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หลักการบริหารมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการบัญญัติหรือการตีความกฎหมายปกครอง 
รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ไม่ว่าสาขาใด ๆ เพราะในกรณีที่บทบัญญัติกฎหมายมีความแจ้งชัด ย่อมทําให้การ
ปรับใช้กฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงไม่เกิดปัญหาข้อถกเถียงของผู้ใช้กฎหมายหรือมีปัญหาความยุ่งยากจน
หาข้อยุติไม่ได้ตามมา แต่ถ้าหากบทบัญญัติกฎหมายไม่ชัดเจน คลุมเครือหรือมีกรณีสงสัยว่าบทกฎหมาย
นั้นมีความหมายอย่างไร ย่อมต้องอาศัยการตีความกฎหมายเป็นเคร่ืองมือช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื่อหาข้อยุติต่อไป  ผู้เขียนเห็นว่า ในปัจจุบันแม้จะมีการวางหลักกฎหมายปกครองไว้แล้วก็ตาม แต่ปัญหา
การตีความกฎหมายปกครองก็ยังมีอยู่มาก อันเนื่องมาจากนักกฎหมายหรือผู้มีอํานาจใช้บังคับกฎหมาย
ส่วนใหญ่มักจะจดจําแต่หลักกฎหมายปกครองที่นักวิชาการทั้งหลายได้วางเอาไว้  โดยมองข้าม 
หลักการบริหารที่เป็นหลักพื้นฐานสําคัญและเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยหาข้อยุติเม่ือเกิดปัญหาความไม่ชัดเจน
ในการบัญญัติหรือการตีความกฎหมายปกครอง  ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้กฎหมายหรือ 
ผู้มีอํานาจใช้บังคับกฎหมายจะต้องทราบและตระหนักถึงความสําคัญของหลักการบริหารว่ามีอย่างไร 
เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจและมีเหตุผลที่เหมาะสมเพื่อยุติปัญหาข้อกฎหมายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ทั้งที่เป็นการตีความตามบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรและตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ปกครอง  อีกทั้ง ปัจจุบันรัฐได้ตระหนักถึงหลักการบริหารเป็นอย่างมาก จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งข้ึนด้วย  
 

๑. หลักการบริหาร (management principle) 
 

๑.๑ ความหมายของ “การบริหาร” 
“การบริหาร” หมายถึง “ภาระหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่ปฏิบัติตนเป็น 

ผู้นําภายในองค์กร ในฐานะผู้บังคับบัญชา หรือการจัดระเบียบทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การและการ
ประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (ในด้านภารกิจ) หรือการต้องทําให้งานต่าง ๆ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ด้วยการอาศัยบุคลากรต่าง ๆ ในองค์การให้ช่วยกันทําให้บังเกิดผล 
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๑.๒ หน้าท่ีในทางบริหาร 
จากความหมายของ “การบริหาร” ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในการบริหารงาน 

ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน มีหน้าที่ในทางบริหาร (management functions) ดังน้ี 
(๑) การวางแผน (Planing) 
(๒) การจัดองค์กร (Oganizing) 
(๓) การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) 
(๔) การประสานงาน (Coordianting) 
(๕) การควบคุม (Controlling) 
หน้าที่ทางบริหารทั้ง ๕ ข้อดังกล่าว เป็นหลักการบริหารที่ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์

บริหารที่ถูกต้องอย่างยิ่งจนถือได้ว่าเป็นทฤษฎีของการบริหาร ที่ Henri Fayol๑ ได้กล่าวไว้๒ หรืออาจจะ
ประกอบด้วยหน้าที่ทางบริหาร ๗ ประการ ดังนี ้

(๑) การวางแผน (Planing) 
(๒) การจัดองค์กร (Oganizing) 
(๓) การจัดหาบุคลากร (Staffing) 
(๔) การควบคุมกํากับงาน (Derecting) 
(๕) การประสานงาน (Coordianting) 
(๖) การรายงาน (Reporting) 
(๗) การงบประมาณ (Budgeting) 
หน้าที่ทางการบริหารทั้ง ๗ ประการนี้ อาจมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้บรรลุเป้าหมายทางการบริหารได้เป็นอย่างดี เพราะลักษณะของหลักการบริหาร
ได้จัดข้ันตอนของการนํานโยบายและกฎหมายไปปฏิบัติโดยเ ร่ิมตั้งแต่การวางแผนการทํางาน 
การจัดองค์กรทางบริหาร การจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน การควบคุมกํากับงาน การประสานงาน
และการรายงาน ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ในการบริหารของ Henri Fayol ยังอาจนํามาใช้ประกอบการบัญญัติกฎหมาย
ปกครอง หรือการตีความกฎหมายปกครอง (ทางบริหาร) ได้ ทั้งในโครงสร้างตัวกฎหมายเองและ
รายละเอียดของตัวบทกฎหมาย ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการบริหารต่าง ๆ 
เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะมีโครงสร้างเก่ียวกับการจัดองค์กรในรูปแบบของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยา อํานาจการบังคับบัญชา 

                                           
๑

Henri  Fayol. General and Industrail Management, (London : Pitman Publishing 

company, ๑๙๔๙) 
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การประสานงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยา ตลอดจนการควบคุมกรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยาโดยราชการบริหารส่วนกลาง (คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรี)  
นอกจากน้ี การบริหารราชการดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดด้วย  

จากที่ได้ทราบถึงหลักการบริหาร (management principle) ของ Fayol ดังที่
กล่าวไว้ในข้อ ๑ แล้ว จะเห็นได้ว่า สามารถนําหลักการบริหารมาใช้เป็นหลักพื้นฐานในการพิจารณา
บทบัญญัติหรือตีความกฎหมายปกครองเพื่อหาขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และหลักการบริหารที่พอจะอนุมานได้ว่า 
เป็นเคร่ืองมือช่วยบัญญัติหรือตีความตัวกฎหมายปกครองในทางบริหารได้อย่างแยบยล ได้แก่  

(๑) หลักที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority & Responsibility) 
(๒) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) 
(๓) หลักของการธํารงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar Chain) 
(๔) หลักของการแบ่งงานกันทํา (Division of Work or Specialization)  
(๕) หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline) 
(๖) หลักของการถือประโยชน์ ส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม 

(Subordination of Individual to General Interest) 
(๗) หลักการรวมอํานาจไว้ส่วนกลาง (Centralization) 
(๘) หลักความมีระเบียบเรียบร้อย (Order) 
(๙) หลักความเสมอภาค (Equity) 
(๑๐) หลักของความคิดริเร่ิม (Initiative) 
(๑๑) หลักของความมีเสถียรภาพของการส่าจ้างทํางาน (Stability of Tenure) 
(๑๒) หลักความสามัคคี 
หลักการบริหารทั้ง ๑๒ ข้อดังกล่าว มีรายละเอียด ดังน้ี๓ 
๑.๒.๑ หลักท่ี เกี่ ยวกับอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Authority & 

Responsibility) 
ในทรรศนะของ Fayol อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นส่ิงที ่

แยกจากกันมิได้ ผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ที่จะออกคําส่ังได้นั้น ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลของคําส่ังที่ตนกระทํา
ลงได้ หรืออํานาจหน้าที่ควรจะมีเท่ากับความรับผิดชอบ ซึ่งหมายความว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ต่องานอันใดอันหน่ึง ผู้น้ันก็ควรได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่พอเพียงต่อการปฏิบัติงานอันนั้นให้สําเร็จ
ลุล่วงไป หลักบริหารที่ว่า อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบจะแยกออกจากกันไม่ได้ก็ดี หรือหลักอํานาจ
หน้าที่ควรจะมีเท่ากับความรับผิดชอบก็ดีน่าที่จะมีประโยชน์ต่อการบัญญัติกฎหมายปกครองในส่วนที่
เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้อํานาจหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการใช้อํานาจ
หน้าที่ของผู้ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่ เพื่อมิให้ใช้อํานาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้อง และในขณะเดียวกัน

                                           
๓ถาวร  เกียรติทับทิว,เรื่องเดิม, หน้าท่ี ๒๔- หน้า ๔๐.  
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ก็เป็นธรรมต่อผู้รับผิดชอบกิจการงานใด ๆ ที่สมควรจะมีอํานาจหน้าที่พอเพียงต่อการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบให้สําเร็จลุล่วงไป ในทํานองเดียวกัน หากผู้ใช้อํานาจหน้าที่เกินไปกว่าความรับผิดชอบในหน้าที่
การงานของตน ก็สมควรที่จะต้องรับผิดชอบในผลเสียหายที่เกิดจากการใช้อํานาจหน้าที่นอกเหนือไปจาก
ที่ได้รับมอบมาด้วย หลักการน้ีพอจะถือได้ว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติกิจการงานใดให้อยู่ในความ
รับผิดชอบจะต้องใช้อํานาจหน้าที่ของตนภายในขอบเขตที่กฎหมาย (ข้อบังคับหรือคําส่ัง) กําหนดไว้ว่า 
หากปฏิบัติเกินขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่ภารกิจที่รับผิดชอบ ก็ถือว่าเป็นการกระทํานอกเหนืออํานาจอันเป็น
เหตุให้ศาลเพิกถอนการกระทําที่นอกเหนืออํานาจอํานาจหน้าที่ได้๔ แต่ถ้ามีกรณีที่ต้องวินิจฉัยว่าผู้ที่ใช้
อํานาจหน้าที่เกินกว่าที่ได้รับเป็นการได้สัดส่วนกับความรับผิดชอบ ดังนี้ กรณีควรตีความว่า ไม่เป็นการใช้
อํานาจหน้าที่เกินขอบเขตที่ได้รับมา ทั้งน้ีเป็นเพราะความบกพร่องของกฎหมายที่ไม่ได้ยึดหลักอํานาจ
หน้าที่ควรจะมีเท่ากับความรับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติผู้รับผิดชอบมักไม่ใช้อํานาจมากกว่า
ที่ตนมี เพราะเกรงว่าจะมิชอบด้วยกฎหมายเพราะเกินอํานาจหน้าที่ได้รับมา ทางที่ดีสําหรับปัญหาน้ีก็คือ 
แก้ไขกฎหมายที่กําหนดอํานาจหน้าที่ที่ไม่ได้สัดส่วนกับความรับผิดชอบ 

๑.๒.๒ หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) 
หลักการบริหารนี้ถือว่า ในกิจการงานใด ๆ ผู้ใต้บังคับบัญชาควรได้รับ

คําส่ังจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่ควรที่จะได้รับคําส่ังจากผู้บังคับบัญชาหลายคน เพราะอาจ
เป็นคําส่ังที่แตกต่างกัน อาจเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเลือกปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาคนใดคน
หนึ่งตามที่ตนเห็นชอบ และหากกรณีที่การปฏิบัติงานก่อให้เกิดความเสียหายข้ึน ผู้บังคบบัญชานั้นก็อาจ
บอกปัดความรับผิดชอบให้พ้นได้ด้วยการอ้างถึงคําส่ังของผู้บังคับบัญชาที่ส่ังให้ตนปฏิบัติ แม้ว่าจะมิได้
ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาอีกคนหนึ่ง กรณีปัญหามีผู้บังคับบัญชาหลายคนส่ังการในทางบริหารมี
อยู่เสมอ ๆ และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการหาตัวผู้รับผิดชอบในผลเสียหายที่เกิดข้ึนในคดีปกครอง 

๑.๒.๓ หลักของการธํารงไว้ซ่ึงสายงาน (Scalar Chain) 
หลักบริหารโดยอาศัยสายงานหรือสายการบังคับบัญชาน้ัน หมายความว่า 

ในการบริหารงานจะต้องมีการกําหนดสายการบังคับบัญชาไว้ลดหล่ันกันลงไป ตามลําดับตามหลักการมี
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ดังนั้น เม่ือมีการส่ังการก็ดี หรือการติดต่อระหว่างผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว 
ดังนั้น เม่ือมีการส่ังการก็ดี หรือติดต่อระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชากันแล้ว ก็ควรจะต้อง
กระทําตามสายการบังคับบัญชา ไม่ควรกระทําการอันเป็นการข้ามสายบังคับบัญชา หากจะมีการกระทํา
ข้ามสายการบังคับบัญชาไม่ว่าจะจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงข้ามผู้บังคับบัญชาระดับกลางก็ดี หรือจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาข้ามผู้บังคับบัญชาระดับสูงข้ามผู้บังคับบัญชาระดับสูงกว่าก็ดี ก็ควรจะกระทําได้ในกรณีที่
ถือว่าเป็นข้อยกเว้นและมีความจําเป็นรีบด่วนเท่านั้น โดยเฉพาะเหตุผลที่ว่าจะไม่เป็นการทําให้สายการ
บังคับบัญชาหย่อนประสิทธิภาพ และจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของตนเสียก่อนเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาของตนได้รับรู้ในการกระทํานั้น ๆ ด้วย 

อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีที่จะต้องมีการกระทําอันเป็นการข้ามผู้บังคับบัญชา
ของตนก็ควรให้มีได้เป็นข้อจํากัด เช่นต้องมีความจําเป็นรีบด่วนกระทํา มิเช่นน้ันความล่าช้าจากการปฏิบัติ
                                           

๔วิชัย วิวิตเสวี, อํานาจศาลในการวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง, ดุลพาห ฉบับท่ี ๑ ปีท่ี ๒๓ 
(มกราคม- กุมภาพันธ์, ๒๕๒๒), หน้า ๖๒ 
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ตามสายการบังคับบัญชา อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ หรือไม่เป็นปัญหาที่สําคัญที่ผู้บังคับบัญชาของตน
ควรรับรู้ด้วย หรือการกระทําข้ามผู้บังคับบัญชาเป็นเพียงเป็นเพียงการหารือมิใช่การตัดสินใจปัญหาน้ัน ๆ  

หลักของการํารงไว้ซึ่ งสายงานดังกล่าว นอกจากจะปรากฏอยู่ ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๕๑ แล้ว ยังอาจนํามาใช้เป็นหลักในการตีความ
กฎหมายในกรณีที่เป็นปัญหาว่าการกระทําของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นการข้ามผู้บังคับบัญชาหรือไม่อีก
ด้วย นับว่าหลักการบริหารข้อน้ีมีประโยชน์ต่อผู้ที่จะต้องพิจารณาความรับผิดชอบ อันเน่ืองมาจากการ 
ฝ่าฝืนกฎหมายทางบริหารที่เกี่ยวกับสายการบังคับบัญชาทั้งที่เป็นศาล (ในกรณีที่เป็นศาลปกครอง)  
และคณะกรรมการพิจารณาวินัยของคณะกรรมการข้าราชการ 

๑.๒.๔ หลักของการแบ่งงานกันทํา (Division Of Work or Specialization) 
หลักนี้ถือว่า บุคคลากรขององค์การมีความถนัดจัดเจนในหน้าที่การงาน

แตกต่างกันทั้งในด้านงานบริหารและงานเทคนิค ดังน้ัน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร จึงจําเป็นต้องแบ่งงานกันทําตามความถนัด และเพื่อมิให้มีความสับในในหน้าที่การงาน
เฉพาะด้านที่แบ่งออกไปโดยเฉพาะการกระทําที่ผิดวัตถุประสงค์หรือขัดแย้ง ซํ้าซ้อนกับฝ่ายอื่นก็จะต้อง
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความสัมพันธ์ที่ชัดแจ้งของทุกฝ่ายไว้ ประโยชน์ของหลักการนี้ สามารถ
นําไปใช้เป็นหลักในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

๑.๒.๕ หลักเก่ียวกับระเบียบวินัย (Discipline) 
หลักการบริหารของ Fayol เกี่ยวกับระเบียบวินัย เป็นหลักการปฏิบัต ิ

ตามข้อตกลงในการทํางานโดยบุคลากรขององค์การจะต้องเคารพเช่ือฟังและทํางานตามหน้าที ่
ด้วยความตั้งใจในทุกองค์การทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนจะขาดเสียซึ่งระเบียบวินัยไม่ได้ มิเช่นนั้น
องค์การนั้น ๆ จะเกิดปัญหาอุปสรรคและมีผลกระทบต่อการบริหารงานมา Fayol เน้นต่อไปว่าหลักการ
รักษาระเบียบวินัยประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ (๑) ต้องมีผู้บังคับบัญชาที่ดีในทุกระดับของ
การบริหาร  (๒) ข้อตกลงต่าง ๆ ต้องเป็นที่แจ้งชัดและยุติธรรมมาที่สุด และ (๓) การลงโทษต้องกระทํากัน 
อย่างระมัดระวัง ซ่ึงหลักการรักษาระเบียบวินัย ๓ ประการสามารถนํามาประกอบการพิจารณา 
ลงโทษทางวินัยข้าราชการ โดยการตีความบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวินัยและรักษาระเบียบวินัยได้
โดยเฉพาะข้อที่จะต้องพึงพิจารณาอย่างมาก คือ วินัยนั้นต้องเป็นข้อกําหนดที่แจ้งชัดและยุติธรรม 
มากที่สุด ข้อกําหนดใดมีความคลุมเครือหรือตีความหมายได้หลายนัย ก็ต้องตีความในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ที่
ถูกกล่าวหา โดยเหตุผลที่ว่า ผู้ถูกกล่าวหามิได้ตกลงยอมรับข้อกําหนดที่มีหลายนัยนั้น ซึ่งหลักการ 
รักษาวินัยนี้ ปรากฏในหมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย มาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติให้การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญให้ทําเป็นคําส่ัง 
ผู้ส่ังลงโทษต้องส่ังลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
โดยในคําส่ังลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 

๑.๒.๖ หลักการถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม 
(Subordination of Individual to General Interrest) 

หลักการบริหารโดยยึดประโยชน์ส่วนรวม หรือเป้าหมายส่วนรวมอยู่
เหนือประโยชน์หรือเป้าหมายส่วนย่อยหรือส่วนบุคคลนี้ อาจนําไปใช้พิจารณาตัดสินการกระทําในทาง
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ปกครองบางประการที่เก่ียวกับการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยส่ังการของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเป็นการชอบหรือไม่ 
โดยเฉพาะในกรณีที่การใช้ดุลพินิจที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสาธารณะประโยชน์ ศาลปกครองฝร่ังเศส 
ได้อาศัยหลักประโยชน์สาธารณะเป็นเคร่ืองช้ีความถูกผิดแห่งการใช้ดุลพินิจหรืออํานาจที่ได้กระทําไป 
เพื่อประโยชน์ของบุคคลและกระทบกระเทือนสาธารณะประโยชน์  อย่างไรก็ตาม หลักข้อนี้มีข้อยกเว้นว่า 
แม้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้ใช้ดุลพินิจหรืออํานาจโดยมูลเหตุจูงใจจากสาธารณะประโยชน์ แต่ถ้าปรากฏว่า
ไม่ได้มีเหตุจูงใจตามความมุ่งหมายของฝ่ายนิติบัญญัติในการมอบอํานาจให้แล้ว การใช้ดุลพินิจหรืออํานาจ
ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการใช้โดยมิชอบเช่นกัน 

หลักการสาธารณะประโยชน์กับการใช้ดุลพินิจส่ังการในทํานองกฎหมาย
ปกครองของฝร่ังเศสนั้น ยังมิได้รับการวินิจฉัยโดยตรงจากศาลไทย ทั้งน้ีเพราะศาลไทยเราถือหลักว่า 
การใช้ดุลพินิจเป็นปัญหาข้อเท็จจริงประการหน่ึงที่ศาลไม่ควรตรวจสอบว่าการใช้ดุลพินิจนั้น 
ถูกต้องหรือดีที่สุด (ไม่ว่าจะได้ประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือส่วนย่อย) เว้นแต่การใช้ดุลพินิจน้ันปราศจาก
พยานหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนพอเพียง หรือเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่ แม้ว่ าดุลพินิจนั้น 
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน 

ในระบบกฎหมายไทยปัจจุบันของไทยขณะนี้ จะเห็นได้ว่าหลักการ 
ถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม ได้ถูกนําไปสอดแทรกไว้ในกฎหมายต่าง ๆ 
เพื่อการคุ้มครองมหาชน เช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ ดินเพื่อการเกษตรกรรม และกฎหมายจัดต้ัง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยเฉพาะในเร่ืองการพิจารณาคดีปกครองที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะมาตรา ๕๒ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติว่าจะยื่นฟ้องคดีเม่ือใดก็ได้และการฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเม่ือพ้นกําหนดเวลาการ
ฟ้องคดีแล้วถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ย่ืนฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลปกครองจะรับไว้
พิจารณาก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้หลักกฎหมายเอกชน 
ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลคลายความศักดิ์สิทธิ์ลงไปมา 

๑.๒.๗ หลักของการรวมอํานาจไว้ส่วนกลาง (Centralization) 
หลักการบริหารโดยรวมอํานาจไว้ส่วนกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม

ส่วนต่าง ๆ ขององค์การ รวมทั้งการตัดสินใจในปัญหาที่สําคัญ ๆ ที่ไม่อาจกระทําได้ด้วยส่วนขององค์การ 
การรวมอํานาจจึงมี ลักษณะเป็นการสงวนและคงไว้ซึ่ งอํานาจหน้าที่ไว้ที่ตัว ผู้บริหารสูงสุดหรือ
คณะกรรมการ (board) เกือบทั้งหมด ดังที่ Fayol กล่าวว่า “ทุกอย่างที่ไปเพิ่มความสําคัญต่อบทบาทของ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ก็คือ การกระจายอํานาจ และอะไรก็ตามที่ไปลดความสําคัญของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ถือว่าเป็นการรวมอํานาจทั้งส้ิน” 

การรวมอํานาจไว้ส่วนกลางในระบบการบริหารราชการนั้น อาจพิจารณา
ได้จากบทบาทของคณะรัฐมนตรีในฐานะศูนย์รวมอํานาจทางบริหารของรัฐบาล เพื่อการตัดสินใจหรือ 
การแก้ไขปัญหาที่สําคัญ ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรมทั้งหลายและศูนย์
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รวมอํานาจการกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการในรูปของคําส่ังของนายกรัฐมนตรีด้วย๕ ดังเช่นที่ปรากฏใน
บทบัญญัติมาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่กําหนดให้
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอํานาจหน้าที่ ดังนี ้

(๑) กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการน้ีจะส่ังให้
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถ่ิน ช้ีแจง 
แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ 
ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอํานาจส่ังสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถ่ิน 

(๒) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของ
กระทรวงหรือทบวงหน่ึงหรือหลายกระทรวงหรือทบวง 

(๓) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตําแหน่งซ่ึงสังกัดกระทรวง 
ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม 

(๔) ส่ังให้ข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตรา
เงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม 

(๕) แต่งต้ังข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดํารงตําแหน่ง
ของอีกกระทรวง ทบวง กรมหน่ึง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่าน้ีให้
ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงตนมาดํารงตําแหน่ง
นั้นทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งต้ังข้าราชการตั้งแต่ตําแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไป ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี 

(๖) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่
ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ และกําหนดอัตราเบี้ยประชุม
หรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ัง 

(๗) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 

                                           
๕มติของคณะรัฐมนตรีมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น มติคณะรัฐมนตรีเฉพาะเรื่องท่ีกระทรวง ทบวง 

กรมเป็นผู้เสนอและเป็นเจ้าของเรื่อง เช่น เรื่องการจัดระเบียบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและการเดินรถโดยสารประจําทาง
ในเขตกรุงเทพมหานครของกรทะรวงคมนาคม มติคณะรัฐมนตรีบางเรื่องท่ีมีหลายส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
เรื่องนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขอันตรายเน่ืองจากก๊าซปิโตเลียม ซ่ึงเก่ียวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีและกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และ 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีท่ีวางหลักเกณฑ์นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติให้ทุกกระทรวง 
ทบวง กรม หรือ องค์การรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ เช่น เรื่องมาตรการประหยัดการใช้พลังงานและนํ้ามันเช้ือเพลิง 
(หนังสือเวียนท่ี สร ๐๒๐๒/ว ๑๖๕ ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๒๒) โดยดูคอลัมน์มุมข้าราชการ เรื่อง “สํารวจมติ ครม.” 
โดยซี ๑๒ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ 
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(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน และระเบียบนี้
จะใช้บังคับได้ก็ต่อเม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น  

(๙) ดําเนินการอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
จะเห็นได้ว่า หลักการรวมอํานาจไว้ส่วนกลางนี้ได้ถูกนํามาใช้เป็นหลักของ

การจัดองค์การทางบริหารในรูปแบบของกฎหมายปกครองประเภทหน่ึง ซึ่งเป็นการบ่งช้ีให้เห็นถึง
ความสําคัญของหลักการบริหารที่มีต่อกฎหมายปกครองอย่างชัดแจ้ง 

๑.๒.๘ หลักของความมีระเบียบเรียบร้อย (Oder) 
หลักความมีระเบียบเรียบร้อยของ Fayol น้ี มีจุดมุ่งหมายที่จะให้การ

ดําเนินงานใด ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ติดขัดชะงักงัน ดังนั้น เพื่อสนองจุดมุ่งหมายดังกล่าว 
จึงจําต้องจัดระเบียบสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากรให้ชัดเจน เป็นต้นว่าจะต้องกําหนดลักษณะ
หน้าที่การงานและขอบเขตของงานให้ถูกต้องแจ้งชัดและความสัมพันธ์ในระหว่างงานหนึ่งต่องานหน่ึง 

หลักของความมีระเบียบเรียบร้อยในองค์การของ Fayol อาจแสดงให้
เห็นโดยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะ ๔ ข้าราชการพล
เรือนสามัญ หมวด ๒ การกําหนดตําแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  
(มาตรา ๔๔ – มาตรา ๕๑ ) ซ่ึงเป็นหลักการกําหนดตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ สายงาน 
สังกัดของข้าราชการจํานวนและคุณสมบัติตามลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ประมาณและคุณภาพ
ของงาน และระดับเงินเดือนของข้าราชการไว้ ทั้งนี้ ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการปฏิบัติงาน
ในระบบข้าราชการพลเรือนนั่นเอง 

๑.๒.๙ หลักของความเสมอภาค (Equity) 
หลักของความเสมอภาคนี้๖ ถือเป็นหลักสําคัญของผู้บริหารสําหรับการ

ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาทีเดียว เพราะการจะให้ได้มาซ่ึงความจงรักภักดีและการอุทิศตนเพื่องานนั้น
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมอย่างเดียวกันและอย่างยุติธรรม พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเฉพาะในหมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย มาตรา ๘๐ วรรคหน่ึง 
ที่บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไม่กระทําการตามที่บัญญัติไว ้
ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ และมาตรา ๘๙ ที่บัญญัติให้การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ให้ทําเป็นคําส่ังผู้ส่ังลงโทษต้องส่ังลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและ
โดยปราศจากอคติ โดยในคําส่ังลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 
มิเช่นนั้นการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาแตกต่างกันทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษ อาจจะกระทบกระเทือน
ต่อขัวญกําลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาได้มาก และเป็นผลให้งานของราชการเสียหายได้ และนอกจากนี้ 
หลักของความเสมอภาคอาจนําไปใช้ประกอบกับดุลพินิจปฏิบัติต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้อีกด้วย 

ตามหลักกฎหมายปกครองของประเทศเยอมัน ถือว่า หลักความเสมอภาค
และการใช้ความเสมอภาคน้ี มีหลักอยู่ว่า ในการวินิจฉัยเร่ืองต่าง ๆ ที่มีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันต้อง
                                           

๖รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 
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วินิจฉัยอย่างเดียวกัน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเคยใช้ดุลพินิจในเร่ืองหน่ึงและออกคําส่ังแก่กรณีใดไปแล้ว 
ย่อมผูกพันที่จะวินิจฉัยเร่ืองอย่างเดียวกันในลักษณะเดิมอีก การจะเปล่ียนแปลงแนววินิจฉัยใหม่นั้น 
ย่อมจะต้องมีและแสดงเหตุผลพิเศษ ซึ่งจะนําไปสู่หลักฝ่ายปกครองต้องผูกพันตามคําวินิจฉัยก่อน ๆ 
ของตน แต่ความผูกพันต่อคําวินิจฉัยก่อน ๆ ของตนน้ี คําวินิจฉัยก่อน ๆ น้ันจะต้องชอบด้วยกฎหมายด้วย 
ถ้าคําวินิจฉัยก่อน ๆ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ย่ืนคําร้องจะอ้างความเสมอภาคเพื่อให้เจ้าหน้าที ่
ฝ่ายปกครองผูกพันตามคําวินิจฉัยก่อน ๆ ของตนหาได้ไม่ เพราะกฎหมายจะต้องอยู่เหนือการปฏิบัต ิ
หรือการวินิจฉัยของฝ่ายปกครองที่มิชอบ 

ตัวอย่าง การใช้หลักความเสมอภาค เช่น 
(๑) กรณีบังคับบัญชาส่ังลงโทษวินัยแก่ผู้กระทําผิดวินัยหลายคนในกรณี

เดียวกัน จะต้องส่ังลงโทษเท่าเทียมกันในทุกกรณี เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษให้ต้องสินิจฉัยเป็นอย่างอื่น แต่
ถ้าคําส่ังลงโทษทางวินัยในกรณีก่อน ๆ กระทําโดยมิชอบ เช่น ไม่มีการพิจารณาหลักฐาน หรือไม่เปิด
โอกาสให้ ผู้ถูกลงโทษเสนอพยานหลักฐานของตน ดังน้ีเป็นกรณีมิชอบด้วยกฎหมาย คําส่ังลงโทษ 
ในคดีหลัง ๆ จะอ้างว่า “ในกรณีก่อน ๆ ก็ไม่มีการพิจารณาหลักฐานของผู้กระทําความผิดวินัยไม่ได้” 
เพราะหลักความเสมอภาคนี้มิได้ประกันหลักความเสมอภาคในความมิชอบด้วยกฎหมาย๗ 

(๒) ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (ที่ประชุมใหญ่) 
ที่ ๑๖/๒๕๒๘ ที่ได้วินิจฉัยว่า การที่กรมที่ดินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนมรดกระหว่างบิดากับบุตร
นอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วในอัตราที่สูงกว่า (ร้อยละ ๒ ของทุนทรัพย์) การโอนมรดกระหว่างบิดา
กับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ร้อยละ ๕๐ ของทุนทรัพย์) เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่เสมอภาคกัน
ระหว่างบุตรต่อบุตรซึ่งเป็นผู้สืบสันดานด้วยกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๗) 

๑.๒.๑๐ หลักความริเร่ิม (Initiative) 
หลักความริเร่ิม เป็นหลักการบริหารที่จะช่วยให้งานขององค์การมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผู้ร่วมงานได้ช่วยกันระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
งาน ดังน้ันองค์การใดก็ตาม ที่บุคลากรขาดความคิดริเร่ิมแล้ว องค์การนั้นก็จะปราศจากความก้าวหน้า 
ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ การรักษาจรรยา
ข้าราชการมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่
ส่วนราชการกําหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ 
โดยเฉพาะในเร่ืองดังต่อไปน้ี (๑) การยึดม่ันและยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต้อง  (๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและ
ความรับผิดชอบ(๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  (๔) การปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (๕) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน และในมาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชา
ตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเล่ือนเงินเดือน หรือส่ังให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้ใช้ความคิดริเร่ิมในหน้าที่การงานของตนได้เต็มที่ โดยอาศัยระบบการ
เล่ือนข้ันเงินเดือนเป็นตัวกระตุ้นความคิดริเ ร่ิม หลักของความคิดริเร่ิมน้ีจึงเป็นหลักในการนําไป
                                           

๗จิรนิติ หะวานนท์, การตรวจสอบการกระทําทางปกครองโดยศาลยุติธรรม, บทบัณฑิตย์ เล่มท่ี ๔๒ 
ตอน ๓ (กันยายน ๒๕๒๙), หน้า ๕๙.  



 ๑๐

ประกอบการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามกฎหมายฉบับนี้ด้วย หากผู้บังคับบัญชาละเลยหลัก
ความคิดริเ ร่ิมแล้ว อาจถือได้ว่า ผู้บังคับบัญชาขาดความสุจริตใจในการปฏิบั ติหน้าที่ราชการได ้
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าผู้บังคับบัญชาใช้หลักความคิดริเร่ิมไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร เพื่อให้พวกพ้องได้ประโยชน์
โดยมิชอบ ก็อาจเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕๘

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ได้เช่นกัน  
๑.๒.๑๑ หลักความมีเสถียรภาพของการว่าจ้างงาน (Stability of Tennure) 

หลักการบริหารของ Fayol หลักนี้ถือว่า บุคลากรขององค์การควรได้ใช้
เวลาระยะหนึ่งเพื่อเรียนรู้จนทํางานได้ดี ฉะนั้น ในระหว่าน้ัน คือ ก่อนครบระยะเวลาเรียนงานก็ไม่ควรเอา
ออกจากงาน เพราะจะเป็นการส้ินเปลืองด้วยเปล่าประโยชน์ และเป็นผลให้การบริหารงานไม่มี
ประสิทธิภาพการกําหนดระยะเวลาการเรียนรู้งานเป็นส่ิงจะเป็นของการว่าจ้างงานเป็นอย่างย่ิง เพราะจะ
เป็นการช่วยคัดบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีเข้าทํางานในองค์การและสามารถ
ทําประโยชน์ให้แก่องค์การได้ในระยะยาว จึงเป็นหลักที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของการว่าจ้างงานได้ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้นําเอาหลักการบริหารน้ีไปบรรจุไว้โดย
กําหนดให้มีบุคลากรใหม่ (ข้าราชการใหม่) ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งนั้นเป็นเวลาตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ. หากผู้นั้นมีความประพฤติไม่ดีหรือไม่มีความรู้และความสมารถที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่ว่าจะอยู่ในระยะเวลาทดลองหรือเม่ือครบกําหนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาทํารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้น้ันเสนอตามลําดับ 
จนถึงผู้มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ ตามวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.  

๑.๒.๑๒ หลักความสามัคคี (Esprit de corps) 
หลักบริหารน้ีเน้นความจําเป็นที่ทุกคนจะต้องทํางานเป็นกลุ่มที่เป็นอันหน่ึง 

อันเดียวกัน (Team work)  ไม่แตกแยกกัน อันจะเป็นผลให้การงานขององค์การลดน้อยถอยลง 

                                           
๘มาตรา ๘๕  การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้

หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต 
(๒) ละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง

ร้ายแรง 
(๓) ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมี

พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
(๔) กระทําการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง หรือทําร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
(๖) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้

จําคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าโทษจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ละเว้นการกระทําหรือกระทําการใด  ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้าม

ตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
(๘) ละเว้นการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสองและ 

มาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ท่ีมีกฎ ก.พ. กําหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  



 ๑๑

การร่วมมือสามัคคีกันนั้นจักนํามาซ่ึงความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารงานและ 
ช่วยเสริมหลักการบริหารโดยผู้บังคับบัญชาคนเดียวด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๓ ได้นําหลักการความสามัคคีมากําหนดไว้ ดังน้ี “ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระการอย่างใดเป็นการกล่ันแกล้งกัน ระหว่างข้าราชการ
ต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ” 

นอกจากหลักการบริหารของ Fayol ทั้ง ๑๒ ข้อนี้ ก็ยังมีหลักพฤติกรรม
ศาสตร์ โดยเฉพาะหลักพฤติกรรมองค์การ ได้นํามาบัญญัติไว้เป็นกฎหมายปกครองในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติราชการ (มาตรา ๗๒ – มาตรา ๗๗)  

ในบรรดาหลักการบริหารของ Fayol ที่กล่าวมาทั้งหมด เช่ือว่าน่าจะมี 
ส่วนช่วยให้การบัญญัติกฎหมายปกครอง (การบริหาร) และการตีความกฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับ 
การส่ังการในทางบริหาร หรือการพัฒนาระเบียบแบบแผนทางราชการใหม่สภาพบังคับมากข้ึน 
(ทําให้ระเบียบแบบแผนกลางมาเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในการบริหาร) ทั้งนี้เป็นเพราะว่ากฎหมาย
ปกครองก็ดี ตลอดจนการสร้างระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการและการตีความกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การบริหารล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการบริหารงานของรัฐทั้งน้ัน หรืออีกนัยหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า 
ทฤษฎีกฎหมายปกครองเป็นทฤษฎีที่สร้าง “หลักกฎหมายทั่วไป (general principle of law )” ข้ึนโดย
เอามาจากหลักการบริหาร (ที่ดี) เพื่อกําหนดให้เป็นระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการ  

นอกจากนี้ หลักการบริหารดังกล่าวยังได้มีการนํามาบัญญัติไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
อีกด้วย 

 

๑.๓ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี น้ัน มีที่มาจากหลักการบริหารของ Fayol 

เช่นเดียวกัน ที่รัฐได้นํามาบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซ่ึงการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่วนราชการนี้ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็นและประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและ 
ได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอต่อไป 
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

๑.๓.๑ ความหมายของ “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” 
“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีความ 

มุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่มาตรา ๖ บัญญัติไว้  คือ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 



 ๑๒

(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์ (๖) ประชาชนได้รับความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ (๗) มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การดําเนินงานของ 
ส่วนราชการ 

(๑.๑) จะต้องคํานึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
ได้รับการบริการจากรัฐ เป็นหลักสําคัญ การกําหนดภารกิจแต่ละเร่ืองต้องมีดัชนีช้ีวัดและแสดงผลลัพธ์ให้
เห็นโดยชัดเจน ประชาชนได้รับประโยชน์จากภารกิจนั้นตรงต่อความต้องการของประชาชน หรือเกิดผล
ต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชน ส่วนรวม และแต่ละรายควบคู่กัน 

(๑.๒) การดําเนินการให้มีความโปร่งใส จะเกิดข้ึนได้เม่ือส่วนราชการ
ได้สร้างหลักเกณฑ์การปฏิบัติในแต่ละเร่ืองข้ึน ไว้อย่างชัดเจน และตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน และเปิดเผย
ข้อมูลทุกข้ันตอนในการปฏิบัติภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ 

(๑.๓) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือโครงการ ที่ส่วนราชการจะดําเนินการ ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชนในชุมชนนั้น การทําความเข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ปัญหาที่
ส่วนราชการจะดําเนินการ และการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและของประชาชน โดยให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรัฐ ต้องรับฟังและแก้ไขปัญหาจนประชาชนเกิดความพอใจ และมีส่วน
ร่วมในการผลักดันภารกิจนั้นเกิดผลสําเร็จ 

(๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ เป็นการกําหนดวิธีการปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจะว่าด้วยการกําหนดแผนการทํางานที่มีวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดผลลัพธ์
ของงาน ดังนี ้

(๒.๑) การปฏิบัติของส่วนราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจที่กระทําได้อย่างชัดเจน 

(๒.๒) การบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๒.๓) การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(๒.๔) การจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติราชการ 
(๒.๕ การจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ กําหนดให ้
ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักการ 

(๓.๑) หลักความโปร่งใส ต้องประกาศกําหนดเป้าหมาย และ
แผนการทํางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ และงบประมาณที่ต้องใช้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทราบ 

(๓.๒) หลักความคุ้มค่า ส่วนราชการต้องจัดทําแผนการลดรายจ่ายต่อ
หน่วย และในการประเมินความคุ้มค่าจะต้องคํานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปได้ 



 ๑๓

ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะได้รับ โดยเทียบกับรายจ่ายของรัฐ ทั้งน้ี มิใช่คํานวณเป็นตัวเงินเท่านั้น 
แต่ต้องคํานึงถึงประโยชน์ได้เสียของสังคมด้วย และการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระทําโดยเปิดเผยและ 
เที่ยงธรรม โดยจะต้องช่ังน้ําหนักถึงประโยชน์และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการ ซึ่งมิใช่ถือราคาตํ่าสุดเป็นเกณฑ์อย่าง
เดียวแต่คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาวที่จะทําให้ต้นทุนการบริการ สาธารณะตํ่าลงได ้

(๓.๓) หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 
การส่ังราชการต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้ามีการส่ังการด้วยวาจาต้องบันทึกคําส่ังน้ันไว ้

(๓.๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น เป็นการลด
ระยะเวลาในการพิจารณา การส่ัง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงต่อ
ประชาชนให้เกิดความสะดวกและ รวดเร็วข้ึน โดย 

- การกระจายอํานาจการตัดสินใจ แต่ละแห่งต้องจัดทําแผนภูมิ
ข้ันตอน และระยะเวลาการดําเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได ้

- การจัดต้ังศูนย์การบริการร่วม เพื่อให้เจ้าหน้าที่น้ันบริการ
ประชาชนได้อย่างครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่น้ันจะต้องสามารถแจ้งรายละเอียด รับเอกสารหลักฐานที่จําเป็น 
แจ้งให้ทราบระยะเวลาการดําเนินการ และเป็นผู้ติดต่อประสานกับส่วนราชการอ่ืน เพื่อดําเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือกฎในเร่ืองน้ัน ๆ 

(๔) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้
ส่วนราชการมี หน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตนเอง เพื่อการปรับปรุงภารกิจให้เป็นไปโดย
เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปล่ียนไปของ สังคม หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือ
แผนการปฏิบัติราชการ โดยทบทวนภารกิจ ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

(๕) ประชาชนได้รับความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ มีสาระสําคัญดังนี ้

(๕.๑) การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(๕.๒) การจัดระบบสารสนเทศ 
(๕.๓) การรับฟังข้อร้องเรียน 
(๕.๔) การเปิดเผยข้อมูล 

(๖) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ ว่าได้ดําเนินการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพียงใดซ่ึงจะวัดจากผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ คุณภาพของการให้บริการซึ่งอาจวัดได้จากความสะดวกในการขอรับบริการ 
(convenience) ความไม่ยุ่งยากต่อการทําความเข้าใจ (simplicity) การให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว 
(accuracy and timeliness) รวมทั้งการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร กับประโยชน์ที่ได้รับ 

 

 

 



 ๑๔

๒. การบัญญัติหรือการตีความกฎหมายปกครอง 
ก่อนเข้าสู่เนื้อหาของการบัญญัติหรือการตีความกฎหมายปกครอง จําเป็นต้องทราบถึง

หลักการตีความกฎหมายเสียก่อน ได้แก่ ความหมายของการตีความ กรณีที่ต้องตีความ สาเหตุที่ต้องมีการ
ตีความกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั่วไป ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

๒.๑ หลักการตีความกฎหมาย๙ 
๒.๒.๑ ความหมายของ “การตีความ” 

การตีความกฎหมาย คือ การตี "ถ้อยคํา" ของกฎหมายให้ได้เป็นข้อความที่
จะนําไปใช้วินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท การตีความไม่ใช่แปลความ การแปลเป็นการกระทําตรงไปตรงมาไม่ต้อง 
ขบคิดค้นหาอะไรมาก ความในภาษาหน่ึงเป็นอย่างไร แปลไปสู่อีกภาษาหน่ึงให้ตรงกันก็ใช้ได ้
แต่การตีความเป็นการขบคิดค้นหาจากคําตอบทางกฎหมายอย่างใช้เหตุใช้ผล ไม่ใช่การทายหรือ 
เดาสุ่มทํานองการตีปริศนาหรือการทายปริศนา และไม่ใช่เป็นการแปลความด้วย 

โดยสรุป “การตีความ” มีความหมายว่า การคิดค้นหาจากบทบัญญัติของ
กฎหมายโดยวิธีใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยา และสามัญสํานึกเพื่อให้ได้มาซึ่ง "ข้อความ" ของกฎหมายที่
จะนําไปใช้วินิจฉัยคดีข้อพิพาทได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม 

๒.๒.๒ กรณีที่ต้องมีการตีความ๑๐ 
เร่ืองนี้มีความเห็นของนักนิติศาสตร์แตกต่างกันอยู ่๒ ฝ่าย กล่าวคือ 
ฝ่ายแรก เห็นว่า ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายมีความหมายชัดเจน

แน่นอนอยู่แล้วก็ไม่ต้องตีความกฎหมายนั้น การตีความกฎหมายจะเกิดมีข้ึนก็เฉพาะในกรณีบทบัญญัติ
ของกฎหมายมีข้อเคลือบแคลงสงสัยเท่านั้น 

ฝ่ายที่สอง เห็นว่า การตีความกฎหมายน้ันไม่จํากัดเฉพาะในกรณีถ้อยคําใน
กฎหมายไม่ชัดเจนเท่านั้น แม้ในกรณีที่ถ้อยคําในกฎหมายชัดเจนดีอยู่แล้วก็ต้องมีการตีความกฎหมาย 
เพราะความเป็นจริงถ้อยคําแต่ละถ้อยคําที่ประกอบเป็นข้อความน้ันไม่มีความหมาย ที่ชัดแจ้งในตัวของมัน
เอง ความหมายของมันจะชัดเจนข้ึน เม่ือเราอ่านรวมกับถ้อยคําอ่ืนที่เป็นข้อความแวดล้อมและที่รวมกัน
เข้าก็ ประกอบเป็นข้อความทั้งหมดของเร่ืองน้ัน โดยสรุปก็คือต้องพิจารณาถึงถ้อยคําตัวอักษรที่ชัดเจนนั้น
ประกอบกับเจตนารมณ์ ของกฎหมายน้ันพร้อมกันไป เพื่อให้ได้ความหมายที่แท้จริงหรือเหตุผลที่แท้จริง
ของกฎหมาย 

๒.๒.๓ สาเหตุที่ต้องมีการตีความกฎหมาย 
สาเหตุที่ต้องมีการตีความกฎหมาย เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถรู้

เหตุการณ์ ล่วงหน้าที่เกิดข้ึนในภายหน้าได้ทุกกรณี จึงไม่สามารถบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมทุกกรณ ี
นอกจากนั้นฝ่ายนิติบัญญัติอาจมีความผิดพลาดในเร่ืองการตรากฎหมายข้ึนใช้บังคับได้ เช่น บัญญัติ
กฎหมายไว้ เคลือบคลุมหรือขัดแย้งกันเอง เช่นน้ีในการใช้กฎหมายจึงต้องมีการตีความกฎหมาย 

 

                                           
๙
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๒.๒.๔ การตีความกฎหมายท่ัวไป 
การตีความกฎหมายต้องพิเคราะห์ตัวอักษรให้ได้ความหมายของตัวอักษร 

และการจะรู้ความหมายของตัวอักษรได้ต้องพิเคราะห์เหตุผลหรือความมุ่งหมายของ กฎหมายประกอบ
ดัวย กรตีความกฎหมายจึงต้องพิจารณาประกอบกันไป ๒ ด้าน คือ พิเคราะห์ตัวอักษร และพิเคราะห์
ความมุ่งหมายของกฎหมาย (เจตนารมณ์ของกฎหมาย) ไปด้วยกัน โดยสรุปในการตีความนั้นต้องใช้ 
ทั้งตีความตามตัวอักษรประกอบกับการตีความตามเจตนารมณ ์โดยแยกพิจารณา ดังนี ้

(๑) การตีความตามตัวอักษร เป็นการพิจารณาความหมายของกฎหมาย
จากตัวบทกฎหมายนั้น ซ่ึงแยกพิจารณาได้ ๓ กรณี คือ 

ก. กรณีที่ถ้อยคํามีความหมายเป็นไปตามที่สามัญชนทั่วไปเข้าใจกัน ซ่ึง
สามารถหาความโดยยึดถือความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมเป็นหลัก 

ข. กรณีใช้ภาษาทางวิชาการหรือภาษาเทคนิค เม่ือใดคําในตัวบทกฎหมาย 
ใช้คําเป็นภาษาทางวิชาการหรือภาษาเทคนิค ก็ต้องถือความหมายตามที่เข้าใจในวงวิชาการน้ันเช่น
กฎหมายที่เกี่ยวกับวิทยา ศาสตร์ มีช่ือสารเคมีในตัวบทกฎหมาย ก็ต้องเช้าใจว่าสารเคมีที่ระบุในกฎหมาย
นั้นมีความหมายเหมือนกับความหมายในวงวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ 

ค. กรณีถ้อยคําที่กฎหมายประสงค์ให้มีความหมายเป็นพิเศษกว่าที่เข้าใจ
กันอยู่ในภาษาธรรมดา ที่เรียกว่า "ศัพท์กฎหมาย" ศัพท์กฎหมายนั้นจะใช้ในกรณีที่เป็นของกฎหมาย 
โดยแท้เช่นคําว่า นิติกรรม โมฆียกรรม เป็นต้น จึงต้องเป็นไปตามความหมายที่เป็นที่เข้าในกันในวงการ 
ของนักกฎหมาย หรือเป็นไปตามความหมายที่ผู้บัญญัติกฎหมายประสงค์เป็นเช่นน้ัน ศัพท์กฎหมายนั้น
แยกออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ 

- ศัพท์กฎหมายที่ก่อตัวและพัฒนาโดยวิชานิติศาสตร์ วิชาการนิติศาสตร์ก็
เหมือนวิชาการ อ่ืนๆ  ที่ต้องมี คําศัพท์ เฉพาะที ใ ช้ ในทางวิชาการของตน นักนิติศาสตร์ 
ได้คิดประดิษฐ์คําศัพท์กฎหมายข้ึน มาใช้ในวิชาการนิติศาสตร์สะสมกันมานับเวลาเป็นพันปีนับตั้งแต ่
สมัยจักรวรรดิโรมัน บางคําก็มีการนิยามไว้ บางคําก็มิได้มีการนิยามเอาไว้ซึ่งจําเป็นต้องศึกษาจากตํารา 
คําสอบต่างๆ 

- คําศัพท์ที่เกิดจากคําพิพากษาของศาล เป็นกรณีที่เกิดข้ึนจากคําพิพากษา 
ของศาลฎีกาได้มีการอธิบายความหมายหรือ ให้ความหมายแก่ถ้อยคําบางคําของตัวกฎหมายไว้ และ 
คําพิพากษาฎีกาที่มีมาในภายหลังได้ยอมรับ วินิจฉัยไปในทํานองเดียวกันเร่ือยมาจนเห็นที่ยอมรับกันใน
วงการนักกฎหมายทั่วไป เช่นคําว่า "ผู้เสียหาย" ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น 
นอกจากจะต้องเสียหายในทางพฤตินัย คือ ตามความเป็นจริงแล้ว ศาลฎีกายังได้ให้ความ หมายอีกว่าต้อง
เสียหายในทางนิตินัยด้วย คือไม่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

- ศัพท์กฎหมายที่เกิดจากการนิติบัญญัติ เป็นกรณีที่กฎหมายประสงค์ให้
คําที่ใช้ในกฎหมายมีความหมายต่างไปจากความหมายที่เข้าใจกันทั่วไป กฎหมายจะมีบทนิยามความหมาย
ของคําน้ัน ๆ ไว้ และในบางคร้ังการบัญญัติกฎหมายจําเป็นต้องใช้ประโยคที่มีใจความยาวๆ ที่เหมือนกัน 
ซ้ําๆ กันอยู่เ ร่ือยๆ เพื่อไม่ให้ตัวบทกฎหมายมีลักษณะเย่ินเย้อและให้ง่ายต่อการเขียนและการอ่าน 
ทําความเข้าใน ผู้บัญญัติกฎหมายมักคิดคําศัพท์กฎหมายข้ึนมาใช้แทนประโยคที่มีใจความยาวๆ ก็ใช้ศัพท์



 ๑๖

กฎหมายที่ส้ันกระทัดรัดเข้าไปแทนที่ ในบางคร้ังคําศัพท์มีความหมายต่างจากปกติธรรมดาที่คนทั่วไป
เข้าใจกัน เช่น พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔ (๑) บัญญัติว่า ""สัตว์น้ํา" หมายความว่า 
ปลา เต่า กระ กุ้ง ปู สัตว์น้ําจําพวกปลิงทะเล จําพวกฟองน้ํา และจําพวกสาหร่ายทะเล" ซึ่งโดยข้อเท็จจริง 
สาหร่ายทะเลเป็นพืช ไม่ใช่สัตว์ แต่ก็กลายเป็นสัตว์ไปตามที่กฎหมายนิยาม และในบางกรณีการมีบท
วิเคราะห์ศัพท์หรือบทนิยามยังใช้ประโยชน์ในการเป็นคําย่อของกฎหมายด้วย 

ข้อสังเกตการใช้บทวิเคราะห์ศัพท์หรือบทนิยาม 
๑) การค้นหาความหมายของถ้อยคําที่มีปรากฏอยู่ในบทนิยามนั้น จะต้อง

ยึดถือความหมายตามบทนิยามอย่างเคร่งครัด 
๒) บทวิเคราะห์ศัพท์อาจทําให้ถ้อยคําหนึ่ง ๆ มีความหมายแตกต่างจาก

ความหมายธรรมดา ขัดต่อสามัญสํานึกจากความเข้าใจของคนทั่วไปได้ ซ่ึงความหมายเฉพาะน้ีจะใช้เฉพาะ
ในกฎหมายที่มีบทนิยามศัพท์น้ันเท่านั้น 

๓) ในกรณีที่มีกฎหมาย ๒ ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายต่างประเภทกัน และ 
มีวัตถุประสงค์ต่างกัน ไม่อาจที่จะนําความหมายของคําเดียวกันในกฎหมายหน่ึงไปใช้กับคําคําน้ันใน
กฎหมายอีกฉบับได้ 

(๒) การตีความตามเจตนารมณ์ คือ การค้นหาความหมายของถ้อยคําใน
บทกฎหมายจาก เจตนารมณ์หรือความหมายมุ่งหมายของกฎหมายนั้นๆ เจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละ
เร่ืองมีไม่เหมือนกัน เช่น เจตนารมณ์ของกฎหมาย อาญามุ่งที่จะควบคุมการกระทําผิดและลงโทษผู้กระทํา
ผิด ในขณะที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มุ่งจะให้มีการชดใช้เยียวยาความเสียหาย เจตนารมณ์ของกฎหมาย
นี้มีปัญหาว่าจะค้นหาจากที่ใด ซ่ึงในเร่ืองน้ีมีอยู่ ๒ ทฤษฎี คือ 

ก. ทฤษฎีอําเภอจิต ซ่ึงเห็นว่าสามารถค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายจาก
เจตนารมณ์ ของผู้บัญญัติกฎหมายน้ันเองในทางประวัติศาสตร์ เช่น พิจารณาจากบันทึกรายงานการ
ประชุมของสภา คําอภิปรายในสภาเป็นต้น 

ข. ทฤษฎีอําเภอการณ์ ซึ่งเห็นว่าต้องค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นว่า
กฎหมายมีความมุ่งหมายอย่างไร โดยอาจผันแปรไปตามบริบททางสังคมที่เปล่ียนไปได้ เช่น กฎหมายออก
ในสมัยที่ยังไม่มีวิทยุโทรทัศน์ แม้ภายหลังมีโทรทัศน์ก็สามารถใช้กฎหมายปรับได้ ในการตีความกฎหมาย
ควรใช้ทั้งสองทฤษฎีประกอบกัน เพราะลําพังใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งน้ันจะมีข้อบกพร่อง 

ตัวอย่าง การตีความกฎหมายโดยพิเคราะห์เจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น 
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๕/๒๔๘๔ ชายมีภริยาอยู่แล้ว ได้ขอหญิงมาเล้ียงดูเป็นภริยาน้อย และได้ทําสัญญากับ
ฝ่ายบิดาหญิงว่าจะให้ทรัพย์สินจํานวนหน่ึงแก่หญิงและบิดาหญิง ดังนี้สัญญานั้นเป็นการอุดหนุนให้ชายมี
ภริยาอีกคนหน่ึง ต้องห้ามตามกฎหมายใช้บังคับไม่ได้ 

ข้อสังเกต 
๑) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว ใช้ระบบ

ผัวเดียวเมียเดียวแทนระบบหลายเมียแต่เดิม โดยกําหนดไว้ในกฎหมายว่าชายหรือหญิงจะทําการสมรสใน
ขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้ ซ่ึงแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ทั้งของผู้บัญญัติกฎหมาย (ทฤษฎีอําเภอจิต) และ
ความมุ่งหมายของกฎหมายนั้น (ทฤษฎีอําเภอการณ์) 
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๒) การตีความกฎหมายพิเศษ (กฎหมายอาญา) 
กฎหมายพิเศษในที่น้ี หมายถึง กฎหมายที่มีโทษอาญา ซ่ึงโดยหลัก

ได้แก่ประมวลกฎหมายอาญา นอกจากน้ียังรวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่มีโทษทางอาญาด้วย เช่น 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นต้น 

เหตุที่มีการตีความกฎหมายมีลักษณะต่างไปจากการตีความกฎหมาย
ทั่วไป ก็เพราะกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์ในการลงโทษบุคคล ซึ่งการลงโทษนั้น กระทบสิทธิของ
ประชาชน จึงต้องใช้กฎหมายอาญาด้วยความระมัดระวัง  

กฎหมายอาญามีหลักเกณฑ์ในการตีความ ดังต่อไปน้ี 
- กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด ประมวลกฎหมายอาญาเป็น

กฎหมายที่กําหนดความผิดและโทษ ฉะน้ันจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด กล่าวคือถ้าบัญญัติว่าการกระทํา
หรืองดเว้นกระทําใดเป็นความผิด ก็ต้องตีความว่าเฉพาะการกระทําหรืองดเว้นเท่าที่ระบุไว้เท่าน้ัน ที่ซึ่ง
กฎหมายมุ่งหมายจะให้เป็นความผิด การกระทําหรืองดเว้นอื่นนอกจากนั้นหาเป็นความผิดไม่ 

- จะตีความประมวลกฎหมายอาญา ในทางขยายความให้เป็นการ
ลงโทษหรือเพิ่มโทษผู้กระทําให้หนักข้ึนไม่ได้ เช่นเม่ือประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๑ กําหนดให้การ
หลอกลวงโดยทุจริตให้บุคคลส่งแรงงานให้ เช่น อยากได้บ่อนํ้าก็หลอกลวงว่าตรงนั้นมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ 
ใครขุดได้จะยอมให้เอาไป เขาหลงเช่ือจึงขุดดินให้เป็นบ่อ ซึ่งเป็นการหลอกลวงให้เขาส่งแรงงานให้ ศาลจะ
ตีความว่าการส่งแรงงานก็เหมือนกับการส่งทรัพย์ แล้วลงโทษผู้หลอกลวงฐานฉ้อโกง เหมือนกับการ
หลอกลวงให้ส่งทรัพย์ได้ เพราะเป็นการตีโดยขยายความให้เป็นการลงโทษบุคคล 

- ในกรณีเป็นที่สงสัย ศาลต้องตีความให้เป็นผลดีแก่ผู้ต้องหาว่าไม่ได้
กระทําความผิด แต่ทั้งนี้ต้องระลึกว่าศาลไม่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้กระทําความผิด และศาลไม่มีหน้าที่
พยายามหาทางตีความในทางที่เป็นผลดีแก่ผู้กระทําผิด ก็ต่อเม่ือถ้อยคําของตัวบทเป็นที่สงสัยซึ่งอาจ
ตีความว่าการกระทํานั้นเป็นความ ผิดก็ได้ ไม่เป็นความผิดก็ได้ หรือ จะให้เป็นผลร้ายหรือไม่ก็ได้ เฉพาะใน
กรณีเช่นว่าน้ีเท่าน้ัน ศาลจึงจะตีความให้เป็นผลดีแก่ผู้ต้องหา 

 

๒.๒ การบัญญัติกฎหมายปกครอง 
กฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายที่ มุ่งจัดระเบียบการปกครองภายในของรัฐ 

โดยเฉพาะกิจการของฝ่ายบริหารในการตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน กฎหมายปกครอง
จึงเป็นกฎหมายที่กําหนดโครงสร้างอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปกครอง และวางหลักว่าด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซ่ึงเป็นองค์กร ของรัฐกับประชาชน๑๑ กฎหมายปกครองจะ
ประกอบด้วยสามส่วนสําคัญ ได้แก่ (๑) กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กรและอํานาจหน้าที ่
ของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง (๒) กฎหมายที่ เ ก่ียวกับการกระทําของฝ่ายปกครองและภารกิจของ 
ฝ่ายปกครอง และ (๓) กฎหมายที่เก่ียวกับการควบคุมการกระทําของฝ่ายปกครอง 

                                           
๑๑สมยศ เช้ือไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งท่ี ๓ กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๕๐, 

หน้า ๖๔  



 ๑๘

ในโครงสร้างของวัตถุประสงค์ของกฎหมายปกครองจะประกอบด้วยหลักการ ๒ 
ประการเสมอ คือ ประการแรก มุ่งคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของรัฐ และประการที่สอง มุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน๑๒ แต่กฎหมายปกครองฉบับใด 
จะมีความมุ่งหมายคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐมากกว่ามุ่ง
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือกฎหมายปกครองฉบับใดมุ่งหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมากกว่า หมายคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐ 
จะต้องพิจารณาแต่ฉบับ และแต่ละตัวบทเป็นกรณีๆ ไป การพิจารณาความมุ่งหมายในความคุ้มครองน้ี 
จะมีหลักสําคัญในการตีความกฎหมายปกครองดังจะกล่าวต่อไป 

สําหรับตัวบทบัญญัติกฎหมายปกครองจะเป็นวัตถุแห่งการตีความ ซึ่งกฎหมาย
ปกครองที่จะตีความมีความหมายที่กว้าง มิได้หมายถึงเฉพาะแต่กฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติ หรือ
กฎหมายอ่ืนที่มีค่าบังคับเทียบเท่าพระราชบัญญัติเท่านั้น แต่รวมถึงกฎหมายลําดับรองหรือ กฎ ที่ออกโดย
ฝ่ายปกครองซึ่งกฎหมายแม่บทให้อํานาจออกกฎที่ใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่
ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ หรือกฎที่ออกโดยฝ่ายปกครอง ถือว่าเป็นวัตถุแห่งการตีความกฎหมายทั้งส้ิน การ
ตีความกฎหมายปกครองจึงไม่จํากัดเฉพาะกฎหมายที่มีค่าบังคับในระดับพระราชบัญญัติเท่าน้ัน แต่จารีต
ประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไปมิใช่วัตถุแห่งการตีความ เนื่องจากจารีตประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไป
เป็นการใช้กฎหมาย มิใช่การตีความกฎหมาย 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ ๑ นั้น จะเห็นได้ว่าหลักการบริหารที่ดีและเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปจนกลายเป็น “ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการ” มีส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนา
ระบบการบริหารราชการในแง่ของระบบบริหารให้มีระบบการส่ังการที่ถูกต้องและตรงวัตถุประสงค์แห่ง
บทบัญญัติกฎหมายที่ให้อํานาจไว้ จึงเป็นที่มาของการบัญญัติกฎหมายหรือการตีความกฎหมายปกครอง 
ดังจะเห็นได้จากหลักกฎหมายปกครองหรือหลักกฎหมายทั่วไปในทางบริหารได้แก่  

๒.๒.๑ หลักการใช้ดุลพินิจส่ังการจะต้องประกอบด้วยเหตุผล๑๓ รวมทั้งการไม่
ยอมใช้ดุลพินิจตามอํานาจที่มีอยู่ก็เป็นการไม่ชอบ เช่น การปฏิเสธไม่รับศาสตราจารย์ผู้หนึ่งกลับเข้ารับ
ราชการโดยไม่พิจารณาข้อเท็จจริงขณะน้ัน กลับอ้างแต่เพียงว่าเคยถูกกล่าวหาว่าไม่มีความสมารถในการ
สอนมาก่อนหน้าน้ันมาคร้ังหน่ึงแล้ว การส่ังการใด ๆ ในทางบริหารโดยปราศจากเหตุผล หรือมีเหตุผลไม่
ถูกต้องถือว่าเป็นการส่ังการทางบริหารโดยมิชอบ แม้ว่าจะไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายโดยชัดแจ้ง ทั้งนี ้
เพื่อประโยชน์การตรวจสอบดุลพินิจของผู้ส่ังการน่ันเอง 

หลักการใช้ดุลพินิจส่ังการจะต้องประกอบด้วยเหตุผลนั้น ปรากฏใน 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๗ 

๒.๒.๒ หลักการกระทําของฝ่ายปกครอง (บริหาร) ต้องไม่นอกเหนืออํานาจตาม
กฎหมายที่ให้ไว้๑๔ กล่าวคือ ฝ่ายปกครองจะต้องปฏิบัติหรือวินิจฉัยส่ังการใด ๆ ในทางบริหารภายใน

                                           
๑๒ฤทัย หงส์สิริ, “นิติกรรมทางปกครอง”, ในคู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, สํานักอบรม

ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๓ หน้า ๒๓๕  
๑๓ถาวร  เกียรติทับทิว,เรื่องเดิม, หน้าท่ี ๔๔.  
๑๔ถาวร  เกียรติทับทิว, เรื่องเดิม, หน้าท่ี ๔๖.  



 ๑๙

ขอบเขตอํานาจที่กฎหมายให้ไว้ หากกระทําไปเกินขอบอํานาจย่อมถูกเพิกถอนได้ (ปัจจุบันอยู่ในอํานาจ
ของศาลปกครองที่จะพิจารณาได้ตามมาตรา ๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒) 

๒.๒.๓ หลักการปฏิบัติตามกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนด (ข้ันตอนทางการ
บริหาร)๑๕ หลักน้ีถือว่า การที่กฎหมายให้อํานาจกระทําการใด ๆ ในทางบริหาร ถ้ากฎหมายกําหนด
เง่ือนไขหรือกระบวนการให้ต้องปฏิบัติก่อน ก็จะต้องปฏิบัติให้ครบเง่ือนไขหรือกระบวนการน้ัน ๆ 
มิเช่นนั้นถือว่าเป็นการกระทํานอกเหนืออํานาจ (ultra vires) และไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

อย่างไรก็ดี ถ้ากฎหมายไม่ได้กําหนดกระบวนการหรือข้ันตอนให้ต้องปฏิบัติ
ก่อนแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐกลับไปกําหนดเสียเอง ดังนี้ข้ันตอนหรือเง่ือนไขให้ต้องปฏิบัติก่อนไม่อาจนํามาใช้
บังคับได้ เพราะถือว่าเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จําเป็น อาจถูกเพิกถอนได ้

๒.๒.๔ หลักท่ีว่าฝ่ายปกครองวินิจฉัยกฎหมายในการกระทําการใด ๆ ถูกต้อง
หรือไม่๑๖ 

หลักการวินิจฉัยกฎหมายให้ถูกต้องน้ี หมายความว่า ฝ่ายปกครองต้องยึด 
ตัวบทกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนทางราชการเป็นหลักปฏิบัติราชการ ฉะนั้น การวินิจฉัยกฎหมาย 
ก็จะต้องจํากัดอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ ไม่ผิดไปจากจุดมุ่งหมาย หากวินิจฉัยผิดกฎหมายแล้ว แม้ว่าฝ่าย
ปกครองจะไม่ได้กระทํานอกเหนืออํานาจหน้าที่ที่กฎหมายให้ไว้และปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการที่
กําหนดไว้โดยครบถ้วน ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบเช่นกัน 

๒.๒.๕ หลักการฟังข้อเท็จจริงและใช้ดุลพินิจถูกต้องหรือไม่๑๗ 
หลักน้ีถือว่า ฝ่ายปกครองจะต้องฟังข้อเท็จจริงและใช้ดุลพินิจในการ 

ส่ังการใด ๆ ให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นอาจถือได้ว่าเป็นการส่ังการโดยมิชอบ ในกรณีการฟังข้อเท็จจริง
ประกอบการส่ังการนั้นมีหลักว่า ฝ่ายปกครองต้องมีเหตุผลหรือพยานหลักฐานสนับสนุนการรับฟัง
ข้อเท็จจริง หรือต้องรับฟังโดยสุจริตใจก่อนการวินิจฉัยส่ังการ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๓-๓๔๗/๒๕๑๐) 

 การใช้ดุลพินิจให้ถูกต้องนั้น อาจพิจารณาจากความมีเหตุผลของดุลพินิจ
ว่าประกอบด้วย 

 (๑) ความมุ่งหมายที่เหมาะสมหรือไม่ 
 (๒) ข้อพิจารณาผิดพลาดและนอกเร่ืองที่วินิจฉัยหรือไม่ 
 (๓) อาศัยหลักฐานที่ผิดไปจากข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงหรือไม่ 
 (๔) ละเว้นการพิจารณาประเด็นที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
 (๕) การใช้ดุลพินิจส่ังการได้กระทําโดยภายในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ 
 (๖) การปฏิบัติตามบรรทัดฐานหรือข้อปฏิบัติที่วางไว้หรือไม่ 

 

 

                                           
๑๕ถาวร  เกียรติทับทิว, เรื่องเดิม, หน้าท่ี ๔๗. 
๑๖ถาวร  เกียรติทับทิว, เรื่องเดิม, หน้าท่ี ๕๐.  
๑๗ถาวร  เกียรติทับทิว, เรื่องเดิม, หน้าท่ี ๕๑. 



 ๒๐

๒.๒ การตีความกฎหมายปกครอง 
การตีความกฎหมายปกครอง นั้น จําเป็นต้องตีความโดยอาศัยหลักพื้นฐานของ

กฎหมายปกครองและหลักกฎหมายปกครองทั่วไปซึ่งมีที่มาจากหลักการบริหารดังกล่าวไว้ในหัวข้อที่ ๑ 
ข้างต้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

๒.๒.๑ หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง 
ในการตีความกฎหมายปกครอง น้ัน จะต้องตีความให้สอดคล้องกับ 

หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง หรือทฤษฎีกฎหมายปกครองที่อยู่เบื้องหลังของตัวบทนั้น ซึ่งถือว่าเป็น
การตีความอย่างสอดคล้องตามระบบกฎหมายหลักพื้นฐานของกฎหมายปกครองซึ่งมีหลักสําคัญ 
๒ ประการ คือ (๑) ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง  และ (๒) การควบคุมความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ 

หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครองมีเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมาย ๓ 
ประการ คือ๑๘ 

(๑) เพื่อป้องกันมิให้ผู้ถืออํานาจรัฐใช้อํานาจรัฐแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรือแก่พวกพ้องของตน แต่เพื่อให้มีการใช้อํานาจรัฐตอบสนองความต้องการส่วนร่วมของประชาชน 
หรือ ประโยชน์มหาชนอย่างแท้จริง 

๒) เพื่อให้การใช้อํานาจรัฐปกปักษ์รักษาไว้ซึ่งประโยชน์มหาชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และ 

๓) เพื่อปกป้องมิให้มีการใช้อํานาจรัฐจํากัดสิทธิและเสรีภาพของเอกชน 
เกินขอบเขตแห่งความจําเป็นแก่การปกปักษ์รักษาไว้ซึ่งประโยชน์มหาชน 

ในการใช้และตีความกฎหมายปกครองทุกคร้ังจะต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์
หรือความมุ่งหมายของหลักพื้นฐานของกฎหมายปกครองทั้งสามประการดังกล่าวเสมอ 

(๑) หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง  
เป็นหลักการพื้นฐานกฎหมายปกครองที่จําเป็นในการใช้และตีความกฎหมายปกครอง หลักความชอบด้วย
กฎหมายของการกระทําทางปกครองประกอบด้วยหลักสําคัญ ๒ ประการ คือ การกระทําทางปกครอง
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และหลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอํานาจ๑๙ 

(๑.๑) หลักการกระทําทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 
เป็นหลักที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องผูกพันตนต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่จริงในบ้านเมือง การผูกพันตนต่อ
กฎหมายขององค์กรเจ้าหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองอาจมีได้ใน ๒ ลักษณะ คือ กรณีกฎหมายกําหนด
หน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว้ แต่หากกฎหมายไม่ได้กําหนดหน้าที่ให้
องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ กล่าวคือเป็นกรณีที่องค์กรฝ่ายปกครองตัดสินใจดําเนินการตามแผนการ
ปกครองเพื่อ ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีข้ึน เช่น การสร้างสวนสาธารณะ หรือการดําเนินการจัด

                                           
๑๘วรพจน์ วิศรุตพิชญ,์ หลักการพื้นฐานกฎหมายปกครอง, ในคู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๓ , หน้า ๑๒๐-๑๒๑. 
๑๙วรเจตน์ ภาคีรตัน์, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมาย

ปกครองและการกระทําทางปกครอง, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๔๙. หน้า ๑๘  



 ๒๑

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที่ต้องละเว้นไม่กระทําการดังกล่าวนั้นให้
ขัดต่อกฎหมาย บ้านเมืองที่ใช้บังคับอยู่ เหตุผลพื้นฐานของการกําหนดให้การกระทําทางปกครองต้องไม่
ขัดต่อกฎหมายก็เนื่องมาจากหลักความเป็นเอกภาพของอํานาจรัฐ และความเป็นเอกภาพในระบบ
กฎหมาย เพราะหากยอมให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระทําการอันขัดต่อกฎหมายได้โดย ไม่มีผลร้าย
ใดๆ ตามมาแล้ว กฎหมายที่ตราข้ึนเพื่อใช้บังคับในรัฐก็จะหาความหมายอันใดมิได้ ด้วยเหตุนี้องค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถกําหนดมาตรการทางกฎหมาย ใดๆ ให้ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
บ้านเมืองได้๒๐ภายใต้หลักการกระทําทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายมีสาระสําคัญคือ ฝ่ายปกครอง
จะต้องเคารพต่อลําดับช้ันของกฎหมาย ดังนั้น องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่อาจกําหนดมาตรการทาง
กฎหมายที่มีลักษณะเป็น นามธรรมและมีผลใช้บังคับทั่วไป ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัต ิ และ
กฎหมายอ่ืนที่มีค่าบังคับเสมอด้วยพระราชบัญญัติ รวมตลอดถึงกฎหมายประเพณีทางปกครอง และหลัก
กฎหมายทั่วไปได้ เช่นเดียวกับการใช้และตีความกฎหมายปกครอง ที่ผู้มีอํานาจตีความจะเคารพหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายในกรณีคือ จะใช้หรือตีความกฎหมายกฎหมายเกินกว่ากฎหมายให้อํานาจไม่ได ้
และจะใช้หรือตีความกฎหมายในกรณีที่กฎหมายให้ตนเองมีอํานาจในส่ิงที่กฎหมายไม่ ละเว้นไม่ให้อํานาจ
ไม่ได้เช่นกัน 

การเคารพลําดับข้ันกฎหมายนั้น กฎหมายในความหมายกว้างคือ 
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎหมายอ่ืนที่มีค่าบังคับเสมอด้วยกฎหมายระดับพระราชบัญญัต ิกฎหมาย
ลําดับรองทั้งหลายทั้งปวงที่ตนเองตราข้ึนบังคับ ตลอดจนกฎหมายประเพณีทางปกครอง และหลัก
กฎหมายทั่วไปได้ คําว่า “กฎหมาย” ย่อมหมายถึง กฎเกณฑ์ทั้งปวงทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่มีลําดับช้ันในทางกฎหมายที่สูงกว่ากฎ และเป็นมาตรในการตรวจสอบว่าองค์กรฝ่าย
ปกครองได้ดําเนินการออกกฎโดยถูกต้อง หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ (กรณีที่มีค่า
บังคับสูงกว่ากฎ) และหลักกฎหมายทั่วไป 

(๑.๒) หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอํานาจ” เป็นหลักที่กําหนดว่า 
องค์กรฝ่ายปกครองจะกระทําการใดๆ ได้ ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายมอบอํานาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการ
กระทําการนั้น ในขณะที่หลักการกระทําทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเรียกร้องแต่เพียงให ้
องค์กรฝ่ายปกครองกระทําการอยู่ในกรอบของกฎหมายเท่าน้ัน หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอํานาจ” 
เรียกร้ององค์กรฝ่ายปกครองย่ิงไปกว่าน้ัน กล่าวคือ การกระทําขององค์กรฝ่ายปกครองซึ่งแสดงออกโดย
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้น จะต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับ เหตุผลเบื้องหลังของหลัก “ไม่มี
กฎหมาย ไม่มีอํานาจ” อาจอธิบายได้โดยหลักประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา หลักนิติรัฐ และหลักการ
ประกันสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐาน๒๑ 

ดังนั้น กฎหมายจึงเป็นทั้ งแหล่งที่มา (Source) และข้อจํากัด 
(Limitation) ของอํานาจกระทําต่างๆ ของฝ่ายปกครอง๒๒ แต่กฎหมายที่ให้อํานาจแก่ฝ่ายปกครองกระทํา
การต่างๆ ได้นั้น ต้องเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่านั้น องค์กรฝ่ายปกครองจะอ้างกฎหมายประเพณี

                                           
๒๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗-๑๘  
๒๑เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๑-๒๒.  
๒๒วรพจน์ วิศรุตพชิญ,์ เรื่องเดิม, หน้า ๑๓๓.  



 ๒๒

มาเป็นฐานในการใช้อํานาจปกครองหาได้ไม่ หากกฎหมายประเพณีดังกล่าวดํารงอยู่จริง ย่อมเป็นหน้าที่
ขององค์กรนิติบัญญัติที่บัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรรับรอง กฎหมายประเพณีน้ัน หรือยกเลิก
กฎหมายประเพณีน้ันเสีย เพื่อความม่ันคงแน่นอนในระบบกฎหมาย๒๓ 

หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอํานาจ” น้ี เป็นสาระสําคัญมากในการใช้
และตีความกฎหมายปกครอง เพราะในกรณีการใช้กฎหมายปกครองในลักษณะให้อํานาจเจ้าหน้ารัฐ
กระทําการกระทบต่อ สิทธิเสรีภาพประชาชน กฎหมายที่เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้นั้นจะต้องเป็นกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติหรือ กฎหมายอ่ืนที่มีค่าเทียบเท่าพระราชบัญญัติเท่าน้ัน จะอ้างหลักกฎหมายทั่วไป
หรือกฎหมายจารีตปีระเพณีมาใช้เป็นฐานแห่งอํานาจของ เจ้าหน้าที่รัฐกระทําการไม่ได้ และส่งผลในการ
ตีความกฎหมายปกครองที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือ จะตีความขยายอํานาจนอกเหนือที่กฎหมายบัญญัติ
ไม่ได้ 

นอกจากหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
สองประการดังกล่าวแล้ว ยังมีหลักพื้นฐานของกฎหมายปกครองที่เป็นหลักกฎหมายปกครองทั่วไป 
มีความจําเป็นในการใช้และการตีความกฎหมายปกครองเป็นอย่างมาก เพราะหลักกฎหมายปกครองทั่วไป
เป็นหลักกฎหมายที่ศาลปกครองต่างประเทศ เช่น ศาลปกครองสูงสุดฝร่ังเศส หรือศาลปกครองเยอรมัน 
และตําราวิชาการ ได้คิดค้นจนเป็นที่ยอมรับในวงการกฎหมายปกครอง โดยหลักกฎหมายปกครองทั่วไป
เป็นข้อความคิดที่สร้างข้ึนในระบบกฎหมายปกครองที่ทําให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับ
สิทธิเสรีภาพประชาชนตามปรัชญา กฎหมายมหาชน ดังน้ัน การใช้กฎหมายปกครองโดยเฉพาะการ
ตีความกฎหมายปกครอง จะต้องนําหลักกฎหมายปกครองทั่วไปที่เป็นรากฐานที่มาของกฎหมายปกครอง
ที่เป็น ลายลักษณ์อักษรมาพิจารณาประกอบการตีความเสมอ 

 

๒.๒.๒ หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป 
หลักกฎหมายปกครองทั่วไปเกิดข้ึนจากแนวคิดที่ว่า มีหลักกฎหมาย

บางอย่างที่อยู่นอกเหนือเจตนาของผู้บัญญัติกฎหมาย และนอกเหนือจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีอยู ่
มีกฎเกณฑ์บางอย่างที่อยู่ภายนอกและอยู่เหนือเจตนาของศาล หลักกฎหมายทั่วไป ได้แก่ บรรดาหลักการ
ที่เป็นรากฐานของระบบกฎหมายของประเทศทั้งระบบ บางหลักสืบสมมุติฐานว่ามาจากมูลบทเบื้องต้น
ของการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย หรืออีกนัยหน่ึงระบอบรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) 
บางหลักสืบสมมุติฐานว่ามาจากตรรกทางนิติศาสตร์ ซึ่งหากไม่มีอยู่แล้วจะเป็นช่องทางให้มีการใช้อํานาจ
ตามอําเภอใจ  หรือเกิดสภาวะไร้ข่ือแปข้ึนในบ้านเมือง๒๔ หลักกฎหมายปกครองทั่วไป ได้แก่ 

(๑) หลักความเป็นกลาง เกิดข้ึนจากความคิดพื้นฐานที่ว่า หากบุคคลมี
อํานาจส่ังการในเร่ืองที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ บุคคลน้ันก็จะสูญเสียความเป็นกลางและจะไม่อาจส่ังการ
โดยปราศจากอคติในเร่ือง นั้น ๆ ได้ ดังน้ัน หลักน้ีจึงนํามาใช้ในองค์กรของรัฐที่มีอํานาจวินิจฉัยตัดสินใจใน
เร่ืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักความเป็นกลางของผู้พิพากษาหรือตุลาการ  ซ่ึงนํามาสู่หลักการคัดค้านผู้

                                           
๒๓วรเจตน์ ภาคีรตัน์, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมาย

ปกครองและการกระทําทางปกครอง, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗-๑๘.  
๒๔วรพจน์ วิศรุตพิญช์, เรื่องเดิม, หน้า ๑๕๓  



 ๒๓

พิพากษาที่มีประโยชน์ได้เสียในคดีมิให้เป็นผู้ วินิจฉัยในคดีน้ัน หรือหลักความเป็นกลางขององค์กรฝ่าย
ปกครองที่ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ กรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ที่มีอํานาจพิจารณาทาง
ปกครอง  พิจารณาและวินิจฉัยส่ังการหรือร่วมประชุมและลงมติในเร่ืองใด ๆ ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียอยู ่

(๒) หลักฟังความอีกฝ่ายหน่ึงหรือหลักการมีสิทธิในการปกป้องตนเอง
ของประชาชน เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ให้สิทธิแก่บุคคลในการปกป้องนิติฐานะของตนจากการใช้ 
อํานาจวินิจฉัยส่ังการของฝ่ายปกครอง หลักน้ีบังคับว่า ก่อนการวินิจฉัยส่ังการที่อาจกระทบต่อสิทธิหรือ
ประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคล ใด ฝ่ายปกครองต้องให้บุคคลน้ันมีโอกาสโต้แย้งช้ีแจงและแสดง
พยานหลักฐานของตน ทั้งน้ี เพื่อให้บุคคลนั้นอยู่ในสถานะที่จะปกป้องสิทธิหรือประโยชน์ของตนได้อย่าง
แท้ จริง ฝ่ายปกครองต้องแจ้งข้อเท็จจริงที่จะใช้เป็นข้อมูลในการออกคําส่ัง และเหตุผลที่จะใช้ในการออก
คําส่ังให้แก่บุคคลนั้นทราบ รวมทั้งต้องให้เวลาพอสมควรแก่บุคคลน้ันในการเตรียมพยานหลักฐานของตน 

(๓) หลักเสรีภาพเป็นหลักท่ัวไป การจํากัดเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น 
ในระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นํามาซึ่งสิทธิเสรีภาพ
ของพลเมือง โดยในธรรมนูญการปกครองประเทศของรัฐต่างๆ มักจะรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในด้าน
ต่าง ๆ ของประชาชนไว้   ดังนั้น  ประชาชนจึงมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักทั่วไป  แต่ทั้งนี้การใช้สิทธิเสรีภาพ
ของตนจะต้องไม่ไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของ บุคคลอื่นและไม่กระทบต่อส่วนรวม ดังน้ัน ฝ่ายปกครอง
จึงต้องมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลมิให้ปัจเจกชนแต่ละคนใช้สิทธิ เสรีภาพของตนเกินขอบเขต จนไป
กระทบกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือกระทบต่อส่วนรวม ซ่ึงในการดําเนินการตามหน้าที่ดังกล่าวฝ่าย
ปกครองต้องมีอํานาจในการกระทําการ กล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า อํานาจในการกระทําของฝ่ายปกครองย่อม
เป็นข้อจํากัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนเสมอ จึงเป็นที่มาของหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า สิทธิเสรีภาพเป็น
หลักทั่วไป การจํากัดเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น  การจํากัดสิทธิเสรีภาพจะทําได้ก็แค่เพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน  หรือเพื่อพิทักษ์ประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

(๔) หลักความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง หลักนี้ห้ามมิ
ให้ฝ่ายปกครองออกนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวให้มีผล บังคับย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมประเภทที่
มีผลเป็นการทั่วไป คือ “กฎ” หรือนิติกรรมที่มีผลเฉพาะรายเฉพาะกรณี คือ “คําส่ังทางปกครอง” โดย
หลัก กฎจะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศหรือวันถัดจากวันที่ประกาศ หรืออาจกําหนดให้มีผล
ในอนาคตก็ได้ ส่วนคําส่ังทางปกครองจะมีผลใช้บังคับเม่ือมีการแจ้งให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับ ทราบ หลัก
กฎหมายที่มาจากเหตุผลเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงทางนิติสถานะของบุคคล นี้ ยังมีหลักกฎหมายอีก
หลักหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายในการรักษานิติสถานะของบุคคล เช่นเดียวกัน ก็คือ หลักการห้ามล่วงละเมิดต่อ
ผลทางกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว หลักน้ีห้ามมิให้ยกเลิกหรือเพิกถอนนิติกรรมทาง
ปกครองที่มีผลเป็นการเฉพาะราย อันเป็นการให้ประโยชน์ โดยหลักนี้ห้ามฝ่ายปกครองกระทําการอันเป็น
การกระทบต่อประโยชน์ที่บุคคลได้รับ จากนิติกรรมทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๕) หลักเกี่ยวกับบริการสาธารณะ เป็นภารกิจของฝ่ายปกครองที่
จะต้องจัดทําเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชนโดยรวมในการทําหน้าที่ดําเนินบริการ
สาธารณะน้ันฝ่ายปกครองต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายทั่วไปเก่ียวกับการบริการสาธารณะ คือ หลักความ



 ๒๔

เสมอภาค หลักความเป็นกลาง หลักความต่อเน่ืองของบริการสาธารณะ และหลักบริการสาธารณะต้อง
ได้รับการปรับเปล่ียนให้ทันสมัยเสมอ๒๕ 

 (๕.๑) หลักความต่อเน่ืองของบริการสาธารณะ เป็นพื้นฐาน
แนวความคิดของกฎหมายหลาย ๆ เร่ือง หลักนี้ทําให้ฝ่ายปกครองมีอํานาจในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ 
ที่จําเป็นเพื่อรักษาความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ ผลของหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะต่อ
การปฏิบัติราชการทําให้เกิดระบบ การรักษาราชการแทน กล่าวคือ เม่ือเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุ หน่ึง จะต้องมีเจ้าหน้าที่อ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รักษาราชการ
แทน  และผลของหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะต่อบุคลากรภาครัฐ ห้ามมิให้ข้าราชการ ลูกจ้าง
ของส่วนราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจนัดหยุดงาน นอกจากนี้ ภายใต้หลักความต่อเนื่องของบริการ
สาธารณะยังมีผลต่อการลาออกจากราชการของข้า ราชการ หรือลาออกจากงานของลูกจ้างของส่วน
ราชการหรือของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยหลักนี้มีผลให้การลาออกของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีผลต่อเม่ือ
ได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชาแล้วเท่านั้น ระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเจ้าหน้าที่ผู้นั้นยังคงมีหน้าที่ในการ 
ปฏิบัติงานอยู่ ผลของหลักความต่อเน่ืองของบริการสาธารณะยังมีผลต่อระบบสัญญาทางปกครอง ทําให้
เกิดหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจาก กฎหมายแพ่ง เช่น แม้
ฝ่ายปกครองจะเป็นผู้ผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่อาจนําหลักสัญญาต่างตอบแทนมาใช้ได้  คือ  หลัก
ที่ว่าหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งผิดนัดชําระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิไม่ชําระหน้ีตอบแทนจนกว่าจะได้รับการ
ปฏิบัติการชําระหน้ี ของฝ่ายที่ผิดนัดน้ันได้ ซ่ึงหลักน้ีไม่อาจนํามาใช้ในสัญญาทางปกครอง โดยเฉพาะ
สัญญาทางปกครองที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทําบริการสาธารณะได ้ เพราะจะทําให้บริการสาธารณะที่
เอกชนจัดทําอยู่น้ันขาดความต่อเน่ือง และประชาชนผู้ใช้บริการต้องเดือดร้อน   ในกรณีเอกชนผิดสัญญา
อย่างร้ายแรงที่ มีผลทําให้ขัดขวางการบริการสาธารณะ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องเข้าดําเนินการนั้นแทน
คู่สัญญา หรือให้บุคคลภายนอกเข้าดําเนินการแทนคู่สัญญา โดยเอกชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย หรืออาจยึด
บริการสาธารณะนั้นกลับมาทําเองได้   นอกจากนี้หากเกิดเหตุอันไม่อาจคาดหมายได้ข้ึน อันอาจกระทบ
ต่อการดําเนินบริการสาธารณะตามสัญญาทางปกครอง ทําให้การปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปได้ยากอย่างยิ่ง 
ซึ่งฝ่ายเอกชนต้องรับภาระบางอย่างเพิ่มมากข้ึนเป็นอย่างมาก หากเหตุนั้นเป็นเพียงเหตุช่ัวคราว  ฝ่าย
ปกครองต้องเข้าไปช่วยรับภาระที่เพิ่มข้ึนนั้นบางส่วน  เพราะส่ิงที่คู่สัญญาเอกชนดําเนินการเป็นประโยชน์
ต่อความต่อเน่ืองของบริการ สาธารณะ 

 (๕.๒) หลักการปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะให้ทันสมัยเสมอ 
มาจากแนวคิดว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ส่วนรวม
ก็เป็นส่ิงที่เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น บริการสาธารณะที่ดี
นั้นจะต้องสามารถถูกปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ตลอด เวลา ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และสถานการณ์
ใหม่ ๆ เพื่อให้การบริการสาธารณะสอดคล้องกับความต้องการของส่วนรวมมากที่สุด 

 หลักการปรับเปล่ียนบริการสาธารณะให้ทันสมัยน้ี ทําให้รัฐ
สามารถจะจัดตั้งปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกองค์กรของรัฐที่ทําหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
                                           

๒๕

 บุบผา อัครพิมาน, “หลักกฎหมายท่ัวไป”, ใน รวมบทความทางวิชาการเล่ม ๑ : กฎหมาย
ปกครอง ภาคสารบัญญัต,ิ กรุงเทพฯ: สํานักงานศาลปกครอง, ๒๕๔๘. หน้า ๒๒-๒๕ 



 ๒๕

ได้เสมอ เช่น ในขณะที่ลัทธิเสรีนิยมมีอิทธิพลอย่างสูง รัฐที่ถือลัทธินี้จะจํากัดอํานาจหน้าที่ของรัฐเฉพาะ
กิจการที่จําเป็นเท่าน้ัน เช่น  การรักษาความม่ันคงของรัฐ การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การ
ตัดสินคดี และการต่างประเทศ ดังนั้น รูปแบบขององค์กรของรัฐจะเป็นแบบหนึ่ง แต่ต่อมารัฐต่าง ๆ ได้รับ
อิทธิพลของข้อความคิดว่าด้วยรัฐสวัสดิการ  ภารกิจของรัฐย่อมมากข้ึน  การจัดองค์กรของรัฐก็ต้อง
ปรับเปล่ียนไปตามภาระที่เพิ่มข้ึนนั้น หลักนี้ทําให้รัฐมีอํานาจในการปรับเปล่ียนกิจกรรมของตนให้
สอดคล้องกับ สถานการณ์ใหม่ ๆ ทําให้รัฐมีอํานาจแก้ไขเปล่ียนแปลง จัดตั้ง หรือยุบเลิกบริการสาธารณะ
ของรัฐได ้ โดยประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิโต้แย้ง 

นอกจากน้ี หลักการปรับเปล่ียนบริการสาธารณะให้ทันสมัยเสมอ ยังมี
ผลต่อระบบสัญญาทางปกครองด้วย โดยเฉพาะสัญญามอบหมายให้เอกชนดําเนินบริการสาธารณะ เพราะ
บริการสาธารณะไม่ว่าจะจัดทําโดยรัฐหรือโดยเอกชน ยังคงต้องอยู่ภายใต้หลักการเดียวกัน และฝ่าย
ปกครองก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อการดําเนินบริการสาธารณะได้ แม้จะได้มอบหมายให้เอกชนดําเนินการแล้วก็
ตาม ยังคงต้องควบคุมดูแลอยู่เสมอ ดังนั้น จึงทําให้เกิดหลักเอกสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายปกครองข้ึน กล่าวคือ 
คู่สัญญาฝ่ายปกครองสามารถส่ังให้เอกชนคู่สัญญาปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญา ได้เองโดยไม่ต้องฟ้อง
ศาล สามารถแก้ไขข้อสัญญาฝ่ายเดียวโดยเอกชนไม่จําต้องยินยอม สามารถส่ังให้เอกชนทํางานเพิ่มเติม
จากที่กําหนดไว้ในสัญญาได้ หากงานน้ันอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสัญญา และรวมถึงสามารถยกเลิก
สัญญาได้ฝ่ายเดียวเม่ือวัตถุประสงค์ของสัญญามิได้เป็น ส่ิงจําเป็นต่อการตอบสนองต่อความต้องการของ
ส่วนรวมอีกต่อไป โดยอํานาจเหล่าน้ีมีอยู่ในฐานะหลักกฎหมายทั่วไปที่เกิดจากความจําเป็นในการ บริการ
สาธารณะ อํานาจเหล่านี้ฝ่ายปกครองมีอยู่แม้จะมิได้ระบุเอาไว้ในข้อสัญญาก็ตาม 

(๒.๖) หลักเอกสิทธ์ิของฝ่ายปกครองเอกสิทธ์ิของฝ่ายปกครอง หรือ
อํานาจพิเศษของฝ่ายปกครอง เป็นเคร่ืองมือทางกฎหมายมหาชนที่กําหนดให้นิติบุคคลซึ่งจัดทําหรือ
กํากับดูแลการจัด ทําบริการสาธารณะ มีอํานาจพิเศษที่สําคัญประการหนึ่งซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไป
จากวิธีการ ทางกฎหมายเอกชนนั้น ซึ่งเรียกกันว่าอํานาจพิเศษของฝ่ายปกครองหรือเอกสิทธิ์ของฝ่าย
ปกครอง อํานาจพิเศษของฝ่ายปกครองน้ีเป็นอํานาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองที่มีเหนือเอกชน ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดทําบริการสาธารณะ อํานาจพิเศษของฝ่ายปกครองน้ีถือว่าเป็นตัวช้ีโดยปริยายว่า
กิจกรรมใดเป็น บริการสาธารณะได้ โดยบริการสาธารณะใดที่ผู้จัดทํามีอํานาจพิเศษก็จะถือว่ากิจกรรมนั้น
เป็นบริการ สาธารณะที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดทํา และหากมีปัญหาเกิดข้ึนก็อยู่ในอํานาจวินิจฉัยของศาล
ปกครอง อํานาจพิเศษของฝ่ายปกครองนี้แม้จะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องและชัดเจน ที่จะช้ีให้เห็นว่ากิจกรรม
ใดเป็นบริการสาธารณะแต่ก็เป็นเคร่ืองช้ีโดยปริยาย ทั้งนี้ เน่ืองจากอํานาจพิเศษของฝ่ายปกครองนั้น
โดยทั่วไปแล้วฝ่ายปกครองเท่านั้นที่จะ มีการใช้อํานาจน้ีได้ ดังน้ัน หากบริการสาธารณะใดมีการใช้อํานาจ
พิเศษของฝ่ายปกครองได้ ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าบริการสาธารณะเป็นกิจกรรมของฝ่ายปกครอง๒๖ 

 

 

 

                                           
๒๖นันทวัฒน์ บรมนันท์, กฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๕๓. หน้า ๓๘๑.  
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๓. บทสรุป 
หลักการบริหารดังกล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่มีความสําคัญต่อการบัญญัติหรือ 

การการตีความกฎหมายปกครองทั้งส้ิน และนักกฎหมายหรือผู้มีอํานาจใช้บังคับกฎหมายสามารถนํา
หลักการบริหารมาใช้เป็นหลักพื้นฐานในการพิจารณาบทบัญญัติหรือตีความกฎหมายปกครองเพื่อหา
ขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบริหารราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยบัญญัติหรือตีความตัวกฎหมายปกครองในทางบริหารได ้
ดีย่ิงข้ึนโดยอาศัยหลักบริหารทั้งหลักการบริหารทั้ง ๑๒ ข้อ ดังนี้  

(๑) หลักที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority & Responsibility) 
(๒) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of Command) 
(๓) หลักของการธํารงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar Chain) 
(๔) หลักของการแบ่งงานกันทํา (Division of Work or Specialization)  
(๕) หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline) 
(๖) หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of 

Individual to General Interest) 
(๗) หลักการรวมอํานาจไว้ส่วนกลาง (Centralization) 
(๘) หลักความมีระเบียบเรียบร้อย (Order) 
(๙) หลักความเสมอภาค (Equity) 
(๑๐) หลักของความคิดริเร่ิม (Initiative) 
(๑๑) หลักของความมีเสถียรภาพของการส่าจ้างทํางาน (Stability of Tenure) 
(๑๒) หลักความสามัคค ี
ซึ่งหลักทั้งหลายเหล่านี้ ได้นํามาเป็นหลักในการบัญญัติบัญญัติหรือตีความกฎหมาย

ปกครอง เพื่อความคุมการดําเนินภารกิจใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทําการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและในขณะเดียวกันก็เพื่อความเป็นธรรมแก่เอกชนด้วย ดังที่มาตรา ๙ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้นําหลักการบริหารมา
บัญญัติไว้เป็นกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ซ่ึงมีดังต่อไปนี ้

๑) หลักการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามรูปแบบข้ันตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่
กําหนดไว้สําหรับการน้ัน ๆ (หลักการธํารงไว้ซึ่งสายงาน) 

๒) หลักการไม่เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (หลักความเสมอภาค) 
๓) หลักการไม่สร้างข้ันตอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชน(หลักการ

ธํารงไว้ซ่ึงสายงาน) 
๔) หลักการปฏิบัติหน้าที่ไม่ล่าช้าเกินสมควร (หลักการแบ่งงานกันทํา) 
อนึ่ ง ผู้ เ ขียนเห็น ว่า ในการบริหารราชการแผ่นดินจะบรรลุวัตถุประสงค์และ 

มีประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น รัฐต้องอาศัยกฎหมายเป็นเคร่ืองมือเพื่อกําหนดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีอํานาจดําเนินการตามกฎหมาย ดังกล่าว ดังน้ัน จึงนับได้ว่าการบัญญัติกฎหมายหรือการ
ตีความกฎหมายปกครองจะต้องคํานึงถึงหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ดังจะเห็นได้จากรัฐได้ให้ความสําคัญ
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ในเร่ืองนี้เป็นอย่างยิ่งจึงได้บัญญัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทีมีความสําคัญ
ที่สุดเร่ืองหนึ่งในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายไม่ว่าในตําแหน่งใด และเป็นวิธีการใช้กฎหมายที่มี
ผลกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิด รวมตลอดถึงเสรีภาพของบุคคล จึงต้องตีความให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย คือ ความยุติธรรม อัน เป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ทําให้เกิดความเสมอ
ภาคและเป็นธรรมแก่ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย  ดังน้ัน เม่ือเอากฎหมายใดมาใช้ต้องใช้ให้เกิดความ
ยุติธรรม ส่ิงนี้จึงเป็นหลักการหรือคุณธรรมที่ผู้ประกอบวิชาชีพพึงตระหนักอย่างย่ิง  

นอกจากน้ี การที่ยึดติดอยู่กับกฎหมายและใช้กฎหมายมาก ๆ น้ันอาจทําให้ติดในตัวบท
กฎหมายมากไปและทําให้เห็นได้ว่า ลําพังตัวบทกฎหมายจะให้ความยุติธรรมได้โดยสมบูรณ์ ความจริง
กฎหมายเป็นเพียงเคร่ืองสําหรับกําหนดความถูกผิด เพื่ออาศัยเป็นหลักวินิจฉัยในการอํานวยความ
ยุติธรรมหาใช่ปัจจัยสําคัญส่ิงเดียวในการให้ความยุติธรรมไม่ จะอาศัยตัวบทกฎหมายกับคําให้การในศาล
เท่าน้ันไม่ได้ เน่ืองจากบทบัญญัติของกฎหมายรวมทั้งข้อเท็จจริงที่นํามาแถลงต่อศาลน้ัน เป็นส่ิงที่อาจพลิก
แพลงให้ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงได้ อาจเป็นเพราะด้วยความหลง ด้วยอคติ หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริต
ทําให้ความเที่ยงธรรมต้องถูกลิดรอนทําลายไปการอํานวยความยุติธรรม จึงต้องอาศัยตัวผู้ใช้กฎหมายเป็น
สําคัญเสียก่อนในเบื้องต้นด้วยการต้ังใจให้ม่ันคงที่จะรักษาความเป็นกลาง และรักษาวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายแต่ละฉบับไว้โดยเคร่งครัดแน่วแน่ พร้อมกับรักษาความสุจริต จรรยา และมโนธรรมของนัก
กฎหมายไว้ให้มากที่สุด ดังน้ัน หลักการบริหารจึงเป็นส่ิงจําเป็นที่ผู้มีอํานาจใช้บังคับกฎหมายต้องคํานึงถึง
เสมอเม่ือต้องบัญญัติกฎหมายหรือตีความกฎหมายปกครองเพื่อให้เกิดความเป็นในทุก ๆ ด้าน  

   

 


