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๔๕

 “ศาลรัฐธรรมนูญ”  เป็นองค์กรตุลาการที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  และได้บัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญขึ้นอีกครั้งหนึ่งใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ทั้งนี้  เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่
มีความสำคัญยิ่งองค์กรหนึ่งที่จะนำพาให้กลไกต่าง ๆ   ของรัฐธรรมนูญสามารถขับเคลื่อนไปได้สมตาม 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
มิให้ถูกล่วงละเมิดจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  นอกจากนั้น  คำวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญยังเป็นเด็ดขาด  มีผลผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  และองค์กรอ่ืน 
ของรัฐทุกองค์กร  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีบทบาทที่สำคัญย่ิงในการพัฒนากลไกทางการเมืองและการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการพัฒนาระบบกฎหมายมหาชนของไทย 
 อำนาจหน้าท่ีของศาลรัฐธรรมนูญท่ีสำคัญนอกจากอำนาจหน้าท่ีในการควบคุมตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญยังมีอำนาจหน้าท่ีท่ีสำคัญอีกประการหน่ึง 
ในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีปัญหาที่เกิดความขัดแย้งเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีขององค์กรต่าง ๆ   ตาม 
รัฐธรรมนูญด้วย  โดยในบทความน้ี  ผู้เขียนจะได้นำเสนอเก่ียวกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

 ๑นบ.  ศศ.บ.  (รัฐศาสตร์)  นบท. นม.  (กฎหมายระหว่างประเทศ) ป.  บัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  ปัจจุบันรับราชการท่ีสำนักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ  ๕.
  **บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน  มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแต่ประการใด.

โดย นายเกรียงศักดิ์ แจ้งสว่าง๑

ศาลรัฐธรรมนูญ 
กับการวินิจฉัย ปัญหาความขัดแย้ง 

เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ



ศาลรัฐธรรมนูญกับการวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้ง 
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กร

กรณีปัญหาเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีขององค์กรต่าง  ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๖๖  ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  และบทบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไปตาม 
มาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตลอดจนบทวิเคราะห์ 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงไปของบทบัญญัติมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐ ต่อแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
 
๑.  แนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ  
ตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๖๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖ ได้บัญญัติว่า
 “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ให้องค์กรนั้น
หรือประธานรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย”
  หากพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา  ๒๖๖  ของรัฐธรรมนูญแล้ว  สามารถแยกองค์ประกอบ 
ในการพิจารณารับเรื่องไว้วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ดังต่อไปนี้
  ๑. ความหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
  ๒. ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
 ๓. ผู้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ได้แก่ องค์กรตามรัฐธรรมนูญน้ันหรือประธาน 
รัฐสภา

 ๑.๑ ความหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
    ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่  ๒/๒๕๔๑,  ๓๖/๒๕๔๓  และ  ๕๘ - ๖๒/๒๕๔๓ 
วางบรรทัดฐานว่า องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา  ๒๖๖  หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งโดยรัฐธรรมนูญ 
และกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ในรัฐธรรมนูญ  มิใช่องค์กรที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร เช่น  
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ต้องเป็นองค์กรที่รัฐธรรมนูญได้ 
กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ไว้เท่านั้น
    องค์กรต่าง ๆ  ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยว่าเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
มีดังนี้๒ 
  ๑.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (คำวินิจฉัยที่  ๓/๒๕๔๑,  คำวินิจฉัยที่  ๑๕/๒๕๔๑, 
คำวินิจฉัยที่  ๖/๒๕๔๒,  คำวินิจฉัยที่  ๗/๒๕๔๒,  คำวินิจฉัยที่  ๘/๒๕๔๒,  คำวินิจฉัยที่  ๖/๒๕๔๓,  
คำวินิจฉัยที่  ๑๓/๒๕๔๓  คำวินิจฉัยที่  ๕๒/๒๕๔๖  คำวินิจฉัยที่  ๕/๒๕๔๙  และคำวินิจฉัย 
ที่  ๖/๒๕๔๙)

 ๒สมคิด เลิศไพฑูรย์, รายงานการวิจัย เร่ือง การขัดแย้งระหว่างเขตอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ, เสนอต่อสำนักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ, บริษัท    พี.  เพรส    จำกัด  : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๙,    หน้า    ๒๕๒ - ๒๕๓ (ข้อมูลในรายงานการวิจัยฉบับน้ี รวบรวมถึง 
วันท่ี ๙ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ (คำวินิจฉัยท่ี ๔๗/๒๕๔๗)). 

๔๖
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 ๒.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ   (คำวินิจฉัย 
ที่  ๑๑/๒๕๔๒, คำวินิจฉัยที่ ๖๓/๒๕๔๓, คำวินิจฉัยที่ ๑๘/๒๕๔๔, คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๖,  คำวินิจฉัย 
ที่ ๓๓/๒๕๔๖ คำวินิจฉัยที่ ๓๖/๒๕๔๗ และคำวินิจฉัยที่ ๖๓/๒๕๔๗)
 ๓.  สภาผู้แทนราษฎร  (คำวินิจฉัยที่  ๕๑  -  ๕๒/๒๕๔๒,  คำวินิจฉัยที่  ๓๒/๒๕๔๓ 
และคำวินิจฉัยที่ ๓๑/๒๕๔๘)
 ๔.  วุฒิสภา  (คำวินิจฉัยที่ ๕๓/๒๕๔๒, คำวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๔๓, คำวินิจฉัย 
ที่ ๓-๔/๒๕๔๕, คำวินิจฉัยที่ ๔๓/๒๕๔๖, คำวินิจฉัยที่ ๔๔/๒๕๔๖ และคำวินิจฉัยที่ ๔๗/๒๕๔๗) 
 ๕.  รัฐสภา  (คำวินิจฉัยที่  ๕๔/๒๕๔๒, คำวินิจฉัยที่ ๑๓/๒๕๔๔, คำวินิจฉัย 
ที่ ๑๕/๒๕๔๕, คำวินิจฉัยที่ ๓๘/๒๕๔๕ และคำวินิจฉัยที่ ๓๑/๒๕๔๗)
 ๖.  คณะรัฐมนตรี   (คำวินิจฉัยที่   ๑๑/๒๕๔๒,  คำวินิจฉัยที่   ๒๖/๒๕๔๓ 
และคำวินิจฉัยที่  ๒๙/๒๕๔๘)
 ๗.  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  (คำวินิจฉัยที่  ๑๘/๒๕๔๖, คำวินิจฉัย 
ที ่ ๑๙/๒๕๔๖ และคำวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๔๖)
 ๘.  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คำวินิจฉัยที่ ๔๗/๒๕๔๗ และคำวินิจฉัย 
ที่ ๖๐/๒๕๔๗)
 ๙.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (คำวินิจฉัยที่ ๓๑/๒๕๔๘)
 ๑๐.  คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  (คำวินิจฉัย 
ท่ี  ๓๘/๒๕๔๕ คำวินิจฉัยท่ี ๔๔/๒๕๔๖  ส่วนคำวินิจฉัยท่ี ๔๔/๒๕๔๗ น้ัน ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับไว้วินิจฉัย 
เพราะเป็นการร้องขอให้แปลความหมายของรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้ยกคำร้องเพราะเหตุว่าคณะกรรมการ 
สรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ไม่ใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ)
  นอกจากน้ี  ยังมีองค์กรตุลาการซ่ึงแม้จะไม่เคยเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา  ๒๖๖  แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าเป็นกรณีมีปัญหาระหว่างองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญด้วย  ได้แก่
  ๑๑.  ศาลปกครอง เป็นผู้ถูกร้องตามคำวินิจฉัยที่ ๕๒/๒๕๔๖
   ๑๒.  ศาลยุติธรรม เป็นผู้ถูกร้องตามคำวินิจฉัยท่ี ๓/๒๕๔๑ และคำวินิจฉัยท่ี  ๑๓/๒๕๔๓ 
    อนึ่ ง   ยัง มีคำวินิจฉัยบางเ ร่ือง ท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไ ว้ก่อนคำวินิจฉัย 
ที่  ๕๘ - ๖๒/๒๕๔๓ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายกรณีเป็นองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญ  เช่น  เทศบาล  (คำวินิจฉัยที่  ๔/๒๕๔๑  คำวินิจฉัยที่  ๗/๒๕๔๑  และคำวินิจฉัยที่ 
๑๐/๒๕๔๑) แต่แนวคำวินิจฉัยดังกล่าวถูกกลับแล้วโดยคำวินิจฉัยที่ ๕๘ - ๖๒/๒๕๔๓ ดังกล่าว๔ 

 ๓โปรดดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี  ๑๒/๕๔๙  ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า  สมาชิกวุฒิสภาตามจำนวนท่ีย่ืนคำร้อง 
ไม่ใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  เป็นเพียงองค์ประกอบของวุฒิสภาท่ีมีสถานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีปัญหาความคิดเห็นแตกต่างกัน 
ระหว่างสมาชิกวุฒิสภา  ไม่ใช่ปัญหาขององค์กรวุฒิสภา  จึงถือว่ายังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๖๖  ตามคำขอจึงเป็นเพียงการหารือ  ไม่ใช่กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
เกิดขึ้นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
 ๔สมคิด  เลิศไพฑูรย์, เพ่ิงอ้าง, หน้า ๒๕๓.

๔๗
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 ๑.๒  ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
    ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญนั้น จะต้องเป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หากไม่มีกรณีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่เกิดขึ้น ก็ไม่สามารถร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ได้
  ๑.๒.๑ กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
  ศาลรัฐธรรมนูญได้มีแนวคำวินิจฉัยว่า ปัญหาเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีขององค์กรต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญน้ัน หมายถึง กรณีท่ีองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรใดองค์กรหน่ึงมีอำนาจกระทำการ 
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือไม่ เพียงใด หรือเป็นลักษณะของการท่ีองค์กรตามรัฐธรรมนูญต้ังแต่สององค์กร 
ขึ้นไป มีปัญหาโต้แย้งกันว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่งได้ใช้อำนาจหน้าที่ล่วงล้ำ หรือ 
กระทบกระเทือนอำนาจหน้าที่ของอีกองค์กรหนึ่ง (คำวินิจฉัยที่  ๕๔/๒๕๔๒) 
  ตัวอย่าง  กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ เช่น
  -  การท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยความหมายของคำว่า“เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ” 
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๙  (๑๑) และมีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกวุฒิสภาบางคนโต้แย้งการวินิจฉัย 
ความหมายคำว่า “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีอำนาจวินิจฉัยความหมาย
ของคำดังกล่าวซึ่งเป็นถ้อยคำในรัฐธรรมนูญ (คำวินิจฉัยที่  ๕/๒๕๔๓)
  -  ปัญหาว่าคณะรัฐมนตรีจะให้สัตยาบันหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยจะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา  ๒๒๔  ของรัฐธรรมนูญก่อนหรือไม่  เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตร ี
ซ่ึงเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีปัญหาเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีในการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๖ 
(คำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒)
    -  ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  .... 
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  ได้ตรวจพบข้อความที่ขัดแย้งกันในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
และรัฐสภาโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอรับร่าง 
พระราชบัญญัติน้ันกลับคืนมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน  แล้วจึงส่งให้นายกรัฐมนตรี 
นำข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๙๓ 
ซึ่งมีปัญหาว่าจะกระทำได้หรือไม่ (คำวินิจฉัยที่ ๓๑/๒๕๔๗)
  ๑.๒.๒  กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง  ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ
    กรณทีีไ่ม่ถือว่าเป็นปัญหาเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีขององค์กรต่าง ๆ   ตามรัฐธรรมนูญ     ได้แก่ 
กรณีที่ปัญหาตามที่ร้องมานั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้
  ๑)  ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอำนาจขององค์กรนั้น ๆ ที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้เอง
            ในบางกรณีองค์กรต่าง ๆ   ตามรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการตีความบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าท่ีของตนเพ่ือปฏิบัติตามอำนาจหน้าท่ีดังกล่าวได้ด้วยตนเอง 
แต่หากเกิดกรณีท่ีองค์กรตามรัฐธรรมนูญน้ัน ๆ   ได้ตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อปรับเข้ากับ 

๔๙๔๘



บทความทางวิชาการ

ปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วมีการโต้แย้งว่าการตีความในกรณีที่เกิดกับข้อเท็จจริงนั้นไม่ชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญ ย่อมถือว่าเกิดปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้นแล้ว (คำวินิจฉัย 
ที่ ๕/๒๕๔๓) เน่ืองจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการท่ีมีเขตอำนาจเฉพาะ  (Enumerationsprinzip)๕  

การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยกรณีใดจะกระทำได้ต่อเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นและ 
มีผู้เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแล้วเท่านั้น  ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่อาจรับไว้วินิจฉัย 
ในกรณีที่ปราศจากข้อพิพาทได้ (คำวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๔๓, ๑๘/๒๕๔๖)
  ๒)  ปัญหาน้ันเป็นปัญหาท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง  หรือเป็นเพียงการคาดหมายเหตุการณ์ 
ในอนาคต
    ปัญหาทีเ่สนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยน้ันจะต้องเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนแล้วจริง 
หากปัญหาที่เสนอมานั้นยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงการคาดหมายเหตุการณ์ในอนาคตหรือเป็น 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กรน้ัน ๆ   หรือเป็นเพียงการขอหารือหรือขอให้แปลความหรือตีความบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่อาจวินิจฉัยให้ได้  (คำวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๔๖, ๓๓/๒๕๔๖, 
๔๓/๒๕๔๖, ๔๔/๒๕๔๗)

 ๑.๓  ผู้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้แก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นหรือ 
ประธานรัฐสภา
  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีขององค์กรต่าง ๆ   ตามรัฐธรรมนูญ องค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญท่ีมีปัญหาเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีของตนองค์กรหน่ึงองค์กรใดท่ีได้ใช้อำนาจหน้าท่ีของตนแล้ว 
ปรากฏว่ามีการโต้แย้งการใช้อำนาจหน้าที่โดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญอีกองค์กรหนึ่งว่าการใช้อำนาจ 
หน้าท่ีขององค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรแรกล่วงล้ำหรือกระทบกระเทือนอำนาจหน้าท่ีของตน  องค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญผู้ใช้อำนาจกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญผู้โต้แย้งองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือทั้งสององค์กร
มีอำนาจเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๖ ได้
    นอกจากนี้ ในกรณีที่บุคคลใด ๆ  ที่มิใช่ผู้มีอำนาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม 
มาตรา  ๒๖๖  อาจเป็นผู้ริเร่ิมเสนอเรื่องต่อ “ประธานรัฐสภา” และหากประธานรัฐสภาพิจารณา 
แล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีของรัฐสภาหรือเป็นกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับอำนาจ 
หน้าท่ีขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอ่ืน ๆ  ประธานรัฐสภาก็มีอำนาจเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อศาล 
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๖ ได้  (คำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒, ๕/๒๕๔๓)  
นอกจากนี้  หากประธานรัฐสภาเห็นเองว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
เกิดขึ้น  ประธานรัฐสภาก็สามารถเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
ตามมาตรา  ๒๖๖  ได้เช่นเดียวกัน

 ๕บรรเจิด สิงคะเนติ, บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตอำนาจศาล  
ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับศาลปกครอง (ข้อมูลจาก  www.pub-law.net)

๔๙๔๘



ศาลรัฐธรรมนูญกับการวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้ง 
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กร

๒.  บทบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไปของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๔  ได้กำหนดให้ศาล 
รัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยในกรณีปัญหาเก่ียวกับความขัดแย้งระหว่างอำนาจหน้าท่ี 
ขององค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
มาตรา  ๒๖๖  ดังนี้
 “มาตรา ๒๑๔  ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งเก่ียวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี  
หรือองค์กรนั้น  เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย”
  โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดบางประการเพื่อเป็นการกำหนดเขตอำนาจของศาล 
รัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ดังต่อไปนี้
 ๑.  ต้องเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กรต่าง ๆ   ตามรัฐธรรมนูญต้ังแต่สององค์กรข้ึนไป
  ๒.  ต้องมิใช่กรณีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลขัดแย้งกับอำนาจหน้าที่องค์กรอื่น
  ๓.  มีการกำหนดองค์กรต่าง ๆ  ไว้อย่างชัดเจน

  ๒.๑  ต้องเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่ 
สององค์กรขึ้นไป
      ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  นั้น 
ได้มีการพิจารณาถึงปัญหากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีแนวคำวินิจฉัยว่า  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจ 
ในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรใดองค์กรหนึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจ 
หน้าท่ีได้  โดยไม่จำต้องเป็นปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญต้ังแต่สององค์กรข้ึนไป 
แต่อย่างใด  (ตามแนวคำวินิจฉัยที่   ๕๔/๒๕๔๒)  โดยผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีขององค์กรต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญที่จะเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยนั้น  ควรจะเป็นปัญหาที่เกิด 
ความขัดแย้งขึ้นระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป และองค์กรดังกล่าวจะต้องมี 
สถานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น มิใช่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความสงสัยหรือความไม่แน่ใจ 
ในการใช้อำนาจหน้าที่ของตนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด  การที่ศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เป็นองค์กรให้
คำปรึกษาเก่ียวกับปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญจึงไม่น่าจะถูกต้องตามเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของรัฐธรรมนูญ  

  ๒.๒  ต้องมิใช่กรณีปัญหาเก่ียวกับอำนาจหน้าที่ของศาลขัดแย้งกับอำนาจหน้าท่ี 
องค์กรอื่น
      การที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า  ศาลปกครอง  สามารถเป็นผู้ถูกร้องในคดี  
ตามมาตรา  ๒๖๖  ได้ในคำวินิจฉัยที่   ๕๒/๒๕๔๖  และศาลยุติธรรม   สามารถเป็นผู้ถูกร้องตามคำ 
วินิจฉัยที่  ๓/๒๕๔๑  และคำวินิจฉัยที่  ๑๓/๒๕๔๓  นั้น  ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในทางวิชาการเป็น 
อย่างมากว่า  องค์กรศาลซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจทางตุลาการ  จะเกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติตาม

๕๑๕๐



บทความทางวิชาการ

อำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดกับองค์กรอื่น ๆ   ตามรัฐธรรมนูญได้หรือไม่
      กรณีปัญหาดังกล่าว มีข้อพิจารณาว่า บรรดาองค์กรศาลต่าง ๆ   ไม่ว่า 
จะเป็นศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลทหาร มีฐานะเป็นองค์กรอิสระตาม 
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ในกรณีปัญหาน้ี จะพิจารณาเห็นได้ว่า องค์กรศาลต่าง ๆ  เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจ 
ตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี  แต่ในขณะที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมิใช่องค์กรที่ใช ้
อำนาจทางด้านตุลาการ  แต่เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  การใช้ 
อำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจึงมีลักษณะในเชิงของการใช้อำนาจบริหาร  มิได้มีอำนาจ 
ในการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทให้เป็นท่ีสุดและมีผลผูกพันแต่อย่างใด  ดังน้ัน  การกล่าวว่าองค์กรตุลาการ 
เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
   ปัญหาเก่ียวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยความ 
ขัดแย้งระหว่างอำนาจหน้าท่ีขององค์กรศาลกับองค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญน้ัน  ได้มีการโต้เถียงกัน 
อย่างมากระหว่างศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง  ดังปรากฏในหลาย ๆ  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
โดยเฉพาะคำวินิจฉัยที่ ๕๒/๒๕๔๖ โดยศาลปกครองได้กล่าวว่า “ศาลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศาล 
รัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  หรือศาลทหาร  ต่างมิใช่องค์กรในความหมายของ 
มาตรา  ๒๖๖  ของรัฐธรรมนูญ  เพราะเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการ  ดังน้ัน  องค์กรตามมาตรา  ๒๖๖ 
จึงมีความหมายครอบคลุมถึงองค์กรอิสระต่าง ๆ  เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ฯลฯ  เท่านั้น  เมื่อศาลไม่ใช่องค์กรตามมาตรา  
๒๖๖  ของรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมการการเลือกต้ังจะเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับ 
อำนาจหน้าท่ีระหว่างศาลปกครองกับคณะกรรมการการเลือกต้ังไม่ได้  ท้ังน้ี  เพราะปัญหาเก่ียวกับอำนาจ 
หน้าท่ีระหว่างศาลกับคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือองค์กรอิสระอ่ืนใดไม่อาจเกิดข้ึนได้  เน่ืองจากศาล 
เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการซึ่งกระทำในพระปรมาภิไธย  ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของ 
องค์กรอิสระว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  ศาลไม่ใช่องค์กรที่ใช้อำนาจในลักษณะ  “ทางปกครอง”  
อย่างองค์กรอิสระ  จึงไม่มีทางขัดหรือแย้งกับการใช้อำนาจขององค์กรอิสระ  ทำนองเดียวกับการ
ใช้อำนาจในทางนิติบัญญัติขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ  ก็ย่อมไม่มีทางขัดหรือแย้งกับการใช้อำนาจในทาง 
ตุลาการของศาลได้  อำนาจหน้าที่ที่จะมีปัญหาขัดหรือแย้งกันได้ต้องมีลักษณะแบบเดียวกัน  เช่น  ศาลกับศาล  
ฝ่ายปกครองกับฝ่ายปกครอง  องค์กรอิสระกับองค์กรอิสระ  แต่อย่างไรก็ตาม  องค์กรอิสระท่ีถูกฟ้องคดี 
ต่อศาลสามารถโต้แย้งว่า  บทบัญญัติแห่งกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติท่ีใช้บังคับแก่คดีน้ันขัดหรือ 
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ  เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๔  ได้  และการวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญก็เพ่ือช้ีขาดว่า  บทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่าน้ัน 
ไม่ใช่การชี้ขาดปัญหาอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลกับองค์กรอิสระ”๖ 

 ๖คำวินิจฉัยที่  ๕๒/๒๕๔๖  เรื่อง  คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา  ๒๖๖  เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา  ๑๔๕  วรรคหนึ่ง  (๓)

๕๑๕๐



ศาลรัฐธรรมนูญกับการวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้ง 
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กร

      อย่างไรก็ตาม  กรณีดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยตามคำร้องว่า   
การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้อำนาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา  ๑๔๔  วรรคสอง  เป็นลักษณะการใช้อำนาจ 
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอันมีผลให้การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้ใช้อำนาจหน้าที่
ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๕  วรรคหนึ่ง  (๓)  ถือเป็นยุติ  มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางบริหารหรือ 
ทางปกครองตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด๗ 
      ดังนั้น  ในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากศาลปกครอง๘  จึงได้เสนอให้มีการเพิ่มข้อความในบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อจำกัดเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่มีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ 
อำนาจหน้าท่ีขององค์กรศาล  ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  หรือศาลทหาร  กับองค์กรอ่ืน  ๆ   
ตามรัฐธรรมนูญ  ให้เป็นอำนาจของแต่ละศาลนั้นเองเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 

 ๒.๓  มีการกำหนดองค์กรต่าง ๆ  ไว้อย่างชัดเจน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๔  ได้กำหนดไว้อย่าง 
ชัดเจนว่าในกรณีที่มีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี 
หรื อองค์ ก รตามรั ฐ ธ ร รมนูญที่ มิ ใ ช่ ศ าลตั้ ง แต่ สอ งอ งค์ ก รขึ้ น ไป   ให้ ป ระธานรั ฐ สภา 
นายกรัฐมนตรี หรือองค์กรนั้น  เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
ซ่ึงแตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖ ท่ีได้บัญญัติ 
แต่เพียงว่าในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญให้องค์กรน้ันหรือ 
ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  โดยมิได้บอกว่า 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญหมายถึงองค์กรใดบ้าง  
  จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๔  
แสดงให้เห็นว่า  องค์กรที่มีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และสามารถเสนอเรื่องต่อศาล 
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้  มีดังต่อไปนี้
 ๑.  รัฐสภา
  ๒.  คณะรัฐมนตรี

 ๗การให้เหตุผลในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยที่   ๕๒/๒๕๔๖  ดังกล่าวข้างต้น    ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์
จากนักวิชาการเป็นอย่างมาก  โปรดดู  วรเจตน์  ภาคีรัตน์,  ศาลรัฐธรรมนูญกับปัญหาโครงสร้างและระบบวิธีพิจารณา,  เอกสาร 
ประกอบการสัมมนาทางวิชาการประจำปี  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครั้งที่   ๑  พ.ศ.  ๒๕๔๙  (มีศาสตราจารย์  
ดร. อักขราทร  จุฬารัตน  เป็นผู้วิจารณ์บทความ)  ซ่ึงต่อมาภายหลัง  ศาลรัฐธรรมนูญได้เปล่ียนแปลงแนวคำวินิจฉัยเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า การใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นจะเป็นที่สุดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตาม  
แต่ไม่ตัดอำนาจของศาลที่จะเข้าพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายในคำสั่งดังกล่าว  ตามคำวินิจฉัยที่  ๙/๒๕๔๙
 ๘โปรดดูบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๕๐)  
ครั้งที่ ๒๓ วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  โดยในสรุปผลการประชุม   
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมในร่างมาตรา  ๒๒๗  (มาตรา  ๒๑๔  ปัจจุบัน)  ว่า  “ต้องเป็น 
เรื่องที่องค์กรที่ไม่ใช่ศาลเกิดความขัดแย้งกัน  เนื่องจากศาลได้มีหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจศาล 
เป็นการเฉพาะแล้ว”

๕๓๕๒



บทความทางวิชาการ

  ๓.  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
  ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หมวด  ๑๑  ว่าด้วยองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญ  มีดังนี้
    ส่วนที่  ๑  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
        ๑.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
        ๒.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
        ๓.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
        ๔.  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
    ส่วนที่   ๒  องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
        ๑.  องค์กรอัยการ
        ๒.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
        ๓.  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓.  บทวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงไปของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๔  ต่อแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  การที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๔  
ได้มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีปัญหาความ 
ขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญจากหลักการของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๖๖  จึงส่งผลกระทบต่อบรรดาแนวคำวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยในกรณีนี้มาแล้ว  ดังต่อไปนี้

 ๓.๑  การเสนอเรื่องของรัฐสภา
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ได้บัญญัติไว้ 
อย่างชัดเจนว่า ให้รัฐสภาเป็นองค์กรที่มีสิทธิเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ในกรณีที่มีปัญหา 
ความขัดแย้งกับองค์กรอื่น  ๆ   จึงมีปัญหาที่ จะต้องพิจารณาว่า หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  
องค์กรใดองค์กรหน่ึง  ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของรัฐสภา  มีปัญหาความขัดแย้งกับองค์กรอ่ืน  ๆ   
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  จะมีอำนาจเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเองได้ 
หรือไม่
    กรณีดังกล่าว  ศาลรัฐธรรมนูญ  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  
ได้เคยวินิจฉัยตามมาตรา  ๒๖๖  ว่า  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา  เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
และมีอำนาจเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยได้  (คำวินิจฉัยท่ี  ๓๑/๒๕๔๘  และ 
คำวินิจฉัยที่  ๓๓/๒๕๔๖)  ดังน้ัน จะพิจารณาเห็นได้ว่า องค์กรท่ีเป็นองค์ประกอบของรัฐสภา 
ได้แก่  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  สามารถเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยได้
แต่เน่ืองจากบทบัญญัติของมาตรา  ๒๑๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนเพียงคำว่า  “รัฐสภา”  ที่จะเป็นองค์กรที่มีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ 
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้ง 
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กร

อำนาจหน้าที่กับองค์กรอื่นได้    ดังนั้น    จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า    สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง  จะสามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๒๑๔  ได้หรือไม่  หรือกรณีดังกล่าว  จะต้องเป็นการดำเนินการในฐานะของรัฐสภา  กล่าวคือ  
ต้องเป็นกรณีที่รัฐสภาพิจารณาแล้วเห็นว่า  เป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา  
  กรณีปัญหาน้ี พิจารณาแล้วเห็นว่า เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ  ฉบับปี   
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มุ่งหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้ง 
เก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีขององค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ ในลักษณะเช่นเดียวกับมาตรา ๒๖๖  ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  แต่ได้มีการเปล่ียนแปลงในรายละเอียด 
บางประการ  (ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว) และที่สำคัญคือ  ได้มีการบัญญัติให้มีหมวด  ๑๑  ว่าด้วย 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญข้ึน  ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงมีความประสงค์ท่ีจะไม่ใช้ถ้อยคำว่า “องค์กรต่าง ๆ   
ตามรัฐธรรมนูญ”  เช่นเดียวกับมาตรา  ๒๖๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  
ซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนในการตีความความหมายของคำว่า  “องค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ”  
กับคำว่า  “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ”  ได้  โดยบัญญัติถ้อยคำไว้อย่างชัดเจนว่า  กรณีปัญหาความขัดแย้ง 
ดังกล่าวจะต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และองค์กรตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น  
ดังนั้น เมื่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ 
กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงต้องถือว่าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  เป็นองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญตามความหมายของบทบัญญัติมาตรา ๒๑๔ ด้วย กล่าวคือ ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและ 
วุฒิสภา  ไม่จำต้องนำเร่ืองเข้าสู่ท่ีประชุมของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอเร่ือง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ  (ซึ่งรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๓๖  ก็มิได้กำหนดให้รัฐสภาต้องประชุมร่วมกัน 
ในกรณีนี้แต่อย่างใด)  กรณีดังกล่าว  แม้ว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะมิได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า  
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของรัฐสภา  เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  
แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถพิจารณาวินิจฉัย และตีความหมายของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญให้ 
ครอบคลุมไปถึงองค์กรทั้งสองได้  โดยหลักการทางวิชาการ  ประกอบกับแนวคำวินิจฉัยของศาล 
รัฐธรรมนูญที่ผ่านมา
    กรณีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า บรรดาคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรง 
ตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ   ตามรัฐธรรมนูญน้ัน  จะถือว่าเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามความหมาย 
ของมาตรา  ๒๑๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หรือไม่  และโดย 
เฉพาะอย่างยิ่งคือคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ที่เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
    กรณีสถานะของคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  ในองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญนั้น  ผู้เขียนมีความเห็นว่า  คณะกรรมการสรรหาบุคคล  เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้น 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกำหนดอำนาจหน้าที่ ไว้ ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
คณะกรรมการสรรหาบุคคล  จึงเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๔ 
มิได้กำหนดไว้  ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภานั่นเอง
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บทความทางวิชาการ

  ๓.๒  สถานะของ  “องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ”
    องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้แก่  
องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต และสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มิได้มีการกำหนดให้องค์กรทั้งสามเป็น 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากองค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นและใช้อำนาจตามกฎหมาย 
ในระดับพระราชบัญญัติ มิได้ก่อต้ังข้ึนและใช้อำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ  
ฉบับปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีความประสงค์ท่ีจะยกระดับองค์กรดังกล่าวให้มีหลักประกันในเร่ืองของ 
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง จึงได้วางหลักประกัน 
ให้องค์กรทั้งสามปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในส่วนที่ว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
  โดยเฉพาะกรณีองค์กรอัยการน้ัน  มีการโต้เถียงกันอย่างมากว่ามีความจำเป็นหรือไม่  
อย่างไร ท่ีจะบัญญัติเก่ียวกับการจัดต้ังองค์กรและกำหนดอำนาจหน้าท่ีขององค์กรอัยการไว้ในบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ เพราะโดยหลักการแล้ว การใช้อำนาจขององค์กรอัยการหรือพนักงานอัยการ เป็นการใช้ 
อำนาจตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ไม่ได้เป็นการใช้อำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งในการโต้เถียงดังกล่าวมีทั้งฝ่ายที่คัดค้านและฝ่ายที่สนับสนุน  โดยมีความเห็นสรุปได้ดังนี้
  ๑.  ฝ่ายที่คัดค้าน๙  มีเหตุผลโดยสรุป ดังนี้
      ๑.  องค์กรอัยการเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย  ไม่ได้เป็นองค์กรที่ใช้
อำนาจตามรัฐธรรมนูญ  จึงไม่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
      ๒.  กรณีที่อัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายแผ่นดินและเป็นที่ปรึกษา 
กฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ   อาจไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเพราะขัดต่อหลักความเป็นอิสระ
  ๒.  ฝ่ายที่สนับสนุน๑๐ มีเหตุผลโดยสรุป ดังนี้
      ๑.  การกำหนดให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญจะทำให้องค์กร 
อัยการมีความเป็นอิสระในการสั่งคดีและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายการเมือง  โดยเฉพาะกรณี 
การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกจากตำแหน่ง
      ๒.  การกำหนดให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญทำให้องค์กร 
อัยการสามารถควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๙จากการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรต่าง ๆ  โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความเห็นว่า องค์กรตามรัฐธรรมนูญจะต้อง 
มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญตามรัฐธรรมนูญ แต่โดยสภาพองค์กรอัยการมิได้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ กรณีที่อัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะทนายแผ่นดินและเป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานต่าง ๆ  อาจไม่สามารถทำได้ต่อไปเพราะขัดต่อหลักความเป็นอิสระ   
และเม่ืออัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญหากมีกรณีขัดแย้งกับ ป.ป.ช.  เร่ืองการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอาจเป็นปัญหา 
ความขัดแย้งระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้  โดยเห็นควรให้มีเพียงการบัญญัติรับรอง 
ตำแหน่งอัยการสูงสุด และการพิจารณาสั่งคดีให้มีความเป็นอิสระไว้เท่านั้น ส่วนคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าพนักงานอัยการเป็น  
“ทนายแผ่นดิน”  จึงควรเป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริหาร  ไม่ควรให้เป็นอิสระ  
 ๑๐สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเห็นว่า เห็นด้วยกับการกำหนดให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ  เนื่องจากองค์กรอัยการเป็นทนายของแผ่นดินควรมีความเป็นอิสระในการสั่งคดีและการบริหารงานบุคคล  

๕๕๕๔
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    ดังนั้น  การที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๔  ได้บัญญัติโดยใช้ถ้อยคำว่า  
“องค์กรตามรัฐธรรมนูญ”  ซึ่งหมายความรวมถึง  “องค์กรอัยการ”  ซึ่งเป็น  “องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ”  
ด้วยนั้น    กรณีก่อให้เกิดปัญหาในทางวิชาการที่จะต้องพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง    ซึ่งหากทำความเข้าใจ 
ในเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ  ฉบับปี  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  แล้ว  จะพบว่า  มีความต้องการที่ 
จะทำให้องค์กรอัยการมีความเป็นอิสระและสามารถทำหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากพนักงานอัยการมีอีกฐานะหน่ึงท่ีเป็น “ทนายแผ่นดิน” 
ซ่ึงทำหน้าท่ีตามบทบัญญัติของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ  มิใช่เป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ 
อีกทั้งองค์กรอัยการก็มิได้มีภาระหน้าที่ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจสูงสุดของรัฐแต่อย่างใด  
จึงไม่ควรกำหนดให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ๑๑ 
 ส่วนสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน้ัน  เป็นองค์กรหน่ึงท่ีทำหน้าท่ีเป็นกลไกสำคัญ 
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและ 
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี  ซึ่งได้กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าวมีองค์ประกอบ 
และที่มาที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  กลุ่มอาชีพ  ความรู้ 
ความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้าน ดังน้ัน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงมิได้เป็นองค์กร 
ที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ  แต่เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ  กล่าวคือ  พระราชบัญญัติ 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เพียงการให้คำปรึกษา 
แก่คณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินเท่าน้ัน มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้อำนาจสูงสุดของรัฐ 
แต่ประการใด  ดังน้ัน  จึงไม่ควรบัญญัติให้สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีฐานะเป็นองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน
 
 ๓.๓  บทบัญญัติที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องเปลี่ยนแปลงแนวคำวินิจฉัย
    การที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๔  
ได้เปลี่ยนแปลงไปในบางประการเพ่ือจำกัดขอบอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึนน้ัน 
ส่งผลให้แนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป  ดังต่อไปนี้
  ๓.๓.๑  แนวคำวินิจฉัยเรื่องความหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
   จากแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเคยวินิจฉัยว่า  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๖๖  หมายถึงองค์กรท่ีมีบทบาท 
และอำนาจหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  หรือหมายถึงองค์กรท่ีจัดต้ังข้ึนโดยรัฐธรรมนูญ 

 ๑๑นักวิชาการของประเทศเยอรมัน  (Laufer)  ได้อธิบายความหมายของ  “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ”  ไว้ว่า  
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ประกอบด้วย  ข้อพิจารณาทางรูปแบบ  (Formelle Kriterien)  ได้แก่  องค์กรดังกล่าวจะต้องได้รับการก่อตั้ง
โดยตรงจากรัฐธรรมนูญและอำนาจหน้าที่ขององค์กรนั้นจะต้องได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ  และข้อพิจารณาทางเนื้อหา  
(Substantielle Kriterien)  ได้แก่  องค์กรนั้นต้องเป็นองค์กรที่มีส่วนในการใช้อำนาจของรัฐในลักษณะของการควบคุม  ตรวจสอบ  
ถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐขององค์กรอื่น    และองค์กรนั้นจะต้องมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของ
องค์กรอ่ืน  โปรดดู  สมคิด  เลิศไพฑูรย์  และบรรเจิด  สิงคะเนติ,  รายงานการวิจัย  เร่ือง  เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๖๔ 
และ  ๒๖๖,  เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  พ.ศ.  ๒๕๔๒
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และกำหนดอำนาจหน้าท่ีไว้ในรัฐธรรมนูญ  ได้แก่  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ผู้ตรวจการ 
แผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  คณะกรรมการ 
สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม  น้ัน  ก็จะต้อง 
เปลี่ยนแปลงไป  โดยจำกัดไว้เฉพาะรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้แก่  
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  คือ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ  
คือ องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เท่านั้น
  ๓.๓.๒  กรณีการมีปัญหาเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีขององค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ 
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง
      ศาลรัฐธรรมนูญได้มีแนวคำวินิจฉัยว่า การขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ 
องค์กรต่าง  ๆ  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖ คือ   
กรณีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งอาจเป็นลักษณะของการ 
มีปัญหาเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีขององค์กรตามรัฐธรรมนูญว่า องค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรใดองค์กรหน่ึง 
มีอำนาจกระทำการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือไม่ เพียงใด หรือมีปัญหาโต้แย้งกันว่า องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
องค์กรหน่ึงได้ใช้อำนาจหน้าท่ีล่วงล้ำหรือกระทบกระเทือนอำนาจหน้าท่ีของอีกองค์กรหน่ึง แต่บทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๑๔  ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน 
แล้วว่า จะต้องเป็นกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่สององค์กร 
ขึ้นไปเท่านั้น  ดังนั้น  กรณีที่องค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรใดองค์กรหนึ่งมีปัญหาในการปฏิบัติ 
หน้าที่หรือมีข้อสงสัยเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีของตน ก็ไม่สามารถเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
วินิจฉัยได้อีกต่อไป
  ๓.๓.๓  ศาลไม่อาจมีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่กับองค์กรอื่น ๆ  ได้
      ในกรณีที่องค์กรศาลเกิดปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่กับ 
องค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ  ไม่ว่าจะเป็นกรณีศาลปกครอง  ศาลยุติธรรม  หรือศาลทหาร  มีความ 
ขัดแย้งเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีกับองค์กรต่าง ๆ   ตามรัฐธรรมนูญองค์กรใด  องค์กรที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 
อำนาจหน้าท่ีขัดแย้งกับศาลก็ไม่สามารถเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาได้  ดังน้ัน  อำนาจ 
ในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีปัญหาดังกล่าวให้เป็นท่ียุติและมีผลผูกพัน จะเป็นอำนาจของศาลต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้นโดยเฉพาะ
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ตามรัฐธรรมนูญ,  เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,  บริษัท  พี.  เพรส  จำกัด  :  กรุงเทพมหานคร,  
๒๕๔๙,  หน้า  ๒๕๒  -  ๒๕๓  
  บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  สภาร่างรัฐธรรมนูญ  (ฉบับปี   
พุทธศักราช  ๒๕๕๐)  ครั้งที่  ๒๓  วันเสาร์ที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๐  

๕๕๘




