
สถานท่ี ประการท่ีสาม คือ องค์ประกอบดา้นองค์กร หมายถึง การแบ่งแยกอ านาจและความเป็น
อิสระของตุลาการ และประการสุดท้าย  คือ องค์ประกอบด้านเป้าหมายซ่ึงหมายถึง การใช้ 
การตีความกฎหมายและการตดัสินคดีนั้น จะตอ้งมุ่งสร้างความยติุธรรมใหเ้กิดข้ึนโดยเท่ียงธรรม”25 

                                                 
24 วษิณุ  เครืองาม, ปาฐกถาสาธารณะ เร่ือง “การใชห้ลกันิติธรรมในประเทศไทย”, สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2553. 
25 บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ, หลกันิติธรรมกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย, วารสารพระธรรมนูญ 

เล่ม 49 ฉบบั “หลกันิติธรรม” พ.ศ. 2551-2552 หนา้ 97-101. 



12 

 

 ศาสตราจารย ์ดร. สุรพล  นิติไกรพจน์ อธิบายในลกัษณะท่ีว่า “การสันนิษฐานไวก่้อน
ว่า ผูถู้กกล่าวหาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ จนกว่าศาลจะพิพากษา และการไม่ใช้กฎหมายยอ้นหลงั เป็นส่วน
หน่ึงของหลกัเกณฑก์ารปกครอง โดยกฎหมาย (The Rule of Law)”26  
 ศาสตราจารย ์จรัญ  ภกัดีธนากุล ไดก้ล่าวถึง หลกันิติธรรมส่วนหน่ึงว่า “หลกันิติธรรม 
เป็นธรรมของการบริหารกฎหมาย ธรรมการบริหารบ้านเมือง ธรรมในการปกครองของผูส้ร้าง
กฎเกณฑ์ กติกา ผูตี้ความกฎเกณฑ์ ซ่ึงตอ้งอยู่ในกรอบธรรมน้ี ทั้งนั้น ซ่ึงไม่แตกต่างกบัธรรมาธิปไตย 
ไม่วา่จะปกครองรูปแบบใด หากอยูใ่นธรรมาธิปไตย ก็สามารถท าใหป้ระเทศผาสุกได”้27 
 ศาสตราจารย ์ธงทอง  จนัทรางศุ ไดอ้ธิบายอยา่งกระชบัว่า หลกันิติธรรม คือ “กฎของ
กฎหมายนัน่เอง”28   
 ศาสตราจารย ์ดร. ก าชยั  จงจกัรพนัธ์ุ ไดใ้ห้ความหมายของหลกันิติธรรมว่า มีความหมาย
กวา้ง โดยหมายถึง “หลกัการพื้นฐานท่ีมุ่งจ  ากดัอ านาจของผูป้กครอง ท านองเดียวกนักบัหลกันิติรัฐ 
และย ัง รวม ถึ งหลักความ เสมอภาคภายใต้กฎหมาย  กฎหมายต้อง มี เ น้ื อหา ท่ีชัด เ จน  
ใหเ้หตุผล ไม่ขดัแยง้กนัเอง ปฏิบติัได ้ใชเ้ป็นการทัว่ไป เป็นธรรม กฎหมายตอ้งมุ่งใชไ้ปในอนาคต 
ไม่มีโทษยอ้นหลงั มีการบงัคบัใช้กฎหมายโดยสมอภาค กระบวนการตรากฎหมายต้องถูกตอ้ง
ชดัเจน หลกัความเป็นกฎหมาย ซ่ึงใชเ้ป็นการทัว่ไปไม่วา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือเอกชนมีหลกัประกนั
ในความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษา ฯลฯ”29 
  

                                                 
26

 สุรพล  นิติไกรพจน์, ปัญหาความชอบธรรมทางกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสิ์น, วารสารนิติศาสตร์, ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 2 หนา้ 229. 

27 จรัญ  ภกัดีธนากุล, สรุปผลการจดัสัมมนาการประชุมทางวิชาการ เร่ือง “ความหมาย 
สาระส าคญั และผลของการฝ่าฝืนหลกันิติธรรม”, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพ , วนัท่ี 21 
กุมภาพนัธ์ 2556. 

28
 ธงทอง  จนัทรางศุ, สรุปผลการจดัสัมมนาการประชุมทางวิชาการ เร่ือง “ความหมาย 

สาระส าคญั และผลของการฝ่าฝืนหลกันิติธรรม”, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพ , วนัท่ี 21 
กุมภาพนัธ์ 2556. 

29
 ก าชัย จงจกัรพนัธ์ุ, สรุปผลการจดัสัมมนาการประชุมทางวิชาการ เร่ือง “ความหมาย 

สาระส าคญั และผลของการฝ่าฝืนหลกันิติธรรม”, โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพ , วนัท่ี 21 
กุมภาพนัธ์ 2556. 
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 หลักนิติธรรมกับองค์กรอัยการภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 
 อัยการในประเทศไทย เป็นต าแหน่งท่ีมีมาตั้ งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า 
"ยกกระบตัร" หรือ "ยกระบตัร" มีหน้าท่ีสอดส่องดูแลความผิดและชอบของเจา้เมืองและกรมการ
เมืองและสอดส่องอรรถคดีความทั่วไปในหัวเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตั้งกรมอยัการข้ึน ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการ ประกาศรวมพนักงานอยัการ ลงวนัท่ี 11 
มีนาคม พ.ศ. 2458 และทรงพระราชด าริให้เปล่ียนช่ือเรียกค าว่า "ยกระบตัร" เป็นค าว่า "อยัการ" 
ทั้งหมด ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2459 ตั้งแต่ พ.ศ. 2465 ทรงมีพระบรมราชโองการให้กรมอยัการ  
ยา้ยสังกดัจากกระทรวงยุติธรรมไปสังกดักระทรวงมหาดไทย จนกระทัง่ พ.ศ. 2534 คณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ไดมี้ประกาศ รสช. ฉบบัท่ี 47 และฉบบัท่ี 49 แยกกรมอยัการ
ออกจากกระทรวงมหาดไทย  ไปเป็นหน่วยงานราชการอิสระอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี เปล่ียนช่ือจาก “กรมอยัการ” เป็น “ส านกังานอยัการสูงสุด” และเปล่ียนช่ือต าแหน่ง 
“อธิบดีกรมอยัการ” เป็น “อยัการสูงสุด”  
 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 255 ไดบ้ญัญติัให้ องค์กรอยัการ เป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้พนักงานอยัการ 
มีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัในรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายวา่ดว้ยอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ
และกฎหมายอ่ืน โดยให้มีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปโดยเท่ียงธรรม 
การแต่งตั้งและการให้อยัการสูงสุดพน้จากต าแหน่ง ตอ้งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการอยัการ และ
ไดรั้บความเห็นชอบจากวุฒิสภา ผลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ดงักล่าว เป็นการ 
ยกฐานะส านกังานอยัการสูงสุด ให้เป็นองคก์รอ่ืนตามรัฐธรรมนูญท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่อยูใ่นบงัคบั
บญัชาและก ากบัดูแลของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยตอ้งรับผิดชอบ 
ต่อรัฐสภา ทั้งเป็นการยกฐานะต าแหน่ง อยัการสูงสุด ให้เทียบเท่ากบัต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ประธาน
รัฐสภา และประธานศาลฎีกา เป็นคร้ังแรก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 
255 ได้ก าหนดให้องค์กรอยัการเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะสร้าง
หลกัประกันความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีโดยปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรฝ่ายบริหาร  
นิติบญัญติั ตุลาการ และอิทธิพลอ่ืนใด โดยบญัญติัให้พนกังานอยัการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและ
การปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปโดยเท่ียงธรรมและให้องค์กรอัยการมีหน่วยงานธุรการท่ีเป็นอิสระ 
ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน โดยมีอยัการสูงสุดเป็นผูบ้งัคบับญัชา  
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นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญยงับญัญติัให้การแต่งตั้งและการให้อยัการสูงสุดพน้จากต าแหน่ง
ตอ้งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการอยัการ และไดรั้บความเห็นชอบจากวุฒิสภา ซ่ึงเป็นจุดยึดโยงกบั
อ านาจของประชาชน เน่ืองจากพนกังานอยัการมีอ านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบถ่วงดุลผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน และยงัมีกฎหมายอีกจ านวนหลายฉบบัได้ก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีของอยัการสูงสุดเพิ่มมากข้ึน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 68 
บญัญติัให้อ านาจอยัการสูงสุด ตรวจสอบขอ้เท็จจริงและยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณี
บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้
เป็นไปตามวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ การยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกบัพรรคการเมือง
ตามกฎหมายวา่ดว้ยพรรคการเมือง และกฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง เป็นตน้ 
 หลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานอัยการ นอกจาก  
จะบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญฯ แลว้ ยงัไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 21 และมาตรา 22 ของพระราชบญัญติั
องค์กรอยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ.2553 มาตรา 21 บญัญติัว่า“พนักงานอยัการมีอิสระ 
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม”และมาตรา 22 บญัญติัว่า “ดุลพินิจของพนกังานอยัการในการพิจารณาสั่งคดีและ
การปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา 21 ซ่ึงได้แสดงเหตุผลอนัสมควรประกอบแล้ว ย่อมได้รับความ
คุม้ครอง” ตามล าดบั30 ทั้งน้ี เพื่อเป็นหลกัประกนัการใชดุ้ลยพินิจภายใตห้ลกันิติธรรมและควบคุม
ตรวจสอบการใช้อ านาจของพนักงานอยัการ ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เสมอภาคและ 
เป็นธรรม ในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
 ดงัมี รายละเอียดหลกันิติธรรมกบัองคก์รอยัการ ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายวา่ดว้ยองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ ดงัน้ี 
 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

 มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุข
ทรงใชอ้ านาจนั้น ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 
 การปฏิบติัหน้าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม 
 
                                                 

30 สายณัต ์ สุขพืช, ความเป็นอิสระขององคก์รอยัการ, http: www. kmcenter.com, หนา้ 1-2. 
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หมวด 3 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

 
ส่วนที ่1 
บททัว่ไป 

 มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปริยายหรือ 
โดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมไดรั้บความคุม้ครองและผูกพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี  
ศาล รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบ้งัคบั
กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 
 

ส่วนที ่3 
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล  

มาตรา 30 บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอยา่ง
เท่าเทียมกนั 
 มาตรา 32 บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม 
จะกระท ามิได้แต่การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบญัญติัไม่ถือว่าเป็น 
การลงโทษดว้ยวธีิการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี 
 การจบัและการคุมขงับุคคล จะกระท ามิได ้เวน้แต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ
อยา่งอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอนักระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง  
จะกระท ามิไดเ้วน้แต่มีเหตุตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 ในกรณีท่ีมีการกระท าซ่ึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง ผูเ้สียหาย พนกังาน
อยัการหรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผูเ้สียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงบัหรือเพิกถอน
การกระท าเช่นวา่นั้น รวมทั้ง จะก าหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ดว้ยก็ได ้
 
 
 
 



16 

 

ส่วนที่ 4 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

 มาตรา 39 บุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลา
ท่ีกระท านั้นบญัญติัเป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่โทษ
ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท าความผดิมิได ้
 ในคดีอาญา ตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผดิ 
 ก่อนมีค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดไดก้ระท าความผิด จะปฏิบติัต่อบุคคล
นั้นเสมือนเป็นผูก้ระท าความผดิมิได ้
 มาตรา 40 บุคคลยอ่มมีสิทธิในกระบวนการยติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 
 (1) สิทธิเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทัว่ถึง 
 (2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีหลกัประกนัขั้นพื้นฐานเร่ือง
การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย  การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ  
การเสนอขอ้เท็จจริง ขอ้โตแ้ยง้ และพยานหลกัฐานของตน การคดัคา้นผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ  
การได้รับการพิจารณาโดยผูพ้ิพากษาหรือตุลาการท่ีนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและการได้รับ
ทราบเหตุผลประกอบค าวนิิจฉยั ค าพิพากษา หรือค าสั่ง 
 (3)  บุคคลยอ่มมีสิทธิท่ีจะใหค้ดีของตนไดรั้บการพิจารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 (4) ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา โจทก ์จ าเลย คู่กรณี ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือพยานในคดีมีสิทธิไดรั้บ
การปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับ 
การสอบสวนอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ใหถ้อ้ยค าเป็นปฏิปักษต่์อตนเอง 
 (5) ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา จ าเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครอง และ
ความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็น 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 (6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ หรือผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิไดรั้บความ
คุม้ครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบติัท่ี
เหมาะสมในคดีท่ีเก่ียวกบัความรุนแรงทางเพศ 
 (7) ในคดีอาญา ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมีสิทธิไดรั้บการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
ท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอยา่งเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรั้บทราบ
พยานหลกัฐานตามสมควร การไดรั้บความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรั้บการ
ปล่อยตวัชัว่คราว 
 (8) ในคดีแพง่ บุคคลมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายอยา่งเหมาะสมจากรัฐ 
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ส่วนที่ 13 
สิทธิพทิกัษ์รัฐธรรมนูญ 

 
 มาตรา 68 บุคคลจะใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลม้ลา้งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอ านาจ
ในการปกครองประเทศโดยวธีิการซ่ึงมิไดเ้ป็นไปตามวถีิทางท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ี มิได ้
 ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระท าการตามวรรคหน่ึง  ผูท้ราบการกระท า
ดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเร่ืองให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นค าร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉยัสั่งการให้เลิกการกระท าดงักล่าว แต่ทั้งน้ี ไม่กระทบกระเทือนการด าเนินคดี
อาญาต่อผูก้ระท าการดงักล่าว 
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระท าการตามวรรค
สองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยบุพรรคการเมืองดงักล่าวได ้
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองท่ีถูกยุบในขณะท่ี
กระท าความผดิตามวรรคหน่ึงเป็นระยะเวลาหา้ปีนบัแต่วนัท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งดงักล่าว 
 

ส่วนที่ 5 
แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 

 
 มาตรา 81 รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นกฎหมายและการยติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ดูแลให้มีการปฏิบติัและบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว 
เป็นธรรม และทัว่ถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และ
จดัระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้
ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือประชาชน 
ทางกฎหมาย 
 (2) คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพ้น้จากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐและโดยบุคคลอ่ืน และตอ้งอ านวยความยติุธรรมแก่ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั 
 (3) จดัให้มีกฎหมายเพื่อจดัตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายท่ีด าเนินการเป็นอิสระ 
เพื่อปรับปรุงและพฒันากฎหมายของประเทศ  รวมทั้ งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญโดยตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดว้ย 
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 (4) จดัให้มีกฎหมายเพื่อจดัตั้งองคก์รเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีด าเนินการ
เป็นอิสระเพื่อปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรม 
 

ส่วนที่ 2 
องค์กรอืน่ตามรัฐธรรมนูญ 

 
องค์กรอยัการ 

 มาตรา 255 พนักงานอยัการมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีบญัญติัในรัฐธรรมนูญน้ีและ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยอ านาจและหนา้ท่ีของพนกังานอยัการและกฎหมายอ่ืน 
 พนกังานอยัการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปโดยเท่ียงธรรม 
 การแต่งตั้งและการให้อยัการสูงสุดพน้จากต าแหน่งตอ้งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
อยัการและไดรั้บความเห็นชอบจากวฒิุสภา 
 ใหป้ระธานวฒิุสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอยัการสูงสุด 
 องคก์รอยัการมีหน่วยธุรการท่ีเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การด าเนินการอ่ืน โดยมีอยัการสูงสุดเป็นผูบ้งัคบับญัชา ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 พนักงานอยัการตอ้งไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐในท านอง
เดียวกนัเวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอยัการ ทั้งตอ้งไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือ
กระท ากิจการใดอนัเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบติัหน้าท่ี หรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่ง
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ และตอ้งไม่เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือท่ีปรึกษากฎหมาย หรือด ารง
ต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุน้ส่วนบริษทั 
 ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา 202 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ 3 
การถอดถอนจากต าแหน่ง 

 มาตรา 270 ผูด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภาประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออยัการสูงสุด 
ผูใ้ดมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี
ราชการส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าท่ีขดัต่อ
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่ง
ร้ายแรง วฒิุสภามีอ านาจถอดถอนผูน้ั้นออกจากต าแหน่งได ้
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 บทบญัญติัวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบัผูด้  ารงต าแหน่งดงัต่อไปน้ีดว้ย คือ 
 (1) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน และกรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดิน 
 (2) ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ พนกังานอยัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูง ทั้งน้ี  
ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรา 271 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติ
ตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากต าแหน่งได ้ค าร้องขอดงักล่าวตอ้งระบุ
พฤติการณ์ท่ีกล่าวหาวา่ผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวกระท าความผดิเป็นขอ้ๆ ใหช้ดัเจน 
 สมาชิกวฒิุสภาจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องวุฒิสภา
มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานสภาวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภามีมติตาม มาตรา 274 ให้ถอดถอน
สมาชิกออกจากต าแหน่งได ้
 ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่นอ้ยกวา่สองหม่ืนคนมีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอให้ถอด
ถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากต าแหน่งไดต้ามมาตรา 164 
 
 หลกันิติธรรมกับการพิจารณาส่ังคดีของพนักงานอัยการภายใต้พระราชบัญญัติองค์กร
อยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ. 2553 
 หลกัประกนัความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานอยัการนั้น นอกจากจะได้
ถูกบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญดงัท่ีได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้าน้ี ยงัได้บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั
องคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 ดงัน้ี 
 

หมวด 2 
พนักงานอยัการ 

 มาตรา 21 พนกังานอยัการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
 ถา้พนกังานอยัการเห็นวา่ การฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะ
มีผลกระทบ ต่อความปลอดภยัหรือความมัน่คงของชาติ หรือต่อประโยชน์อนัส าคญัของประเทศให้
เสนอต่ออยัการสูงสุด และอยัการสูงสุดมีอ านาจสั่งไม่ฟ้องได ้ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีส านกังานอยัการ
สูงสุดก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.อ. 



20 

 

 ใหน้ าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีพนกังานอยัการไม่ยื่นค าร้อง ไม่อุทธรณ์ 
ไม่ฎีกาถอนฟ้อง ถอนค าร้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกาดว้ยโดยอนุโลม 
 มาตรา 22 ดุลพินิจของพนกังานอยัการในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 
มาตรา 21 ซ่ึงไดแ้สดงเหตุผลอนัสมควรประกอบแลว้ ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
 อยา่งไรก็ดี ค  าว่า “ดุลพินิจ” (discretion) หมายถึง การเลือกท่ีจะตดัสินใจหรือปฏิบติั 
ไปในทางใดทางหน่ึง ซ่ึงถือว่าถูกตอ้งทั้งสิน แต่มิได้หมายความว่าการใช้ดุลพินิจ จะท าได้ตาม
อ าเภอใจหรือปราศจากเหตุผล ปราศจากกระบวนการและขั้นตอน นอกจากน้ี การท างานของ
องคก์รอยัการในกระบวนการยุติธรรมเก่ียวพนักบัการใชดุ้ลพินิจอยูม่าก แต่ความคิดท่ีเคยถือกนัมา
แต่เดิม คือ ดุลพินิจเหล่าน้ีเป็นอิสระโดยแท ้ปราศจากการควบคุมหรือตรวจสอบ เวน้แต่จะไดค้วาม
วา่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เช่น รับสินบนหรือมีส่ิงจูงใจอนัมิชอบ ดว้ยกฎหมาย อนัจะท าให้
เป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา31 ข้ึน ดงัน้ี  
 

ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 
ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบเพื่อให ้เกิดความเสียหาย

แก่ผูห้น่ึงผูใ้ดหรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี 
หรือปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสอง หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

การเป็นพนักงานอยัการถือว่า  เป็นเจา้พนกังาน ตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างหน่ึง ในการน้ี
ประมวลกฎหมายอาญาจึงไดบ้ญัญติัความผดิท่ีพนกังานอยัการผูทุ้จริตดงักล่าว ในกระบวนการยติุธรรมกระท าข้ึน
ไวเ้ป็นหมวดพิเศษอีกดว้ย ดงัปรากฏในหมวด ๒ ความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม เช่น 

มาตรา 200 
ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังานในต าแหน่งพนักงานอยัการ ผูว้่าคดี พนักงาน สอบสวนหรือเจา้พนักงาน 

ผูมี้อ านาจสืบสวนคดีอาญา หรือจดัการให้เป็นไป ตามหมายอาญา กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด  ๆ
ในต าแหน่งอนัเป็นการ มิชอบเพื่อจะช่วยบุคคลหน่ึงบุคคลใดมิใหต้อ้งโทษหรือใหรั้บโทษนอ้ยลง ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจด็ปี และปรับตั้งแต่หน่ึงพนับาทถึง หน่ึงหม่ืนสีพนับาท 

 
 

                                                 
31 วิษณุ เครืองาม , เอกสารประกอบการสัมมนา ล าดบัท่ี 5 “ศาลกบัการเมืองและการบริหารราชการ

แผน่ดินในระบอบประชาธิปไตย” เร่ือง การตรวจสอบองคก์รมรกระบวนการยติุธรรม , สารานุกรมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 , สถาบนัพระปกเกลา้, หนา้ 14. 
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ถา้การกระท าหรือไม่กระท านั้นเป็นการเพื่อจะแกลง้ให้บุคคลหน่ึงบุคคลใด ตอ้งรับโทษ รับโทษ
หนกั1ข้ึน หรือตอ้งถูกบงัคบัตามวิธีการเพื่อความปลอดภยั ผูก้ระท าตอ้งระว่างโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุก
ตั้งแต่หน่ึงปีถึงยีสิ่บปี และ ปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสีหม่ืนบาท 

มาตรา 201 
ผูใ้ดเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอยัการ ผูว้่าคดี หรือ พนักงาน

สอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผู ้อ่ืน  
โดยมิชอบเพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดใน ต าแหน่ง ไม่วา่การนั้นจะชอบหรือมิชอบ
ดว้ยหนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพนั
บาทถึงสีหม่ืนบาท หรือประหารชีวติ 

อย่างไรก็ตาม มีขอ้สังเกตว่า ในเร่ืองของการใช้ดุลพินิจน้ี เคยมีค าพิพากษาศาลฎีกา 
ท่ี 3509/2549 วางหลกัไวเ้ป็นบรรทดัฐานว่า เกณฑ์ในการวินิจฉัยการใช้ดุลพินิจของ เจา้พนกังาน  
คือ มีเหตุผลอันสมควรเพียงพอหรือไม่ ตั้ งอยู่บนรากฐานของความสมเหตุสมผลเพียงใด  
ใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจจนเกินล ้ าออกนอกขอบเขตของความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และ 
มี เจตนาเพื่อก่อให้ เ กิดความเสียหายหรือไม่  ข้อ น้ีสอดคล้องกับค าวิ นิจฉัย ก่อนหน้านั้ น 
ในค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7663/2543 ท่ีว่า แม้จะมีอ านาจหน้าท่ีในเชิงดุลพินิจตามกฎหมาย 
แต่กฎหมายประสงคใ์หผู้ใ้ชอ้  านาจหนา้ท่ีมีอิสระอยา่งแทจ้ริง32 

ดงันั้น การใช้ดุลพินิจท่ีแมจ้ะมีความเป็นอิสระแต่ตอ้งอยู่ภายใตม้าตรฐานแห่งความ
รอบคอบ ความระมดัระวงั ความสมเหตุสมผล การไม่ออกนอกกรอบท่ีกฎหมายก าหนด และ 
การไม่มีเจตนาจะกลั่นแกล้งหรือก่อให้เกิดความเสียหายซ่ึงมาตรฐานดังกล่าวน้ีจ าเป็นต้อง 
มีการตรวจสอบ จะอา้งความมีอิสระและการมีดุลพินิจเป็นขอ้อา้งมิได ้

นอกจากน้ี การตรวจสอบดุลพินิจทางสากลท่ีส าคญั คือ การมีระบบตรวจสอบภายใน
องคก์รและระบบ ตรวจสอบภายนอก โดยระบบตรวจสอบภายในหมายถึงการตรวจสอบโดยผูอ้ยู่
ในองค์กรเอง เช่น จากผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น การจดัให้มีการปรึกษาหารือ การจดัให้มีองค์
คณะผูป้ฏิบัติหน้าท่ี การจัดให้มีผูก้ลั่นกรองแทนท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีโดยล าพงั และการรับเร่ือง
ร้องเรียนจากภายนอกแลว้ตรวจสอบให้ ในขณะท่ีระบบตรวจสอบภายนอก หมายถึง การจดัให้มี
องค์กรอ่ืนซ่ึงมิใช่องค์กรนั้นเองเป็นผูเ้ข้ามาตรวจสอบ เช่น การให้องค์กรอ่ืนเข้ามาให้ความ
เห็นชอบในการด าเนินการบางเร่ือง เช่น การแต่งตั้งอยัการสูงสุด การตรวจสอบขอ้หาวา่พนกังาน
อยัการทุจริต หรือกระท าผิดต่อหน้าท่ี ซ่ึงอาจกระท าโดยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือศาล ว่าการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมายและหลกันิติธรรม
                                                 

32 วษิณุ เครืองาม, เพ่ิงอา้ง, หนา้ 14. 
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หรือไม่ มีการอคติหรือไม่ มีการเลือกปฏิบติัหรือไม่ มีความเท่ียงธรรมเพียงใด มีผลประโยชน์ 
ทบัช้อนหรือไม่ เช่น การมีส่วนได้เสีย การมีสาเหตุโกรธเคือง การเป็นเครือญาติสนิทกนั และ 
การด าเนินการท าถูกตามล าดบัขั้นตอนหรือไม่33 
 จึงกล่าวได้ว่า แมพ้นกังานอยัการจะมีความเป็นอิสระในการสั่งคดีโดยใช้หลกัสุจริต
และเท่ียงธรรม ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องแล้ว ปัจจุบัน  
ความเป็นอิสระของพนกังานอยัการ ยงัตอ้งถูกควบคุมตรวจสอบอยา่งเขม้ขน้ ทั้งภายในองคก์รและ
ภายนอกองคก์ร ทั้งน้ี เพื่อเป็นหลกัประกนัในการอ านวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของ
รัฐและการคุ้มครองสิทธ์ิและเสรีภาพของประชาชน ภายใต้หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ดงัน้ี 
 
 การตรวจสอบภายในองค์กร 
 ส านกังานอยัการสูงสุด ไดมี้ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการด าเนินคดีอาญา 
ของพนักงานอยัการ พ.ศ.2547 วางมาตรการตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานอยัการ 
โดยเคร่งครัด กล่าวคือ มีการตรวจสอบและท าความเห็นการพิจารณาสั่งคดีตามล าดบัชั้นการบงัคบั
บญัชา เช่น อยัการชั้น 4 ผูไ้ม่ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีหัวหน้าพนักงานอยัการ เม่ือได้รับมอบหมายให้
พิจารณาส านวนคดีใด ให้ตรวจพิจารณาส านวน แลว้ท าความเห็นเสนอหัวหน้าพนกังานอยัการ
พิจารณาสั่ง เวน้แต่ คดีนั้นมีอตัราโทษแต่ละฐานความผิดจ าคุกอยา่งสูงไม่ถึงสิบปี และหรือมีโทษ
ปรับไม่ถึงสองหม่ืนบาท ให้มีอ านาจสั่งคดีนั้นไดเ้ช่นเดียวกบัหวัหนา้พนกังานอยัการ แต่ตอ้งเสนอ
หวัหน้าพนกังานอยัการเพื่อทราบทนัที ส่วนอยัการชั้น 2  อยัการชั้น 3  เม่ือไดรั้บมอบหมายให้
พิจารณาส านวนคดีใด ให้ตรวจพิจารณาส านวน แล้วท าความเห็นเสนอผูก้ลัน่กรองงาน เพื่อท า
ความเห็นเสนอหวัหน้าพนกังานอยัการพิจารณาสั่งหรือหากเป็นคดีส าคญั เช่น โดยฐานความผิด
โดยฐานะของผูต้้องหา จ าเลยหรือผูเ้สียหายหรือคดีท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชนทัว่ไป  
ให้หัวหนา้พนกังานอยัการพิจารณาเขา้ร่วมด าเนินคดีหรือควบคุมการด าเนินคดีโดยใกลชิ้ด และ 
ใหร้ายงานผลการด าเนินคดีดงักล่าว ให้ส านกังานอยัการสูงสุดทราบเป็นกรณีพิเศษ โดยผา่นอธิบดี 
ในคดีส าคญั ส านกังานอยัการสูงสุดจะมีการแต่งตั้งคณะท างานในการพิจารณาคดี34  เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัมีกฎหมายอีกหลายฉบบัท่ีให้อ านาจอยัการสูงสุดเป็นผูว้ินิจฉัยสั่งคดีได้
แต่เพียงผูเ้ดียว อ านาจของอยัการสูงสุดดงักล่าวมีลกัษณะเป็น “องค์อ านาจ” มิใช่อ านาจตัวบุคคล 
แต่เป็นอ านาจขององค์กร แต่เน่ืองจากอัยการสูงสุดเป็นประมุขขององค์กรการใช้อ านาจดังกล่าว 
                                                 

33 เพ่ิงอา้ง, หนา้เดียวกนั. 
            34 ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ.2547. 
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จึงต้องมอบให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ใช้อ านาจ ในทางปฏิบติั ก่อนท่ีอยัการสูงสุดจะใชอ้ านาจดงักล่าว 
จะมีการตรวจสอบตามล าดับชั้ นการบังคบับญัชาหรือกรณีเป็นเร่ืองส าคญัจะมีการตรวจสอบ 
โดยคณะท างาน อยัการสูงสุดมิไดพ้ิจารณาหรือมีความเห็นแต่เพียงผูเ้ดียว แต่อยา่งใด 

 
 การตรวจสอบภายนอกองค์กร  
 นอกจากน้ี การตรวจสอบค าสั่งของพนกังานอยัการกรณีสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ หรือ 
ไม่ฎีกา ในกรณีต่างจงัหวดั ตอ้งส่งส านวนการสอบสวนไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื่อให้หน่วยงาน
ทางปกครองตรวจสอบถ่วงดุลค าสั่งของพนกังานอยัการ ส่วนในกรุงเทพมหานคร ให้ส่งส านวนไป
ยงัผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ เพื่อให้ตรวจสอบถ่วงดุลค าสั่งของพนกังานอยัการ รวมทั้งตอ้งแจง้
ค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีอาญาใหผู้ร้้องทุกขแ์ละผูต้อ้งหาทราบ โดยผูร้้องทุกข ์ผูต้อ้งหา หรือผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย มีสิทธิร้องขอทราบสรุปพยานหลกัฐานพร้อมความเห็นของพนกังานอยัการในการสั่งคดีได ้
อีกส่วนหน่ึง35 
 นอกจากน้ี ดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว อยัการสูงสุดและพนักงานอยัการยงัถูกตรวจสอบ 
การปฏิบติัหน้าท่ีโดยสภาผูแ้ทนราษฎรและชาชนทัว่ไป โดยเขา้ช่ือร้องขอต่อวุฒิสภาให้ถอดถอน 
ได้อีกด้วย กรณีมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี ส่อว่ากระท าผิดต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อ านาจ
หน้าท่ีขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรงอีกดว้ย36 
 จึงเห็นไดว้า่ แมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 255 จะสร้าง
หลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี ในการอ านวยความยุติธรรมของพนักงานอยัการ 
โดยปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรฝ่ายบริหาร นิติบญัญติั ตุลาการและอิทธิพลอ่ืนใดก็ตาม 
การปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานอยัการ ยงัคงถูกควบคุมตรวจสอบการท างานภายใตห้ลกันิติธรรมและ
หลกันิติรัฐ โดยภายในองค์กรของส านกังานอยัการสูงสุดและภายนอกองค์กร รวมถึงการถูกควบคุม
ตรวจสอบโดยสภาผูแ้ทนราษฎรและประชาชนทัว่ไปอีกดว้ย การสร้างหลกัประกนัความเป็นอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ และการควบคุมตรวจสอบดงักล่าว เป็นหลกัประกนัไดว้า่ ประชาชนทัว่ไปยอ่มไดรั้บ
ความเป็นธรรมและคุม้ครองในสิทธิและเสรีภาพของตนเองจากการปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานอยัการ 
อยา่งแน่แท้37 

                                                 
35 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 145 และมาตรา 146. 
36 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 270 และมาตรา 271 
37  สายณั สุขพืช, เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 2. 
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 หลกันิติธรรมกบัการปลูกฝังอุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการของพนักงานอยัการ 
 หลกันิติธรรมกบัการปลูกฝังอุดมการณ์ในการปฏิบติัราชการของพนกังานอยัการนั้น 
จะเห็นนยัยะแห่งหลกันิติธรรมอย่างชดัแจง้ ผ่านประมวลจริยธรรมของพนกังานอยัการ ท่ีระบุไว ้
โดยชดัเจนวา่  
 “ตอ้งยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรมและยืนหยดัท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม  
ในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยเสมอภาค รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยต้องปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีจิตส านึกท่ีดี ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
ถูกต้อง เท่ียงธรรม รอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธา 
แก่ประชาชน กบัต้องรักษาไว ้ซ่ึงอุดมการณ์แห่งวิชาชีพและประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 
ไม่กระท าการใดๆ อนัอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ”38 
 นอกจากน้ี ก็ยงัปรากฏหลักนิติธรรม ซ่ึงตอกย  ้ าถึงอุดมการณ์อย่างแรงกล้าของ
ส านกังานอยัการสูงสุดท่ีระบุไวโ้ดยชดัเจน ในวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์ของส านกังาน
อยัการสูงสุด ดงัต่อไปน้ี 
 
 วสัิยทศัน์ของส านักงานอยัการสูงสุด (Vision) 
 "องคก์รอยัการเป็นสถาบนัท่ีมีอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปโดยเท่ียงธรรม  และ
เป็นท่ีเช่ือมัน่ของประชาชน" 
 
 พนัธกจิ (Mission) 
 1. เสริมสร้างการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา  การบงัคบัใช้กฎหมายในการอ านวย
ความยติุธรรม แก่ประชาชนดว้ยความเท่ียงธรรม 
 2. ธ ารงรักษาและพฒันาระบบและกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน 
 3. พฒันางานดา้นสิทธิมนุษยชนและการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาว
ไทย ทั้งในและนอกประเทศตามหลกักฎหมายสากล  
 4. สร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมายและทางอาญากบัองค์กรหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 5. พฒันากฎหมาย พฒันางานวจิยั และพฒันาการบงัคบัใชก้ฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพ 
 6. ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรบุคคลทุกระดบั ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดสมรรถนะ
สูง โดยมีเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมส าหรับการบริหารองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภิบาล   
                                                 

38 ประมวลจริยธรรมขา้ราชการฝ่ายอยัการและบุคคลกรส านกังานอยัการสูงสุด. 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy)39   
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การบงัคบัใชก้ฎหมายในการอ านวยความยติุธรรมแก่ประชาชน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การรักษาและพิทกัษผ์ลประโยชน์ของรัฐและประชาชน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาขีดสมรรถนะของบุคคลกรและการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การวจิยัและพฒันากฎหมาย 

 
 เป้าประสงค์ (Aim) 
 1. สามารถอ านวยความยุติธรรมและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ด้วยความเท่ียงธรรม
และเป็นท่ีเช่ือมัน่ศรัทธาของประชาชน 
 2. สามารถคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีเครือข่ายความ
ร่วมมืออยา่งกวา้งขวาง ทั้งในและต่างประเทศ 
 3. สามารถพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสมรรถนะในการพฒันา
องคก์ารพฒันากฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
  บทสรุป 
 เม่ือพิจารณาถึงความส าคญัของหลกันิติธรรมท่ีถูกบญัญติัไวโ้ดยชดัเจน ในรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายวา่ดว้ยองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการฝ่ายอยัการและ
บุคคลากรของส านักงานอยัการสูงสุด และวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของ
ส านกังานอยัการสูงสุด ตามล าดบัแลว้ จะเห็นได้ว่า หลกันิติธรรม เปรียบเสมือนเป็นร่มไมใ้หญ่ 
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมทางกฎหมาย ของการบงัคบั
ใชก้ฎหมายทั้งปวงของรัฐท่ีพึงมีต่อประชาชน หากการปกครองใด ไร้ซ่ึงคุณธรรมทางกฎหมายหรือ
จิตส านึกในการเคารพ หรือใช้กฎหมายท่ีสอดคล้องกบัหลกันิติธรรมแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ความยุติธรรม ในการท่ีจะอ านวยความยุติธรรม หรือหลกัประกนัถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
อย่างแน่แท้ เ น่ืองจากกฎหมายจะไม่มีความชอบธรรม เพราะจะกลายเป็นเพียงเคร่ืองมือ 
ท่ีตอบสนองความตอ้งการอยา่งอ าเภอใจ ของผูมี้อ  านาจของรัฐอยูใ่นมือเท่านั้น  
 ดงันั้น ส านกังานอยัการสูงสุดในฐานะท่ีเป็นองคก์รตามรัฐธรรมนูญ จึงไดย้ึดมัน่ในการ
สร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย โดยยึดหลักนิติธรรมเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่งมาโดยตลอด กล่าวคือ 
ส านักงานอยัการสูงสุด มิได้ใช้ค  าว่า “หลกันิติธรรม” เป็นเพียงวลีทางกฎหมายท่ีดูโก้หรู ตามท่ี
                                                 

39 แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ส านกังานอยัการสูงสูด พ.ศ.2556 – 2558.  
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บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน และเป็นนามธรรม โดยไม่สามารถใช้บงัคบัได้จริง 
แต่อยา่งใดไม่ หากแต่ส านกังานอยัการสูงสุดไดย้ึดหลกับริหารงาน ดว้ยหลกัคุณธรรมและหลกันิติ
ธรรมควบคู่กัน ตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐตามแบบสากล เพื่อสร้างความเป็นธรรม  
สร้างกระบวนการอนัชอบธรรม สร้างความโปร่งใส สร้างความสุจริต และสร้างความถูกตอ้งชอบ
ธรรมอย่างแท้จริงในการอ านวยความยุติธรรมแก่สังคม โดยเคารพและยึดถือประชาชนเป็น
ศูนยก์ลางของการปฏิบติังาน มีระบบการใหต้รวจสอบทั้งภายนอกและภายใน มีการพฒันาศกัยภาพ
การท างานของพนกังานอยัการ และบุคลากรทุกคนให้มีจิตส านึก มีคุณธรรม มีจริยธรรมทางอาชีพ  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ ง มีการส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับ มีโอกาสเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมในชั้ นพนักงานอัยการ อย่างแท้จริง ทั้ ง น้ี  เพื่อสร้างความเท่าเทียม 
ในกระบวนการยุติธรรม ในการพิจารณาสั่งคดีหรือการบงัคบัใช้กฎหมาย ให้เป็นไปตามหลัก              
นิติธรรมและหลกันิติรัฐตามมาตรฐานสากล โดยยึดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสาธารณะ เป็นส าคญั 
เพื่อมุ่งสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอุดมคติ อย่างมีความสุข มีความเสมอภาค มีความเป็นธรรมภายใต ้            
หลกันิติธรรมและหลกันิติรัฐอยา่งแทจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
หนังสือและบทความ 
กุลพล  พลวนั, หลกันิติธรรมและหลกัสิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญา. 
กุลพล  พลวนั, สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก, พ.ศ. 2548. 
ก าชยั  จงจกัรพนัธ์, หลกันิติรัฐ vs หลกันิติธรรม, หนงัสือพิมพส์ยามรัฐ. 
คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลกันิติธรรมแห่งชาติ, เอกสารสรุปการประชุมวิชาการ 
เร่ือง “ความหมาย สาระส าคญัและผลของการฝ่าฝืนหลกันิติธรรม, พ.ศ. 2555. 
คณะกรรมการอิสระวา่ดว้ยการส่งเสริมหลกันิติธรรมแห่งชาติ, เอกสาร “ร่างขอ้เสนอ ความหมาย 
สาระส าคญัและผลของการฝ่าฝืนหลกันิติธรรม,” พ.ศ. 2555.  
คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ, เอกสารทางวิชาการ “นิติรัฐ  
นิติธรรม” 2555. 
จนัทจิรา  เอ่ียมมยุรา, หลกันิติธรรม (The Rule of Law) กบัการพฒันากระบวนการยุติธรรมใน
สังคมไทย, เผยแพร่ในเวบ็ไซต ์www.law.tu.th. 

จิตติ  ติงศภทิัย,์ หลกัวชิาชีพนกักฎหมาย, ก.ท.ม.: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2555. 
จรัญ  ภกัดีธนากุล, สรุปผลการจดัสัมมนาการประชุมทางวิชาการ เร่ือง “ความหมาย สาระส าคญั 
และผลของการฝ่าฝืนหลกันิติธรรม”, โรงแรมรามาการ์เดน้ กรุงเทพ, วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556. 
ชยัวฒัน์  วงศ์วฒันศานต์, หลกันิติธรรม, หนงัสือรวบบทความวิชาการเน่ืองในโอกาสครบรอบ 90 
ปี ศาสตราจารยส์ัญญา  ธรรมศกัด์ิ,: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2541. 
ธานินทร์  กรัยวเิชียร, บทบรรณาธิการ, บทบณัฑิต, เล่มท่ี 20 ตอน 3, พ.ศ. 2505. 
ธานินทร์  กรัยวเิชียร, หลกันิติธรรม, ก.ท.ม.: บริษทั ชวนพิมพ ์50 จ ากดั, พ.ศ. 2553. 
ธงทอง  จนัทรางศุ, สรุปผลการจดัสัมมนาการประชุมทางวิชาการ เร่ือง “ความหมาย สาระส าคญั 
และผลของการฝ่าฝืนหลกันิติธรรม”, โรงแรมรามาการ์เดน้ กรุงเทพ, วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556. 
บวรศักด์ิ   อุวรรณโณ, หลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย , วารสาร 
พระธรรมนูญ เล่ม 59 ฉบบั “หลกันิติธรรม,” พ.ศ. 2551-2552. 
ประสิทธ์ิ  ปิวาวฒันพานิช, เอกสารงานวจิยั เร่ือง “ความหมายและองคป์ระกอบของหลกันิติธรรม”พ.ศ. 2555. 
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 145 และมาตรา 146. 
ประมวลจริยธรรมขา้ราชการฝ่ายอยัการและบุคคลกรส านกังานอยัการสูงสูด. 
แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ส านกังานอยัการสูงสูด พ.ศ.2556-2558. 
ปรีดี  เกษมทรัพย,์ นิติปรัชญา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์ดือนตุลา), พ.ศ.2548. 

http://www.law.tu.th/


28 

 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ประเทศองักฤษ ประเทศฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนั และประเทศ
สหรัฐอเมริกา. 
วษิณุ เครืองาม, ค าบรรยายเร่ือง “หลกันิติธรรมกบัการบริหารราชการแผน่ดิน” เม่ือ 12 มิ.ย.2551 ใน
การประชุมทางวิชาการโดยกรมพระธรรมนูญ และคณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากล โรงแรมการ์
เดน้ส์ กรุงเทพ วารสารพระธรรมนูญ เล่ม 49 ฉบบั “หลกันิติธรรม” พ.ศ. 2551-2552 หนา้ 85. 
วิษณุ เครืองาม , เอกสารประกอบการสัมมนา ล าดบัท่ี 5 “ศาลกบัการเมืองและการบริหารราชการ
แผน่ดินในระบอบประชาธิปไตย” เร่ือง การตรวจสอบองคก์รมรกระบวนการยุติธรรม , สารานุกรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 , สถาบนัพระปกเกลา้, หนา้ 14. 
ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ.2547. 
วิษณุ  เครืองาม, ค าบรรยายเร่ือง “หลกันิติธรรมกับการบริหารราชการแผ่นดิน”, วารสารพระ
ธรรมนูญ เล่ม 49 ฉบบั “หลกันิติธรรม,” พ.ศ. 2551-2552. 
วิษณุ  เครืองาม, ค าบรรยายเร่ือง “การใช้หลกันิติธรรมในประเทศไทย”, สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
สายนัต ์ สุขพืช, ความเป็นอิสระขององคก์รอยัการ, เผยแพร่ในเวบ็ไซต ์www.kmcenter.com. 
สุรพล  นิติไกรพจน์, ปัญหาความชอบธรรมทางกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์น, 
วารสารนิติศาสตร์, ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 2. 
สุนทรียา เหมือนพะวงศ ์, เอกสารงานวจิยั “หลกันิติธรรมกบัสังคมไทย : คุณค่าความหมายและการ
น าไปใช้” โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2551. 
อุกฤษ  มงคลนาวิน, หลกันิติธรรมกบัสภาพของสังคมประเทศไทย, วารสารจุลนิติ ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 
มกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555. 
 
ภาษาองักฤษ 
หนังสือ 
Dicey, An Introduction to the Study of the law of the Constitution, (1985). 

Dicey, Law of the Constitution (1948). 

E.C.S. Wade, Constitutional Law, 4
th

 Ed., (1953). 

Lon L. Fuller, The Morality of Law (Revised Ed.1969). 

 

บทความ 
Joseph Raz, “The Rule of Law and Its Virtue,” 93 Law Quarterly Review (1977). 

http://www.kmcenter.com/

