
หัวขอ : การสงเสริมการคาใหกาวหนาเปนธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุมกัน 
วิทยากร : นายฤทัย หงสสิริ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม 
 
ความรับผิดชอบทางกฎหมาย  

1. ความรับผิดทางแพง 
2. ความรับผิดทางอาญา 
3. ความรับผิดทางวินัย 

กฎหมายปกครองที่เกี่ยวของ 
1. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 
3. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

ความตางระหวางกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน 
- ความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันหรือระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนบนพื้นฐานของ

ความไมเสมอภาค 
- ความแตกตางเนื่องจากหลักเรื่องประโยชนสาธารณะและอํานาจรัฐ 
- หลักกฎหมายและปรัชญาที่ตางกัน  

วัตถุประสงคของกฎหมายปกครอง มีประโยชน 2 ดาน  
1. ดานสาธารณะ 
2. ดานสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ผูวาราชการจังหวัดควรรูในกฎหมายในมาตราตอไปนี้ดวย 
 การกําหนดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล (รัฐธรรมนูญ ม.29) 
 พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ ฯ ม.122 
 พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร 
 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ม.30 /ขอยกเวนตาม ม. 30 
 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ม.44 วรรค 1 
 ขอยกเวนมาตรา 30 ของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล(รัฐธรรมนูญ มาตรา 29) 
1. อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
2. เฉพาะกรณีที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว  
3. เทาที่จําเปนและจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพไมได 
4. อางบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจตรากฎหมาย  

 ใชกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมายดวย 
เมื่อไรที่จะออกคําสั่งทางการปกครองทานตองดูกฎหมายเฉพาะ และกฎหมายวิธีปฏิบัติทางการปกครองดวย 

คําสั่งทางปกครอง คือ การออกคําสั่งฝายเดียวของเจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสถานะภาพหรือสิทธิของ
ประชาชน เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน            
ไมวาชั่วคราวหรือถาวร 



พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (มาตรา 30 วรรคหนึ่ง) 
 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะได
รับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (มาตรา 49 วรรคหนึ่ง) 
 เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไดตามหลักเกณฑในมาตรา 
51 มาตรา 52 และมาตรา 53 ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยงตามกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอื่นมาแลวหรือไม 

ประมวลกฎหมายอาญา ม.157  
 ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่ง
ผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
องคประกอบความผิด  

1. เปนเจาพนักงาน  
2. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  
3. โดยเจตนา 
4. โดยทุจริตหรือเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด 

ขอยกเวนตามมาตรา 30 
1. กรณีจําเปนรีบดวน 
2. ทําใหระยะเวลาในการทําคําสั่งลาชาออกไป 
3. เปนขอเท็จจริงที่คูกรณีใหไว 
4. เห็นชัดวาการใหโอกาสไมอาจกระทําได 
5. เปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
6. กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*แตหามไมใหโอกาส ถากอใหเกิดผลเสียหายรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 

การใหเหตุผลในคําสั่งทางปกครอง (ม.37) 
คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผล และอยางนอยตองมี 
 1. ขอเท็จจริง 
 2. ขอกฎหมาย 
 3. ขอพิจารณาและขอสนับสนุน 
 ขอยกเวน 
 1. กรณีมีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาที่ของบุคคลอื่น 
 2. กรณีที่เหตุผลเปนที่รูกันอยูแลว  
 3. กรณีที่เปนความลับ 
 4. กรณีเรงดวน  
 
 
 



พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (มาตรา 13) เจาหนาที่จะพิจารณาทางปกครองไมได  
           (1) เปนคูกรณีเอง  
            (2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี  
            (3) เปนญาติของคูกรณี  
            (4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม   หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณ ี 
            (5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี  
            (6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
คูกรณี ในที่นี้ไมใชคนไมถูกกัน 
 1. ผูยื่นคําขอ  
 2. ผูคัดคานคําขอ  
 3. ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําสั่ง  
 4. ผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิจะถูกกระทบจากผลของคําสั่ง  
 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ม. 16) 
         ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการ
ที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง 
เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไมได  

ป.พ.พ. มาตรา 420 ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิต   
ก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดีทานวาผูนั้นทําละเมิด จําตอง
ใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  ม. 6 ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการ
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหาย อาจฟอง
เจาหนาที่ไดโดยตรง แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได 

พ.ร.บ. ละเมิดฯ มาตรา 5 หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนได
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่
ไมได  ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ใหถือวากระทรวงการคลังเปน
หนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

คดีละเมิดในอํานาจศาลปกครอง 
1. ละเมิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ 
2. การปฏิบัติหนาที่ใน 4 กรณ ี

 การใชอํานาจตามกฎหมาย  
 กฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น  
 ละเลยตอหนาที่ที่กฎหมายกําหนด  
 ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  ม. 8 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับ
ผิดใชคาสินไหมทดแทน แกผูเสียหายเพื่อการละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่



ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจง
ใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

พ.ร.บ. ละเมิดฯ มาตรา 8 อยากใหทานศึกษาเรื่องนี้ใหดีที่มีปญหามากๆคือ วรรคสองและสาม สิทธิเรียกให
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียงใด ใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความ
เปนธรรมในแตละกรณี เปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได (วรรคสอง) 
      ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงาน ของรัฐหรือระบบการดําเนินงาน
สวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย (วรรคสาม) 
การเรียกใหเจาหนาที่รับผิดทางละเมิด (พ.ร.บ. ละเมิดฯ มาตรา 12) ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหม
ทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสียหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองใช คาสินไหมทดแทน
เนื่องจากเจาหนาที่ผูนั้นไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8               
ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชําระเงินดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด 

คําสั่ง พ.ร.บ.ที่ทานตองใชเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 
 1. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 2. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  
 3. พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 4. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

รัฐธรรมนูญ 2550 (ม. 223 วรรคหนึ่ง)   
 ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่
ของรัฐดวยกัน อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทาง
ปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตาม
รัฐธรรมนูญหรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

คดีปกครอง (มาตรา 9) 
 1. การออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําฝายเดียวโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 2. ละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา 
 3. ละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่น  
 4. สัญญาทางปกครอง  
 5. คดีที่กฎหมายบังคับใหฟองศาลเพื่อบังคับบุคคลใหกระทํา 
 6. คดีอื่นที่กฎหมายกําหนด 

อํานาจกําหนดคําบังคับของศาล (ม.72)  
 1) ใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่งหรือสั่งหามกระทํา 
 2) ใหปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลกําหนด  
 3) ใหใชเงินหรือสงมอบทรัพยสิน กระทําหรืองดเวนกระทํา 
 4) ใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล 
 5) ใหกระทําหรือละเวนกระทําใหเปนไปตามกฎหมาย 
 



อํานาจของผูบังคับบัญชา 
 1. ออกคําสั่งใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ 
 2. ควบคุมกิจการที่ผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ 
 3. ลงโทษวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชา 
 4. ใหบําเหน็จความดีความชอบแกผูใตบังคับบัญชา 

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา 46  
 ในการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาที่พิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครองไดไมวาจะเปนปญหา
ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง และอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทาง
ปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจ
แทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครองหรือมีขอกําหนดเปนเงื่อนไขอยางไรก็ได 

การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 1. ไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ 
 2. ไมถูกตองตามกฎหมาย 
 3. ไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
 4. ไมสุจริต 
 5. เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม   
 6. สรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระเกินสมควร  
 7. ใชดุลพินิจโดยไมชอบ  
 
 

 

 
 
 
 
 


