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หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครองหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง

และการใชด้ลุพนิจิของฝ่ายปกครองและการใชด้ลุพนิจิของฝ่ายปกครอง

แนวบรรยายแนวบรรยาย

เรื"องเรื"อง

ดรดร..วีระ  จุฑาคุปต์วีระ  จุฑาคุปต์

หวัหนา้สาขาวิชารฐัหวัหนา้สาขาวิชารฐัประศาสนประศาสนศาสตร ์ ศาสตร ์ มจรมจร..ตากตาก

กฎหมายปกครองคอืกฎหมายปกครองคอื

กฎหมายใด มีขอบเขตกฎหมายใด มีขอบเขต

แค่ใหนแค่ใหน  อย่างไรอย่างไร
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กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที"กาํหนดขอบเขต กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที"กาํหนดขอบเขต 

อาํนาจ หนา้ที"ของหน่วยงานทางปกครองอาํนาจ หนา้ที"ของหน่วยงานทางปกครอง

และเจา้หนา้ที"ของรฐัว่า มีขอบเขตแค่ไหน มีวิธีการและเจา้หนา้ที"ของรฐัว่า มีขอบเขตแค่ไหน มีวิธีการ

และข ั/นตอนในการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ที"น ั/นและข ั/นตอนในการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ที"น ั/น

อย่างไร ท ั/งนี/  เพื"อใหเ้กดิประสทิธิภาพในการบงัคบัอย่างไร ท ั/งนี/  เพื"อใหเ้กดิประสทิธิภาพในการบงัคบั

ใชก้ฎหมายและคุม้ครองสทิธิ เสรภีาพของใชก้ฎหมายและคุม้ครองสทิธิ เสรภีาพของ

ประชาชนประชาชน

ความแตกต่างในการศกึษากฎหมายปกครองความแตกต่างในการศกึษากฎหมายปกครอง

กบัประมวลกฎหมาย กบัประมวลกฎหมาย 

((กฎหมายสี"มุมเมืองกฎหมายสี"มุมเมือง))
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ความหมายของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายที 	กาํหนดหลกัเกณฑข์องที 	มา อาํนาจหน้าที 	
และความสมัพนัธข์องสถาบนัทางการเมืองและความสมัพนัธ์
ระหว่างผูป้กครองและผูถ้กูปกครอง

กฎหมายรฐัธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง
กฎหมายภาษี
กฎหมายอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / แพ่ง

ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

  กฎหมายที	กาํหนดรปูแบบการปกครอง
ประเทศ กาํหนดองคก์รที	ใช้อาํนาจอธิปไตย 
กาํหนดที 	มา อาํนาจ หน้าที 	 และความสมัพนัธ์
ระหว่างองคก์รดงักล่าว รวมทั $งการรบัรองสิทธิ 
เสรีภาพของราษฎร
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กฎหมายปกครองกบักฎหมายปกครองกบั

หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการ

กระทาํทางปกครองกระทาํทางปกครอง

หลกั หลกั : : ใหอ้าํนาจ ใหอ้าํนาจ จนทจนท. . กระทาํการเพื"อกระทาํการเพื"อ

ประโยชนส์าธารณะ ในขณะที"สทิธิของประโยชนส์าธารณะ ในขณะที"สทิธิของ

ปัจเจกชนตอ้งไดร้บัการคุม้ครองปัจเจกชนตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง

ชาวสม่ีวงขู่ฟ้องศาลปกครองชาวสม่ีวงขู่ฟ้องศาลปกครอง

โวยสวนกุหลาบไล่ครฝึูกสอนเพศที" โวยสวนกุหลาบไล่ครฝึูกสอนเพศที" ๓ ๓ 

พน้ร ั/วโรงเรยีนพน้ร ั/วโรงเรยีน
((นสพนสพ..โพสต์โพสตทู์ทูเดย์เดย ์ ฉบบัวนัที" ฉบบัวนัที" ๘ ๘ มิถุนายน มิถุนายน ๒๕๕๕๒๕๕๕))
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ศาลปกครองเชยีงใหม่มีคาํพพิากษาเมื"อศาลปกครองเชยีงใหม่มีคาํพพิากษาเมื"อวนัทวนัทที" ที" ๙ ๙ 

สงิหาคม สงิหาคม ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ใหเ้พกิถอนประกาศเทศบาลใหเ้พกิถอนประกาศเทศบาล

นครเชยีงใหม่ เรื"อง ระเบยีบและหลกัเกณฑก์ารนครเชยีงใหม่ เรื"อง ระเบยีบและหลกัเกณฑก์าร

ประกวดกระทงใหญ่ ประจาํปี ประกวดกระทงใหญ่ ประจาํปี ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ซึ"งกาํหนดให้ซึ"งกาํหนดให้

ผูน้ ั"งประกอบกระทงผูน้ ั"งประกอบกระทง

เฉพาะสภุาพสตรีหรือสภุาพบุรุษเท่าน ั�นเฉพาะสภุาพสตรีหรือสภุาพบุรุษเท่าน ั�น

((หา้มกะเทยน ั"งกระทงหา้มกะเทยน ั"งกระทง))

คาํพพิากษาศาลปกครองกลางคาํพพิากษาศาลปกครองกลาง

((คดหีมายเลขแดงที" คดหีมายเลขแดงที" ๑๕๔๐๑๕๔๐//๒๕๕๔๒๕๕๔))

เมื"อวนัที" เมื"อวนัที" ๑๓ ๑๓ กนัยายน กนัยายน ๒๕๕๔๒๕๕๔

ที"ระบใุนใบ ที"ระบใุนใบ สคสค..๔๓ ๔๓ สาํหรบัผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืก

ทหารที"แปลงเพศว่า ทหารที"แปลงเพศว่า 

““เป็นโรคจติถาวรเป็นโรคจติถาวร””
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สภาเทศบาลแห่งเมือง สภาเทศบาลแห่งเมือง PazardzhikPazardzhik ประเทศบลัแกเรยี ประเทศบลัแกเรยี 

ตราเทศบญัญติัหา้มการแสดงออกของบคุคลที"มีลกัษณะตราเทศบญัญติัหา้มการแสดงออกของบคุคลที"มีลกัษณะ

เบี"ยงเบนทางเพศ เบี"ยงเบนทางเพศ ((gaysgays) ) ในที"สาธารณะในที"สาธารณะ

ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉยัว่า เทศบญัญติัดงักล่าว มีลกัษณะที"ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉยัว่า เทศบญัญติัดงักล่าว มีลกัษณะที"

เป็นการจาํกดัสทิธิ เสรีภาพบคุคล และเป็นการเลอืกปฏบิติัที"เป็นการจาํกดัสทิธิ เสรีภาพบคุคล และเป็นการเลอืกปฏบิติัที"

ไม่เป็นธรรมต่อบคุคลที"มีวิถทีางเพศที"แตกต่างไปจากตน จงึไม่เป็นธรรมต่อบคุคลที"มีวิถทีางเพศที"แตกต่างไปจากตน จงึ

เป็นเทศบญัญติัที"มีอคติ และแสดงออกถงึทรรศนะในทางเป็นเทศบญัญติัที"มีอคติ และแสดงออกถงึทรรศนะในทาง

อตัอตัวิสยัต่อกลุ่มบคุคลรกัร่วมเพศ จงึไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  วิสยัต่อกลุ่มบคุคลรกัร่วมเพศ จงึไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

     บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครอง

ตามกฎหมายเท่าเทียมกนั

หลกัความเสมอภาคตามมาตรา หลกัความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ๓๐ รธนรธน..หลกัความเสมอภาคตามมาตรา หลกัความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ๓๐ รธนรธน..

การเลอืกปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตุ
จากความแตกตา่งในเรื(อง...เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกาย....
จะกระทาํมิได ้ 
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หลกัการกระทาํโดยชอบดว้ยกฎหมายหลกัการกระทาํโดยชอบดว้ยกฎหมาย

ครอบคลมุครอบคลมุทุกองคก์รของรฐัทุกองคก์รของรฐัที"ใชอ้าํนาจที"ใชอ้าํนาจ

อธิปไตยอธิปไตย

มาตรา มาตรา ๓ ๓ วรรคสอง แห่งรฐัธรรมนูญฯ วรรคสอง แห่งรฐัธรรมนูญฯ ๒๕๕๐๒๕๕๐

            การปฏบิติัหนา้ที"ของการปฏบิติัหนา้ที"ของรฐัสภารฐัสภา  คณะรฐัมนตรีคณะรฐัมนตรี  

ศาลศาล  รวมทั/งรวมทั/งองคก์รตามรฐัธรรมนูญองคก์รตามรฐัธรรมนูญและและหน่วยงานหน่วยงาน

ของรฐัของรฐั  ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรมตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม
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การจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐั

นติิบญัญติันติิบญัญติั บรหิารบรหิาร ตุลาการตุลาการ

รฐับาลรฐับาล//ฝ่ายปกครองฝ่ายปกครอง องคก์รอสิระองคก์รอสิระ

ส่วนราชการส่วนราชการ

รฐัวิสาหกจิรฐัวิสาหกจิ

หน่วยงานอื"น

กก..กก..ตต..

ปป..ปป..ชช..

ค.ต.ง.

ฯลฯ

ศาลรฐัธรรมนูญศาลรฐัธรรมนูญ

ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรม

ศาลปกครอง

ศาลทหาร

(๑) กรณีการใชอ้าํนาจของฝ่ายนิติบญัญตัิ

    ตอ้งตรากฎหมายตอ้งเป็นไปตามบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญ

(๑) กระบวนการ / ขั9นตอน : ตอ้งถกูตอ้งและชอบดว้ยกฎหมาย

(๒) เนื9 อหา : เป็นดลุพนิิจโดยไม่มีขอบเขตหรอืไม่ 

    องคก์รตรวจสอบ : ศาลรฐัธรรมนูญ

    คาํวินิจฉยัศาลรฐัธรรมนูญที( ๒ - ๔/๒๕๕๑ องคป์ระชุมไม่ครบ
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(๒) กรณีการใชอ้าํนาจของฝ่ายตลุาการ
    ตอ้งพจิารณาพพิากษาใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย

(๑) ชอบดว้ยวธิีพจิารณาคดี
(๒) ชอบดว้ยเนื9 อหา : การรบัฟังขอ้เท็จจรงิ

 การปรบัใชข้อ้กฎหมาย
 การใชดุ้ลพนิิจวินิจฉยัขอ้เท็จจรงิ /
 ขอ้กฎหมาย อยา่งมีเหตมีุผล 

    องคก์รตรวจสอบ : โดยชั9นศาลที(สูงกวา่

(๓) กรณีการใชอ้าํนาจของฝ่ายบรหิาร

การกระทาํทางปกครอง = การใชอ้าํนาจทางปกครอง

                                      ตามกฎหมาย หรอื การดําเนิน

                                      กจิการทางปกครองของหน่วยงาน / 

                                      เจา้หนา้ที(ของรฐั

     (มาตรา ๒๒๓ รธน. ๒๕๕๐) 
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(๓) หลกัการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํของ

    ฝ่ายบรหิาร

(๑) “มี” กฎหมายใหอ้าํนาจกระทาํการไวห้รอืไม่

    (๒) กระทาํภายใน “กรอบ” ที(กฎหมายกาํหนดไวห้รอืไม่

องคก์รตรวจสอบ : องคก์รตลุาการ (ศาล)

ศาลยตุิธรรม / ศาลปกครอง

ความประสงคข์องโจทก ์(ผูฟ้้องคดี) 

ในระบบสมบูรณาญาสทิธิFราชยถ์อืว่าพระมหากษตัรยิอ์ยู่

เหนือกฎหมาย ขุนนางซึ(งช่วยเหลอืพระมหากษตัรยิใ์น

การปกครองจงึอยู่เหนือกฎหมายดว้ย กฎหมายจงึไม่ใช้

บงัคบักบัขุนนาง แต่ใชบ้งัคบัเฉพาะกบัราษฎรเท่านั9น

ระบบราชาธิปไตย (Monarchy System) 

ความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทางความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทาง
ปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย

ความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทางความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทาง
ปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย



11

ความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทางความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทาง
ปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย

ความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทางความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทาง
ปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย

ในระบบประชาธปิไตยถอืว่าอาํนาจในการปกครอง
ประเทศเป็นของปวงชนและมอบหมายใหผู้ป้กครองใช้
อาํนาจนั9นแทนตน ผูป้กครองจงึตอ้งรบัผิดชอบต่อ
ประชาชน และตอ้งกระทาํการตามที(กฎหมายใหอ้าํนาจ
และตอ้งทาํภายใตก้รอบที(กฎหมายใหก้ระทาํเท่านั9น

ระบบประชาธปิไตย (Democracy System) 

หลักนิติรัฐ หลักนิติรัฐ ((Legal State)Legal State)

  แม้ในระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร แม้ในระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร ((Civil Law) Civil Law) มีปรัชญามีปรัชญา
พื$นฐานว่า รัฐกระทําเพื+อส่วนรวม จึงสร้างหลักกฎหมายพื$นฐานว่า รัฐกระทําเพื+อส่วนรวม จึงสร้างหลักกฎหมาย
สารบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที+ของรัฐมีอํานาจสารบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที+ของรัฐมีอํานาจ
เหนือเอกชนก็ตาม แต่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที+ของรัฐเหนือเอกชนก็ตาม แต่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที+ของรัฐ
ต้องกระทําการตามที+กฎหมายให้อาํนาจไว้เท่านั$นต้องกระทําการตามที+กฎหมายให้อาํนาจไว้เท่านั$น

กฎหมายจงึเป็น กฎหมายจงึเป็น ““แหล่งที+มาแหล่งที+มา” ” ของการใช้อาํนาจของการใช้อาํนาจ
และกฎหมายเป็น และกฎหมายเป็น ““ข้อจาํกดัข้อจาํกดั” ” ของการใช้อาํนาจของการใช้อาํนาจ
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หลกันิติรฐั หลกันิติรฐั ( ( Legal  StateLegal  State  )) หลกันิติรฐั หลกันิติรฐั ( ( Legal  StateLegal  State  )) 

       มกีฎหมายใหอ้าํนาจไวห้รอืไม่
ป้ายหา้มจอดรถ ฝ่าฝืนลอ็คลอ้ ของตาํรวจจราจร
ป้ายหา้มจอดรถ ฝ่าฝืนลอ็คลอ้ ของมหาวทิยาลยัฯ

 

      ตอ้งกระทาํการภายใตก้รอบที(กฎหมายใหอ้าํนาจไว ้
      ระเบียบสภามหาวิทยาลยัฯ กาํหนดใหท้าํประกนัสุขภาพ

ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เรื(อง การลงทะเบียนเรยีน
      การยกเลิกการประกวดราคากอ่สรา้งอาคารเรยีน

หลกันิติรฐั หลกันิติรฐั ( ( Legal  StateLegal  State  )) หลกันิติรฐั หลกันิติรฐั ( ( Legal  StateLegal  State  )) 

����กฎหมายเป็น “แหลง่ที(มา” ของการใชอ้าํนาจ ⇒⇒⇒⇒ ทาํอะไรไดบ้า้ง

����กฎหมายเป็น “ขอ้จาํกดั” ของการใชอ้าํนาจ ⇒⇒⇒⇒  มขีอบเขตแค่ไหน

����“บคุคล”  (นาย ก.)  หาไดมี้อาํนาจไม่ 
แต่ “ตาํแหน่ง” (อธกิารบดี) ที(ตนดํารงอยู่ ทาํใหมี้อาํนาจ



13

การกระทาํทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายการกระทาํทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย

((๑๑)     )     ฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองคอืใครคอืใคร

((๒๒)    )    ประเภทประเภทของการกระทาํทางปกครองของการกระทาํทางปกครอง

((๓๓)     )     เหตุเหตุของความไม่ชอบด้วยกฎหมายของความไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(๔)(๔) ระบบการระบบการตรวจสอบตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายความชอบด้วยกฎหมาย

                  ของการกระทาํทางปกครองของการกระทาํทางปกครอง

      ฝ่ายปกครองคอืใครฝ่ายปกครองคอืใคร

หน่วยงานทางปกครองหน่วยงานทางปกครอง

เจ้าหน้าที+ของรัฐเจ้าหน้าที+ของรัฐ
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การจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐั

นติิบญัญติันติิบญัญติั บรหิารบรหิาร ตุลาการตุลาการ

รฐับาลรฐับาล//ฝ่ายปกครองฝ่ายปกครอง องคก์รอสิระองคก์รอสิระ

ส่วนราชการส่วนราชการ

รฐัวิสาหกจิรฐัวิสาหกจิ

หน่วยงานอื"น

กก..กก..ตต..

ปป..ปป..ชช..

ค.ต.ง.

ฯลฯ

ศาลรฐัธรรมนูญศาลรฐัธรรมนูญ

ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรม

ศาลปกครอง

ศาลทหาร

(๑) การกระทาํในฐานะรฐับาล

(๑.๑) การกระทาํระหว่างฝ่ายบรหิารกบัฝ่ายนิติบญัญตัิ

(๑.๒) การกระทาํของรฐับาลในความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ

(๑.๓) การกระทาํในทางนโยบาย 

ขอ้ยกเวน้หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายขอ้ยกเวน้หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายขอ้ยกเวน้หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายขอ้ยกเวน้หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย

(๒) การกระทาํของรฐัในภาวะฉุกเฉินหรอืภาวะสงคราม
กรณีนัดหยดุงานในกจิการสาธารณูปโภคที(มีผลกระทบกบั

       คนสว่นใหญ่
กรณีไม่มีผูท้าํหนา้ที(นายกเทศมนตรใีนภาวะสงคราม  
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คาํส ั (งศาลปกครองสูงสุดที( ฟ.๒๓/๒๕๕๔

   ครม.ไดมี้มติเหน็ชอบโครงการปรบัโครงสรา้งหนี9 และฟื9 นฟูอาชีพ

เกษตรกรตามที(กระทรวงการคลงัเสนอ โดยมีมติกาํหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการปรบัโครงสรา้งหนี9 ของเกษตรกรใหก้องทุนฟื9 นฟูและ

พฒันาเกษตรกรไปดําเนินการออกกฎหรือระเบียบเพื(อแกไ้ขปญัหา

หนี9 สินของเกษตรกร มติ ครม. ดงักล่าว จึงเป็นเพียงนโยบายของ

รฐัในการช่วยเหลอืเกษตรกรดา้นเศรษฐกจิ 

กรณีการกระทาํทางนโยบายของรฐับาลกรณีการกระทาํทางนโยบายของรฐับาลกรณีการกระทาํทางนโยบายของรฐับาลกรณีการกระทาํทางนโยบายของรฐับาล

หน่วยงานทางปกครอง หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม 

       สว่นราชการที(เรยีกชื(ออยา่งอื(นและมีฐานะเป็นกรม 

       ราชการสว่นภูมภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ! น รฐัวิสาหกจิที(จดัต ั9ง

       โดย พ.ร.บ. หรอื พระราชกฤษฎกีา หรือหน่วยงานอื!นของรฐั

       และใหห้มายความรวมถงึหน่วยงานที(ไดร้บัมอบหมายใหใ้ช้

       อาํนาจทางปกครองหรอืใหด้ําเนินกจิการทางปกครอง

ฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใคร
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เจา้หนา้ที(ของรฐั หมายความว่า 

      (๑) ขา้ราชการ......หรือผูท้ี!ปฏบิตัิงานในหน่วยงานทางปกครอง 

      (๒) คณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พพิาท คณะกรรมการ หรอื

          บคุคลซึ(งมีกฎหมายใหอ้าํนาจในการออกกฎ คาํส ั (ง หรอื

          มติใด ๆ ที(มีผลกระทบต่อบคุคล

      (๓) บคุคลที(อยูใ่นบงัคบับญัชาหรอืในกาํกบัดูแลของ

          หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที(ของรฐัตาม(๑)หรอื(๒)

ฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใคร ((ต่อต่อ))ฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใคร ((ต่อต่อ))

การการกระทาํกระทาํทางปกครองคอือะไรทางปกครองคอือะไร

การการใช้อํานาจทางปกครองใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมาย ตามกฎหมาย / / 
ดาํเนินดาํเนินกจิการกจิการทางปกครอง ทางปกครอง ((มาตรา มาตรา ๒๒๓ ๒๒๓ รธนรธน. . ๕๐๕๐))

อาจจะเป็นการอาจจะเป็นการกระทาํการ กระทาํการ ((มาตรา มาตรา ๙ ๙ วรรคหนึ+ง วรรคหนึ+ง ((๑๑))))

หรือหรืองดเว้นงดเว้นการกระทาํการ การกระทาํการ ((ละเลยต่อหน้าที+ ละเลยต่อหน้าที+ / / ปฏิบตัิปฏิบตัิ
หน้าที+ล่าช้า หน้าที+ล่าช้า ((มาตรา มาตรา ๙ ๙ วรรคหนึ+ง วรรคหนึ+ง ((๒๒))))
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ประเภทประเภทของการกระทาํทางปกครองมอีะไรบ้างของการกระทาํทางปกครองมอีะไรบ้าง

 (๑) การออกกฎ
         (๒) การคาํสั+งทางปกครอง
         (๓) การปฏิบตัิการทางปกครอง

      กฎคอือะไรกฎคอือะไร
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ความหมายของ “กฎ”  
ม. ๕ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง ๒๕๓๙
ม. ๓ พ.ร.บ.จัดตั$งศาลปกครองฯ ๒๕๔๒

“หมายความว่า พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัตท้ิองถิ+น ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือบทบัญญัตอิื+น ที+มีผลบังคบัเป็นการทั+วไปโดยไม่มุ่ง
หมายให้ใช้บังคบัแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”     

�กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ+นมีหนังสือแจ้งเวยีนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ+นถอืปฏิบัตเิกี+ยวกบัการเข้าอบรม / 
สัมมนาในหลกัสูตรที+จดัขึ$น
����สภามหาวทิยาลยัฯ ออกระเบียบกาํหนดให้นักศึกษาต้อง

ทําประกนัสุขภาพพร้อมการลงทะเบียนเรียน
 ����เทศบาล / อบต. ออกข้อบัญญตัท้ิองถิ+น

ตัวอย่าง “กฎ”
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      คาํสั+งทางปกครองคอือะไรคาํสั+งทางปกครองคอือะไร

ความหมายของ “คาํสั+งทางปกครอง”  
ม. ๕ พ.ร.บ.วธีิปฏิบัตริาชการทางปกครอง ๒๕๓๙

“หมายความว่า 
(๑) การใช้อาํนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที+ที+มีผลเป็นการ

สร้างนิตสัิมพนัธ์ขึ$นระหว่างบุคคลในอนัที+จะก่อ เปลี+ยนแปลง 
โอน สงวน ระงบัหรือมผีลกระทบต่อสถานะของสิทธิหรือ
หน้าที+ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั+วคราว เช่น การสั+ง
การ การอนุญาต....ฯลฯ... แต่ไม่หมายรวมถงึการออกกฎ

(๒) การอื+นที+กาํหนดในกฎกระทรวง”     
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  (๒) กฎกระทรวง ฉบบัที+ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
(๑) การดาํเนินการเกี+ยวกบัการจดัหาหรือให้สิทธิประโยชน์

(๑) การสั+งรับหรือไม่รับคาํเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี+ยน 
                 ให้เช่า ซื$อ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์

(๒) การอนุมัตสัิ+งซื$อ จ้าง เช่า ขาย ให้เช่า...ฯลฯ.....
(๓) การสั+งยกเลกิกระบวนการพจิารณาคาํเสนอ

                 หรือดาํเนินการอื+นใดในลกัษณะเดยีวกนั
(๔) การสั+งให้เป็นผู้ทิ$งงาน

(๒) การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา    

�    คาํสั+งของ ผ/ช. ไม่อนุมตัิให้เบกิค่าเช่าบ้าน 
 ����คาํสั+งให้ข้าราชการชดใช้ค่าเสียหายกรณกีระทาํ
      ละเมดิตามมาตรา ๑๒ พ.ร.บ. ความรับผดิทาง
      ละเมดิของเจ้าหน้าที+ ๒๕๓๙
      

ตัวอย่างของ “คําสั+งทางปกครอง” 
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    ����คาํสั+งอธิบดีกรมที+ดนิให้เพกิถอนโฉนดที+ดิน
             ตาม ม. ๖๑ ประมวลกฎหมายที+ดนิ
    ����คาํสั+งให้รื$อถอนอาคารของเจ้าพนักงานท้องถิ+น
           ตาม ม. ๔๒ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ 

����คาํสั+งไล่ข้าราชการออกจากราชการ

ตวัอย่างของคาํสั+งทางปกครอง

         ตวัอย่างคาํส ั (งทางปกครอง (ต่อ)
         ๑. ประกาศนายอาํเภอ เรื(อง ผลการเลอืกผูใ้หญ่บา้น
         ๒. ประธานสภาฯ ไม่อนุญาตใหส้มาชิกสภาฯ ลาป่วย

  ๓. คาํส ั (งเลื(อนขั9นเงนิเดือน
         ๔. มติสภาฯ ใหส้มาชิกสภาฯ สิ9นสดุสมาชิกภาพฯ

         ตวัอย่างคาํส ั (งทางปกครอง (ต่อ)
         ๑. ประกาศนายอาํเภอ เรื(อง ผลการเลอืกผูใ้หญ่บา้น
         ๒. ประธานสภาฯ ไม่อนุญาตใหส้มาชิกสภาฯ ลาป่วย

  ๓. คาํส ั (งเลื(อนขั9นเงนิเดือน
         ๔. มติสภาฯ ใหส้มาชิกสภาฯ สิ9นสดุสมาชิกภาพฯ
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ตัวอย่างคําสั+งทางปกครองตามกฎกระทรวงฯตัวอย่างคําสั+งทางปกครองตามกฎกระทรวงฯ

- การจัดทาํประกาศประกวดราคาจ้าง

(๑) กาํหนดคุณสมบัติอนัเป็นการตัดสิทธิเอกชนในการเสนอราคาไว้ล่วงหน้า

(๒) กาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาราคา

(๓) กาํหนดรายละเอยีดและคุณลกัษณะเฉพาะวสัดุ

                                             ฯลฯ

กระบวนการก่อนทาํสัญญาจ้าง (ต่อ)
- การพจิารณาผู้เสนอราคาจ้าง
(๑) ให้ความเห็นชอบผลการประกวดราคา
(๒) ยกเลกิการสอบราคาด้วยเหตุมผีู้เสนอราคาเพยีงรายเดียว
(๓) ยกเลกิการประกวดราคาโดยใช้ดุลพนิิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั
(๔) ไม่จ้างผู้เสนอราคาตํ+าสุดแต่จ้างผู้เสนอราคารายถัดไป
                                                ฯลฯ
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      ปฎบิัติปฎบิัตกิารทางปกครองคอือะไรการทางปกครองคอือะไร

  ปฏิบัติการทางปกครอง หมายถึง การกระทําปฏิบัติการทางปกครอง หมายถึง การกระทํา
ทางปกครองทั$งหลายที+ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง ทางปกครองทั$งหลายที+ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง 
((มิใช่กฎหรือคําสั+งทางปกครองมิใช่กฎหรือคําสั+งทางปกครอง) ) หรือเป็นการกระทําหรือเป็นการกระทํา
ทางกายภาพ ทางกายภาพ ((การปฏิบัติราชการโดยทั+วไปการปฏิบัติราชการโดยทั+วไป) ) ได้ได้ใช้ได้ได้ใช้
อาํนาจตามกฎหมายในการดาํเนินการอาํนาจตามกฎหมายในการดาํเนินการ

กรณกีารกาํหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยกรณกีารกาํหนดจุดก่อสร้างสะพานลอย
กรณมีาตรการบงัคบัทางปกครองกรณมีาตรการบงัคบัทางปกครอง

การเข้าไปรื$อถอนอาคารการเข้าไปรื$อถอนอาคาร
การยกรถที+จอดฝ่าฝืนคาํสั+งห้ามการยกรถที+จอดฝ่าฝืนคาํสั+งห้าม
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      เหตุของความไม่ชอบด้วยเหตุของความไม่ชอบด้วย
กฎหมายของการกระทาํทางกฎหมายของการกระทาํทาง

ปกครองมีเหตุใดบ้างปกครองมีเหตุใดบ้าง

เหตุของการกระทาํการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๙ วรรคหนึ8ง (๑))
•   ไม่มีอํานาจ หรือ นอกเหนืออํานาจ
•   ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
•   ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั;นตอน หรือวิธีการที8เป็นสาระสําคัญ
•   ไม่สุจริต หรือ เลือกปฏิบัติที8ไม่เป็นธรรม
•   สร้างขั;นตอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระเกินสมควร
•   ใช้ดุลยพนิิจโดยมิชอบ
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ดลุพนิิจของฝ่ายปกครอง

��      อาํนาจอาํนาจผกูพนั ผกูพนั 
          ((Mandatory Power)Mandatory Power)
����อาํนาจดุลพนิิจ อาํนาจดุลพนิิจ 
          ((Discretionary Power)Discretionary Power)

ประเภทของการใช้อาํนาจ 
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อาํนาจผูกพนั อาํนาจผูกพนั ((Mandatory Power)Mandatory Power)อาํนาจผูกพนั อาํนาจผูกพนั ((Mandatory Power)Mandatory Power)

เป็นอาํนาจที(กฎหมายกาํหนดไวว้า่เมื(อมี
ขอ้เทจ็จรงิใดเกดิขึ9นแลว้เจา้หนา้ที(จะตอ้ง
มีหนา้ที( (Duty) ตอ้งกระทาํการนั9น ๆ 

ตวัอย่างอาํนาจผูกพนัตาม พตวัอย่างอาํนาจผูกพนัตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ตวัอย่างอาํนาจผูกพนัตาม พตวัอย่างอาํนาจผูกพนัตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

�  มาตรา ๙๐ เมื!อ มีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็น
ที(สงสยัว่าขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดกระทําผิดวินัย 
ให ้ผ/ช มีหน้าที( ตอ้งรายงานให ้ผ/ช. ซึ(งมีอํานาจส ั (ง
บรรจุ....ทราบโดยเรว็ และให ้ผ/ช. ซึ(งมีอาํนาจส ั (งบรรจุ...
ดําเนินการตาม พ.ร.บ. นี9  โดยเร็ว ดว้ยความยุติธรรม 
และโดยปราศจากอคติ
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ตัวอย่างอาํนาจผูกพนัตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การตัวอย่างอาํนาจผูกพนัตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี+ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พปฏิบัติเกี+ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พ..ศศ. . ๒๕๓๙๒๕๓๙

ตัวอย่างอาํนาจผูกพนัตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การตัวอย่างอาํนาจผูกพนัตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี+ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พปฏิบัติเกี+ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พ..ศศ. . ๒๕๓๙๒๕๓๙

�  ขอ้ ๘ เมื(อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรฐัแห่งใด 
และหวัหน้าหน่วยงานของรฐัแห่งนั9นมีเหตุอนัควรเชื(อว่าเกิด
จากการกระทําของเจา้หน้าที(หน่วยงานของรฐัแห่งนั9น ให ้
หวัหน้าหน่วยงานของรฐัดงักล่าว แต่งตั/งคณะกรรมการสอบ
ขอ้เท็จจริงความรบัผิดทางละเมิดขึ9 นคณะหนึ( ง โดยไม่ชกัชา้ 
เพื(อพิจารณาเสนอความเห็นเกี(ยวกบัผูต้อ้งรบัผิดและจาํนวน
ค่าสนิไหมทดแทนที(ผูน้ั9นตอ้งชดใช้

�ละเลยหนา้ที(หรอืไม่
     คดีปฏเิสธคาํขอจดทะเบยีนรถ Taxi Meter

คดีปฏเิสธคาํขอจดทะเบยีนสมรส

การตรวจสอบการใช้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจผูกพนัของเจา้หนา้ที(การตรวจสอบการใช้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจผูกพนัของเจา้หนา้ที(
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เป็นอาํนาจที(กฎหมายกาํหนดใหเ้จา้หนา้ที(มีอสิระ

ที(จะเลอืกตดัสนิใจว่าเมื(อมีขอ้เทจ็จรงิใดเกดิขึ9น

แลว้จะวนิิจฉยัส ั (งการหรอืไม่ อยา่งไร

“ดลุพนิิจ” กบั “อาํเภอใจ”

อาํนาจดุลพนิิจอาํนาจดุลพนิิจ  ((Discretionary Power)Discretionary Power)  อาํนาจดุลพนิิจอาํนาจดุลพนิิจ  ((Discretionary Power)Discretionary Power)  

�  อาํนาจดลุพนิิจเป็นสิ(งชั (วรา้ย (Evil) 
      แต่เป็นสิ(งชั (วรา้ยที(จาํเป็น (Necessary Evil)

        ดลุพนิิจอาจถกูใชอ้ยา่งมีประโยชน์
      หรอือยา่งกดขี(กไ็ด ้อยตุธิรรมหรอืยตุธิรรมกไ็ด ้
      ตามอาํเภอใจหรอืชอบดว้ยเหตผุลกไ็ด ้
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เหตุผลที+ให้ฝ่ายปกครองมอีาํนาจดุลพนิิจเหตุผลที+ให้ฝ่ายปกครองมอีาํนาจดุลพนิิจเหตุผลที+ให้ฝ่ายปกครองมอีาํนาจดุลพนิิจเหตุผลที+ให้ฝ่ายปกครองมอีาํนาจดุลพนิิจ
�  ขอ้จาํกดัในการตรากฎหมาย
      ไม่อาจกาํหนดขอ้เทจ็จรงิ / รายละเอยีดได ้
       ทกุเรื(อง
�  ไม่ใหก้ฎหมายแข็งกระดา้งจนอาจกอ่ใหเ้กดิ
      ความไม่ยตุธิรรม
      การกระทาํความผิดวนิยักบัการลงโทษทางวนิยั

ตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

�  มาตรา ๙๖ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดกระทาํผิด
วินัยไม่รา้ยแรง ให ้ผ/ช มีอํานาจส ั (งลงโทษภาคทณัฑ ์
ตดัเงินเดือน หรือลดขั9นเงินเดือน ตามควรแก่กรณี
ใหเ้หมาะสมกบัความผดิ
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ตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)

ตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)

�  มาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ( ง  ข ้าราชการผู ้ใด
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร ้ายแรงจนถูกตั9ง
กรรมการสอบสวน.... ผ/ช มีอาํนาจส ั (งพกัราชการ
หรือใหอ้อกจากราชการไวก้่อน เพื(อรอฟังผลการ
สอบสวนหรอืพจิารณาหรอืผลแหง่คดีได ้

อาํนาจผูกพนัและอาํนาจดุลพนิิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยอาํนาจผูกพนัและอาํนาจดุลพนิิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี+ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พหลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี+ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พ..ศศ. . ๒๕๓๙๒๕๓๙

อาํนาจผูกพนัและอาํนาจดุลพนิิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยอาํนาจผูกพนัและอาํนาจดุลพนิิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี+ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พหลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี+ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พ..ศศ. . ๒๕๓๙๒๕๓๙

�  ขอ้ ๑๘ เมื(อกระทรวงการคลงัพิจารณาเสร็จแลว้ ให ้
ผูแ้ต่งต ั9งมีคาํส ั!งตามความเห็นของกระทรวงการคลงั และแจง้
คําส ั (งนั9นใหผู้ท้ี( เกี(ยวขอ้งทราบ แต่กรณีที(หน่วยงานของรฐั
ที(เสียหายเป็นราชการส่วนทอ้งถิ(น......ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือ
ผูก้ํากบัดูแล......วินิจฉัยส ั!งการใหห้น่วยงานของรฐัดงักล่าว
ปฏบิตัติามที!เหน็ว่าถูกตอ้ง
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การตรวจสอบการใช้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจดลุพนิิจของเจา้หนา้ที(การตรวจสอบการใช้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจดลุพนิิจของเจา้หนา้ที(

(๑) ใช้อาํนาจเกินขอบเขตที	กฎหมายกาํหนดหรือไม่

(๒) ใช้อาํนาจฝ่าฝืนระเบียบที	วางไว้หรือไม่

(๓) ใช้อาํนาจอย่างมีเหตผุลเพียงพอหรือไม่

(๔) ใช้อาํนาจบิดเบือนวตัถปุระสงคข์องกฎหมายหรือไม่ 

ใช้อาํนาจเกินขอบเขตที	 ก.ม. กาํหนด

คดีการเข้าเรียนโรงเรียนพลตาํรวจ

       กบัความประพฤติของพ่อ แม่

ใช้อาํนาจโดยไม่มีเหตผุลเพียงพอ

คดีสั 	งให้ข้าราชการเข้ามาอยู่ใน

       บา้นพกัของราชการ 
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    วตัถปุระสงคข์องพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารเพื(อ
ความมั (นคงแข็งแรงของอาคาร ดงันั9น การส ั (งใหร้ื9อ
ถอนอาคารที(กอ่สรา้งโดยไม่ไดร้บัอนุญาตโดยไม่
คาํนึงถงึความแข็งแรงของอาคารที(กอ่สรา้ง เป็นการ
ใชด้ลุพนิิจโดยบิดเบือนวตัถปุระสงคข์องกฎหมาย 
เป็นคาํส ั (งที(ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฏีกา ที+ ๙๕๐/๒๕๐๙

กรณีศึกษาที( ๑ : ใชอ้าํนาจอย่างมีเหตผุล
                    เพยีงพอหรอืไม่

 คดีหมายเลขแดงที( ๕๔๕/๒๕๔๘ ศาลปกครองกลาง

 นางสาวสริภิาส  ชินวงศ ์                               ผูฟ้้องคดี
 ปลดักรุงเทพมหานคร กบัพวก รวม ๗ คน           ผูถ้กูฟ้องคดี
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ผูฟ้้องคดีเป็นขา้ราชการกรุงเทพฯ ตําแหน่ง เจา้หน้าที(
งานรกัษาความสะอาด ระดบั ๖ ถูกผูถู้กฟ้องคดีที( ๒ (ผอ.เขต)
มีคาํส ั (งใหผู้ฟ้้องคดีไปปฏบิตัิหนา้ที(ประจาํสาํนกังานฯ โดยใหท้ํา
หน้าที(ตามที( ผ/ช มอบหมาย เนื( องจากผูฟ้้องคดีมีพฤติกรรม
ทํางานร่วมกบัผูอ้ื(นไม่ไดแ้ละกระดา้งกระเดื(องต่อ ผ/ช  แต่ใน
ความเป็นจรงิ ไม่ไดม้อบหมายหนา้ที(ใด ๆ 
        ผูฟ้้องคดีขอใหศ้าลพิพากษาเพิกถอนคําส ั (งฯ และให ้
มอบหมายหน้าที( ใหผู้ฟ้้องคดีปฏิบตัิตามมาตรฐานกําหนด
ตาํแหน่งฯ

 กรณีศึกษาที( ๑ : (ต่อ)
เหน็ว่า ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง (Job 

Description) ผูฟ้้องคดีตอ้งปฏบิตัิงานดา้นรกัษา
ความสะอาด การไม่ใหผู้ฟ้้องคดีปฏบิตัิหนา้ที(ดงักลา่วเป็น
การประจาํ และแต่งต ั9งใหผู้ฟ้้องคดีไปดาํรงตาํแหน่งที(ยงัไม่ได ้
กาํหนดมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งไว ้โดยใหท้าํงานตามที(ไดร้บั
มอบหมายเป็นคร ั9งคราว ถา้ไม่มอบหมายกไ็ม่มีงานใหท้าํ 
เป็นการใชด้ลุพนิิจโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
         พพิากษาเพกิถอนคาํส ั (งฯ ดงักลา่ว 
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 กรณีศึกษาที( ๒  : ใชอ้าํนาจฝ่าฝืนระเบยีบ
                      ที(กาํหนดไวห้รอืไม่

 คดีหมายเลขแดง ที( อ.๔๑/๒๕๔๘ ศาลปกครองสูงสดุ
       

 นางอนงค์สิริ หรือเอยีดสิริ ถาด ี                                ผู้ฟ้องคดี
 สํานักงานเขตพื$นที+การศึกษาสกลนคร เขต ๑ ที+ ๑
 นายวรีะ พรหมภกัด ีที+ ๒                                    ผู้ถูกฟ้องคดี

 ผูฟ้้องคดีฟ้องว่า ผูถู้กฟ้องคดีที( ๒ กล ั (นแกลง้และ
ไม่ดาํเนินการประเมินผลการปฏบิตัิงานของผูฟ้้องคดี
ตามขั9นตอนฯ และไม่แจง้ผลการประเมินใหผู้ฟ้้องคดี
ทราบ และใชอ้าํนาจพจิารณาความดีความชอบเพยีงฝ่าย
เดียว แลว้เสนอผูถ้กูฟ้องคดีที( ๑ เป็นเหตใุหผู้ถ้กูฟ้องคดี
ที( ๑ มีคาํส ั (ง ที( ๑๖๕/๒๕๔๒ ลว. ๑๗ กนัยายน ๒๕๔๒ 
เลื(อนขั9นเงนิเดือนใหผู้ฟ้้องคดี ๐.๕ ขั9น 
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กรณีศึกษาที( ๒  : (ต่อ)

(๓) ใหพ้พิากษาใหเ้พกิถอนคาํส ั (งฯ เฉพาะสว่นผูฟ้้องคดี

       

(๑) ตาม กฎ ก.ค. ฉบับที+ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และหนังสือ ก.พ. ที+ 
นร ๐๗๐๘.๑/ว๑๖ ลว ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ กําหนดให้ตั$งคณะกรรมการ
ประเมินฯ ตามแบบประเมินฯ ที+ ก.ค. กําหนด และแจ้งผลการประเมินฯ 
ให้ผู้ถูกประเมินฯ ทราบเพื+อนําไปปรับปรุงแก้ไข และทําการประเมินฯ ปี
ละ ๒ ครั$ ง โดยมีระยะเวลาห่างกันพอสมควร เมื+อฟังว่าไม่ได้ดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

(๒) ส่วนข้อกล่าวหาที+ว่าผู้ฟ้องคดีไม่อุทศิเวลาให้ราชการ มีประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม เมื+อไม่ปรากฏว่าได้มีการดําเนินการทางวินัยหรือได้ว่ากล่าว
ตักเตือน จึงเป็นการนําข้อเท็จจริงที+ยงัไม่มีเหตุผลและหลักฐานเพยีงพอ 

  กรณีศึกษาที( ๓  : ใชด้ลุพนิิจโดยไม่คาํนึงถงึ
                       ความเป็นธรรม

  คดีหมายเลขแดงที( ๘๔๒/๒๕๔๗ ศาลปกครองกลาง

 นางวลกัษณ์  มะนาวงษ ์กบัพวกรวม ๗ คน                      ผูฟ้้องคดี
 นายกเทศมนตรตีาํบลชุมแพ                              ผูถ้กูฟ้องคดี
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ผูฟ้้องคดีเป็นลูกจา้งประจําเทศบาลตําบลชุมแพ 
ถูกผูถู้กฟ้องคดีมีคําส ั (งเลิกจา้ง (๑) เนื( องจากจํานวน
ลู ก จ ้ า ง มี เ กิ น อ ั ต ร า ที( กํ า ห น ด ไ ว ้ ใ น ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจา้งลูกจา้งของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถิ(น พ.ศ. ๒๕๓๖ และ (๒) ผูถู้ก
ฟ้องคดีไม่มีงบประมาณเพยีงพอที(จะจา่ยค่าจา้งประจาํได ้
ตลอดปี

  

         (๔) เป็นการใชดุ้ลพนิิจโดยไม่คาํนึงถงึความเป็นธรรม จงึเป็นการใช้
ดุลพนิิจโดยมิชอบ

(๑) แม้คําสั+ งจ้างลูกจ้างทั$ง ๒๕ คน จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื+องจากมีจํานวนเกนิอตัราที+กาํหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ+น พ.ศ. 
๒๕๓๖ แต่ไม่ได้เกดิจากความผดิของผู้ฟ้องคดี 

(๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กาํหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีอาจ
ทาํความตกลงกบัปลดักระทรวงมหาดไทยในกรณดีังกล่าวได้

           (๓) ผู้ถูกฟ้องคดีมงีบประมาณเพยีงพอที+จะจ่ายค่าจ้างประจําได้
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  กรณีศึกษาที( ๔  : ใชด้ลุพนิิจโดยไม่มีเหตผุล
เพยีงพอ

คดีหมายเลขแดงที( อ. ๑๗๑/๒๕๕๔ ศาลปกครองสูงสดุ

 นางสาววรลกัษณ์ รตัตกิาลชลากร                                 ผูฟ้้องคดี
 ผอ. สนง. เขตพื9นที(การศึกษาฯ เขต ๒                   ผูถ้กูฟ้องคดี

ผูฟ้้องคดีเป็นขา้ราชการครู ตําแหน่งอาจารย ์๓ 
ระดบั ๘ ไดเ้ลื(อนขั9นเงินเดือน ๐.๕ ขั9น ตามคําส ั (งของ
ผูถู้กฟ้องคดี ที( ๑๑๔/๒๕๔๖ ลงวนัที( ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
เนื(องจากผูฟ้้องคดีอยู่ในระหว่างการประเมินฯ เป็นระดบั 
๙ ซึ(งหากผ่านการประเมินฯ ก็จะไดร้บัการเลื(อนขั9น
เงินเดือนยอ้นหลงัถึงวนัที(ส่งผลงาน การนําเม็ดเงินมา
เลื(อนขั9นพิเศษใหผู้ฟ้้องคดีก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ผูอ้ื(น 
(ทาํใหเ้สยีโควตา้) 
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ขอ้เทจ็จรงิ
(๑) ผูฟ้้องคดีมีผลการประเมินฯ รอ้ยละ ๙๑
(๒) มีผูท้ี(ไดร้บัการเลื(อนขั9น ๑ ขั9น จํานวน ๑๒๒ 

ราย โดยมีผลการประเมินฯ ตํ (ากว่าผูฟ้้องคดี ๓๗ ราย 
(๓) ไม่ปรากฏว่าผูฟ้้องคดีลาเกิน / มีขอ้บกพร่อง

เรื(องวนิัยหรอืความประพฤต ิ
(๔) ไม่ปรากฏเหตุผลในการพิจารณาว่าเหตุใดผู ้

ฟ้องคดีควรได ้๐.๕ ขั9น 

พิพากษาใหเ้พิกถอนของผูถู้กฟ้องคดี ที( ๑๑๔/
๒๕๔๖ ลงวนัที( ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ เฉพาะรายผูฟ้้องคดี
แลว้ใหป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานใหม่ใหถู้กตอ้งตาม
ระเบยีบและกฎหมายที(เกี(ยวขอ้ง 
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      มาตรการตรวจสอบมาตรการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของความชอบด้วยกฎหมายของ

การกระทาํทางปกครองการกระทาํทางปกครอง

((๑๑) ) ตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองด้วยกนั ตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองด้วยกนั 

ผู้บงัคบับญัชา ผู้บงัคบับญัชา / / ผู้กาํกบัดูแลผู้กาํกบัดูแล

((๒๒) ) ตรวจสอบโดยองค์กรฝ่ายนอกตรวจสอบโดยองค์กรฝ่ายนอก

                  องค์กรอสิระ องค์กรอสิระ ((ปปชปปช. . ผู้ตรวจการแผ่นดนิ ฯลฯผู้ตรวจการแผ่นดนิ ฯลฯ

                องค์กรตุลาการ องค์กรตุลาการ ((ศาลศาล))
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ความสําคญัของการควบคมุโดยองค์กรตุลาการความสําคญัของการควบคมุโดยองค์กรตุลาการ

    ((๑๑)  )  ศาลมอีสิระในการปฏิบัติหน้าที+ศาลมอีสิระในการปฏิบัติหน้าที+
    ((๒๒) ) ทุกคาํร้องศาลต้องพจิารณาให้เสมอทุกคาํร้องศาลต้องพจิารณาให้เสมอ
    ((๓๓) ) วธีิพจิารณาคดเีป็นไปโดยเปิดเผยวธีิพจิารณาคดเีป็นไปโดยเปิดเผย
    ((๔๔) ) ศาลต้องให้เหตุผลประกอบคาํพพิากษาศาลต้องให้เหตุผลประกอบคาํพพิากษา
                                ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริง
                                ข้อกฎหมายที+ใช้วนิิจฉัยข้อกฎหมายที+ใช้วนิิจฉัย
                                  เหตุผลที+ใช้ในการวนิิจฉัยเหตุผลที+ใช้ในการวนิิจฉัย

ศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองชั$นต้น

ศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง

( ข้อพพิาท
ทางปกครอง )( ข้อพพิาท

ตามรัฐธรรมนูญ )

ศาล
ปกครอง
กลาง

ศาล
ปกครอง

ในภูมิภาค 

การจดัองค์กรและการบริหารงานกระบวนการยุตธิรรม

ศาลอุทธรณ์

ศาลฎกีา ศาลทหารสูงสุด

ศาลทหารชั$นต้น

ศาลทหารกลาง

ศาล
อาญาศึก

ศาลทหาร
( ข้อพพิาท คดีอาญาทหาร /

กม. ให้อยู่ในอํานาจ )

ศาลยุตธิรรม
( ข้อพพิาท

ทางแพ่งและอาญา )

ศาลชั$นต้น

ศาลอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์

 ศาลแพ่ง  ศาลอาญา  
  ศาลจังหวดั / แขวง
                        ฯลฯสนง.

ศาลรัฐธรรมนูญ
สนง.

ศาลยุตธิรรม
สนง.

ศาลปกครอง
หน่วยงานอสิระตามรัฐธรรมนูญฯ

                                                                                                       
                         ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญฯ พทุธศักราช 2540
                                          พทุธศักราช 2540

ระบบศาลคู่ (ขนานกนั)
ก่อนประกาศใช้

ภาค 1-9
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““ศาลปกครองศาลปกครอง””คอือะไรคอือะไร““ศาลปกครองศาลปกครอง””คอือะไรคอือะไร

องคก์รตลุาการที(มีอาํนาจพจิารณาพพิากษา
คดีปกครองตามมาตรา ๒๒๓ ของรฐัธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ(ง (๑) - (๖) แหง่ พ.ร.บ. 
จดัต ั9งศาลปกครองฯ พ.ศ.๒๕๔๒

ทาํไมตอ้งจดัตังศาลปกครองเป็นระบบศาลคู่

ระบบวิธี
พิจารณา
ระบบวิธี
พิจารณา ระบบกล่าวหา ระบบไตส่วน

คู่พิพาทคู่พิพาท เอกชน        เอกชน                  หน่วยงานของรฐั
เจา้หนา้ที�ของรฐั

ลักษณะ
ขอ้พิพาท
ลักษณะ
ขอ้พิพาท

ขอ้พิพาทกนัตามกฎหมายมหาชน
ที�รฐัมีอาํนาจเหนือเอกชน

จุดมุ่งหมาย
การ

พิจารณาคดี

จุดมุ่งหมาย
การ

พิจารณาคดี
ประโยชนข์องเอกชนดว้ยกนั
แพช้นะอยูที่�พยานหลกัฐาน

ขอ้พิพาทกนัตาม
กฎหมายเอกชนที�

เทา่เทียมกนั

เอกชน

ศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง

นอกจากประโยชนข์องเอกชนแลว้
ตอ้งใหเ้กิดดลุยภาพระหว่าง

ประโยชนส์าธารณะกบั
ประโยชนปั์จเจกชน



42

บทบญัญตัฯิ -ระเบียบฯ ที*สะทอ้นระบบไตส่วน

มาตรา ๕๕ วรรคสาม ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหา
ข้อเทจ็จริงได้ตามความเหมาะสม โดยจะรับฟังพยานบุคคล.....ฯลฯ....
นอกเหนือจากพยานหลกัฐานของคู่กรณไีด้ตามที+เห็นสมควร
มาตรา ๖๑ (๑) – (๕) อาํนาจตุลาการในการแสวงหาข้อเทจ็จริง

      ข้อ ๕ วรรคหนึ+ง วธีิพจิารณาคดีปกครองเป็นวธีิพจิารณาโดยใช้ระบบไต่สวน
      ข้อ ๕๐ ศาลมีอาํนาจแสวงหาข้อเทจ็จริงได้ตามความเหมาะสม....นอกเหนือ
              จากพยานหลกัฐานของคู่กรณทีี+ปรากฏในคําฟ้อง คําให้การ...ฯลฯ...
      ข้อ ๕๑ อาํนาจออกคําสั+งเรียกคู่กรณีหรือบุคคลที+เกี+ยวข้องมาให้ถ้อยคํา.....
      ข้อ ๕๔ เรียกให้ส่งเอกสารหรือพยานหลกัฐานใด ๆ แก่ศาล 

 
 

วิธีพิจารณาคดีตอ้งคาํนึงถงึประโยชนส์าธารณะ

มาตรา ๖๖ การกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื+อบรรเทาทุกข์ให้
คู่กรณีที+เกี+ยวข้องเป็นการชั+วคราวก่อนการพิพากษา ไม่ว่าจะมีคําร้อง
ขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่.....ให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของ
หน่วยงานทางปกครอง....และปัญหาอุปสรรคที+อาจเกิดขึ$นแก่การ
บริหารงานของรัฐประกอบด้วย

      ข้อ ๗๒ วรรคสาม การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั+งทางปกครองนั$น
      ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ 
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มาตรา มาตรา ๒๒๓ ๒๒๓ วรรคหนึ(งวรรคหนึ(งมาตรา มาตรา ๒๒๓ ๒๒๓ วรรคหนึ(งวรรคหนึ(ง
คู่กรณี : คดีพพิาทระหว่างหน่วยราชการ รฐัวสิาหกจิ
         องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ(น หรอืองคก์รตาม
         รฐัธรรมนูญ หรอืเจา้หนา้ที(ของรฐักบัเอกชน
         หรอืระหว่างหน่วยราชการ.....ฯลฯ......ดว้ยกนั
เหตแุห่งขอ้พพิาท : อนัเนื(องมาจากการใชอ้าํนาจทาง
         ปกครองตามกฎหมาย หรอืเนื(องมาจากการ
         ดาํเนินกจิการทางปกครองของ....ฯลฯ......
         ท ั9งนี9  ตามที(กฎหมายบญัญตัิ

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที8ของรัฐกระทาํการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที8ของรัฐละเลยต่อหน้าที8หรือปฏิบัตหิน้าที8ล่าช้า
การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื8นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที8ของรัฐ
สัญญาทางปกครอง
คดทีี8กฎหมายกาํหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที8ของรัฐฟ้องคดต่ีอศาล
เพื8อบังคบัให้บุคคลต้องกระทาํหรือละเว้นกระทาํอย่างหนึ8งอย่างใด
เรื8องที8มีกฎหมายกาํหนดให้อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครอง
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ศาลปกครองมีอาํนาจกาํหนดคาํบงัคบั ดงันี

1. สั+งให้เพกิถอนกฎ  คาํสั+งทางปกครองหรือห้ามการกระทาํ
2. สั+งให้ปฏบัิติหน้าที+ภายในระยะเวลาที+กาํหนด
3. สั+งให้ใช้เงิน ส่งมอบทรัพย์สิน กระทาํการหรืองดเว้นกระทาํการ
4. สั+งให้ถือปฏบัิติต่อสิทธิหรือหน้าที+ของบุคคล
5. สั+งให้บุคคลกระทาํการหรือละเว้นกระทาํการ
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หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครองหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง

และการใชด้ลุพนิจิของฝ่ายปกครองและการใชด้ลุพนิจิของฝ่ายปกครอง

แนวบรรยายแนวบรรยาย

เรื"องเรื"อง

ดรดร..วีระ  จุฑาคุปต์วีระ  จุฑาคุปต์

หวัหนา้สาขาวิชารฐัหวัหนา้สาขาวิชารฐัประศาสนประศาสนศาสตร ์ ศาสตร ์ มจรมจร..ตากตาก

กฎหมายปกครองคอืกฎหมายปกครองคอื

กฎหมายใด มีขอบเขตกฎหมายใด มีขอบเขต

แค่ใหนแค่ใหน  อย่างไรอย่างไร
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กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที"กาํหนดขอบเขต กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที"กาํหนดขอบเขต 

อาํนาจ หนา้ที"ของหน่วยงานทางปกครองอาํนาจ หนา้ที"ของหน่วยงานทางปกครอง

และเจา้หนา้ที"ของรฐัว่า มีขอบเขตแค่ไหน มีวิธีการและเจา้หนา้ที"ของรฐัว่า มีขอบเขตแค่ไหน มีวิธีการ

และข ั/นตอนในการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ที"น ั/นและข ั/นตอนในการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ที"น ั/น

อย่างไร ท ั/งนี/  เพื"อใหเ้กดิประสทิธิภาพในการบงัคบัอย่างไร ท ั/งนี/  เพื"อใหเ้กดิประสทิธิภาพในการบงัคบั

ใชก้ฎหมายและคุม้ครองสทิธิ เสรภีาพของใชก้ฎหมายและคุม้ครองสทิธิ เสรภีาพของ

ประชาชนประชาชน

ความแตกต่างในการศกึษากฎหมายปกครองความแตกต่างในการศกึษากฎหมายปกครอง

กบัประมวลกฎหมาย กบัประมวลกฎหมาย 

((กฎหมายสี"มุมเมืองกฎหมายสี"มุมเมือง))
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ความหมายของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายที 	กาํหนดหลกัเกณฑข์องที 	มา อาํนาจหน้าที 	
และความสมัพนัธข์องสถาบนัทางการเมืองและความสมัพนัธ์
ระหว่างผูป้กครองและผูถ้กูปกครอง

กฎหมายรฐัธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง
กฎหมายภาษี
กฎหมายอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / แพ่ง

ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

  กฎหมายที	กาํหนดรปูแบบการปกครอง
ประเทศ กาํหนดองคก์รที	ใช้อาํนาจอธิปไตย 
กาํหนดที 	มา อาํนาจ หน้าที 	 และความสมัพนัธ์
ระหว่างองคก์รดงักล่าว รวมทั $งการรบัรองสิทธิ 
เสรีภาพของราษฎร
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กฎหมายปกครองกบักฎหมายปกครองกบั

หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการ

กระทาํทางปกครองกระทาํทางปกครอง

หลกั หลกั : : ใหอ้าํนาจ ใหอ้าํนาจ จนทจนท. . กระทาํการเพื"อกระทาํการเพื"อ

ประโยชนส์าธารณะ ในขณะที"สทิธิของประโยชนส์าธารณะ ในขณะที"สทิธิของ

ปัจเจกชนตอ้งไดร้บัการคุม้ครองปัจเจกชนตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง

ชาวสม่ีวงขู่ฟ้องศาลปกครองชาวสม่ีวงขู่ฟ้องศาลปกครอง

โวยสวนกุหลาบไล่ครฝึูกสอนเพศที" โวยสวนกุหลาบไล่ครฝึูกสอนเพศที" ๓ ๓ 

พน้ร ั/วโรงเรยีนพน้ร ั/วโรงเรยีน
((นสพนสพ..โพสต์โพสตทู์ทูเดย์เดย ์ ฉบบัวนัที" ฉบบัวนัที" ๘ ๘ มิถุนายน มิถุนายน ๒๕๕๕๒๕๕๕))
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ศาลปกครองเชยีงใหม่มีคาํพพิากษาเมื"อศาลปกครองเชยีงใหม่มีคาํพพิากษาเมื"อวนัทวนัทที" ที" ๙ ๙ 

สงิหาคม สงิหาคม ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ใหเ้พกิถอนประกาศเทศบาลใหเ้พกิถอนประกาศเทศบาล

นครเชยีงใหม่ เรื"อง ระเบยีบและหลกัเกณฑก์ารนครเชยีงใหม่ เรื"อง ระเบยีบและหลกัเกณฑก์าร

ประกวดกระทงใหญ่ ประจาํปี ประกวดกระทงใหญ่ ประจาํปี ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ซึ"งกาํหนดให้ซึ"งกาํหนดให้

ผูน้ ั"งประกอบกระทงผูน้ ั"งประกอบกระทง

เฉพาะสภุาพสตรีหรือสภุาพบุรุษเท่าน ั�นเฉพาะสภุาพสตรีหรือสภุาพบุรุษเท่าน ั�น

((หา้มกะเทยน ั"งกระทงหา้มกะเทยน ั"งกระทง))

คาํพพิากษาศาลปกครองกลางคาํพพิากษาศาลปกครองกลาง

((คดหีมายเลขแดงที" คดหีมายเลขแดงที" ๑๕๔๐๑๕๔๐//๒๕๕๔๒๕๕๔))

เมื"อวนัที" เมื"อวนัที" ๑๓ ๑๓ กนัยายน กนัยายน ๒๕๕๔๒๕๕๔

ที"ระบใุนใบ ที"ระบใุนใบ สคสค..๔๓ ๔๓ สาํหรบัผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืก

ทหารที"แปลงเพศว่า ทหารที"แปลงเพศว่า 

““เป็นโรคจติถาวรเป็นโรคจติถาวร””
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สภาเทศบาลแห่งเมือง สภาเทศบาลแห่งเมือง PazardzhikPazardzhik ประเทศบลัแกเรยี ประเทศบลัแกเรยี 

ตราเทศบญัญติัหา้มการแสดงออกของบคุคลที"มีลกัษณะตราเทศบญัญติัหา้มการแสดงออกของบคุคลที"มีลกัษณะ

เบี"ยงเบนทางเพศ เบี"ยงเบนทางเพศ ((gaysgays) ) ในที"สาธารณะในที"สาธารณะ

ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉยัว่า เทศบญัญติัดงักล่าว มีลกัษณะที"ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉยัว่า เทศบญัญติัดงักล่าว มีลกัษณะที"

เป็นการจาํกดัสทิธิ เสรีภาพบคุคล และเป็นการเลอืกปฏบิติัที"เป็นการจาํกดัสทิธิ เสรีภาพบคุคล และเป็นการเลอืกปฏบิติัที"

ไม่เป็นธรรมต่อบคุคลที"มีวิถทีางเพศที"แตกต่างไปจากตน จงึไม่เป็นธรรมต่อบคุคลที"มีวิถทีางเพศที"แตกต่างไปจากตน จงึ

เป็นเทศบญัญติัที"มีอคติ และแสดงออกถงึทรรศนะในทางเป็นเทศบญัญติัที"มีอคติ และแสดงออกถงึทรรศนะในทาง

อตัอตัวิสยัต่อกลุ่มบคุคลรกัร่วมเพศ จงึไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  วิสยัต่อกลุ่มบคุคลรกัร่วมเพศ จงึไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

     บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครอง

ตามกฎหมายเท่าเทียมกนั

หลกัความเสมอภาคตามมาตรา หลกัความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ๓๐ รธนรธน..หลกัความเสมอภาคตามมาตรา หลกัความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ๓๐ รธนรธน..

การเลอืกปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตุ
จากความแตกตา่งในเรื(อง...เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกาย....
จะกระทาํมิได ้ 
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หลกัการกระทาํโดยชอบดว้ยกฎหมายหลกัการกระทาํโดยชอบดว้ยกฎหมาย

ครอบคลมุครอบคลมุทุกองคก์รของรฐัทุกองคก์รของรฐัที"ใชอ้าํนาจที"ใชอ้าํนาจ

อธิปไตยอธิปไตย

มาตรา มาตรา ๓ ๓ วรรคสอง แห่งรฐัธรรมนูญฯ วรรคสอง แห่งรฐัธรรมนูญฯ ๒๕๕๐๒๕๕๐

            การปฏบิติัหนา้ที"ของการปฏบิติัหนา้ที"ของรฐัสภารฐัสภา  คณะรฐัมนตรีคณะรฐัมนตรี  

ศาลศาล  รวมทั/งรวมทั/งองคก์รตามรฐัธรรมนูญองคก์รตามรฐัธรรมนูญและและหน่วยงานหน่วยงาน

ของรฐัของรฐั  ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรมตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม
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การจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐั

นติิบญัญติันติิบญัญติั บรหิารบรหิาร ตุลาการตุลาการ

รฐับาลรฐับาล//ฝ่ายปกครองฝ่ายปกครอง องคก์รอสิระองคก์รอสิระ

ส่วนราชการส่วนราชการ

รฐัวิสาหกจิรฐัวิสาหกจิ

หน่วยงานอื"น

กก..กก..ตต..

ปป..ปป..ชช..

ค.ต.ง.

ฯลฯ

ศาลรฐัธรรมนูญศาลรฐัธรรมนูญ

ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรม

ศาลปกครอง

ศาลทหาร

(๑) กรณีการใชอ้าํนาจของฝ่ายนิติบญัญตัิ

    ตอ้งตรากฎหมายตอ้งเป็นไปตามบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญ

(๑) กระบวนการ / ขั9นตอน : ตอ้งถกูตอ้งและชอบดว้ยกฎหมาย

(๒) เนื9 อหา : เป็นดลุพนิิจโดยไม่มีขอบเขตหรอืไม่ 

    องคก์รตรวจสอบ : ศาลรฐัธรรมนูญ

    คาํวินิจฉยัศาลรฐัธรรมนูญที( ๒ - ๔/๒๕๕๑ องคป์ระชุมไม่ครบ
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(๒) กรณีการใชอ้าํนาจของฝ่ายตลุาการ
    ตอ้งพจิารณาพพิากษาใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย

(๑) ชอบดว้ยวธิีพจิารณาคดี
(๒) ชอบดว้ยเนื9 อหา : การรบัฟังขอ้เท็จจรงิ

 การปรบัใชข้อ้กฎหมาย
 การใชดุ้ลพนิิจวินิจฉยัขอ้เท็จจรงิ /
 ขอ้กฎหมาย อยา่งมีเหตมีุผล 

    องคก์รตรวจสอบ : โดยชั9นศาลที(สูงกวา่

(๓) กรณีการใชอ้าํนาจของฝ่ายบรหิาร

การกระทาํทางปกครอง = การใชอ้าํนาจทางปกครอง

                                      ตามกฎหมาย หรอื การดําเนิน

                                      กจิการทางปกครองของหน่วยงาน / 

                                      เจา้หนา้ที(ของรฐั

     (มาตรา ๒๒๓ รธน. ๒๕๕๐) 
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(๓) หลกัการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํของ

    ฝ่ายบรหิาร

(๑) “มี” กฎหมายใหอ้าํนาจกระทาํการไวห้รอืไม่

    (๒) กระทาํภายใน “กรอบ” ที(กฎหมายกาํหนดไวห้รอืไม่

องคก์รตรวจสอบ : องคก์รตลุาการ (ศาล)

ศาลยตุิธรรม / ศาลปกครอง

ความประสงคข์องโจทก ์(ผูฟ้้องคดี) 

ในระบบสมบูรณาญาสทิธิFราชยถ์อืว่าพระมหากษตัรยิอ์ยู่

เหนือกฎหมาย ขุนนางซึ(งช่วยเหลอืพระมหากษตัรยิใ์น

การปกครองจงึอยู่เหนือกฎหมายดว้ย กฎหมายจงึไม่ใช้

บงัคบักบัขุนนาง แต่ใชบ้งัคบัเฉพาะกบัราษฎรเท่านั9น

ระบบราชาธิปไตย (Monarchy System) 

ความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทางความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทาง
ปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย

ความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทางความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทาง
ปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย
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ความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทางความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทาง
ปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย

ความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทางความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทาง
ปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย

ในระบบประชาธปิไตยถอืว่าอาํนาจในการปกครอง
ประเทศเป็นของปวงชนและมอบหมายใหผู้ป้กครองใช้
อาํนาจนั9นแทนตน ผูป้กครองจงึตอ้งรบัผิดชอบต่อ
ประชาชน และตอ้งกระทาํการตามที(กฎหมายใหอ้าํนาจ
และตอ้งทาํภายใตก้รอบที(กฎหมายใหก้ระทาํเท่านั9น

ระบบประชาธปิไตย (Democracy System) 

หลักนิติรัฐ หลักนิติรัฐ ((Legal State)Legal State)

  แม้ในระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร แม้ในระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร ((Civil Law) Civil Law) มีปรัชญามีปรัชญา
พื$นฐานว่า รัฐกระทําเพื+อส่วนรวม จึงสร้างหลักกฎหมายพื$นฐานว่า รัฐกระทําเพื+อส่วนรวม จึงสร้างหลักกฎหมาย
สารบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที+ของรัฐมีอํานาจสารบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที+ของรัฐมีอํานาจ
เหนือเอกชนก็ตาม แต่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที+ของรัฐเหนือเอกชนก็ตาม แต่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที+ของรัฐ
ต้องกระทําการตามที+กฎหมายให้อาํนาจไว้เท่านั$นต้องกระทําการตามที+กฎหมายให้อาํนาจไว้เท่านั$น

กฎหมายจงึเป็น กฎหมายจงึเป็น ““แหล่งที+มาแหล่งที+มา” ” ของการใช้อาํนาจของการใช้อาํนาจ
และกฎหมายเป็น และกฎหมายเป็น ““ข้อจาํกดัข้อจาํกดั” ” ของการใช้อาํนาจของการใช้อาํนาจ
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หลกันิติรฐั หลกันิติรฐั ( ( Legal  StateLegal  State  )) หลกันิติรฐั หลกันิติรฐั ( ( Legal  StateLegal  State  )) 

       มกีฎหมายใหอ้าํนาจไวห้รอืไม่
ป้ายหา้มจอดรถ ฝ่าฝืนลอ็คลอ้ ของตาํรวจจราจร
ป้ายหา้มจอดรถ ฝ่าฝืนลอ็คลอ้ ของมหาวทิยาลยัฯ

 

      ตอ้งกระทาํการภายใตก้รอบที(กฎหมายใหอ้าํนาจไว ้
      ระเบียบสภามหาวิทยาลยัฯ กาํหนดใหท้าํประกนัสุขภาพ

ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เรื(อง การลงทะเบียนเรยีน
      การยกเลิกการประกวดราคากอ่สรา้งอาคารเรยีน

หลกันิติรฐั หลกันิติรฐั ( ( Legal  StateLegal  State  )) หลกันิติรฐั หลกันิติรฐั ( ( Legal  StateLegal  State  )) 

����กฎหมายเป็น “แหลง่ที(มา” ของการใชอ้าํนาจ ⇒⇒⇒⇒ ทาํอะไรไดบ้า้ง

����กฎหมายเป็น “ขอ้จาํกดั” ของการใชอ้าํนาจ ⇒⇒⇒⇒  มขีอบเขตแค่ไหน

����“บคุคล”  (นาย ก.)  หาไดมี้อาํนาจไม่ 
แต่ “ตาํแหน่ง” (อธกิารบดี) ที(ตนดํารงอยู่ ทาํใหมี้อาํนาจ
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การกระทาํทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายการกระทาํทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย

((๑๑)     )     ฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองคอืใครคอืใคร

((๒๒)    )    ประเภทประเภทของการกระทาํทางปกครองของการกระทาํทางปกครอง

((๓๓)     )     เหตุเหตุของความไม่ชอบด้วยกฎหมายของความไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(๔)(๔) ระบบการระบบการตรวจสอบตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายความชอบด้วยกฎหมาย

                  ของการกระทาํทางปกครองของการกระทาํทางปกครอง

      ฝ่ายปกครองคอืใครฝ่ายปกครองคอืใคร

หน่วยงานทางปกครองหน่วยงานทางปกครอง

เจ้าหน้าที+ของรัฐเจ้าหน้าที+ของรัฐ
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การจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐั

นติิบญัญติันติิบญัญติั บรหิารบรหิาร ตุลาการตุลาการ

รฐับาลรฐับาล//ฝ่ายปกครองฝ่ายปกครอง องคก์รอสิระองคก์รอสิระ

ส่วนราชการส่วนราชการ

รฐัวิสาหกจิรฐัวิสาหกจิ

หน่วยงานอื"น

กก..กก..ตต..

ปป..ปป..ชช..

ค.ต.ง.

ฯลฯ

ศาลรฐัธรรมนูญศาลรฐัธรรมนูญ

ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรม

ศาลปกครอง

ศาลทหาร

(๑) การกระทาํในฐานะรฐับาล

(๑.๑) การกระทาํระหว่างฝ่ายบรหิารกบัฝ่ายนิติบญัญตัิ

(๑.๒) การกระทาํของรฐับาลในความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ

(๑.๓) การกระทาํในทางนโยบาย 

ขอ้ยกเวน้หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายขอ้ยกเวน้หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายขอ้ยกเวน้หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายขอ้ยกเวน้หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย

(๒) การกระทาํของรฐัในภาวะฉุกเฉินหรอืภาวะสงคราม
กรณีนัดหยดุงานในกจิการสาธารณูปโภคที(มีผลกระทบกบั

       คนสว่นใหญ่
กรณีไม่มีผูท้าํหนา้ที(นายกเทศมนตรใีนภาวะสงคราม  
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คาํส ั (งศาลปกครองสูงสุดที( ฟ.๒๓/๒๕๕๔

   ครม.ไดมี้มติเหน็ชอบโครงการปรบัโครงสรา้งหนี9 และฟื9 นฟูอาชีพ

เกษตรกรตามที(กระทรวงการคลงัเสนอ โดยมีมติกาํหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการปรบัโครงสรา้งหนี9 ของเกษตรกรใหก้องทุนฟื9 นฟูและ

พฒันาเกษตรกรไปดําเนินการออกกฎหรือระเบียบเพื(อแกไ้ขปญัหา

หนี9 สินของเกษตรกร มติ ครม. ดงักล่าว จึงเป็นเพียงนโยบายของ

รฐัในการช่วยเหลอืเกษตรกรดา้นเศรษฐกจิ 

กรณีการกระทาํทางนโยบายของรฐับาลกรณีการกระทาํทางนโยบายของรฐับาลกรณีการกระทาํทางนโยบายของรฐับาลกรณีการกระทาํทางนโยบายของรฐับาล

หน่วยงานทางปกครอง หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม 

       สว่นราชการที(เรยีกชื(ออยา่งอื(นและมีฐานะเป็นกรม 

       ราชการสว่นภูมภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ! น รฐัวิสาหกจิที(จดัต ั9ง

       โดย พ.ร.บ. หรอื พระราชกฤษฎกีา หรือหน่วยงานอื!นของรฐั

       และใหห้มายความรวมถงึหน่วยงานที(ไดร้บัมอบหมายใหใ้ช้

       อาํนาจทางปกครองหรอืใหด้ําเนินกจิการทางปกครอง

ฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใคร
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เจา้หนา้ที(ของรฐั หมายความว่า 

      (๑) ขา้ราชการ......หรือผูท้ี!ปฏบิตัิงานในหน่วยงานทางปกครอง 

      (๒) คณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พพิาท คณะกรรมการ หรอื

          บคุคลซึ(งมีกฎหมายใหอ้าํนาจในการออกกฎ คาํส ั (ง หรอื

          มติใด ๆ ที(มีผลกระทบต่อบคุคล

      (๓) บคุคลที(อยูใ่นบงัคบับญัชาหรอืในกาํกบัดูแลของ

          หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที(ของรฐัตาม(๑)หรอื(๒)

ฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใคร ((ต่อต่อ))ฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใคร ((ต่อต่อ))

การการกระทาํกระทาํทางปกครองคอือะไรทางปกครองคอือะไร

การการใช้อํานาจทางปกครองใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมาย ตามกฎหมาย / / 
ดาํเนินดาํเนินกจิการกจิการทางปกครอง ทางปกครอง ((มาตรา มาตรา ๒๒๓ ๒๒๓ รธนรธน. . ๕๐๕๐))

อาจจะเป็นการอาจจะเป็นการกระทาํการ กระทาํการ ((มาตรา มาตรา ๙ ๙ วรรคหนึ+ง วรรคหนึ+ง ((๑๑))))

หรือหรืองดเว้นงดเว้นการกระทาํการ การกระทาํการ ((ละเลยต่อหน้าที+ ละเลยต่อหน้าที+ / / ปฏิบตัิปฏิบตัิ
หน้าที+ล่าช้า หน้าที+ล่าช้า ((มาตรา มาตรา ๙ ๙ วรรคหนึ+ง วรรคหนึ+ง ((๒๒))))
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ประเภทประเภทของการกระทาํทางปกครองมอีะไรบ้างของการกระทาํทางปกครองมอีะไรบ้าง

 (๑) การออกกฎ
         (๒) การคาํสั+งทางปกครอง
         (๓) การปฏิบตัิการทางปกครอง

      กฎคอือะไรกฎคอือะไร
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ความหมายของ “กฎ”  
ม. ๕ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง ๒๕๓๙
ม. ๓ พ.ร.บ.จัดตั$งศาลปกครองฯ ๒๕๔๒

“หมายความว่า พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัตท้ิองถิ+น ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือบทบัญญัตอิื+น ที+มีผลบังคบัเป็นการทั+วไปโดยไม่มุ่ง
หมายให้ใช้บังคบัแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”     

�กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ+นมีหนังสือแจ้งเวยีนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ+นถอืปฏิบัตเิกี+ยวกบัการเข้าอบรม / 
สัมมนาในหลกัสูตรที+จดัขึ$น
����สภามหาวทิยาลยัฯ ออกระเบียบกาํหนดให้นักศึกษาต้อง

ทําประกนัสุขภาพพร้อมการลงทะเบียนเรียน
 ����เทศบาล / อบต. ออกข้อบัญญตัท้ิองถิ+น

ตัวอย่าง “กฎ”



19

      คาํสั+งทางปกครองคอือะไรคาํสั+งทางปกครองคอือะไร

ความหมายของ “คาํสั+งทางปกครอง”  
ม. ๕ พ.ร.บ.วธีิปฏิบัตริาชการทางปกครอง ๒๕๓๙

“หมายความว่า 
(๑) การใช้อาํนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที+ที+มีผลเป็นการ

สร้างนิตสัิมพนัธ์ขึ$นระหว่างบุคคลในอนัที+จะก่อ เปลี+ยนแปลง 
โอน สงวน ระงบัหรือมผีลกระทบต่อสถานะของสิทธิหรือ
หน้าที+ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั+วคราว เช่น การสั+ง
การ การอนุญาต....ฯลฯ... แต่ไม่หมายรวมถงึการออกกฎ

(๒) การอื+นที+กาํหนดในกฎกระทรวง”     
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  (๒) กฎกระทรวง ฉบบัที+ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
(๑) การดาํเนินการเกี+ยวกบัการจดัหาหรือให้สิทธิประโยชน์

(๑) การสั+งรับหรือไม่รับคาํเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี+ยน 
                 ให้เช่า ซื$อ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์

(๒) การอนุมัตสัิ+งซื$อ จ้าง เช่า ขาย ให้เช่า...ฯลฯ.....
(๓) การสั+งยกเลกิกระบวนการพจิารณาคาํเสนอ

                 หรือดาํเนินการอื+นใดในลกัษณะเดยีวกนั
(๔) การสั+งให้เป็นผู้ทิ$งงาน

(๒) การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา    

�    คาํสั+งของ ผ/ช. ไม่อนุมตัิให้เบกิค่าเช่าบ้าน 
 ����คาํสั+งให้ข้าราชการชดใช้ค่าเสียหายกรณกีระทาํ
      ละเมดิตามมาตรา ๑๒ พ.ร.บ. ความรับผดิทาง
      ละเมดิของเจ้าหน้าที+ ๒๕๓๙
      

ตัวอย่างของ “คําสั+งทางปกครอง” 
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    ����คาํสั+งอธิบดีกรมที+ดนิให้เพกิถอนโฉนดที+ดิน
             ตาม ม. ๖๑ ประมวลกฎหมายที+ดนิ
    ����คาํสั+งให้รื$อถอนอาคารของเจ้าพนักงานท้องถิ+น
           ตาม ม. ๔๒ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ 

����คาํสั+งไล่ข้าราชการออกจากราชการ

ตวัอย่างของคาํสั+งทางปกครอง

         ตวัอย่างคาํส ั (งทางปกครอง (ต่อ)
         ๑. ประกาศนายอาํเภอ เรื(อง ผลการเลอืกผูใ้หญ่บา้น
         ๒. ประธานสภาฯ ไม่อนุญาตใหส้มาชิกสภาฯ ลาป่วย

  ๓. คาํส ั (งเลื(อนขั9นเงนิเดือน
         ๔. มติสภาฯ ใหส้มาชิกสภาฯ สิ9นสดุสมาชิกภาพฯ

         ตวัอย่างคาํส ั (งทางปกครอง (ต่อ)
         ๑. ประกาศนายอาํเภอ เรื(อง ผลการเลอืกผูใ้หญ่บา้น
         ๒. ประธานสภาฯ ไม่อนุญาตใหส้มาชิกสภาฯ ลาป่วย

  ๓. คาํส ั (งเลื(อนขั9นเงนิเดือน
         ๔. มติสภาฯ ใหส้มาชิกสภาฯ สิ9นสดุสมาชิกภาพฯ
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ตัวอย่างคําสั+งทางปกครองตามกฎกระทรวงฯตัวอย่างคําสั+งทางปกครองตามกฎกระทรวงฯ

- การจัดทาํประกาศประกวดราคาจ้าง

(๑) กาํหนดคุณสมบัติอนัเป็นการตัดสิทธิเอกชนในการเสนอราคาไว้ล่วงหน้า

(๒) กาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาราคา

(๓) กาํหนดรายละเอยีดและคุณลกัษณะเฉพาะวสัดุ

                                             ฯลฯ

กระบวนการก่อนทาํสัญญาจ้าง (ต่อ)
- การพจิารณาผู้เสนอราคาจ้าง
(๑) ให้ความเห็นชอบผลการประกวดราคา
(๒) ยกเลกิการสอบราคาด้วยเหตุมผีู้เสนอราคาเพยีงรายเดียว
(๓) ยกเลกิการประกวดราคาโดยใช้ดุลพนิิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั
(๔) ไม่จ้างผู้เสนอราคาตํ+าสุดแต่จ้างผู้เสนอราคารายถัดไป
                                                ฯลฯ



23

      ปฎบิัติปฎบิัตกิารทางปกครองคอือะไรการทางปกครองคอือะไร

  ปฏิบัติการทางปกครอง หมายถึง การกระทําปฏิบัติการทางปกครอง หมายถึง การกระทํา
ทางปกครองทั$งหลายที+ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง ทางปกครองทั$งหลายที+ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง 
((มิใช่กฎหรือคําสั+งทางปกครองมิใช่กฎหรือคําสั+งทางปกครอง) ) หรือเป็นการกระทําหรือเป็นการกระทํา
ทางกายภาพ ทางกายภาพ ((การปฏิบัติราชการโดยทั+วไปการปฏิบัติราชการโดยทั+วไป) ) ได้ได้ใช้ได้ได้ใช้
อาํนาจตามกฎหมายในการดาํเนินการอาํนาจตามกฎหมายในการดาํเนินการ

กรณกีารกาํหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยกรณกีารกาํหนดจุดก่อสร้างสะพานลอย
กรณมีาตรการบงัคบัทางปกครองกรณมีาตรการบงัคบัทางปกครอง

การเข้าไปรื$อถอนอาคารการเข้าไปรื$อถอนอาคาร
การยกรถที+จอดฝ่าฝืนคาํสั+งห้ามการยกรถที+จอดฝ่าฝืนคาํสั+งห้าม
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      เหตุของความไม่ชอบด้วยเหตุของความไม่ชอบด้วย
กฎหมายของการกระทาํทางกฎหมายของการกระทาํทาง

ปกครองมีเหตุใดบ้างปกครองมีเหตุใดบ้าง

เหตุของการกระทาํการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๙ วรรคหนึ8ง (๑))
•   ไม่มีอํานาจ หรือ นอกเหนืออํานาจ
•   ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
•   ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั;นตอน หรือวิธีการที8เป็นสาระสําคัญ
•   ไม่สุจริต หรือ เลือกปฏิบัติที8ไม่เป็นธรรม
•   สร้างขั;นตอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระเกินสมควร
•   ใช้ดุลยพนิิจโดยมิชอบ
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ดลุพนิิจของฝ่ายปกครอง

��      อาํนาจอาํนาจผกูพนั ผกูพนั 
          ((Mandatory Power)Mandatory Power)
����อาํนาจดุลพนิิจ อาํนาจดุลพนิิจ 
          ((Discretionary Power)Discretionary Power)

ประเภทของการใช้อาํนาจ 
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อาํนาจผูกพนั อาํนาจผูกพนั ((Mandatory Power)Mandatory Power)อาํนาจผูกพนั อาํนาจผูกพนั ((Mandatory Power)Mandatory Power)

เป็นอาํนาจที(กฎหมายกาํหนดไวว้า่เมื(อมี
ขอ้เทจ็จรงิใดเกดิขึ9นแลว้เจา้หนา้ที(จะตอ้ง
มีหนา้ที( (Duty) ตอ้งกระทาํการนั9น ๆ 

ตวัอย่างอาํนาจผูกพนัตาม พตวัอย่างอาํนาจผูกพนัตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ตวัอย่างอาํนาจผูกพนัตาม พตวัอย่างอาํนาจผูกพนัตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

�  มาตรา ๙๐ เมื!อ มีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็น
ที(สงสยัว่าขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดกระทําผิดวินัย 
ให ้ผ/ช มีหน้าที( ตอ้งรายงานให ้ผ/ช. ซึ(งมีอํานาจส ั (ง
บรรจุ....ทราบโดยเรว็ และให ้ผ/ช. ซึ(งมีอาํนาจส ั (งบรรจุ...
ดําเนินการตาม พ.ร.บ. นี9  โดยเร็ว ดว้ยความยุติธรรม 
และโดยปราศจากอคติ
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ตัวอย่างอาํนาจผูกพนัตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การตัวอย่างอาํนาจผูกพนัตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี+ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พปฏิบัติเกี+ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พ..ศศ. . ๒๕๓๙๒๕๓๙

ตัวอย่างอาํนาจผูกพนัตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การตัวอย่างอาํนาจผูกพนัตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี+ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พปฏิบัติเกี+ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พ..ศศ. . ๒๕๓๙๒๕๓๙

�  ขอ้ ๘ เมื(อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรฐัแห่งใด 
และหวัหน้าหน่วยงานของรฐัแห่งนั9นมีเหตุอนัควรเชื(อว่าเกิด
จากการกระทําของเจา้หน้าที(หน่วยงานของรฐัแห่งนั9น ให ้
หวัหน้าหน่วยงานของรฐัดงักล่าว แต่งตั/งคณะกรรมการสอบ
ขอ้เท็จจริงความรบัผิดทางละเมิดขึ9 นคณะหนึ( ง โดยไม่ชกัชา้ 
เพื(อพิจารณาเสนอความเห็นเกี(ยวกบัผูต้อ้งรบัผิดและจาํนวน
ค่าสนิไหมทดแทนที(ผูน้ั9นตอ้งชดใช้

�ละเลยหนา้ที(หรอืไม่
     คดีปฏเิสธคาํขอจดทะเบยีนรถ Taxi Meter

คดีปฏเิสธคาํขอจดทะเบยีนสมรส

การตรวจสอบการใช้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจผูกพนัของเจา้หนา้ที(การตรวจสอบการใช้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจผูกพนัของเจา้หนา้ที(
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เป็นอาํนาจที(กฎหมายกาํหนดใหเ้จา้หนา้ที(มีอสิระ

ที(จะเลอืกตดัสนิใจว่าเมื(อมีขอ้เทจ็จรงิใดเกดิขึ9น

แลว้จะวนิิจฉยัส ั (งการหรอืไม่ อยา่งไร

“ดลุพนิิจ” กบั “อาํเภอใจ”

อาํนาจดุลพนิิจอาํนาจดุลพนิิจ  ((Discretionary Power)Discretionary Power)  อาํนาจดุลพนิิจอาํนาจดุลพนิิจ  ((Discretionary Power)Discretionary Power)  

�  อาํนาจดลุพนิิจเป็นสิ(งชั (วรา้ย (Evil) 
      แต่เป็นสิ(งชั (วรา้ยที(จาํเป็น (Necessary Evil)

        ดลุพนิิจอาจถกูใชอ้ยา่งมีประโยชน์
      หรอือยา่งกดขี(กไ็ด ้อยตุธิรรมหรอืยตุธิรรมกไ็ด ้
      ตามอาํเภอใจหรอืชอบดว้ยเหตผุลกไ็ด ้
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เหตุผลที+ให้ฝ่ายปกครองมอีาํนาจดุลพนิิจเหตุผลที+ให้ฝ่ายปกครองมอีาํนาจดุลพนิิจเหตุผลที+ให้ฝ่ายปกครองมอีาํนาจดุลพนิิจเหตุผลที+ให้ฝ่ายปกครองมอีาํนาจดุลพนิิจ
�  ขอ้จาํกดัในการตรากฎหมาย
      ไม่อาจกาํหนดขอ้เทจ็จรงิ / รายละเอยีดได ้
       ทกุเรื(อง
�  ไม่ใหก้ฎหมายแข็งกระดา้งจนอาจกอ่ใหเ้กดิ
      ความไม่ยตุธิรรม
      การกระทาํความผิดวนิยักบัการลงโทษทางวนิยั

ตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

�  มาตรา ๙๖ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดกระทาํผิด
วินัยไม่รา้ยแรง ให ้ผ/ช มีอํานาจส ั (งลงโทษภาคทณัฑ ์
ตดัเงินเดือน หรือลดขั9นเงินเดือน ตามควรแก่กรณี
ใหเ้หมาะสมกบัความผดิ
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ตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)

ตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)

�  มาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ( ง  ข ้าราชการผู ้ใด
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร ้ายแรงจนถูกตั9ง
กรรมการสอบสวน.... ผ/ช มีอาํนาจส ั (งพกัราชการ
หรือใหอ้อกจากราชการไวก้่อน เพื(อรอฟังผลการ
สอบสวนหรอืพจิารณาหรอืผลแหง่คดีได ้

อาํนาจผูกพนัและอาํนาจดุลพนิิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยอาํนาจผูกพนัและอาํนาจดุลพนิิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี+ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พหลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี+ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พ..ศศ. . ๒๕๓๙๒๕๓๙

อาํนาจผูกพนัและอาํนาจดุลพนิิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยอาํนาจผูกพนัและอาํนาจดุลพนิิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี+ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พหลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี+ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พ..ศศ. . ๒๕๓๙๒๕๓๙

�  ขอ้ ๑๘ เมื(อกระทรวงการคลงัพิจารณาเสร็จแลว้ ให ้
ผูแ้ต่งต ั9งมีคาํส ั!งตามความเห็นของกระทรวงการคลงั และแจง้
คําส ั (งนั9นใหผู้ท้ี( เกี(ยวขอ้งทราบ แต่กรณีที(หน่วยงานของรฐั
ที(เสียหายเป็นราชการส่วนทอ้งถิ(น......ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือ
ผูก้ํากบัดูแล......วินิจฉัยส ั!งการใหห้น่วยงานของรฐัดงักล่าว
ปฏบิตัติามที!เหน็ว่าถูกตอ้ง
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การตรวจสอบการใช้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจดลุพนิิจของเจา้หนา้ที(การตรวจสอบการใช้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจดลุพนิิจของเจา้หนา้ที(

(๑) ใช้อาํนาจเกินขอบเขตที	กฎหมายกาํหนดหรือไม่

(๒) ใช้อาํนาจฝ่าฝืนระเบียบที	วางไว้หรือไม่

(๓) ใช้อาํนาจอย่างมีเหตผุลเพียงพอหรือไม่

(๔) ใช้อาํนาจบิดเบือนวตัถปุระสงคข์องกฎหมายหรือไม่ 

ใช้อาํนาจเกินขอบเขตที	 ก.ม. กาํหนด

คดีการเข้าเรียนโรงเรียนพลตาํรวจ

       กบัความประพฤติของพ่อ แม่

ใช้อาํนาจโดยไม่มีเหตผุลเพียงพอ

คดีสั 	งให้ข้าราชการเข้ามาอยู่ใน

       บา้นพกัของราชการ 
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    วตัถปุระสงคข์องพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารเพื(อ
ความมั (นคงแข็งแรงของอาคาร ดงันั9น การส ั (งใหร้ื9อ
ถอนอาคารที(กอ่สรา้งโดยไม่ไดร้บัอนุญาตโดยไม่
คาํนึงถงึความแข็งแรงของอาคารที(กอ่สรา้ง เป็นการ
ใชด้ลุพนิิจโดยบิดเบือนวตัถปุระสงคข์องกฎหมาย 
เป็นคาํส ั (งที(ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฏีกา ที+ ๙๕๐/๒๕๐๙

กรณีศึกษาที( ๑ : ใชอ้าํนาจอย่างมีเหตผุล
                    เพยีงพอหรอืไม่

 คดีหมายเลขแดงที( ๕๔๕/๒๕๔๘ ศาลปกครองกลาง

 นางสาวสริภิาส  ชินวงศ ์                               ผูฟ้้องคดี
 ปลดักรุงเทพมหานคร กบัพวก รวม ๗ คน           ผูถ้กูฟ้องคดี
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ผูฟ้้องคดีเป็นขา้ราชการกรุงเทพฯ ตําแหน่ง เจา้หน้าที(
งานรกัษาความสะอาด ระดบั ๖ ถูกผูถู้กฟ้องคดีที( ๒ (ผอ.เขต)
มีคาํส ั (งใหผู้ฟ้้องคดีไปปฏบิตัิหนา้ที(ประจาํสาํนกังานฯ โดยใหท้ํา
หน้าที(ตามที( ผ/ช มอบหมาย เนื( องจากผูฟ้้องคดีมีพฤติกรรม
ทํางานร่วมกบัผูอ้ื(นไม่ไดแ้ละกระดา้งกระเดื(องต่อ ผ/ช  แต่ใน
ความเป็นจรงิ ไม่ไดม้อบหมายหนา้ที(ใด ๆ 
        ผูฟ้้องคดีขอใหศ้าลพิพากษาเพิกถอนคําส ั (งฯ และให ้
มอบหมายหน้าที( ใหผู้ฟ้้องคดีปฏิบตัิตามมาตรฐานกําหนด
ตาํแหน่งฯ

 กรณีศึกษาที( ๑ : (ต่อ)
เหน็ว่า ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง (Job 

Description) ผูฟ้้องคดีตอ้งปฏบิตัิงานดา้นรกัษา
ความสะอาด การไม่ใหผู้ฟ้้องคดีปฏบิตัิหนา้ที(ดงักลา่วเป็น
การประจาํ และแต่งต ั9งใหผู้ฟ้้องคดีไปดาํรงตาํแหน่งที(ยงัไม่ได ้
กาํหนดมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งไว ้โดยใหท้าํงานตามที(ไดร้บั
มอบหมายเป็นคร ั9งคราว ถา้ไม่มอบหมายกไ็ม่มีงานใหท้าํ 
เป็นการใชด้ลุพนิิจโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
         พพิากษาเพกิถอนคาํส ั (งฯ ดงักลา่ว 
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 กรณีศึกษาที( ๒  : ใชอ้าํนาจฝ่าฝืนระเบยีบ
                      ที(กาํหนดไวห้รอืไม่

 คดีหมายเลขแดง ที( อ.๔๑/๒๕๔๘ ศาลปกครองสูงสดุ
       

 นางอนงค์สิริ หรือเอยีดสิริ ถาด ี                                ผู้ฟ้องคดี
 สํานักงานเขตพื$นที+การศึกษาสกลนคร เขต ๑ ที+ ๑
 นายวรีะ พรหมภกัด ีที+ ๒                                    ผู้ถูกฟ้องคดี

 ผูฟ้้องคดีฟ้องว่า ผูถู้กฟ้องคดีที( ๒ กล ั (นแกลง้และ
ไม่ดาํเนินการประเมินผลการปฏบิตัิงานของผูฟ้้องคดี
ตามขั9นตอนฯ และไม่แจง้ผลการประเมินใหผู้ฟ้้องคดี
ทราบ และใชอ้าํนาจพจิารณาความดีความชอบเพยีงฝ่าย
เดียว แลว้เสนอผูถ้กูฟ้องคดีที( ๑ เป็นเหตใุหผู้ถ้กูฟ้องคดี
ที( ๑ มีคาํส ั (ง ที( ๑๖๕/๒๕๔๒ ลว. ๑๗ กนัยายน ๒๕๔๒ 
เลื(อนขั9นเงนิเดือนใหผู้ฟ้้องคดี ๐.๕ ขั9น 
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กรณีศึกษาที( ๒  : (ต่อ)

(๓) ใหพ้พิากษาใหเ้พกิถอนคาํส ั (งฯ เฉพาะสว่นผูฟ้้องคดี

       

(๑) ตาม กฎ ก.ค. ฉบับที+ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และหนังสือ ก.พ. ที+ 
นร ๐๗๐๘.๑/ว๑๖ ลว ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ กําหนดให้ตั$งคณะกรรมการ
ประเมินฯ ตามแบบประเมินฯ ที+ ก.ค. กําหนด และแจ้งผลการประเมินฯ 
ให้ผู้ถูกประเมินฯ ทราบเพื+อนําไปปรับปรุงแก้ไข และทําการประเมินฯ ปี
ละ ๒ ครั$ ง โดยมีระยะเวลาห่างกันพอสมควร เมื+อฟังว่าไม่ได้ดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

(๒) ส่วนข้อกล่าวหาที+ว่าผู้ฟ้องคดีไม่อุทศิเวลาให้ราชการ มีประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม เมื+อไม่ปรากฏว่าได้มีการดําเนินการทางวินัยหรือได้ว่ากล่าว
ตักเตือน จึงเป็นการนําข้อเท็จจริงที+ยงัไม่มีเหตุผลและหลักฐานเพยีงพอ 

  กรณีศึกษาที( ๓  : ใชด้ลุพนิิจโดยไม่คาํนึงถงึ
                       ความเป็นธรรม

  คดีหมายเลขแดงที( ๘๔๒/๒๕๔๗ ศาลปกครองกลาง

 นางวลกัษณ์  มะนาวงษ ์กบัพวกรวม ๗ คน                      ผูฟ้้องคดี
 นายกเทศมนตรตีาํบลชุมแพ                              ผูถ้กูฟ้องคดี
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ผูฟ้้องคดีเป็นลูกจา้งประจําเทศบาลตําบลชุมแพ 
ถูกผูถู้กฟ้องคดีมีคําส ั (งเลิกจา้ง (๑) เนื( องจากจํานวน
ลู ก จ ้ า ง มี เ กิ น อ ั ต ร า ที( กํ า ห น ด ไ ว ้ ใ น ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจา้งลูกจา้งของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถิ(น พ.ศ. ๒๕๓๖ และ (๒) ผูถู้ก
ฟ้องคดีไม่มีงบประมาณเพยีงพอที(จะจา่ยค่าจา้งประจาํได ้
ตลอดปี

  

         (๔) เป็นการใชดุ้ลพนิิจโดยไม่คาํนึงถงึความเป็นธรรม จงึเป็นการใช้
ดุลพนิิจโดยมิชอบ

(๑) แม้คําสั+ งจ้างลูกจ้างทั$ง ๒๕ คน จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื+องจากมีจํานวนเกนิอตัราที+กาํหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ+น พ.ศ. 
๒๕๓๖ แต่ไม่ได้เกดิจากความผดิของผู้ฟ้องคดี 

(๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กาํหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีอาจ
ทาํความตกลงกบัปลดักระทรวงมหาดไทยในกรณดีังกล่าวได้

           (๓) ผู้ถูกฟ้องคดีมงีบประมาณเพยีงพอที+จะจ่ายค่าจ้างประจําได้
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  กรณีศึกษาที( ๔  : ใชด้ลุพนิิจโดยไม่มีเหตผุล
เพยีงพอ

คดีหมายเลขแดงที( อ. ๑๗๑/๒๕๕๔ ศาลปกครองสูงสดุ

 นางสาววรลกัษณ์ รตัตกิาลชลากร                                 ผูฟ้้องคดี
 ผอ. สนง. เขตพื9นที(การศึกษาฯ เขต ๒                   ผูถ้กูฟ้องคดี

ผูฟ้้องคดีเป็นขา้ราชการครู ตําแหน่งอาจารย ์๓ 
ระดบั ๘ ไดเ้ลื(อนขั9นเงินเดือน ๐.๕ ขั9น ตามคําส ั (งของ
ผูถู้กฟ้องคดี ที( ๑๑๔/๒๕๔๖ ลงวนัที( ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
เนื(องจากผูฟ้้องคดีอยู่ในระหว่างการประเมินฯ เป็นระดบั 
๙ ซึ(งหากผ่านการประเมินฯ ก็จะไดร้บัการเลื(อนขั9น
เงินเดือนยอ้นหลงัถึงวนัที(ส่งผลงาน การนําเม็ดเงินมา
เลื(อนขั9นพิเศษใหผู้ฟ้้องคดีก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ผูอ้ื(น 
(ทาํใหเ้สยีโควตา้) 
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ขอ้เทจ็จรงิ
(๑) ผูฟ้้องคดีมีผลการประเมินฯ รอ้ยละ ๙๑
(๒) มีผูท้ี(ไดร้บัการเลื(อนขั9น ๑ ขั9น จํานวน ๑๒๒ 

ราย โดยมีผลการประเมินฯ ตํ (ากว่าผูฟ้้องคดี ๓๗ ราย 
(๓) ไม่ปรากฏว่าผูฟ้้องคดีลาเกิน / มีขอ้บกพร่อง

เรื(องวนิัยหรอืความประพฤต ิ
(๔) ไม่ปรากฏเหตุผลในการพิจารณาว่าเหตุใดผู ้

ฟ้องคดีควรได ้๐.๕ ขั9น 

พิพากษาใหเ้พิกถอนของผูถู้กฟ้องคดี ที( ๑๑๔/
๒๕๔๖ ลงวนัที( ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ เฉพาะรายผูฟ้้องคดี
แลว้ใหป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานใหม่ใหถู้กตอ้งตาม
ระเบยีบและกฎหมายที(เกี(ยวขอ้ง 
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      มาตรการตรวจสอบมาตรการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของความชอบด้วยกฎหมายของ

การกระทาํทางปกครองการกระทาํทางปกครอง

((๑๑) ) ตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองด้วยกนั ตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองด้วยกนั 

ผู้บงัคบับญัชา ผู้บงัคบับญัชา / / ผู้กาํกบัดูแลผู้กาํกบัดูแล

((๒๒) ) ตรวจสอบโดยองค์กรฝ่ายนอกตรวจสอบโดยองค์กรฝ่ายนอก

                  องค์กรอสิระ องค์กรอสิระ ((ปปชปปช. . ผู้ตรวจการแผ่นดนิ ฯลฯผู้ตรวจการแผ่นดนิ ฯลฯ

                องค์กรตุลาการ องค์กรตุลาการ ((ศาลศาล))
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ความสําคญัของการควบคมุโดยองค์กรตุลาการความสําคญัของการควบคมุโดยองค์กรตุลาการ

    ((๑๑)  )  ศาลมอีสิระในการปฏิบัติหน้าที+ศาลมอีสิระในการปฏิบัติหน้าที+
    ((๒๒) ) ทุกคาํร้องศาลต้องพจิารณาให้เสมอทุกคาํร้องศาลต้องพจิารณาให้เสมอ
    ((๓๓) ) วธีิพจิารณาคดเีป็นไปโดยเปิดเผยวธีิพจิารณาคดเีป็นไปโดยเปิดเผย
    ((๔๔) ) ศาลต้องให้เหตุผลประกอบคาํพพิากษาศาลต้องให้เหตุผลประกอบคาํพพิากษา
                                ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริง
                                ข้อกฎหมายที+ใช้วนิิจฉัยข้อกฎหมายที+ใช้วนิิจฉัย
                                  เหตุผลที+ใช้ในการวนิิจฉัยเหตุผลที+ใช้ในการวนิิจฉัย

ศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองชั$นต้น

ศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง

( ข้อพพิาท
ทางปกครอง )( ข้อพพิาท

ตามรัฐธรรมนูญ )

ศาล
ปกครอง
กลาง

ศาล
ปกครอง

ในภูมิภาค 

การจดัองค์กรและการบริหารงานกระบวนการยุตธิรรม

ศาลอุทธรณ์

ศาลฎกีา ศาลทหารสูงสุด

ศาลทหารชั$นต้น

ศาลทหารกลาง

ศาล
อาญาศึก

ศาลทหาร
( ข้อพพิาท คดีอาญาทหาร /

กม. ให้อยู่ในอํานาจ )

ศาลยุตธิรรม
( ข้อพพิาท

ทางแพ่งและอาญา )

ศาลชั$นต้น

ศาลอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์

 ศาลแพ่ง  ศาลอาญา  
  ศาลจังหวดั / แขวง
                        ฯลฯสนง.

ศาลรัฐธรรมนูญ
สนง.

ศาลยุตธิรรม
สนง.

ศาลปกครอง
หน่วยงานอสิระตามรัฐธรรมนูญฯ

                                                                                                       
                         ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญฯ พทุธศักราช 2540
                                          พทุธศักราช 2540

ระบบศาลคู่ (ขนานกนั)
ก่อนประกาศใช้

ภาค 1-9
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““ศาลปกครองศาลปกครอง””คอือะไรคอือะไร““ศาลปกครองศาลปกครอง””คอือะไรคอือะไร

องคก์รตลุาการที(มีอาํนาจพจิารณาพพิากษา
คดีปกครองตามมาตรา ๒๒๓ ของรฐัธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ(ง (๑) - (๖) แหง่ พ.ร.บ. 
จดัต ั9งศาลปกครองฯ พ.ศ.๒๕๔๒

ทาํไมตอ้งจดัตังศาลปกครองเป็นระบบศาลคู่

ระบบวิธี
พิจารณา
ระบบวิธี
พิจารณา ระบบกล่าวหา ระบบไตส่วน

คู่พิพาทคู่พิพาท เอกชน        เอกชน                  หน่วยงานของรฐั
เจา้หนา้ที�ของรฐั

ลักษณะ
ขอ้พิพาท
ลักษณะ
ขอ้พิพาท

ขอ้พิพาทกนัตามกฎหมายมหาชน
ที�รฐัมีอาํนาจเหนือเอกชน

จุดมุ่งหมาย
การ

พิจารณาคดี

จุดมุ่งหมาย
การ

พิจารณาคดี
ประโยชนข์องเอกชนดว้ยกนั
แพช้นะอยูที่�พยานหลกัฐาน

ขอ้พิพาทกนัตาม
กฎหมายเอกชนที�

เทา่เทียมกนั

เอกชน

ศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง

นอกจากประโยชนข์องเอกชนแลว้
ตอ้งใหเ้กิดดลุยภาพระหว่าง

ประโยชนส์าธารณะกบั
ประโยชนปั์จเจกชน



42

บทบญัญตัฯิ -ระเบียบฯ ที*สะทอ้นระบบไตส่วน

มาตรา ๕๕ วรรคสาม ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหา
ข้อเทจ็จริงได้ตามความเหมาะสม โดยจะรับฟังพยานบุคคล.....ฯลฯ....
นอกเหนือจากพยานหลกัฐานของคู่กรณไีด้ตามที+เห็นสมควร
มาตรา ๖๑ (๑) – (๕) อาํนาจตุลาการในการแสวงหาข้อเทจ็จริง

      ข้อ ๕ วรรคหนึ+ง วธีิพจิารณาคดีปกครองเป็นวธีิพจิารณาโดยใช้ระบบไต่สวน
      ข้อ ๕๐ ศาลมีอาํนาจแสวงหาข้อเทจ็จริงได้ตามความเหมาะสม....นอกเหนือ
              จากพยานหลกัฐานของคู่กรณทีี+ปรากฏในคําฟ้อง คําให้การ...ฯลฯ...
      ข้อ ๕๑ อาํนาจออกคําสั+งเรียกคู่กรณีหรือบุคคลที+เกี+ยวข้องมาให้ถ้อยคํา.....
      ข้อ ๕๔ เรียกให้ส่งเอกสารหรือพยานหลกัฐานใด ๆ แก่ศาล 

 
 

วิธีพิจารณาคดีตอ้งคาํนึงถงึประโยชนส์าธารณะ

มาตรา ๖๖ การกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื+อบรรเทาทุกข์ให้
คู่กรณีที+เกี+ยวข้องเป็นการชั+วคราวก่อนการพิพากษา ไม่ว่าจะมีคําร้อง
ขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่.....ให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของ
หน่วยงานทางปกครอง....และปัญหาอุปสรรคที+อาจเกิดขึ$นแก่การ
บริหารงานของรัฐประกอบด้วย

      ข้อ ๗๒ วรรคสาม การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั+งทางปกครองนั$น
      ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ 
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มาตรา มาตรา ๒๒๓ ๒๒๓ วรรคหนึ(งวรรคหนึ(งมาตรา มาตรา ๒๒๓ ๒๒๓ วรรคหนึ(งวรรคหนึ(ง
คู่กรณี : คดีพพิาทระหว่างหน่วยราชการ รฐัวสิาหกจิ
         องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ(น หรอืองคก์รตาม
         รฐัธรรมนูญ หรอืเจา้หนา้ที(ของรฐักบัเอกชน
         หรอืระหว่างหน่วยราชการ.....ฯลฯ......ดว้ยกนั
เหตแุห่งขอ้พพิาท : อนัเนื(องมาจากการใชอ้าํนาจทาง
         ปกครองตามกฎหมาย หรอืเนื(องมาจากการ
         ดาํเนินกจิการทางปกครองของ....ฯลฯ......
         ท ั9งนี9  ตามที(กฎหมายบญัญตัิ

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที8ของรัฐกระทาํการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที8ของรัฐละเลยต่อหน้าที8หรือปฏิบัตหิน้าที8ล่าช้า
การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื8นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที8ของรัฐ
สัญญาทางปกครอง
คดทีี8กฎหมายกาํหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที8ของรัฐฟ้องคดต่ีอศาล
เพื8อบังคบัให้บุคคลต้องกระทาํหรือละเว้นกระทาํอย่างหนึ8งอย่างใด
เรื8องที8มีกฎหมายกาํหนดให้อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครอง
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ศาลปกครองมีอาํนาจกาํหนดคาํบงัคบั ดงันี

1. สั+งให้เพกิถอนกฎ  คาํสั+งทางปกครองหรือห้ามการกระทาํ
2. สั+งให้ปฏบัิติหน้าที+ภายในระยะเวลาที+กาํหนด
3. สั+งให้ใช้เงิน ส่งมอบทรัพย์สิน กระทาํการหรืองดเว้นกระทาํการ
4. สั+งให้ถือปฏบัิติต่อสิทธิหรือหน้าที+ของบุคคล
5. สั+งให้บุคคลกระทาํการหรือละเว้นกระทาํการ
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หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครองหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง

และการใชด้ลุพนิจิของฝ่ายปกครองและการใชด้ลุพนิจิของฝ่ายปกครอง

แนวบรรยายแนวบรรยาย

เรื"องเรื"อง

ดรดร..วีระ  จุฑาคุปต์วีระ  จุฑาคุปต์

หวัหนา้สาขาวิชารฐัหวัหนา้สาขาวิชารฐัประศาสนประศาสนศาสตร ์ ศาสตร ์ มจรมจร..ตากตาก

กฎหมายปกครองคอืกฎหมายปกครองคอื

กฎหมายใด มีขอบเขตกฎหมายใด มีขอบเขต

แค่ใหนแค่ใหน  อย่างไรอย่างไร
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กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที"กาํหนดขอบเขต กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที"กาํหนดขอบเขต 

อาํนาจ หนา้ที"ของหน่วยงานทางปกครองอาํนาจ หนา้ที"ของหน่วยงานทางปกครอง

และเจา้หนา้ที"ของรฐัว่า มีขอบเขตแค่ไหน มีวิธีการและเจา้หนา้ที"ของรฐัว่า มีขอบเขตแค่ไหน มีวิธีการ

และข ั/นตอนในการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ที"น ั/นและข ั/นตอนในการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ที"น ั/น

อย่างไร ท ั/งนี/  เพื"อใหเ้กดิประสทิธิภาพในการบงัคบัอย่างไร ท ั/งนี/  เพื"อใหเ้กดิประสทิธิภาพในการบงัคบั

ใชก้ฎหมายและคุม้ครองสทิธิ เสรภีาพของใชก้ฎหมายและคุม้ครองสทิธิ เสรภีาพของ

ประชาชนประชาชน

ความแตกต่างในการศกึษากฎหมายปกครองความแตกต่างในการศกึษากฎหมายปกครอง

กบัประมวลกฎหมาย กบัประมวลกฎหมาย 

((กฎหมายสี"มุมเมืองกฎหมายสี"มุมเมือง))
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ความหมายของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายที 	กาํหนดหลกัเกณฑข์องที 	มา อาํนาจหน้าที 	
และความสมัพนัธข์องสถาบนัทางการเมืองและความสมัพนัธ์
ระหว่างผูป้กครองและผูถ้กูปกครอง

กฎหมายรฐัธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง
กฎหมายภาษี
กฎหมายอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / แพ่ง

ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

  กฎหมายที	กาํหนดรปูแบบการปกครอง
ประเทศ กาํหนดองคก์รที	ใช้อาํนาจอธิปไตย 
กาํหนดที 	มา อาํนาจ หน้าที 	 และความสมัพนัธ์
ระหว่างองคก์รดงักล่าว รวมทั $งการรบัรองสิทธิ 
เสรีภาพของราษฎร
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กฎหมายปกครองกบักฎหมายปกครองกบั

หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการ

กระทาํทางปกครองกระทาํทางปกครอง

หลกั หลกั : : ใหอ้าํนาจ ใหอ้าํนาจ จนทจนท. . กระทาํการเพื"อกระทาํการเพื"อ

ประโยชนส์าธารณะ ในขณะที"สทิธิของประโยชนส์าธารณะ ในขณะที"สทิธิของ

ปัจเจกชนตอ้งไดร้บัการคุม้ครองปัจเจกชนตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง

ชาวสม่ีวงขู่ฟ้องศาลปกครองชาวสม่ีวงขู่ฟ้องศาลปกครอง

โวยสวนกุหลาบไล่ครฝึูกสอนเพศที" โวยสวนกุหลาบไล่ครฝึูกสอนเพศที" ๓ ๓ 

พน้ร ั/วโรงเรยีนพน้ร ั/วโรงเรยีน
((นสพนสพ..โพสต์โพสตทู์ทูเดย์เดย ์ ฉบบัวนัที" ฉบบัวนัที" ๘ ๘ มิถุนายน มิถุนายน ๒๕๕๕๒๕๕๕))
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ศาลปกครองเชยีงใหม่มีคาํพพิากษาเมื"อศาลปกครองเชยีงใหม่มีคาํพพิากษาเมื"อวนัทวนัทที" ที" ๙ ๙ 

สงิหาคม สงิหาคม ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ใหเ้พกิถอนประกาศเทศบาลใหเ้พกิถอนประกาศเทศบาล

นครเชยีงใหม่ เรื"อง ระเบยีบและหลกัเกณฑก์ารนครเชยีงใหม่ เรื"อง ระเบยีบและหลกัเกณฑก์าร

ประกวดกระทงใหญ่ ประจาํปี ประกวดกระทงใหญ่ ประจาํปี ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ซึ"งกาํหนดให้ซึ"งกาํหนดให้

ผูน้ ั"งประกอบกระทงผูน้ ั"งประกอบกระทง

เฉพาะสภุาพสตรีหรือสภุาพบุรุษเท่าน ั�นเฉพาะสภุาพสตรีหรือสภุาพบุรุษเท่าน ั�น

((หา้มกะเทยน ั"งกระทงหา้มกะเทยน ั"งกระทง))

คาํพพิากษาศาลปกครองกลางคาํพพิากษาศาลปกครองกลาง

((คดหีมายเลขแดงที" คดหีมายเลขแดงที" ๑๕๔๐๑๕๔๐//๒๕๕๔๒๕๕๔))

เมื"อวนัที" เมื"อวนัที" ๑๓ ๑๓ กนัยายน กนัยายน ๒๕๕๔๒๕๕๔

ที"ระบใุนใบ ที"ระบใุนใบ สคสค..๔๓ ๔๓ สาํหรบัผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืก

ทหารที"แปลงเพศว่า ทหารที"แปลงเพศว่า 

““เป็นโรคจติถาวรเป็นโรคจติถาวร””
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สภาเทศบาลแห่งเมือง สภาเทศบาลแห่งเมือง PazardzhikPazardzhik ประเทศบลัแกเรยี ประเทศบลัแกเรยี 

ตราเทศบญัญติัหา้มการแสดงออกของบคุคลที"มีลกัษณะตราเทศบญัญติัหา้มการแสดงออกของบคุคลที"มีลกัษณะ

เบี"ยงเบนทางเพศ เบี"ยงเบนทางเพศ ((gaysgays) ) ในที"สาธารณะในที"สาธารณะ

ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉยัว่า เทศบญัญติัดงักล่าว มีลกัษณะที"ศาลปกครองสงูสดุวินิจฉยัว่า เทศบญัญติัดงักล่าว มีลกัษณะที"

เป็นการจาํกดัสทิธิ เสรีภาพบคุคล และเป็นการเลอืกปฏบิติัที"เป็นการจาํกดัสทิธิ เสรีภาพบคุคล และเป็นการเลอืกปฏบิติัที"

ไม่เป็นธรรมต่อบคุคลที"มีวิถทีางเพศที"แตกต่างไปจากตน จงึไม่เป็นธรรมต่อบคุคลที"มีวิถทีางเพศที"แตกต่างไปจากตน จงึ

เป็นเทศบญัญติัที"มีอคติ และแสดงออกถงึทรรศนะในทางเป็นเทศบญัญติัที"มีอคติ และแสดงออกถงึทรรศนะในทาง

อตัอตัวิสยัต่อกลุ่มบคุคลรกัร่วมเพศ จงึไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  วิสยัต่อกลุ่มบคุคลรกัร่วมเพศ จงึไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

     บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครอง

ตามกฎหมายเท่าเทียมกนั

หลกัความเสมอภาคตามมาตรา หลกัความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ๓๐ รธนรธน..หลกัความเสมอภาคตามมาตรา หลกัความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ๓๐ รธนรธน..

การเลอืกปฏบิตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตุ
จากความแตกตา่งในเรื(อง...เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกาย....
จะกระทาํมิได ้ 
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หลกัการกระทาํโดยชอบดว้ยกฎหมายหลกัการกระทาํโดยชอบดว้ยกฎหมาย

ครอบคลมุครอบคลมุทุกองคก์รของรฐัทุกองคก์รของรฐัที"ใชอ้าํนาจที"ใชอ้าํนาจ

อธิปไตยอธิปไตย

มาตรา มาตรา ๓ ๓ วรรคสอง แห่งรฐัธรรมนูญฯ วรรคสอง แห่งรฐัธรรมนูญฯ ๒๕๕๐๒๕๕๐

            การปฏบิติัหนา้ที"ของการปฏบิติัหนา้ที"ของรฐัสภารฐัสภา  คณะรฐัมนตรีคณะรฐัมนตรี  

ศาลศาล  รวมทั/งรวมทั/งองคก์รตามรฐัธรรมนูญองคก์รตามรฐัธรรมนูญและและหน่วยงานหน่วยงาน

ของรฐัของรฐั  ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรมตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม
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การจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐั

นติิบญัญติันติิบญัญติั บรหิารบรหิาร ตุลาการตุลาการ

รฐับาลรฐับาล//ฝ่ายปกครองฝ่ายปกครอง องคก์รอสิระองคก์รอสิระ

ส่วนราชการส่วนราชการ

รฐัวิสาหกจิรฐัวิสาหกจิ

หน่วยงานอื"น

กก..กก..ตต..

ปป..ปป..ชช..

ค.ต.ง.

ฯลฯ

ศาลรฐัธรรมนูญศาลรฐัธรรมนูญ

ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรม

ศาลปกครอง

ศาลทหาร

(๑) กรณีการใชอ้าํนาจของฝ่ายนิติบญัญตัิ

    ตอ้งตรากฎหมายตอ้งเป็นไปตามบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญ

(๑) กระบวนการ / ขั9นตอน : ตอ้งถกูตอ้งและชอบดว้ยกฎหมาย

(๒) เนื9 อหา : เป็นดลุพนิิจโดยไม่มีขอบเขตหรอืไม่ 

    องคก์รตรวจสอบ : ศาลรฐัธรรมนูญ

    คาํวินิจฉยัศาลรฐัธรรมนูญที( ๒ - ๔/๒๕๕๑ องคป์ระชุมไม่ครบ
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(๒) กรณีการใชอ้าํนาจของฝ่ายตลุาการ
    ตอ้งพจิารณาพพิากษาใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย

(๑) ชอบดว้ยวธิีพจิารณาคดี
(๒) ชอบดว้ยเนื9 อหา : การรบัฟังขอ้เท็จจรงิ

 การปรบัใชข้อ้กฎหมาย
 การใชดุ้ลพนิิจวินิจฉยัขอ้เท็จจรงิ /
 ขอ้กฎหมาย อยา่งมีเหตมีุผล 

    องคก์รตรวจสอบ : โดยชั9นศาลที(สูงกวา่

(๓) กรณีการใชอ้าํนาจของฝ่ายบรหิาร

การกระทาํทางปกครอง = การใชอ้าํนาจทางปกครอง

                                      ตามกฎหมาย หรอื การดําเนิน

                                      กจิการทางปกครองของหน่วยงาน / 

                                      เจา้หนา้ที(ของรฐั

     (มาตรา ๒๒๓ รธน. ๒๕๕๐) 



10

(๓) หลกัการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํของ

    ฝ่ายบรหิาร

(๑) “มี” กฎหมายใหอ้าํนาจกระทาํการไวห้รอืไม่

    (๒) กระทาํภายใน “กรอบ” ที(กฎหมายกาํหนดไวห้รอืไม่

องคก์รตรวจสอบ : องคก์รตลุาการ (ศาล)

ศาลยตุิธรรม / ศาลปกครอง

ความประสงคข์องโจทก ์(ผูฟ้้องคดี) 

ในระบบสมบูรณาญาสทิธิFราชยถ์อืว่าพระมหากษตัรยิอ์ยู่

เหนือกฎหมาย ขุนนางซึ(งช่วยเหลอืพระมหากษตัรยิใ์น

การปกครองจงึอยู่เหนือกฎหมายดว้ย กฎหมายจงึไม่ใช้

บงัคบักบัขุนนาง แต่ใชบ้งัคบัเฉพาะกบัราษฎรเท่านั9น

ระบบราชาธิปไตย (Monarchy System) 

ความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทางความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทาง
ปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย

ความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทางความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทาง
ปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย
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ความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทางความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทาง
ปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย

ความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทางความเป็นมาของแนวความคิดเกี(ยวกบัหลกัการกระทาํทาง
ปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย

ในระบบประชาธปิไตยถอืว่าอาํนาจในการปกครอง
ประเทศเป็นของปวงชนและมอบหมายใหผู้ป้กครองใช้
อาํนาจนั9นแทนตน ผูป้กครองจงึตอ้งรบัผิดชอบต่อ
ประชาชน และตอ้งกระทาํการตามที(กฎหมายใหอ้าํนาจ
และตอ้งทาํภายใตก้รอบที(กฎหมายใหก้ระทาํเท่านั9น

ระบบประชาธปิไตย (Democracy System) 

หลักนิติรัฐ หลักนิติรัฐ ((Legal State)Legal State)

  แม้ในระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร แม้ในระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร ((Civil Law) Civil Law) มีปรัชญามีปรัชญา
พื$นฐานว่า รัฐกระทําเพื+อส่วนรวม จึงสร้างหลักกฎหมายพื$นฐานว่า รัฐกระทําเพื+อส่วนรวม จึงสร้างหลักกฎหมาย
สารบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที+ของรัฐมีอํานาจสารบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที+ของรัฐมีอํานาจ
เหนือเอกชนก็ตาม แต่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที+ของรัฐเหนือเอกชนก็ตาม แต่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที+ของรัฐ
ต้องกระทําการตามที+กฎหมายให้อาํนาจไว้เท่านั$นต้องกระทําการตามที+กฎหมายให้อาํนาจไว้เท่านั$น

กฎหมายจงึเป็น กฎหมายจงึเป็น ““แหล่งที+มาแหล่งที+มา” ” ของการใช้อาํนาจของการใช้อาํนาจ
และกฎหมายเป็น และกฎหมายเป็น ““ข้อจาํกดัข้อจาํกดั” ” ของการใช้อาํนาจของการใช้อาํนาจ
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หลกันิติรฐั หลกันิติรฐั ( ( Legal  StateLegal  State  )) หลกันิติรฐั หลกันิติรฐั ( ( Legal  StateLegal  State  )) 

       มกีฎหมายใหอ้าํนาจไวห้รอืไม่
ป้ายหา้มจอดรถ ฝ่าฝืนลอ็คลอ้ ของตาํรวจจราจร
ป้ายหา้มจอดรถ ฝ่าฝืนลอ็คลอ้ ของมหาวทิยาลยัฯ

 

      ตอ้งกระทาํการภายใตก้รอบที(กฎหมายใหอ้าํนาจไว ้
      ระเบียบสภามหาวิทยาลยัฯ กาํหนดใหท้าํประกนัสุขภาพ

ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เรื(อง การลงทะเบียนเรยีน
      การยกเลิกการประกวดราคากอ่สรา้งอาคารเรยีน

หลกันิติรฐั หลกันิติรฐั ( ( Legal  StateLegal  State  )) หลกันิติรฐั หลกันิติรฐั ( ( Legal  StateLegal  State  )) 

����กฎหมายเป็น “แหลง่ที(มา” ของการใชอ้าํนาจ ⇒⇒⇒⇒ ทาํอะไรไดบ้า้ง

����กฎหมายเป็น “ขอ้จาํกดั” ของการใชอ้าํนาจ ⇒⇒⇒⇒  มขีอบเขตแค่ไหน

����“บคุคล”  (นาย ก.)  หาไดมี้อาํนาจไม่ 
แต่ “ตาํแหน่ง” (อธกิารบดี) ที(ตนดํารงอยู่ ทาํใหมี้อาํนาจ
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การกระทาํทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายการกระทาํทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย

((๑๑)     )     ฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองคอืใครคอืใคร

((๒๒)    )    ประเภทประเภทของการกระทาํทางปกครองของการกระทาํทางปกครอง

((๓๓)     )     เหตุเหตุของความไม่ชอบด้วยกฎหมายของความไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(๔)(๔) ระบบการระบบการตรวจสอบตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายความชอบด้วยกฎหมาย

                  ของการกระทาํทางปกครองของการกระทาํทางปกครอง

      ฝ่ายปกครองคอืใครฝ่ายปกครองคอืใคร

หน่วยงานทางปกครองหน่วยงานทางปกครอง

เจ้าหน้าที+ของรัฐเจ้าหน้าที+ของรัฐ
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การจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐัการจดัองคก์รของรฐั

นติิบญัญติันติิบญัญติั บรหิารบรหิาร ตุลาการตุลาการ

รฐับาลรฐับาล//ฝ่ายปกครองฝ่ายปกครอง องคก์รอสิระองคก์รอสิระ

ส่วนราชการส่วนราชการ

รฐัวิสาหกจิรฐัวิสาหกจิ

หน่วยงานอื"น

กก..กก..ตต..

ปป..ปป..ชช..

ค.ต.ง.

ฯลฯ

ศาลรฐัธรรมนูญศาลรฐัธรรมนูญ

ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรม

ศาลปกครอง

ศาลทหาร

(๑) การกระทาํในฐานะรฐับาล

(๑.๑) การกระทาํระหว่างฝ่ายบรหิารกบัฝ่ายนิติบญัญตัิ

(๑.๒) การกระทาํของรฐับาลในความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ

(๑.๓) การกระทาํในทางนโยบาย 

ขอ้ยกเวน้หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายขอ้ยกเวน้หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายขอ้ยกเวน้หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายขอ้ยกเวน้หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย

(๒) การกระทาํของรฐัในภาวะฉุกเฉินหรอืภาวะสงคราม
กรณีนัดหยดุงานในกจิการสาธารณูปโภคที(มีผลกระทบกบั

       คนสว่นใหญ่
กรณีไม่มีผูท้าํหนา้ที(นายกเทศมนตรใีนภาวะสงคราม  
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คาํส ั (งศาลปกครองสูงสุดที( ฟ.๒๓/๒๕๕๔

   ครม.ไดมี้มติเหน็ชอบโครงการปรบัโครงสรา้งหนี9 และฟื9 นฟูอาชีพ

เกษตรกรตามที(กระทรวงการคลงัเสนอ โดยมีมติกาํหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการปรบัโครงสรา้งหนี9 ของเกษตรกรใหก้องทุนฟื9 นฟูและ

พฒันาเกษตรกรไปดําเนินการออกกฎหรือระเบียบเพื(อแกไ้ขปญัหา

หนี9 สินของเกษตรกร มติ ครม. ดงักล่าว จึงเป็นเพียงนโยบายของ

รฐัในการช่วยเหลอืเกษตรกรดา้นเศรษฐกจิ 

กรณีการกระทาํทางนโยบายของรฐับาลกรณีการกระทาํทางนโยบายของรฐับาลกรณีการกระทาํทางนโยบายของรฐับาลกรณีการกระทาํทางนโยบายของรฐับาล

หน่วยงานทางปกครอง หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม 

       สว่นราชการที(เรยีกชื(ออยา่งอื(นและมีฐานะเป็นกรม 

       ราชการสว่นภูมภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ! น รฐัวิสาหกจิที(จดัต ั9ง

       โดย พ.ร.บ. หรอื พระราชกฤษฎกีา หรือหน่วยงานอื!นของรฐั

       และใหห้มายความรวมถงึหน่วยงานที(ไดร้บัมอบหมายใหใ้ช้

       อาํนาจทางปกครองหรอืใหด้ําเนินกจิการทางปกครอง

ฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใคร
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เจา้หนา้ที(ของรฐั หมายความว่า 

      (๑) ขา้ราชการ......หรือผูท้ี!ปฏบิตัิงานในหน่วยงานทางปกครอง 

      (๒) คณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พพิาท คณะกรรมการ หรอื

          บคุคลซึ(งมีกฎหมายใหอ้าํนาจในการออกกฎ คาํส ั (ง หรอื

          มติใด ๆ ที(มีผลกระทบต่อบคุคล

      (๓) บคุคลที(อยูใ่นบงัคบับญัชาหรอืในกาํกบัดูแลของ

          หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ที(ของรฐัตาม(๑)หรอื(๒)

ฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใคร ((ต่อต่อ))ฝ่ายปกครองคือใครฝ่ายปกครองคือใคร ((ต่อต่อ))

การการกระทาํกระทาํทางปกครองคอือะไรทางปกครองคอือะไร

การการใช้อํานาจทางปกครองใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมาย ตามกฎหมาย / / 
ดาํเนินดาํเนินกจิการกจิการทางปกครอง ทางปกครอง ((มาตรา มาตรา ๒๒๓ ๒๒๓ รธนรธน. . ๕๐๕๐))

อาจจะเป็นการอาจจะเป็นการกระทาํการ กระทาํการ ((มาตรา มาตรา ๙ ๙ วรรคหนึ+ง วรรคหนึ+ง ((๑๑))))

หรือหรืองดเว้นงดเว้นการกระทาํการ การกระทาํการ ((ละเลยต่อหน้าที+ ละเลยต่อหน้าที+ / / ปฏิบตัิปฏิบตัิ
หน้าที+ล่าช้า หน้าที+ล่าช้า ((มาตรา มาตรา ๙ ๙ วรรคหนึ+ง วรรคหนึ+ง ((๒๒))))
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ประเภทประเภทของการกระทาํทางปกครองมอีะไรบ้างของการกระทาํทางปกครองมอีะไรบ้าง

 (๑) การออกกฎ
         (๒) การคาํสั+งทางปกครอง
         (๓) การปฏิบตัิการทางปกครอง

      กฎคอือะไรกฎคอือะไร
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ความหมายของ “กฎ”  
ม. ๕ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง ๒๕๓๙
ม. ๓ พ.ร.บ.จัดตั$งศาลปกครองฯ ๒๕๔๒

“หมายความว่า พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัตท้ิองถิ+น ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือบทบัญญัตอิื+น ที+มีผลบังคบัเป็นการทั+วไปโดยไม่มุ่ง
หมายให้ใช้บังคบัแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”     

�กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ+นมีหนังสือแจ้งเวยีนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ+นถอืปฏิบัตเิกี+ยวกบัการเข้าอบรม / 
สัมมนาในหลกัสูตรที+จดัขึ$น
����สภามหาวทิยาลยัฯ ออกระเบียบกาํหนดให้นักศึกษาต้อง

ทําประกนัสุขภาพพร้อมการลงทะเบียนเรียน
 ����เทศบาล / อบต. ออกข้อบัญญตัท้ิองถิ+น

ตัวอย่าง “กฎ”
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      คาํสั+งทางปกครองคอือะไรคาํสั+งทางปกครองคอือะไร

ความหมายของ “คาํสั+งทางปกครอง”  
ม. ๕ พ.ร.บ.วธีิปฏิบัตริาชการทางปกครอง ๒๕๓๙

“หมายความว่า 
(๑) การใช้อาํนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที+ที+มีผลเป็นการ

สร้างนิตสัิมพนัธ์ขึ$นระหว่างบุคคลในอนัที+จะก่อ เปลี+ยนแปลง 
โอน สงวน ระงบัหรือมผีลกระทบต่อสถานะของสิทธิหรือ
หน้าที+ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั+วคราว เช่น การสั+ง
การ การอนุญาต....ฯลฯ... แต่ไม่หมายรวมถงึการออกกฎ

(๒) การอื+นที+กาํหนดในกฎกระทรวง”     
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  (๒) กฎกระทรวง ฉบบัที+ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
(๑) การดาํเนินการเกี+ยวกบัการจดัหาหรือให้สิทธิประโยชน์

(๑) การสั+งรับหรือไม่รับคาํเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี+ยน 
                 ให้เช่า ซื$อ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์

(๒) การอนุมัตสัิ+งซื$อ จ้าง เช่า ขาย ให้เช่า...ฯลฯ.....
(๓) การสั+งยกเลกิกระบวนการพจิารณาคาํเสนอ

                 หรือดาํเนินการอื+นใดในลกัษณะเดยีวกนั
(๔) การสั+งให้เป็นผู้ทิ$งงาน

(๒) การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา    

�    คาํสั+งของ ผ/ช. ไม่อนุมตัิให้เบกิค่าเช่าบ้าน 
 ����คาํสั+งให้ข้าราชการชดใช้ค่าเสียหายกรณกีระทาํ
      ละเมดิตามมาตรา ๑๒ พ.ร.บ. ความรับผดิทาง
      ละเมดิของเจ้าหน้าที+ ๒๕๓๙
      

ตัวอย่างของ “คําสั+งทางปกครอง” 
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    ����คาํสั+งอธิบดีกรมที+ดนิให้เพกิถอนโฉนดที+ดิน
             ตาม ม. ๖๑ ประมวลกฎหมายที+ดนิ
    ����คาํสั+งให้รื$อถอนอาคารของเจ้าพนักงานท้องถิ+น
           ตาม ม. ๔๒ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ 

����คาํสั+งไล่ข้าราชการออกจากราชการ

ตวัอย่างของคาํสั+งทางปกครอง

         ตวัอย่างคาํส ั (งทางปกครอง (ต่อ)
         ๑. ประกาศนายอาํเภอ เรื(อง ผลการเลอืกผูใ้หญ่บา้น
         ๒. ประธานสภาฯ ไม่อนุญาตใหส้มาชิกสภาฯ ลาป่วย

  ๓. คาํส ั (งเลื(อนขั9นเงนิเดือน
         ๔. มติสภาฯ ใหส้มาชิกสภาฯ สิ9นสดุสมาชิกภาพฯ

         ตวัอย่างคาํส ั (งทางปกครอง (ต่อ)
         ๑. ประกาศนายอาํเภอ เรื(อง ผลการเลอืกผูใ้หญ่บา้น
         ๒. ประธานสภาฯ ไม่อนุญาตใหส้มาชิกสภาฯ ลาป่วย

  ๓. คาํส ั (งเลื(อนขั9นเงนิเดือน
         ๔. มติสภาฯ ใหส้มาชิกสภาฯ สิ9นสดุสมาชิกภาพฯ
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ตัวอย่างคําสั+งทางปกครองตามกฎกระทรวงฯตัวอย่างคําสั+งทางปกครองตามกฎกระทรวงฯ

- การจัดทาํประกาศประกวดราคาจ้าง

(๑) กาํหนดคุณสมบัติอนัเป็นการตัดสิทธิเอกชนในการเสนอราคาไว้ล่วงหน้า

(๒) กาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาราคา

(๓) กาํหนดรายละเอยีดและคุณลกัษณะเฉพาะวสัดุ

                                             ฯลฯ

กระบวนการก่อนทาํสัญญาจ้าง (ต่อ)
- การพจิารณาผู้เสนอราคาจ้าง
(๑) ให้ความเห็นชอบผลการประกวดราคา
(๒) ยกเลกิการสอบราคาด้วยเหตุมผีู้เสนอราคาเพยีงรายเดียว
(๓) ยกเลกิการประกวดราคาโดยใช้ดุลพนิิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั
(๔) ไม่จ้างผู้เสนอราคาตํ+าสุดแต่จ้างผู้เสนอราคารายถัดไป
                                                ฯลฯ
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      ปฎบิัติปฎบิัตกิารทางปกครองคอือะไรการทางปกครองคอือะไร

  ปฏิบัติการทางปกครอง หมายถึง การกระทําปฏิบัติการทางปกครอง หมายถึง การกระทํา
ทางปกครองทั$งหลายที+ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง ทางปกครองทั$งหลายที+ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง 
((มิใช่กฎหรือคําสั+งทางปกครองมิใช่กฎหรือคําสั+งทางปกครอง) ) หรือเป็นการกระทําหรือเป็นการกระทํา
ทางกายภาพ ทางกายภาพ ((การปฏิบัติราชการโดยทั+วไปการปฏิบัติราชการโดยทั+วไป) ) ได้ได้ใช้ได้ได้ใช้
อาํนาจตามกฎหมายในการดาํเนินการอาํนาจตามกฎหมายในการดาํเนินการ

กรณกีารกาํหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยกรณกีารกาํหนดจุดก่อสร้างสะพานลอย
กรณมีาตรการบงัคบัทางปกครองกรณมีาตรการบงัคบัทางปกครอง

การเข้าไปรื$อถอนอาคารการเข้าไปรื$อถอนอาคาร
การยกรถที+จอดฝ่าฝืนคาํสั+งห้ามการยกรถที+จอดฝ่าฝืนคาํสั+งห้าม
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      เหตุของความไม่ชอบด้วยเหตุของความไม่ชอบด้วย
กฎหมายของการกระทาํทางกฎหมายของการกระทาํทาง

ปกครองมีเหตุใดบ้างปกครองมีเหตุใดบ้าง

เหตุของการกระทาํการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๙ วรรคหนึ8ง (๑))
•   ไม่มีอํานาจ หรือ นอกเหนืออํานาจ
•   ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
•   ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั;นตอน หรือวิธีการที8เป็นสาระสําคัญ
•   ไม่สุจริต หรือ เลือกปฏิบัติที8ไม่เป็นธรรม
•   สร้างขั;นตอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระเกินสมควร
•   ใช้ดุลยพนิิจโดยมิชอบ
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ดลุพนิิจของฝ่ายปกครอง

��      อาํนาจอาํนาจผกูพนั ผกูพนั 
          ((Mandatory Power)Mandatory Power)
����อาํนาจดุลพนิิจ อาํนาจดุลพนิิจ 
          ((Discretionary Power)Discretionary Power)

ประเภทของการใช้อาํนาจ 
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อาํนาจผูกพนั อาํนาจผูกพนั ((Mandatory Power)Mandatory Power)อาํนาจผูกพนั อาํนาจผูกพนั ((Mandatory Power)Mandatory Power)

เป็นอาํนาจที(กฎหมายกาํหนดไวว้า่เมื(อมี
ขอ้เทจ็จรงิใดเกดิขึ9นแลว้เจา้หนา้ที(จะตอ้ง
มีหนา้ที( (Duty) ตอ้งกระทาํการนั9น ๆ 

ตวัอย่างอาํนาจผูกพนัตาม พตวัอย่างอาํนาจผูกพนัตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ตวัอย่างอาํนาจผูกพนัตาม พตวัอย่างอาํนาจผูกพนัตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

�  มาตรา ๙๐ เมื!อ มีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็น
ที(สงสยัว่าขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดกระทําผิดวินัย 
ให ้ผ/ช มีหน้าที( ตอ้งรายงานให ้ผ/ช. ซึ(งมีอํานาจส ั (ง
บรรจุ....ทราบโดยเรว็ และให ้ผ/ช. ซึ(งมีอาํนาจส ั (งบรรจุ...
ดําเนินการตาม พ.ร.บ. นี9  โดยเร็ว ดว้ยความยุติธรรม 
และโดยปราศจากอคติ
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ตัวอย่างอาํนาจผูกพนัตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การตัวอย่างอาํนาจผูกพนัตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี+ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พปฏิบัติเกี+ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พ..ศศ. . ๒๕๓๙๒๕๓๙

ตัวอย่างอาํนาจผูกพนัตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การตัวอย่างอาํนาจผูกพนัตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี+ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พปฏิบัติเกี+ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พ..ศศ. . ๒๕๓๙๒๕๓๙

�  ขอ้ ๘ เมื(อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรฐัแห่งใด 
และหวัหน้าหน่วยงานของรฐัแห่งนั9นมีเหตุอนัควรเชื(อว่าเกิด
จากการกระทําของเจา้หน้าที(หน่วยงานของรฐัแห่งนั9น ให ้
หวัหน้าหน่วยงานของรฐัดงักล่าว แต่งตั/งคณะกรรมการสอบ
ขอ้เท็จจริงความรบัผิดทางละเมิดขึ9 นคณะหนึ( ง โดยไม่ชกัชา้ 
เพื(อพิจารณาเสนอความเห็นเกี(ยวกบัผูต้อ้งรบัผิดและจาํนวน
ค่าสนิไหมทดแทนที(ผูน้ั9นตอ้งชดใช้

�ละเลยหนา้ที(หรอืไม่
     คดีปฏเิสธคาํขอจดทะเบยีนรถ Taxi Meter

คดีปฏเิสธคาํขอจดทะเบยีนสมรส

การตรวจสอบการใช้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจผูกพนัของเจา้หนา้ที(การตรวจสอบการใช้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจผูกพนัของเจา้หนา้ที(
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เป็นอาํนาจที(กฎหมายกาํหนดใหเ้จา้หนา้ที(มีอสิระ

ที(จะเลอืกตดัสนิใจว่าเมื(อมีขอ้เทจ็จรงิใดเกดิขึ9น

แลว้จะวนิิจฉยัส ั (งการหรอืไม่ อยา่งไร

“ดลุพนิิจ” กบั “อาํเภอใจ”

อาํนาจดุลพนิิจอาํนาจดุลพนิิจ  ((Discretionary Power)Discretionary Power)  อาํนาจดุลพนิิจอาํนาจดุลพนิิจ  ((Discretionary Power)Discretionary Power)  

�  อาํนาจดลุพนิิจเป็นสิ(งชั (วรา้ย (Evil) 
      แต่เป็นสิ(งชั (วรา้ยที(จาํเป็น (Necessary Evil)

        ดลุพนิิจอาจถกูใชอ้ยา่งมีประโยชน์
      หรอือยา่งกดขี(กไ็ด ้อยตุธิรรมหรอืยตุธิรรมกไ็ด ้
      ตามอาํเภอใจหรอืชอบดว้ยเหตผุลกไ็ด ้
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เหตุผลที+ให้ฝ่ายปกครองมอีาํนาจดุลพนิิจเหตุผลที+ให้ฝ่ายปกครองมอีาํนาจดุลพนิิจเหตุผลที+ให้ฝ่ายปกครองมอีาํนาจดุลพนิิจเหตุผลที+ให้ฝ่ายปกครองมอีาํนาจดุลพนิิจ
�  ขอ้จาํกดัในการตรากฎหมาย
      ไม่อาจกาํหนดขอ้เทจ็จรงิ / รายละเอยีดได ้
       ทกุเรื(อง
�  ไม่ใหก้ฎหมายแข็งกระดา้งจนอาจกอ่ใหเ้กดิ
      ความไม่ยตุธิรรม
      การกระทาํความผิดวนิยักบัการลงโทษทางวนิยั

ตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

�  มาตรา ๙๖ ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดกระทาํผิด
วินัยไม่รา้ยแรง ให ้ผ/ช มีอํานาจส ั (งลงโทษภาคทณัฑ ์
ตดัเงินเดือน หรือลดขั9นเงินเดือน ตามควรแก่กรณี
ใหเ้หมาะสมกบัความผดิ
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ตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)

ตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พตวัอย่างอาํนาจดุลยพนิิจตาม พ..รร..บบ.. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ต่อ)

�  มาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ( ง  ข ้าราชการผู ้ใด
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร ้ายแรงจนถูกตั9ง
กรรมการสอบสวน.... ผ/ช มีอาํนาจส ั (งพกัราชการ
หรือใหอ้อกจากราชการไวก้่อน เพื(อรอฟังผลการ
สอบสวนหรอืพจิารณาหรอืผลแหง่คดีได ้

อาํนาจผูกพนัและอาํนาจดุลพนิิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยอาํนาจผูกพนัและอาํนาจดุลพนิิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี+ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พหลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี+ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พ..ศศ. . ๒๕๓๙๒๕๓๙

อาํนาจผูกพนัและอาํนาจดุลพนิิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยอาํนาจผูกพนัและอาํนาจดุลพนิิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี+ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พหลกัเกณฑ์การปฏิบัติเกี+ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที+ พ..ศศ. . ๒๕๓๙๒๕๓๙

�  ขอ้ ๑๘ เมื(อกระทรวงการคลงัพิจารณาเสร็จแลว้ ให ้
ผูแ้ต่งต ั9งมีคาํส ั!งตามความเห็นของกระทรวงการคลงั และแจง้
คําส ั (งนั9นใหผู้ท้ี( เกี(ยวขอ้งทราบ แต่กรณีที(หน่วยงานของรฐั
ที(เสียหายเป็นราชการส่วนทอ้งถิ(น......ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือ
ผูก้ํากบัดูแล......วินิจฉัยส ั!งการใหห้น่วยงานของรฐัดงักล่าว
ปฏบิตัติามที!เหน็ว่าถูกตอ้ง
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การตรวจสอบการใช้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจดลุพนิิจของเจา้หนา้ที(การตรวจสอบการใช้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจดลุพนิิจของเจา้หนา้ที(

(๑) ใช้อาํนาจเกินขอบเขตที	กฎหมายกาํหนดหรือไม่

(๒) ใช้อาํนาจฝ่าฝืนระเบียบที	วางไว้หรือไม่

(๓) ใช้อาํนาจอย่างมีเหตผุลเพียงพอหรือไม่

(๔) ใช้อาํนาจบิดเบือนวตัถปุระสงคข์องกฎหมายหรือไม่ 

ใช้อาํนาจเกินขอบเขตที	 ก.ม. กาํหนด

คดีการเข้าเรียนโรงเรียนพลตาํรวจ

       กบัความประพฤติของพ่อ แม่

ใช้อาํนาจโดยไม่มีเหตผุลเพียงพอ

คดีสั 	งให้ข้าราชการเข้ามาอยู่ใน

       บา้นพกัของราชการ 
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    วตัถปุระสงคข์องพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารเพื(อ
ความมั (นคงแข็งแรงของอาคาร ดงันั9น การส ั (งใหร้ื9อ
ถอนอาคารที(กอ่สรา้งโดยไม่ไดร้บัอนุญาตโดยไม่
คาํนึงถงึความแข็งแรงของอาคารที(กอ่สรา้ง เป็นการ
ใชด้ลุพนิิจโดยบิดเบือนวตัถปุระสงคข์องกฎหมาย 
เป็นคาํส ั (งที(ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

คาํพพิากษาศาลฏีกา ที+ ๙๕๐/๒๕๐๙

กรณีศึกษาที( ๑ : ใชอ้าํนาจอย่างมีเหตผุล
                    เพยีงพอหรอืไม่

 คดีหมายเลขแดงที( ๕๔๕/๒๕๔๘ ศาลปกครองกลาง

 นางสาวสริภิาส  ชินวงศ ์                               ผูฟ้้องคดี
 ปลดักรุงเทพมหานคร กบัพวก รวม ๗ คน           ผูถ้กูฟ้องคดี
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ผูฟ้้องคดีเป็นขา้ราชการกรุงเทพฯ ตําแหน่ง เจา้หน้าที(
งานรกัษาความสะอาด ระดบั ๖ ถูกผูถู้กฟ้องคดีที( ๒ (ผอ.เขต)
มีคาํส ั (งใหผู้ฟ้้องคดีไปปฏบิตัิหนา้ที(ประจาํสาํนกังานฯ โดยใหท้ํา
หน้าที(ตามที( ผ/ช มอบหมาย เนื( องจากผูฟ้้องคดีมีพฤติกรรม
ทํางานร่วมกบัผูอ้ื(นไม่ไดแ้ละกระดา้งกระเดื(องต่อ ผ/ช  แต่ใน
ความเป็นจรงิ ไม่ไดม้อบหมายหนา้ที(ใด ๆ 
        ผูฟ้้องคดีขอใหศ้าลพิพากษาเพิกถอนคําส ั (งฯ และให ้
มอบหมายหน้าที( ใหผู้ฟ้้องคดีปฏิบตัิตามมาตรฐานกําหนด
ตาํแหน่งฯ

 กรณีศึกษาที( ๑ : (ต่อ)
เหน็ว่า ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง (Job 

Description) ผูฟ้้องคดีตอ้งปฏบิตัิงานดา้นรกัษา
ความสะอาด การไม่ใหผู้ฟ้้องคดีปฏบิตัิหนา้ที(ดงักลา่วเป็น
การประจาํ และแต่งต ั9งใหผู้ฟ้้องคดีไปดาํรงตาํแหน่งที(ยงัไม่ได ้
กาํหนดมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งไว ้โดยใหท้าํงานตามที(ไดร้บั
มอบหมายเป็นคร ั9งคราว ถา้ไม่มอบหมายกไ็ม่มีงานใหท้าํ 
เป็นการใชด้ลุพนิิจโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
         พพิากษาเพกิถอนคาํส ั (งฯ ดงักลา่ว 
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 กรณีศึกษาที( ๒  : ใชอ้าํนาจฝ่าฝืนระเบยีบ
                      ที(กาํหนดไวห้รอืไม่

 คดีหมายเลขแดง ที( อ.๔๑/๒๕๔๘ ศาลปกครองสูงสดุ
       

 นางอนงค์สิริ หรือเอยีดสิริ ถาด ี                                ผู้ฟ้องคดี
 สํานักงานเขตพื$นที+การศึกษาสกลนคร เขต ๑ ที+ ๑
 นายวรีะ พรหมภกัด ีที+ ๒                                    ผู้ถูกฟ้องคดี

 ผูฟ้้องคดีฟ้องว่า ผูถู้กฟ้องคดีที( ๒ กล ั (นแกลง้และ
ไม่ดาํเนินการประเมินผลการปฏบิตัิงานของผูฟ้้องคดี
ตามขั9นตอนฯ และไม่แจง้ผลการประเมินใหผู้ฟ้้องคดี
ทราบ และใชอ้าํนาจพจิารณาความดีความชอบเพยีงฝ่าย
เดียว แลว้เสนอผูถ้กูฟ้องคดีที( ๑ เป็นเหตใุหผู้ถ้กูฟ้องคดี
ที( ๑ มีคาํส ั (ง ที( ๑๖๕/๒๕๔๒ ลว. ๑๗ กนัยายน ๒๕๔๒ 
เลื(อนขั9นเงนิเดือนใหผู้ฟ้้องคดี ๐.๕ ขั9น 
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กรณีศึกษาที( ๒  : (ต่อ)

(๓) ใหพ้พิากษาใหเ้พกิถอนคาํส ั (งฯ เฉพาะสว่นผูฟ้้องคดี

       

(๑) ตาม กฎ ก.ค. ฉบับที+ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และหนังสือ ก.พ. ที+ 
นร ๐๗๐๘.๑/ว๑๖ ลว ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ กําหนดให้ตั$งคณะกรรมการ
ประเมินฯ ตามแบบประเมินฯ ที+ ก.ค. กําหนด และแจ้งผลการประเมินฯ 
ให้ผู้ถูกประเมินฯ ทราบเพื+อนําไปปรับปรุงแก้ไข และทําการประเมินฯ ปี
ละ ๒ ครั$ ง โดยมีระยะเวลาห่างกันพอสมควร เมื+อฟังว่าไม่ได้ดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

(๒) ส่วนข้อกล่าวหาที+ว่าผู้ฟ้องคดีไม่อุทศิเวลาให้ราชการ มีประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม เมื+อไม่ปรากฏว่าได้มีการดําเนินการทางวินัยหรือได้ว่ากล่าว
ตักเตือน จึงเป็นการนําข้อเท็จจริงที+ยงัไม่มีเหตุผลและหลักฐานเพยีงพอ 

  กรณีศึกษาที( ๓  : ใชด้ลุพนิิจโดยไม่คาํนึงถงึ
                       ความเป็นธรรม

  คดีหมายเลขแดงที( ๘๔๒/๒๕๔๗ ศาลปกครองกลาง

 นางวลกัษณ์  มะนาวงษ ์กบัพวกรวม ๗ คน                      ผูฟ้้องคดี
 นายกเทศมนตรตีาํบลชุมแพ                              ผูถ้กูฟ้องคดี
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ผูฟ้้องคดีเป็นลูกจา้งประจําเทศบาลตําบลชุมแพ 
ถูกผูถู้กฟ้องคดีมีคําส ั (งเลิกจา้ง (๑) เนื( องจากจํานวน
ลู ก จ ้ า ง มี เ กิ น อ ั ต ร า ที( กํ า ห น ด ไ ว ้ ใ น ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจา้งลูกจา้งของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถิ(น พ.ศ. ๒๕๓๖ และ (๒) ผูถู้ก
ฟ้องคดีไม่มีงบประมาณเพยีงพอที(จะจา่ยค่าจา้งประจาํได ้
ตลอดปี

  

         (๔) เป็นการใชดุ้ลพนิิจโดยไม่คาํนึงถงึความเป็นธรรม จงึเป็นการใช้
ดุลพนิิจโดยมิชอบ

(๑) แม้คําสั+ งจ้างลูกจ้างทั$ง ๒๕ คน จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เนื+องจากมีจํานวนเกนิอตัราที+กาํหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ+น พ.ศ. 
๒๕๓๖ แต่ไม่ได้เกดิจากความผดิของผู้ฟ้องคดี 

(๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กาํหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีอาจ
ทาํความตกลงกบัปลดักระทรวงมหาดไทยในกรณดีังกล่าวได้

           (๓) ผู้ถูกฟ้องคดีมงีบประมาณเพยีงพอที+จะจ่ายค่าจ้างประจําได้
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  กรณีศึกษาที( ๔  : ใชด้ลุพนิิจโดยไม่มีเหตผุล
เพยีงพอ

คดีหมายเลขแดงที( อ. ๑๗๑/๒๕๕๔ ศาลปกครองสูงสดุ

 นางสาววรลกัษณ์ รตัตกิาลชลากร                                 ผูฟ้้องคดี
 ผอ. สนง. เขตพื9นที(การศึกษาฯ เขต ๒                   ผูถ้กูฟ้องคดี

ผูฟ้้องคดีเป็นขา้ราชการครู ตําแหน่งอาจารย ์๓ 
ระดบั ๘ ไดเ้ลื(อนขั9นเงินเดือน ๐.๕ ขั9น ตามคําส ั (งของ
ผูถู้กฟ้องคดี ที( ๑๑๔/๒๕๔๖ ลงวนัที( ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
เนื(องจากผูฟ้้องคดีอยู่ในระหว่างการประเมินฯ เป็นระดบั 
๙ ซึ(งหากผ่านการประเมินฯ ก็จะไดร้บัการเลื(อนขั9น
เงินเดือนยอ้นหลงัถึงวนัที(ส่งผลงาน การนําเม็ดเงินมา
เลื(อนขั9นพิเศษใหผู้ฟ้้องคดีก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ผูอ้ื(น 
(ทาํใหเ้สยีโควตา้) 
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ขอ้เทจ็จรงิ
(๑) ผูฟ้้องคดีมีผลการประเมินฯ รอ้ยละ ๙๑
(๒) มีผูท้ี(ไดร้บัการเลื(อนขั9น ๑ ขั9น จํานวน ๑๒๒ 

ราย โดยมีผลการประเมินฯ ตํ (ากว่าผูฟ้้องคดี ๓๗ ราย 
(๓) ไม่ปรากฏว่าผูฟ้้องคดีลาเกิน / มีขอ้บกพร่อง

เรื(องวนิัยหรอืความประพฤต ิ
(๔) ไม่ปรากฏเหตุผลในการพิจารณาว่าเหตุใดผู ้

ฟ้องคดีควรได ้๐.๕ ขั9น 

พิพากษาใหเ้พิกถอนของผูถู้กฟ้องคดี ที( ๑๑๔/
๒๕๔๖ ลงวนัที( ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ เฉพาะรายผูฟ้้องคดี
แลว้ใหป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานใหม่ใหถู้กตอ้งตาม
ระเบยีบและกฎหมายที(เกี(ยวขอ้ง 
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      มาตรการตรวจสอบมาตรการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของความชอบด้วยกฎหมายของ

การกระทาํทางปกครองการกระทาํทางปกครอง

((๑๑) ) ตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองด้วยกนั ตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองด้วยกนั 

ผู้บงัคบับญัชา ผู้บงัคบับญัชา / / ผู้กาํกบัดูแลผู้กาํกบัดูแล

((๒๒) ) ตรวจสอบโดยองค์กรฝ่ายนอกตรวจสอบโดยองค์กรฝ่ายนอก

                  องค์กรอสิระ องค์กรอสิระ ((ปปชปปช. . ผู้ตรวจการแผ่นดนิ ฯลฯผู้ตรวจการแผ่นดนิ ฯลฯ

                องค์กรตุลาการ องค์กรตุลาการ ((ศาลศาล))
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ความสําคญัของการควบคมุโดยองค์กรตุลาการความสําคญัของการควบคมุโดยองค์กรตุลาการ

    ((๑๑)  )  ศาลมอีสิระในการปฏิบัติหน้าที+ศาลมอีสิระในการปฏิบัติหน้าที+
    ((๒๒) ) ทุกคาํร้องศาลต้องพจิารณาให้เสมอทุกคาํร้องศาลต้องพจิารณาให้เสมอ
    ((๓๓) ) วธีิพจิารณาคดเีป็นไปโดยเปิดเผยวธีิพจิารณาคดเีป็นไปโดยเปิดเผย
    ((๔๔) ) ศาลต้องให้เหตุผลประกอบคาํพพิากษาศาลต้องให้เหตุผลประกอบคาํพพิากษา
                                ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริง
                                ข้อกฎหมายที+ใช้วนิิจฉัยข้อกฎหมายที+ใช้วนิิจฉัย
                                  เหตุผลที+ใช้ในการวนิิจฉัยเหตุผลที+ใช้ในการวนิิจฉัย

ศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองชั$นต้น

ศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง

( ข้อพพิาท
ทางปกครอง )( ข้อพพิาท

ตามรัฐธรรมนูญ )

ศาล
ปกครอง
กลาง

ศาล
ปกครอง

ในภูมิภาค 

การจดัองค์กรและการบริหารงานกระบวนการยุตธิรรม

ศาลอุทธรณ์

ศาลฎกีา ศาลทหารสูงสุด

ศาลทหารชั$นต้น

ศาลทหารกลาง

ศาล
อาญาศึก

ศาลทหาร
( ข้อพพิาท คดีอาญาทหาร /

กม. ให้อยู่ในอํานาจ )

ศาลยุตธิรรม
( ข้อพพิาท

ทางแพ่งและอาญา )

ศาลชั$นต้น

ศาลอุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์

 ศาลแพ่ง  ศาลอาญา  
  ศาลจังหวดั / แขวง
                        ฯลฯสนง.

ศาลรัฐธรรมนูญ
สนง.

ศาลยุตธิรรม
สนง.

ศาลปกครอง
หน่วยงานอสิระตามรัฐธรรมนูญฯ

                                                                                                       
                         ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญฯ พทุธศักราช 2540
                                          พทุธศักราช 2540

ระบบศาลคู่ (ขนานกนั)
ก่อนประกาศใช้

ภาค 1-9



41

““ศาลปกครองศาลปกครอง””คอือะไรคอือะไร““ศาลปกครองศาลปกครอง””คอือะไรคอือะไร

องคก์รตลุาการที(มีอาํนาจพจิารณาพพิากษา
คดีปกครองตามมาตรา ๒๒๓ ของรฐัธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ(ง (๑) - (๖) แหง่ พ.ร.บ. 
จดัต ั9งศาลปกครองฯ พ.ศ.๒๕๔๒

ทาํไมตอ้งจดัตังศาลปกครองเป็นระบบศาลคู่

ระบบวิธี
พิจารณา
ระบบวิธี
พิจารณา ระบบกล่าวหา ระบบไตส่วน

คู่พิพาทคู่พิพาท เอกชน        เอกชน                  หน่วยงานของรฐั
เจา้หนา้ที�ของรฐั

ลักษณะ
ขอ้พิพาท

ขอ้พิพาทกนัตามกฎหมายมหาชน
ที�รฐัมีอาํนาจเหนือเอกชน

จุดมุ่งหมาย
การ

พิจารณาคดี
ประโยชนข์องเอกชนดว้ยกนั
แพช้นะอยูที่�พยานหลกัฐาน

ขอ้พิพาทกนัตาม
กฎหมายเอกชนที�

เทา่เทียมกนั

เอกชน

ศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง

นอกจากประโยชนข์องเอกชนแลว้
ตอ้งใหเ้กิดดลุยภาพระหว่าง

ประโยชนส์าธารณะกบั
ประโยชนปั์จเจกชน
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บทบญัญตัฯิ -ระเบียบฯ ที*สะทอ้นระบบไตส่วน

มาตรา ๕๕ วรรคสาม ศาลปกครองอาจตรวจสอบและแสวงหา
ข้อเทจ็จริงได้ตามความเหมาะสม โดยจะรับฟังพยานบุคคล.....ฯลฯ....
นอกเหนือจากพยานหลกัฐานของคู่กรณไีด้ตามที+เห็นสมควร
มาตรา ๖๑ (๑) – (๕) อาํนาจตุลาการในการแสวงหาข้อเทจ็จริง

      ข้อ ๕ วรรคหนึ+ง วธีิพจิารณาคดีปกครองเป็นวธีิพจิารณาโดยใช้ระบบไต่สวน
      ข้อ ๕๐ ศาลมีอาํนาจแสวงหาข้อเทจ็จริงได้ตามความเหมาะสม....นอกเหนือ
              จากพยานหลกัฐานของคู่กรณทีี+ปรากฏในคําฟ้อง คําให้การ...ฯลฯ...
      ข้อ ๕๑ อาํนาจออกคําสั+งเรียกคู่กรณีหรือบุคคลที+เกี+ยวข้องมาให้ถ้อยคํา.....
      ข้อ ๕๔ เรียกให้ส่งเอกสารหรือพยานหลกัฐานใด ๆ แก่ศาล 

 
 

วิธีพิจารณาคดีตอ้งคาํนึงถงึประโยชนส์าธารณะ

มาตรา ๖๖ การกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื+อบรรเทาทุกข์ให้
คู่กรณีที+เกี+ยวข้องเป็นการชั+วคราวก่อนการพิพากษา ไม่ว่าจะมีคําร้อง
ขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่.....ให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของ
หน่วยงานทางปกครอง....และปัญหาอุปสรรคที+อาจเกิดขึ$นแก่การ
บริหารงานของรัฐประกอบด้วย

      ข้อ ๗๒ วรรคสาม การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั+งทางปกครองนั$น
      ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ 
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มาตรา มาตรา ๒๒๓ ๒๒๓ วรรคหนึ(งวรรคหนึ(งมาตรา มาตรา ๒๒๓ ๒๒๓ วรรคหนึ(งวรรคหนึ(ง
คู่กรณี : คดีพพิาทระหว่างหน่วยราชการ รฐัวสิาหกจิ
         องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ(น หรอืองคก์รตาม
         รฐัธรรมนูญ หรอืเจา้หนา้ที(ของรฐักบัเอกชน
         หรอืระหว่างหน่วยราชการ.....ฯลฯ......ดว้ยกนั
เหตแุห่งขอ้พพิาท : อนัเนื(องมาจากการใชอ้าํนาจทาง
         ปกครองตามกฎหมาย หรอืเนื(องมาจากการ
         ดาํเนินกจิการทางปกครองของ....ฯลฯ......
         ท ั9งนี9  ตามที(กฎหมายบญัญตัิ

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที8ของรัฐกระทาํการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที8ของรัฐละเลยต่อหน้าที8หรือปฏิบัตหิน้าที8ล่าช้า
การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื8นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที8ของรัฐ
สัญญาทางปกครอง
คดทีี8กฎหมายกาํหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที8ของรัฐฟ้องคดต่ีอศาล
เพื8อบังคบัให้บุคคลต้องกระทาํหรือละเว้นกระทาํอย่างหนึ8งอย่างใด
เรื8องที8มีกฎหมายกาํหนดให้อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครอง
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ศาลปกครองมีอาํนาจกาํหนดคาํบงัคบั ดงันี

1. สั+งให้เพกิถอนกฎ  คาํสั+งทางปกครองหรือห้ามการกระทาํ
2. สั+งให้ปฏบัิติหน้าที+ภายในระยะเวลาที+กาํหนด
3. สั+งให้ใช้เงิน ส่งมอบทรัพย์สิน กระทาํการหรืองดเว้นกระทาํการ
4. สั+งให้ถือปฏบัิติต่อสิทธิหรือหน้าที+ของบุคคล
5. สั+งให้บุคคลกระทาํการหรือละเว้นกระทาํการ

  


