
กฎหมายส าคญัส าหรับการบริหารงานท้องถิ่น

อนชุา ฮนุสวสัดกิลุ
ตลุาการหวัหน้าคณะศาลปกครองพิษณโุลก



• “... เคร่ืองมือเดียวท่ี กรธ. (คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู) บอกวา่เป็นยาแรง และ
ปราบโกง ยามีหลายตวั  แต่ตัวส ำคัญตัวหน่ึงคือ “หลักนิตธิรรม” หลกันิติธรรม
จะท าให้บ้านเมืองปรองดองได้ ปฏิรูปเดินได้ การก้าวไปสูเ่ป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ
บรรลผุลได้... 

หลกันิตธิรรมตามรัฐธรรมนญูฉบบัใหม ่เป็นเร่ืองดีกรี หรือความเข้มข้นได้
น ามาใช้” นายวิษณ ุกลา่ว

• ท่ีมา : เม่ือวนัท่ี 3 พ.ค. 2560 นายวิษณ ุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กลา่วปาฐกถา 
หวัข้อ ‘หลกันิติธรรมตามรัฐธรรมนญูฉบบัใหม่’ ในงานสมัมนาเน่ืองในวาระศาลรัฐธรรมนญู
ครบรอบ 19 ปี  จาก isranews
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“หลกันติธิรรม” ยาศกัดิส์ทิธิป์ราบโกง! 



ขอบเขต :
1. ธรรมาภบิาล

2. บริการสาธารณะ : หลกันิตรัิฐ หลกันิตธิรรม
3. หลกัการบริหารงานภาครัฐ/ท้องถ่ิน (บงัคบัใช้กฎหมาย)

4. การกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5. ความรับผิดของเจ้าหน้าท่ี (อาญา ละเมิด วินยั คา่ปรับทางปกครองฯ)

6. กฎหมายปกครองท่ีส าคญั

7. กรณีศกึษา : คดีปกครอง



หลัก
นิตธิรรม

หลัก
คุณธรรม

หลัก
ควำมโปร่งใส

หลัก
ควำมมี
ส่วนร่วม

หลัก
ควำม

รับผิดชอบ

หลัก
ควำมคุ้มค่ำ

ธรรมำภบิำล

หลักนิตธิรรม : 
เป็นกำรปกครองภำยใต้กฎหมำย มใิช่ตำมอ ำเภอใจหรืออ ำนำจของตัวบุคคล



• รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย

มาตรา ๓  อ านาจอธปิไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 

พระมหากษัตรยิผ์ูท้รงเป็นประมขุ ทรงใชอ้ านาจนัน้ทางรัฐสภา

คณะรัฐมนตร ีและศาล ตามบทบญัญัตแิหง่รัฐธรรมนูญ

รัฐสภา คณะรัฐมนตร ีศาล องคก์รอสิระ และหน่วยงานของรัฐ

ตอ้งปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลกันติธิรรม

เพือ่ประโยชนส์ว่นรวมของประเทศชาตแิละความผาสกุของประชาชน

โดยรวม
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หลกันติริฐั หลกันติธิรรม



มาตรา 5  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศ 

บทบญัญัตใิดของกฎหมาย กฎหรอืขอ้บงัคบัขดัหรอืแยง้ตอ่

รัฐธรรมนูญ บทบญัญัตหิรอืการกระท านัน้เป็นอนัใชบ้งัคบัมไิด ้

มาตรา 29  การจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล

ทีรั่ฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระท ามไิด ้เวน้แตโ่ดยอาศยัอ านาจตาม

บทบญัญัตแิหง่กฎหมาย เฉพาะเพือ่การทีรั่ฐธรรมนูญนีก้ าหนดไว ้

และเทา่ทีจ่ าเป็น และจะกระทบกระเทอืนสาระส าคญัแหง่สทิธแิละ

เสรภีาพนัน้มไิด ้
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มำตรำ 25 สทิธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บญัญตัิคุ้มครองไว้
เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนญูแล้ว การใดท่ีมิได้ห้ามหรือจ ากดัไว้ในรัฐธรรมนญูหรือใน
กฎหมายอ่ืน บคุคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท าการนัน้ได้และได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนญู ตราบเทา่ท่ีการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นวา่นัน้ไมก่ระทบกระเทือนหรือเป็นอนัตราย
ตอ่ความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน และไมล่ะเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบคุคลอ่ืน

สิทธิหรือเสรีภาพใดท่ีรัฐธรรมนญูให้เป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตัิ หรือให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบญัญตัิ แม้ยงัไมมี่การตรากฎหมายนัน้ขึน้ใช้บงัคบั 
บคุคลหรือชมุชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนัน้ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู

บคุคลซึง่ถกูละเมิดสทิธิหรือเสรีภาพท่ีได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนญู สามารถ
ยกบทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญูเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้คดีในศาลได้

บคุคลซึง่ได้รับความเสียหายจากการถกูละเมิดสทิธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท า
ความผิดอาญาของบคุคลอ่ืน ยอ่มมีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามท่ี
กฎหมายบญัญตัิ
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มำตรำ 26 การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของ
บคุคลต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบญัญตัิไว้ในรัฐธรรมนญู ในกรณีท่ีรัฐธรรมนญู
มิได้บญัญตัิเง่ือนไขไว้ กฎหมายดงักลา่วตอ้งไมข่ดัตอ่หลักนติธิรรม ไมเ่พิม่
ภาระหรอืจ ากดัสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลเกนิสมควรแกเ่หตุ และจะ
กระทบตอ่ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องบคุคลมไิด ้ รวมทัง้ตอ้งระบเุหตผุล
ความจ าเป็นในการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพไวด้ว้ย

กฎหมายตามวรรคหนึง่ ต้องมีผลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป ไม่มุ่งหมายให้
ใช้บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึง่หรือแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นการเจาะจง
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มำตรำ 27 บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย มีสทิธิและเสรีภาพและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเทา่เทียมกนั

ชายและหญิงมีสิทธิเทา่เทียมกนั

การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่บคุคล ไมว่า่ด้วยเหตคุวามแตกตา่ง
ในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะ
ของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศกึษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอนัไมข่ดัต่อบทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญู หรือเหตอ่ืุนใด จะกระท ามไิด ้

มาตรการท่ีรัฐก าหนดขึน้เพ่ือขจดัอปุสรรคหรือสง่เสริมให้บคุคลสามารถใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกบับคุคลอ่ืน หรือเพ่ือคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่เดก็ สตรี 
ผู้สงูอาย ุคนพิการ หรือผู้ ด้อยโอกาส ยอ่มไมถื่อวา่เป็นการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมตาม
วรรคสาม

บคุคลผู้ เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ และพนกังานหรือลกูจ้าง
ขององค์กรของรัฐยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกบับคุคลทัว่ไป เว้นแตท่ี่จ ากดัไว้ใน
กฎหมายเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวกบัการเมือง สมรรถภาพ วินยั หรือจริยธรรม
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10

หลกันติริฐั

รฐัทีป่กครองโดยกฎหมาย

1) หลกัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย

2) หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง

3) หลกัการควบคมุความชอบดว้ยกฎหมาย
ของการกระท าทางปกครองโดยองคก์รตลุาการ



หลกัความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง

o หลกัที ่1  “กฎหมายเป็นแหลง่ทีม่าของอ านาจกระท าการ”

o หลกัที ่2  “กฎหมายเป็นขอ้จ ากดัของการกระท า”

ศ.(พเิศษ) ดร. วรพจน์ วศิรตุพชิญ ์หนังสอื “หลักความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง”
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o หลกัที ่1  “หลกัไมม่กีฎหมาย (ลายลกัษณ์อกัษร)  ไมม่อี านาจ”

o หลกัที ่2  “หลกัการกระท าทางปกครองตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมาย”

รศ.ดร. วรเจตน์ ภาครีัตน ์เอกสารประกอบค าบรรยาย หวัขอ้ “หลักการพืน้ฐานของกฎหมายปกครอง”



กฎหมาย เป็นแหลง่ทีม่าของ
อ านาจกระท าการ

(ฉบบัใดฉบบัหนึง่ใหอ้ านาจ)

กฎหมายเป็นขอ้จ ากดั
ของการกระท า

(กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทกุฉบบั)

1. พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ

2. พระราชบญัญตัิ

3. พระราชก าหนด

4. กฎหมายอืน่ทีม่ีคา่บงัคบัเสมอกนั

5. กฎ

1. กฎหมายฉบบัทีใ่หอ้ านาจ

2. รฐัธรรมนูญ 

และหลกัรฐัธรรมนูญท ั่วไป

3. กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

4. กฎหมายประเพณี

5. หลกักฎหมายท ั่วไป
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หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง
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หลกัการบงัคบัใชด้ว้ยกฎหมาย

1) เจา้หนา้ทีไ่มส่ามารถกระท าการใดไปกระทบสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคล

ใดได ้เวน้แตจ่ะมกีฎหมาย (พ.ร.บ.) ใหอ้ านาจไว้

2) หากการใชอ้ านาจเร ือ่งน ัน้ มกีฎหมายเกีย่วขอ้งหลายฉบบั การกระท า

ของเจา้หนา้ทีก็่จะตอ้งถกูตอ้งและชอบดว้ยกฎหมายน ัน้ทกุฉบบั

3) ในกรณีทีก่ฎหมายทีใ่หอ้ านาจไวน้ ัน้ ก าหนดหลกัเกณฑ ์ข ัน้ตอน วธิกีาร 

หรอืเง ือ่นไขการใชอ้ านาจไวอ้ยา่งไร การใชอ้ านาจในเร ือ่งน ัน้

ก็จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ข ัน้ตอน วธิกีาร หรอืเง ือ่นไข น ัน้

4) กรณีทีก่ฎหมายใหเ้ป็นดลุพนิจิกบัเจา้หนา้ที ่การใชอ้ านาจในเรือ่งน ัน้ 

เจา้หนา้ทีต่อ้งใชด้ลุพนิจิ และใชด้ลุพนิจิโดยชอบ

5) ถกูตรวจสอบไดโ้ดยศาลปกครอง



• พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551

มาตรา 57 การบรรจบุคุคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรอืน
สามญั และการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งฯ ใหผู้ม้อี านาจดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู ้
สัง่บรรจแุละแตง่ตัง้

(๑) การบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู
ต าแหน่งหวัหนา้สว่นราชการระดบักระทรวง หวัหนา้สว่นราชการระดบักรม
ทีอ่ยูใ่นบงัคบับญัชาหรอืรับผดิชอบการปฏบิตัริาชการขึน้ตรงตอ่ นรม. 
หรอืตอ่ รมต. แลว้แตก่รณี ให ้รมต. เจา้สงักดัน าเสนอ ครม. เพือ่
พจิารณาอนุมตั ิเมือ่ไดรั้บอนุมตัจิาก ครม. แลว้ ให ้รมต. เจา้สงักดัเป็นผู ้
สัง่บรรจ ุและให ้นรม. น าความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงพระกรณุาโปรด
เกลา้ฯ แตง่ตัง้

ฯลฯ ฯลฯ

ในการเสนอเพือ่แตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่ง 
ใหร้ายงานความสมควรพรอ้มท ัง้เหตผุล ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารที ่ก.พ. ก าหนดไปดว้ย
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สรุปขั้นตอนการบรรจุแต่งตั้ง
ต าแหน่งบริหารระดบัสูง หัวหน้าส่วนราชการระดบักรม 

ขึน้ตรงต่อนายกฯ 

1. รมต. เจา้สงักดัน าเสนอ ครม. เพือ่พจิารณาอนุมัติ

1) รายงานความสมควร

2) เหตผุล ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.พ. ก าหนด

2. เมือ่ไดรั้บอนุมัตจิาก ครม. แลว้ ให ้รมต. เจา้สงักดั
เป็นผูส้ัง่บรรจ ุ

3. นรม. น าความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงพระกรณุา
โปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้
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มำตรำ 27 บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย มีสทิธิและเสรีภาพและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั

ชายและหญิงมีสิทธิเทา่เทียมกนั
การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตอ่บคุคล ไมว่า่ด้วยเหตคุวามแตกตา่ง

ในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะ
ของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศกึษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอนัไมข่ดัต่อบทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญู หรือเหตอ่ืุนใด จะกระท ามไิด ้

มาตรการท่ีรัฐก าหนดขึน้เพ่ือขจดัอปุสรรคหรือสง่เสริมให้บคุคลสามารถใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกบับคุคลอ่ืน หรือเพ่ือคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่เดก็ สตรี 
ผู้สงูอาย ุคนพิการ หรือผู้ ด้อยโอกาส ยอ่มไมถื่อวา่เป็นการเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมตาม
วรรคสาม

บคุคลผู้ เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ และพนกังานหรือลกูจ้าง
ขององค์กรของรัฐยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกบับคุคลทัว่ไป เว้นแตท่ี่จ ากดัไว้ใน
กฎหมายเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวกบัการเมือง สมรรถภาพ วินยั หรือจริยธรรม

16

หลกัความเสมอภาค (การเลอืกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม)
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เลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรม ?
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การเลอืกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
• การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรม กบัการเลอืกปฏบิตัทิ ีเ่ป็นธรรม

• เจา้หนา้ทีก่ารปฏบิตัติอ่บคุคลทกุคนเหมอืนกนัในทกุกรณี

• เจา้หนา้ทีก่ารปฏบิตัติอ่บคุคลทกุคนแตกตา่งกนัในทกุรณี

• การปฏบิตัติอ่บคุคลแตล่ะคน/กลุม่แตกตา่งกนับางกรณี : 

บคุคลแตกตา่งกนัในสาระส าคญั ปฏบิตัแิตกตา่งกนัตาม

สาระส าคญัของบคุคลแตล่ะคนน ัน้
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ข้อสังเกต

• คนอืน่ก็ท าผดิเหมอืนกนั เลอืกจบัเราคนเดยีว เป็นการเลอืก

ปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรม

• อธกิารบดไีมต่อ้งปฏบิตัติามระเบยีบทีต่วัเองก าหนดขึน้ได ้

เพราะจะแกไ้ขระเบยีบดงักลา่วเมือ่ใดก็ได้

• เจา้หนา้ทีใ่ชด้ลุพนิจิไปแลว้ ตอ่มา มขีอ้เท็จจรงิ

เชน่เดยีวกนั เจา้หนา้ทีใ่ชด้ลุพนิจิอยา่งอืน่โดยไมต่อ้ง

เหมอืนกบัดลุพนิจิคร ัง้กอ่นก็ได้
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การกระท าต้องเป็นไปตาม
หลกัแห่งความได้สัดส่วน

1. กำรกระท ำนัน้ท ำให้เจตนำรมณ์ของกฎหมำย
บรรลุผล

2. กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภำพของประชำชนเท่ำที่
จ ำเป็นหรือน้อยที่สุด

3. กำรกระท ำนัน้ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สำธำรณะ
มำกกว่ำโทษที่เกิดกับ  เอกชน
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1) ไม่มีอ ำนำจ
2) นอกเหนืออ ำนำจ
3) ไม่ถกูต้องตำมกฎหมำย
4) ไม่ถกูต้องตำมรูปแบบขัน้ตอน วิธีกำร

อันเป็นสำระส ำคัญ
5) ไม่สุจริต
6) เลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรม
7) สร้ำงขัน้ตอนโดยไม่จ ำเป็น
8) สร้ำงภำระเกนิสมควร
9) ใช้ดุลพนิิจโดยไม่ชอบ

การกระท าการทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย



ลักษณะกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย

1. ไม่มีอ ำนำจ 
–กระท ำโดยไม่มีอ ำนำจเลย
–ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่มีอ ำนำจ (ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ อ่ืน/
เจ้ำหน้ำที่
ไม่ได้รับมอบอ ำนำจ/กำรมอบอ ำนำจไม่ชอบด้วยกฎหมำย)

– ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนได้เสีย
–ออกค ำส่ังฯ เมื่อพ้นระยะเวลำ (ค ำส่ังตำมมำตรำ 12)

2. นอกเหนืออ ำนำจ
– เกนิกว่ำที่กฎหมำยให้อ ำนำจ
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3. ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย
– เนือ้หำของค ำสั่ งฯขัดหรือแย้งต่อกฎหมำย
– ออกกฎหรือค ำสั่ งฯ ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กฎหมำยก ำหนด

4. ไม่ถูกต้องตำมรูปแบบ ขัน้ตอน หรือวธีิกำรอันเป็น
สำระส ำคัญ
– รูปแบบตำมที่กฎหมำยก ำหนด (ท ำเป็นหนังสือ, เหตุผลประกอบ
ค ำสั่ งฯ,รำยกำรไม่ครบ ฯลฯ)

– ขัน้ตอนและวธีิกำร (กำรรับฟังคู่กรณี,ไม่แจ้งข้อเทจ็จริง,ไม่ให้โอกำส
โต้แย้ง, ไม่ผ่ำนขัน้ตอนควำมเหน็ชอบ ฯลฯ)

5. ไม่สุจริต
– เป็นกำรใช้อ ำนำจเพื่อประโยชน์ส่วนตวั (เฉพำะกรณีมีดุลพนิิจ)
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6. เลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรม
– ขัดต่อหลักควำมเสมอภำค

7. สร้ำงขัน้ตอนโดยไม่จ ำเป็น หรือสร้ำงภำระเกิน
สมควร
– เกนิขอบเขตแห่งควำมจ ำเป็นตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนด
– กระท ำกำรโดยขัดต่อหลักควำมได้สัดส่วน

8. ใช้ดุลพนิิจโดยไม่ชอบ
– ใช้อ ำนำจเพื่อประโยชน์สำธำรณะอื่นนอกเหนือจำกกฎหมำยที่ให้

อ ำนำจ
– ใช้ดุลพนิิจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผล 
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หลกัเกณฑแ์ละข ัน้ตอนการตรวจสอบ

ความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง
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การปฏบิตัหินา้ที ่กบัความรบัผดิของเจา้หนา้ที่

การปฏบิตัหินา้ที่

ปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย

ปฏบิตัหินา้ที่
โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย

เจตนาทจุรติ หรอื
กล ัน่แกลง้ใหเ้สยีหาย

ท าใหเ้กดิความ
เสยีหายเป็นละเมดิ 
(จงใจ / ประมาท

เลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง)

ผดิวนิยั คา่ปรบั
วนิยัการคลงั

เหตพุน้จาก
ต าแหนง่

รบัผดิทางอาญา รบัผดิทางละเมดิ รบัโทษ
ทางวนิยั

จา่ยคา่ปรบั
วนิยัการคลงั

พน้จาก
ต าแหนง่
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ประมวลกฎหมายอาญา : ความผดิต่อต าแหน่งหน้าที ่(มาตรา 147-166) เช่น

1) มาตรา 152 ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน มหีนา้ทีจ่ดัการหรอืดแูลกจิการใดเขา้มสีว่นได้

เสยีเพือ่ประโยชนส์ าหรบัตนเองหรอืผูอ้ ืน่ เนือ่งดว้ยกจิการน ัน้ตอ้งระวางโทษจ าคกุ

ต ัง้แต ่1 ปีถงึ 10 ปี และปรบัต ัง้แต ่2,000 บาทถงึ 20,000 บาท

2) มาตรา 154 ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน มหีนา้ทีห่รอืแสดงวา่ตนมหีนา้ทีเ่รยีกเก็บหรอื

ตรวจสอบภาษอีากร คา่ธรรมเนยีม หรอืเงนิอืน่ใด โดยทจุรติเรยีกเก็บหรอืละเวน้

ไมเ่รยีกเก็บภาษอีากร คา่ธรรมเนยีมหรอืเงนิน ัน้ หรอืกระท าการหรอืไมก่ระท าการ

อยา่งใด เพือ่ใหผู้ม้หีนา้ทีเ่สยีภาษอีากรหรอืคา่ธรรมเนยีมน ัน้มติอ้งเสยี หรอื

เสยีนอ้ยไปกวา่ทีจ่ะตอ้งเสยี ตอ้งระวางโทษจ าคกุต ัง้แต ่5 ปีถงึ 20 ปี หรอื

จ าคกุตลอดชวีติ และปรบัต ัง้แต ่2,000 บาท ถงึ 40,000 บาท

3) มาตรา 157 ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ 

เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดย

สจุรติตอ้งระวางโทษจ าคกุต ัง้แต ่1 ปีถงึ 10 ปี หรอืปรบัต ัง้แต ่2,000 บาทถงึ 

20,000 บาท หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั
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เจา้หนา้ทีต่อ้งรบัผดิทางละเมดิเมือ่

เจา้หนา้ที่
กระท าละเมดิ

และ กระท าโดยจงใจ หรอื
ประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง

1. ท าโดยผดิกฎหมาย

3. เกดิความเสยีหาย

4. ความเสยีหาย
เป็นผลจากการกระท าน ัน้

+

รับผดิเท่าไหร่ อย่างไรต้องพจิารณา
1. ระดับความร้ายแรงแห่งการกระท า
2. ความผดิหรือความบกพร่องของ

 หน่วยงานของรัฐ
 ระบบการด าเนินงานส่วนรวม

3. ความเป็นธรรมในแต่ละกรณี
4. รับผดิเฉพาะส่วนของตน

(ไม่ใช้หลกัลูกหนีร่้วม)

2. จงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่

ผูน้ ัน้ท าละเมดิ จ าตอ้งใช้

คา่สนิไหมทดแทนเพือ่การน ัน้
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เหตผุดิวนิยัไมร่า้ยแรง เชน่

1) ไมอ่ทุศิเวลาของตนใหแ้กร่าชการ ละทิง้หรอืทอดทิง้หนา้ทีร่าชการ

2) ไมร่กัษาความลบัของทางราชการ

3) ไมส่ภุาพเรยีบรอ้ย ไมร่กัษาความสามคัคแีละไมช่ว่ยเหลอืกนัในการปฏบิตัริาชการ

ระหวา่งขา้ราชการดว้ยกนัและผูร้ว่มปฏบิตัริาชการ

4) ไมป่ฏบิตัติามค าส ัง่ของผูบ้งัคบับญัชาซึง่ส ัง่ในหนา้ทีร่าชการโดยชอบดว้ยกฎหมาย

และระเบยีบของทางราชการ ถา้เห็นวา่การปฏบิตัติามค าส ัง่น ัน้จะท าใหเ้สยีหายแก่

ราชการ หรอืจะเป็นการไมร่กัษาประโยชนข์องทางราชการจะตอ้งเสนอความเห็น

เป็นหนงัสอืทนัทเีพือ่ใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าส ัง่น ัน้ และเมือ่ไดเ้สนอความเห็น

แลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัใหป้ฏบิตัติามค าส ัง่เดมิ ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏบิตั ิ

ตาม

5) ไมป่ฏบิตัหินา้ทีร่าชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบของทางราชการ มตขิอง

คณะรฐัมนตร ีนโยบายของรฐับาล และปฏบิตัติามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ

6) ไมป่ระมาทเลนิเลอ่ในหนา้ทีร่าชการ

7) กระท าการหรอืยอมใหผู้อ้ ืน่กระท าการหาผลประโยชนอ์นัอาจท าใหเ้สยีความเทีย่ง

ธรรมหรอืเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิข์องต าแหนง่หนา้ทีร่าชการของตน
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เหตผุดิวนิยัรา้ยแรง เชน่

1) ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีร่าชการโดยมชิอบเพือ่ใหเ้กดิ

ความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงแกผู่ห้น ึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การ

ปฏบิตัหินา้ทีร่าชการโดยทจุรติ

2) กระท าการอนัไดช้ือ่วา่เป็นผูป้ระพฤตชิ ัว่อยา่งรา้ยแรง

3) ดหูมิน่ เหยยีดหยาม กดขี ่ขม่เหง หรอืท ารา้ยประชาชนผูม้าตดิตอ่

ราชการอยา่งรา้ยแรง

4) ท าความผดิอาญาจนไดร้บัโทษจ าคกุหรอืโทษทีห่นกักวา่โทษจ าคกุ

โดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุหรอืใหร้บัโทษทีห่นกักวา่โทษ

จ าคกุ เวน้แตเ่ป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอื

ความผดิลหโุทษ



วนัิยทางงบประมาณและการคลงั : ค่าปรับทางปกครอง

1. รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

2. พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการตรวจเงินแผน่ดนิ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ คตง. มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการก าหนดโทษปรับ
ทางปกครอง และการพิจารณาวินิจฉยัความผิดวินยัทางงบประมาณและ
การคลงัในฐานะท่ีเป็นองค์กรสงูสดุ 

3. ระเบียบ คตง. วา่ด้วยวินยัทางงบประมาณและการคลงั  พ.ศ. ๒๕๔๔

4. ระเบียบ คตง. วา่ด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินยัทางงบประมาณและการ
คลงั พ.ศ. ๒๕๔๔ 



ข้อ ๙  ความผดิวินยัทางงบประมาณและการคลงั มีอตัราโทษ
ปรับทางปกครอง ๔ ชั้น ดงัต่อไปน้ี

โทษ ค่ำปรับทำงปกครอง
โทษชัน้ที่ ๑ ปรับไม่เกนิเงนิเดือน  ๑

โทษชัน้ที่ ๒ ปรับเท่ำกับเงนิเดือนตัง้แต่   ๒  เดือน ถงึ    ๔ เดือน

โทษชัน้ที่ ๓ ปรับเท่ำกับเงนิเดือนตัง้แต่    ๕ เดือน ถงึ    ๘ เดือน 

โทษชัน้ที่ ๔ ปรับเท่ำกับเงนิเดือนตัง้แต่     ๙ เดือน ถงึ  ๑๒   เดือน 

ข้อ ๑๐  เจ้าหน้าท่ีผู้ใดต้องรับโทษปรับทางปกครองในชัน้ใดให้
หกัเงนิจำกเงนิเดือนหรือหักเงนิเท่ำกับจ ำนวนเงนิเดือนที่เจ้ำหน้ำที่
ผู้กระท ำควำมผิดจะพงึได้รับในเวลาท่ีกระท าความผิดเป็นค่าปรับตาม
ค าวินิจฉยัชีข้าดของคณะกรรมการ 



ความผดิทางวนัิยทางงบประมาณและการคลงั

• สว่นท่ี ๑ ความผิดเก่ียวกบัการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินสง่

• สว่นท่ี ๒ ความผิดเก่ียวกบัการเบกิเงิน  และการจ่ายเงิน

• สว่นท่ี ๓ ความผิดเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณและการก่อหนีผ้กูพนั

• สว่นท่ี ๔ ความผิดเก่ียวกบัการจดัเก็บรายได้

• สว่นท่ี ๕ ความผิดเก่ียวกบัเงินยืม

• สว่นท่ี ๖ ความผิดเก่ียวกบัการพสัดุ

• สว่นท่ี ๗ ความผิดอ่ืน



อ. 155/2557 รองนายกฯ ขยายสญัญาไม่ชอบ 
คตง.ก าหนดปรับทางปกครองชั้น 4

• อบต.จ้างก่อสร้างคลองสง่น า้เพื่อการเกษตร ระยะเวลา 150 วนั 
(13 กนัยายน 2544 – 9 กมุภาพนัธ์ 2545

• 13 กนัยายน 2544 – 15 พฤศจิกายน 2544 ยอมรับกนัวา่ไมส่ามารถ
เข้าท างานได้เน่ืองจากชาวบ้านไม่ยินยอมจนกวา่จะเก็บเก่ียวเสร็จ

• 5 กมุภาพนัธ์ 2545 ผู้ รับจ้างของขยายเวลา

• ปลดั+จนท.พสัด ุเสนอความเห็นวา่ การขอขยายไมอ่ยูใ่นหลกัเกณฑ์
ตามระเบียบข้อ 132 และสญัญาจ้าง ข้อ 22 ไม่ควรอนมุตัิให้ขยายเวลา

• แตร่องนายกฯ ปฏิบตัิหน้าท่ีนายกฯ มีค าสัง่ให้ขยาย ไปอีก 90 วนั



คดหีมายเลขแดงที่ 193-194,6/2559 (นายนิรุธ กบั คตง. ท่ี 1 ผตง. ท่ี 2)

• คกก. ตรวจการจ้าง (ผู้ ฟ้องคดีเป็นประธำนฯ) รับรองผลการตรวจการจ้างว่าผู้ รับจ้างได้สง่มอบ
งานงวดสดุท้ายถกูต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียด เหน็สมควรเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

• แตจ่ากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ สตง.พบว่า ผู้ รับจ้างมิได้ขดุดินตามความลกึและความกว้าง
ของปากคลองที่ก าหนดไว้ในสญัญา ซึง่ผู้ควบคมุงานมิได้รายงานข้อเทจ็จริงไว้ในรายงาน 
ผู้ ฟ้องคดีซึง่มีหน้าที่ตรวจสอบก็มไิด้มีข้อสงสยัหรือทกัท้วงการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ควบคมุงาน 

• โดยผู้ ฟ้องคดียอมรับวา่ในการตรวจการจ้างมิได้ท าการค านวณปริมาตรดิน การตรวจรับงานจ้าง
ก็ใช้วิธีสุม่ตรวจ ในการวดัความยาวของคลองใช้การจบัระยะทางของไมล์รถยนต์ สว่นความ
กว้างวดัระยะเพียงบางช่วงเทา่นัน้ จงึไมเ่ป็นไปตามหลกัการทางวิชาการ

• ผู้ ฟ้องคดีมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบเร่ืองดงักลา่ว มิได้ปฏิบตัิหน้าที่ให้ถกูต้องตามระเบียบ
วา่ด้วยการพสัดฯุ ข้อ 48 เป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่รัฐ จงึเป็นความผิดตามระเบียบ คตง. 
ว่าด้วยวินยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. 2544 ข้อ 44 วรรคหนึ่ง ต้องรับโทษปรับทาง
ปกครองชัน้ที่ 3 ซึง่มีโทษปรับเทา่กบัเงินเดือนตัง้แต ่5 เดือน ถึง 8 เดือน 



• ดงันัน้ การท่ี คตง. มีค าสัง่ก าหนดโทษปรับทางปกครองผู้ ฟ้องคดีเทา่กบัเงินเดือนจ านวน 
8 เดือน คิดเป็นคา่ปรับทางปกครองทัง้สิน้ 194,000 บาท จงึเป็นค าสัง่ท่ีชอบด้วย
กฎหมาย 

• ข้ออ้างท่ีวา่ การตรวจสอบของ สตง.อาจได้ผลการตรวจสอบท่ีไมถ่กูต้องตรงกบั
ข้อเทจ็จริง นัน้ ผู้ ฟ้องคดีให้ถ้อยค าในการไตส่วนยอมรับวา่ ในการตรวจรับไมไ่ด้ค านวณ
ปริมาตรดิน วดัระยะทางโดยใช้การขบัรถยนต์วดัระยะความยาวของคลอง สว่นความ
กว้างตรวจวดัด้วยเทปวดัระยะเพียงบางช่วงแตค่วามลกึไม่สามารถวดัได้ ซึง่รายละเอียด
ข้อมลู ผู้ ฟ้องคดียืนยนัตามการให้ถ้อยค าของนายก อบต. ในการตอบค าชีแ้จง และผู้ ฟ้อง
คดีได้ร่วมตรวจสอบสงัเกตการณ์งานก่อสร้างในฐานะผู้น าชีพ้ร้อมเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
แสดงให้เหน็วา่ผู้ ฟ้องคดีรับทราบข้อเทจ็จริงโดยตลอด จงึเหน็วา่ผู้ ฟ้องคดีไมมี่
พยานหลกัฐานใดสนบัสนนุวา่ผลการตรวจสอบของ สตง. ตา่งจากข้อเทจ็จริงที่ผู้ ฟ้องคดี
เหน็วา่ถกูต้องอยา่งไร



• และแม้จะปรากฏวา่ผู้ รับจ้างได้คืนเงิน ท่ีได้รับไปเกินกวา่งานท่ีได้ด าเนินการแล้ว ก็เป็น
เพียงการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้ให้แก่ทางราชการเทา่นัน้ เม่ือการมีค าสัง่ก าหนด
โทษปรับทางปกครอง เป็นการก ำหนดโทษส ำหรับควำมผิดต่อเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีหน้ำที่
แต่ไม่ปฏบัิตหิน้ำที่ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือระเบียบที่ก ำหนดไว้ เป็นเหตใุห้
หน่วยงานของรัฐเสียหาย ซึง่ถือเป็นมาตรการควบคมุการเงินของรัฐและการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ีมิให้ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ทางราชการ

• ดังนัน้ แม้ว่ำเจ้ำหน้ำที่ ผู้ใดกระท ำควำมผิดวนัิยทำงงบประมำณและกำรคลังตำม
ระเบียบนี ้และเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยอื่นแล้ว กย็ังคงต้องรับโทษในกำร
กระท ำนัน้ตำมระเบียบนีด้้วย 

• สว่นท่ีฟ้อง ผตง. นัน้ เหน็วา่ แม้ก่อนท่ี คตง. จะมีค าสัง่ให้ผู้ ฟ้องคดีต้องรับโทษปรับทาง
ปกครอง ผตง. จะมีสว่นเก่ียวข้องในการด าเนินการตามขัน้ตอนของระเบียบกฎหมายที่
ก าหนด แตก่ารด าเนินการก็เป็นเพียงสว่นหนึง่ของการพิจารณาทางปกครองเพ่ือออก
ค าสัง่ทางปกครองเทา่นัน้ จงึยงัไมมี่ผลเป็นการสร้างนิติสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลในอนัจะมี
ผลกระทบตอ่สทิธิหรือหน้าท่ีของผู้ ฟ้องคดี ผู้ ฟ้องคดีจงึไมมี่สิทธิฟ้อง ผตง.ศาลพิพากษา
ยกฟ้อง



• ค ำพพิำกษำศำลปกครองพษิณุโลกที่ 194/2559

• ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้ควบคุมงำน มิได้ไปปฏิบตัิงานควบคมุงาน
ก่อสร้างทกุวนั และในการจดัท ารายงานการควบคมุประจ าวนัก็มิได้บนัทกึ
รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและวสัดท่ีุใช้อนัเป็นการละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ี
ตามระเบียบ มท. วา่ด้วยการพสัดขุององค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2538 ข้อ 49 

• นอกจากนี ้ผู้ ฟ้องคดีได้ระบใุนรายงานเป็นกรณียืนยนัวา่ ผู้ รับจ้างได้ด าเนินการตรง
ตามแบบรูปรายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาแล้ว แตจ่ากการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าท่ีของ สตง.ภมูิภาคท่ี 10 พบวา่ ผู้ รับจ้างมิได้ขดุดินตามความลกึและความ
กว้างของปากคลองท่ีก าหนดไว้ในสญัญา ซึง่ผู้ ฟ้องคดีได้ยอมรับว่าดนิท่ีผู้ รับจ้าง
ขดุขึน้มานัน้สามารถค านวณปริมาตรดนิได้ แตผู่้ ฟ้องคดีมิได้ท าการค านวณ
ปริมาตรดนิ และมิได้รายงานข้อเท็จจริงเร่ืองดงักลา่วไว้ในรายงาน การท่ีผู้ ฟ้องคดี
ซึง่มีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงในการตรวจสอบเร่ืองดงักลา่ว มิได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีและกลบัเขียนรายงานว่าผู้ รับจ้างได้ด าเนินการถกูต้องตามแบบรูป
รายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในสญัญาแล้ว 
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เหตพุน้จากต าแหนง่ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ หรอืสมาชกิสภาทอ้งถิน่

1) ในกรณีทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่ และประธานสภาทอ้งถิน่ ละเลยไมป่ฏบิตักิารตาม

อ านาจหนา้ทีห่รอืปฏบิตักิารไมช่อบดว้ยอ านาจหนา้ที ่หรอืประพฤตตินฝ่าฝืน

ตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน ให.้....จะด าเนนิการสอบสวนก็ได้

ถา้หากผลการสอบสวนปรากฏวา่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และประธานสภา

ทอ้งถิน่ มพีฤตกิารณเ์ชน่น ัน้จรงิ ให.้.. เสนอให.้.. ใชด้ลุพนิจิ  ส ัง่ใหพ้น้จาก

ต าแหนง่  ค าส ัง่...ใหเ้ป็นทีส่ดุ

2) มาตรา ๗๓ ในกรณีที ่ผวจ. เห็นวา่ นายกเทศมนตรฯี ประธานสภาเทศบาลฯ 

ปฏบิตักิารฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืสวสัดภิาพของประชาชน ละเลย

ไมป่ฏบิตัติามหรอืปฏบิตักิารไมช่อบดว้ยอ านาจหนา้ที ่หรอืมคีวามประพฤติ

ในทางจะน ามาซึง่ความเสือ่มเสยีแกศ่กัด ิต์ าแหนง่ หรอืแกเ่ทศบาล หรอืแก่

ราชการ ใหเ้สนอความเห็นตอ่ รมว.มท. พรอ้มดว้ยหลกัฐาน รมว.มท. อาจใช้

ดลุพนิจิส ัง่ให.้.. พน้จากต าแหนง่ก็ได ้ค าส ัง่ของ รมว.มท. ใหเ้ป็นทีส่ดุ
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1) มีอ ำนำจกระท ำกำรหรือไม่
 ไมม่อี านาจตามกฎหมาย

 นอกเหนอือ านาจ

2) ถูกต้องตำมรูปแบบขัน้ตอนและวธีิกำรอันเป็นสำระส ำคัญ

หรือไม่
 ไมถ่กูตอ้งตามรปูแบบ ข ัน้ตอน หรอืวธิกีารอนัเป็นสาระส าคญั

3) เนือ้หำของค ำส่ัง/กำรกระท ำชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่
 ไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย

 ไมส่จุรติ

 เลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรม

 สรา้งข ัน้ตอนโดยไมจ่ าเป็น สรา้งภาระเกนิสมควร

 ใชด้ลุพนิจิโดยไมช่อบ

ลกัษณะความไมช่อบดว้ยกฎหมาย
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กฎหมายปกครองทีส่ าคญั

พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พ.ร.บ. ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่พ.ศ. ๒๕๓๙

พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ ๒๕๔๒ 

พ.ร.บ. จดัต ัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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สาระส าคญัของ
กฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง

เหตผุลในการตรากฎหมาย

• สง่เสรมิประสทิธภิาพการใชอ้ านาจทางปกครอง

– ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละข ัน้ตอนการด าเนนิงานทางปกครอง 

– รอบคอบและไมผ่ดิพลาด ท าใหเ้กดิความไวว้างใจฝ่ายปกครอง

• คุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน

– มกีระบวนการพจิารณาทางปกครองทีเ่ป็นธรรม 

– มโีอกาสตอ่สูป้้องกนัสทิธขิองตน
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พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

• บทท ัว่ไป : ขอบเขตการบงัคบัใช ้/ หลกัและขอ้ยกเวน้

• หมวด 1 คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง

• หมวด 2 ค าส ัง่ทางปกครอง

• หมวด 3 ระยะเวลาและอายคุวาม

• หมวด 4 การแจง้

• หมวด 5 คณะกรรมการ

• บทเฉพาะกาล
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หลกักฎหมายวา่ดว้ยกระบวนการพจิารณาทางปกครอง

1. การเขา้สู่

กระบวนพจิารณา
ทางปกครอง

3. การออก
ค าส ัง่ทาง
ปกครอง

5. การบงัคบั
ตามค าส ัง่
ทางปกครอง

คูก่รณี เจา้หนา้ที่

หลกัการ
พจิารณาตอ้งมี
ประสทิธภิาพ 

หลกัการ
พจิารณา
โดยเปิดเผย 

หลกัวา่ดว้ย
แบบของ
ค าส ัง่ทาง
ปกครอง 

หลกัวา่ดว้ยการ
แจง้หรอืการ
ประกาศค าส ัง่
ทางปกครอง 

การ
อทุธรณ์
ค าส ัง่
(ม.44)

การเพกิ
ถอนค าส ัง่ฯ
(ม.49-53)

การขอให้
พจิารณาใหม่

(ม.54)

ส ัง่ให้
ช าระเงนิ

ส ัง่ใหก้ระท า
หรอื ละเวน้
กระท า

    

การแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด
เล็กนอ้ย
(ม.43)

2. การพจิารณา
ทางปกครอง

4. การทบทวน
ค าส ัง่ทางปกครอง
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สทิธขิอง “คูก่รณี”

1) สิทธิได้รับแจ้งผลกระทบต่อสิทธิ (ม. ๓๐)

2) สิทธิมีทนำยควำมหรือที่ปรึกษำ (ม. ๒๓)

3) สิทธิแต่งตัง้ผู้ท ำกำรแทน (ม. ๒๔,๒๕)

4) สิทธิได้รับค ำแนะน ำและได้รับแจ้งสิทธิในกระบวนพจิำรณำ (ม. 
๒๗)

5) สิทธิตรวจดเูอกสำรของเจ้ำหน้ำที่ (ม. ๓๑, ๓๒)

6) สิทธิได้รับทรำบเหตุผลของค ำส่ังทำงปกครอง (ม. ๓๗)

7) สิทธิได้รับแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค ำส่ังฯ (ม. ๔๐)
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สาระส าคญัของ
กฎหมายวา่ดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที่

เหตผุลในการตรากฎหมาย

• เจา้หนา้ทีป่ฏบิตัหินา้ที่ ไมใ่ชเ่พือ่ประโยชนข์องตนเอง
เมือ่เกดิความเสยีหาย น า ปพพ.มาใชบ้งัคบั ไมเ่หมาะสม 

• บางกรณีเจา้หนา้ทีท่ ีอ่าจกระท าโดยไมต่ ัง้ใจ หรอืผดิพลาดเล็กนอ้ย

• หลกัลกูหนีร้ว่ม ท าใหต้อ้งรบัผดิในการกระท าของเจา้หนา้ทีอ่ ืน่ดว้ย

• เจา้หนา้ทีไ่มก่ลา้ตดัสนิใจเพราะเกรงตอ้งรบัผดิ บ ัน่ทอนขวญัก าลงัใจ
มวีธิกีารบรหิารงานบคุคลและวนิยัควบคมุอยู ่ท าใหม้คีวามรอบคอบ

กฎหมายนี ้ประสงคค์ุม้ครองเจา้หนา้ทีท่ ีป่ฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความสจุรติ

และใชค้วามระมดัระวงัตามสมควร

เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมและเพิม่พนูประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน



49

พ.ร.บ. ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔ ความหมาย (เจา้หนา้ที ่และ หนว่ยงานของรฐั)

มาตรา ๕ การกระท าละเมดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเกดิจากการปฏบิตัหินา้ที่

มาตรา ๖ การกระท าละเมดิตอ่บคุคลภายนอกทีไ่มเ่กดิจากการปฏบิตัหินา้ที่

มาตรา ๗ หนว่ยงาน/เจา้หนา้ที ่มสีทิธขิอใหศ้าลเรยีกอกีฝ่ายหนึง่เขา้มาในคดไีด้

มาตรา ๘ สทิธไิลเ่บีย้ของหนว่ยงาน (จงใจ หรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง)

มาตรา ๙ อายคุวามใชส้ทิธไิลเ่บีย้

มาตรา ๑๐ การกระท าละเมดิตอ่หนว่ยงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหินา้ที ่และไมไ่ด้

เกดิจากการปฏบิตัหินา้ที่

มาตรา ๑๑ ผูเ้สยีหายยืน่ค าขอใหห้นว่ยงานพจิารณาชดใชค้า่เสยีหาย

มาตรา ๑๒ หนว่ยงานออกค าส ัง่เรยีกใหเ้จา้หนา้ทีช่ าระเงนิคา่สนิไหมฯ

มาตรา ๑๓ ให ้ครม.มอี านาจออกระเบยีบใหเ้จา้หนา้ทีร่บัผดิ ผอ่นช าระ

มาตร ๑๔ จดัต ัง้ “ศาลปกครอง” สทิธริอ้งทกุข ์ครท. ตามมาตรา 11

ใหถ้อืเป็นสทิธฟ้ิองคดี
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4

การกระท าละเมดิของเจา้หนา้ที่

กระท ำต่อบุคคลภำยนอก กระท ำต่อหน่วยงำนของรัฐ

การปฏบิตัหินา้ที่ มใิชก่ารปฏบิตัหินา้ที่ การปฏบิตัหินา้ที่ มใิชก่ารปฏบิตัหินา้ที่

ยืน่ค าขอ
คา่เสยีหายตอ่
หนว่ยงานฯ

ฟ้องคดตีอ่ศาล

พอใจ ไมพ่อใจ

ฟ้องคดตีอ่ศาล

ศาลปกครอง ศาลยตุธิรรม

จงใจ หรอื
ประมาทเลนิเลอ่
อยา่งรา้ยแรง

ประมาทเลนิเลอ่
ธรรมดา

เป็นพบั
กบัหนว่ยงานฯ

ใชส้ทิธไิลเ่บีย้ หรอื

เรยีกใหช้ดใช้

คา่สนิไหมทดแทน

ชดใช้ไมช่ดใช้

การใชส้ทิธไิลเ่บีย้

ออกค าส ัง่ทางปกครอง
เรยีกใหเ้จา้หนา้ทีช่ าระเงนิฯ

ฟ้องศาล

2

1

3

เจา้หนา้ทีไ่มพ่อใจ
อทุธรณ์ค าส ัง่ฯ

วนิจิฉยัอทุธรณ์แลว้
ไมพ่อใจฟ้องเพกิ
ถอนค าวนิจิฉยัได้

5
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สาระส าคญัของ
กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการ
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เหตุผลในการตราพระราชบัญญตัิ
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็และใช้สิทธิทำง
กำรเมืองได้
โดยถูกต้องกับควำมเป็นจริง ส่งเสริมให้มีควำมเป็นรัฐบำลโดย
ประชำชนเพื่อพัฒนำระบอบประชำธิปไตยให้ม่ันคง
ให้ประชำชนมีโอกำสรู้ถงึสิทธิหน้ำที่ของตนอย่ำงเตม็ที่ เพื่อที่จะ
ปกปักรักษำประโยชน์ของตนได้อีกด้วย
สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรไปพร้อมกัน

ใหป้ระชาชนมสีทิธรัิบรูข้อ้มลูขา่วสาร

ก าหนดขอ้ยกเวน้ในการเปิดเผยใหช้ดัเจน

คุม้ครองสทิธสิว่นบคุคล
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พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อควำมทั่วไป
หมวด ๑  กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
หมวด ๒ ข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่ต้องเปิดเผย
หมวด ๓ ข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล
หมวด ๔ เอกสำรประวัตศิำสตร์
หมวด ๕ คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
หมวด ๖ คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำร
บทก ำหนดโทษ
บทเฉพำะกำล
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ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผย
สถำบันพระมหำกษัตริย์ ไม่มีข้อยกเว้น

ข้อมูลข่ำวสำรทั่วไป (ค ำนึงถงึ ๑. กำรปฏบิัตหิน้ำที่ตำมกฎหมำย                      
๒. ประโยชน์สำธำรณะ   ๓. ประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน)
 ควำมม่ันคงของประเทศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ (เศรษฐกจิ/กำร

คลัง)
 กำรบังคับใช้กฎหมำยเส่ือมประสทิธิภำพ ไม่อำจส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์
 ควำมเหน็หรือค ำแนะน ำภำยในหน่วยงำน
 เปิดเผยจะก่อให้เกดิอันตรำยต่อชีวติ ควำมปลอดภัยของบุคคล
 รำยงำนกำรแพทย์/ข้อมูลฯส่วนบุคคล เปิดเผยจะรุกล ำ้สทิธิส่วนบุคคล
 กฎหมำยคุ้มครองมใิห้เปิดเผย / ผู้ให้ข้อมูลฯไม่ประสงค์ให้เปิดเผย
 กรณีอ่ืนตำมที่ก ำหนดใน พรฎ.

๑

๒ ๓
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ศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดปีกครอง
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คดปีกครองทีอ่ยู่ในอ านาจของศาลปกครอง

 คู่กรณี (เป็นคดีพพิำทระหว่ำง)
• หนว่ยงานทางปกครอง/เจา้หนา้ทีข่องรฐั กบัเอกชน

• หนว่ยงานทางปกครอง/เจา้หนา้ทีข่องรฐั  ดว้ยกนัเอง

 ลักษณะคดีพพิำท (พพิำทในเร่ือง)
1) หนว่ยงานฯ/จนท.ของรฐั กระท าการโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย

2) หนว่ยงานฯ/เจา้หนา้ทีข่องรฐั ละเลยตอ่หนา้ที ่ปฏบิตัหินา้ทีล่า่ชา้เกนิ

สมควร

3) ละเมดิเจา้หนา้ที ่และความรบัผดิอยา่งอืน่

4) สญัญาทางปกครอง

5) กฎหมายก าหนดใหห้นว่ยงานฯ/เจา้หนา้ทีข่องรฐั ฟ้องคดตีอ่ศาลปกครอง

6) กฎหมายก าหนดใหอ้ยูใ่นอ านาจของศาลปกครอง
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ค ำฟ้อง ค ำให้กำร

ข ัน้ตอนการด าเนนิคดใีนศาลปกครอง

แสวงหำข้อเทจ็จริงเพิ่มเตมิ /ไต่สวน

ก ำหนดวันสิน้สุดกำรแสวงหำข้อเทจ็จริง

สรุปข้อเทจ็จริง สรุปส ำนวน
ส่งคู่กรณี ส่งตุลำกำรผู้แถลงคดี

น่ังพจิำรณำคดี

อ่ำนค ำพพิำกษำหรือค ำส่ัง

ค ำคัดค้ำนค ำให้กำร ค ำให้กำรเพิ่มเตมิ

สรุปข้อเทจ็จริง และประเดน็แห่ง
คดีคู่กรณีแถลงด้วยวำจำ

แถลงกำรณ์ด้วยวำจำ
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การแสวงหาขอ้เท็จจรงิ 4 ข ัน้ตอน

ข ัน้ตอน ระยะเวลา ขอ้สงัเกต

ค าฟ้อง
ภายใน

ระยะเวลาการ
ฟ้องคดี

• หลกัท ัว่ไป :

• ใชถ้อ้ยค าสภุาพ ไมใ่ชถ้อ้ยค าเสยีดส ีสอ่เสยีด ขม่ขู ่ดถูกู ดหูมิน่

• ศกึษาขอ้เท็จจรงิ ขอ้กฎหมาย และเอกสารในส านวนคดี

• รวบรวมเอกสารและพยานหลกัฐานทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• อาจปรกึษาฝ่ายกฎหมาย

ค าใหก้าร 30 วนั หรอื
ทีศ่าลก าหนด

• ศาลอาจก าหนดประเด็น

• “ปฏเิสธ” หรอื “ยอมรบั”ขอ้หา พรอ้มสง่พยานหลกัฐาน

• อาจฟ้องแยง้ หรอืแยกฟ้องเป็นคดใีหม่

• ใหข้อ้เท็จจรงิ ขอ้กฎหมาย เหตผุลในการกระท า “ทีแ่ทจ้รงิ”

• หากขอ้เท็จจรงิ ขอ้กฎหมาย หรอืความเห็นใด ตรงกนัก็ให้
ยอมรบั ไมจ่ าตอ้งปฏเิสธทกุเร ือ่ง

ค าคดัคา้น
ค าใหก้าร

30 วนั หรอื
ทีศ่าลก าหนด

 หากไมท่ า แตด่ าเนนิคดตีอ่ไป ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืใหศ้าลทราบ
ภายในก าหนดเวลา หากไมแ่จง้ “ศาลจะส ัง่จ าหนา่ยคดก็ีได”้

ค าใหก้าร
เพิม่เตมิ

15 วนั หรอื
ทีศ่าลก าหนด

• เมือ่ศาลไดร้บัแลว้ จะสง่ส าเนาค าใหผู้ฟ้้องคดทีราบ

 ศาลอาจยน่หรอืขยายระยะเวลาท าค าใหก้าร คดัคา้นค าใหก้าร ค าใหก้ารเพิม่เตมิได้
 ศาลอาจแสวงหาขอ้เท็จจรงิไมค่รบ 4 ข ัน้ตอนก็ได ้หากเห็นวา่ขอ้เท็จจรงิเพยีงพอ
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ลกัษณะส าคญัของวธิพีจิารณาคดปีกครองของไทย

 หลกัการฟังความทุกฝ่าย

 หลกัการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย

 หลกัการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว และเสียค่าใชจ้า่ยนอ้ย

 หลกัการไตส่วน

 หลกัการไม่เครง่ครดัเรื่องแบบพิธี

 หลกัการพิจารณาเป็นหนงัสือโดยสภาพ

 หลกัการถ่วงดลุการใชอ้  านาจของตลุาการ



ถาม & ตอบ

60


