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บทที่  5 
การใชอํานาจหนาท่ีตามหลักกฎหมายมหาชน 
ดังท่ีกลาวมาแลววากฎหมายมหาชนเปนกฎหมายท่ีใหอํานาจ
ละหนาท่ีแกรัฐ  หนวยงานของรัฐ  และเจาหนาที่ของรัฐ  ในการปกครอง
ริหารประเทศและการบริการสาธารณะ  ฉะน้ันการใชอํานาจตาม
ฎหมายของผูปกครองไมวาจะเปนรัฐ  หนวยงานของรัฐ  หรือเจาหนาท่ี
องรัฐนั้น  ลวนแลวแตมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชน ซึ่งหากผูมี
าํนาจและหนาท่ีมากกวาและพิเศษกวาประชาชนโดยท่ัวไปตาม
ฎหมายนั้น  ไดเบ่ียงเบนในการใชอํานาจและหนาท่ีท่ีตนมี  จะทําใหเกิด
ลเสียหายตอประชาชน  ดังน้ันการใชอํานาจและหนาท่ีดังกลาวตองต้ัง
ยูบนพื้นฐานและหลักการที่เหมาะสม  ซ่ึงเปนท่ีมาของ “หลักการใช
ํานาจหนาที่ตามหลักกฎหมายมหาชนในการบริหารประเทศและ
ารบริการสาธารณะของรัฐ  หนวยงานของรัฐ  และเจาหนาที่ของ
ฐั”  ซึ่งมีอยู  3  ประการสําคัญคือ 
1.   หลักการใชอํานาจ 

(1)  การใชอํานาจและหนาท่ีของรัฐ  ของหนวยงานของรัฐ  และ

องเจาหนาท่ีของรัฐน้ันจะตองกระทําเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาประสงคของ
ฎหมายเทานั้น 

(2) การใชอํานาจและหนาท่ีของรัฐ  ของหนวยงานของรัฐ  และ
องเจาหนาท่ีของรัฐน้ันจะตองกระทําดวยความเหมาะสมและตามสมควร 
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 (3)  การใชอํานาจและหนาท่ีของรัฐ   ของหนวยงานของรัฐ    และ 
ของเจาหนาที่ของรัฐนั้นจะตองไมเปนการสรางภาระใหแกประชาชนจน
เกินควร 

    
แ
ป
 
ก
ซ
ก
บ
ห
ท
 
ร
ท
ป
ม
 
แ
ใ
 

1.1  การใชอํานาจและหนาที่ของรัฐ   ของหนวยงานของรัฐ
ละของเจาหนาท่ีของรัฐจะตองกระทําเพ่ือใหบรรลุตามเปา
ระสงคของกฎหมายเทานั้น 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองโดย
ฎหมายหรือท่ีเรียกวา  การปกครองโดยใชหลักนิติรัฐ  ดังท่ีกลาวมาแลว  
ึง่ผูท่ีจะมีอํานาจและหนาท่ีในการปกครองและบริหารประเทศ  จะตองมี
ฎหมายใหอํานาจและหนาที่ไวและกฎหมายนั้นจะตองเปนกฎหมายที่
ญัญัติโดยประชาชนหรือโดยตัวแทนของประชาชนในการใหอํานาจและ
นาที่ดังกลาว เพ่ือใหผูปกครองใชอํานาจตามกฎหมายน้ันในการทําหนา
ีใ่หเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนท่ีบัญญัติไวในกฎหมายเทาน้ัน 

ตัวอยางเชน ตามบทบัญญัติของฉบับปจจุบันกฎหมาย  
ฐัธรรมนูญ   มาตรา 72  ซ่ึงบัญญัติไวความวา “รัฐตองจัดใหมีกําลัง
หารไวเพ่ือพิทักษรักษาเอกราช ความม่ันคง  ของรัฐ พระมหากษัตริย ผล
ระโยชนแหงชาติ  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมพีระ
หากษัตริยเปนประมุข  และเพื่อพัฒนาประเทศ” 

จากบทบัญญัติดังกลาว  กฎหมายไมไดบัญญัติไวถึงปริมาณหรือ
สนยานุภาพของกําลังทหารวาตองมีมากนอยเพียงใด เพียงแตบัญญัติวา
หรัฐเปนผูจัดสรรใหมีกําลังทหารไวเพ่ือพิทักษรักษาเอกราช   ความม่ันคง 
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ของรัฐ   และของสถาบันตาง ๆ ดังกลาว   ซึ่งเจตนารมณของกฎหมายเพื่อ   
ใหรัฐพิจารณาจัดใหมีกําลังทหารใหมีความเหมาะสมกับกิจการดังกลาว  
หากรัฐทุมเทในการสรางกําลังทหารมากจนเกินความจําเปน หรือมิไดจัด
ใหมีกําลังทหารในปริมาณที่เหมาะสม หรือไมมีแสนยานุภาพที่เพียงพอใน
การกระทําการตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลวน้ัน ถือไดวาลักษณะ
ของการบริหารประเทศตามความในมาตราน้ี  ไมเปนการบริหารและปก
ครองประเทศตามอํานาจและหนาท่ี ท่ีมีอยูใหบรรลุผลไดตามท่ีกฎหมาย
ไดต้ังเปาประสงคไว 
 หรือตัวอยางหน่ึงเชน  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ. 2534  มาตรา 11  ไดบัญญัติไวถึงการใหอํานาจและหนาท่ี
ของนายกรัฐมนตรีไว  โดยเจตนาของกฎหมาย  ตองการใหการบริหารราช
การแผนดินเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัว
หนารัฐบาลเปนผูมีอํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายบัญญัติ ฉะนั้นการใช
อํานาจและหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีน้ัน  จะตองทําใหบรรลุผลและเปนไป
ตามเจตนารมณของกฎหมาย  คือตองบริหารราชการแผนดินใหตรงตาม
เปาประสงคท่ีกฎหมายตองการ 
 หรือในกรณีอ่ืน ๆ ท่ีเปนเร่ืองของการมอบหมายอํานาจและหนาท่ี 
ก็ตองยึดหลักดังกลาวน้ีเชนเดียวกัน  ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายมหาชนนั้น  
เปนเร่ืองของการท่ีใชอํานาจและหนาท่ีตามกฎหมาย  ฉะนั้นการที่จะใช
อํานาจและหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติน้ัน         จึงตองเปนไปตาม
เจตนารมณและตามความตองการของกฎหมายเทาน้ัน           หากการใช 
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อํานาจและหนาท่ีตามหลักกฎหมายมหาชนของผูปกครอง   ไมเปนไปตาม 
เจตนารมณของกฎหมายแลว  กฎหมายมหาชนก็ยังมีบทบัญญัติถึง
กระบวนการควบคุมการใชอํานาจน้ันดวย   
 ดังน้ันในการใชอํานาจและหนาท่ีของรัฐ  ของหนวยงานของรัฐ  
และของเจาหนาที่ของรัฐนั้น  จะตองเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย
และเพ่ือประโยชนและเปนไปตามความตองการของประชาชนสวนใหญ
เปนสําคัญ  ซ่ึงหลักการดังกลาวคือหลักการของระบอบประชาธิปไตย  
หรือหลักนิติรัฐดังท่ีเคยกลาวมาแลว 
 1.2   การใชอํานาจของรัฐ ของหนวยงานของรัฐ    และของ 
เจาหนาที่ของรัฐนั้นจะตองกระทําดวยความเหมาะสมและตามสม
ควรเทานั้น 

 การพิจารณาถึงเกณฑของความเหมาะสมและความสมควรใน
การใชอํานาจตามกฎหมายของรัฐ  ของเจาหนาท่ีของรัฐ  หรือของหนวย
งานของรัฐนั้น  เปนเร่ืองท่ีหาขอยุติไดยาก  ทั้งนี้เนื่องจากไมมีหลักเกณฑ
อันใดท่ีจะใชเปนเกณฑไดอยางเท่ียงตรง  เพราะในเร่ืองของการใชอํานาจ
ดังกลาวน้ัน  เปนเร่ืองของการใชดุลยพินิจ และการใชดุลยพินิจนี้มีองค
ประกอบและเง่ือนไขหลายประการในแตละบุคคล แตละสถานการณ  
และในแตละสิ่งแวดลอม ฯลฯ  ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีลวนแลวแตมีผลตอการตัดสิน
ใจของผูมีอํานาจและหนาที่ดังกลาว  แตอยางไรก็ดีการพิจารณาในเร่ือง
ของความเหมาะสมและสมควรในการใชอํานาจและหนาที่นั้น  จะตอง
พิจารณาจากผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชอํานาจและหนาท่ีน้ันวา          มีความ 
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เหมาะสมและสมควรกับประโยชนของสาธารณะชนหรือของประชาชน 
โดยรวมหรือไมเพราะการท่ีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจและหนาท่ีแกผู   
ปกครองและผูท่ีบริหารประเทศไวน้ัน  มีจุดมุงหมายเพ่ือการบริการแก   
สาธารณชน  และเพ่ือการปกครองท่ีกระทําเพ่ือประโยชนของคนสวนใหญ 
 ดังน้ันหากการกระทําตามอํานาจและหนาท่ีเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนสวนรวมเปนไปเพ่ือสาธารณะและประโยชนของคนโดยสวนรวม
แลว  ถือไดวาเปนการกระทําท่ีสมควรและเหมาะสม  อาทิเชน  การเวนคืน
ท่ีดิน  เพื่อทําถนนสาธารณะ  ดังน้ีถือวาเปนการใชอํานาจและหนาท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมและสมควร  แตหากการเวนคืนท่ีดินดังกลาวเพ่ือท่ีจะนํา
มาสรางสนามกอลฟ ถือวาการใชอํานาจและหนาท่ีดังกลาวไมสมควรและ
ไมเหมาะสมเพราะการสรางสนามกอลฟไมเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ 
 อยางไรก็ตามการพิจารณาวาการกระทําตามอํานาจและหนาท่ีใด
จะเปนการสมควรหรือมีความเหมาะสมหรือไมอยางไรนั้น  ก็ตองพิจารณา
จากองคประกอบขณะน้ันเปนสําคัญดวย  เพราะหลักการและเหตุผลใน
การใชดุลยพินิจในยุคหน่ึงสมัยหน่ึง            อาจมีความเหมาะสมและเปน
การสมควร   หรือไมมีความเหมาะสมและเปนการไมสมควรก็ตามแตใน
อีกยุคหน่ึงสมัยหน่ึงอาจจะเปนในทางตรงกันขามก็ได     ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
องคประกอบ  ส่ิงแวดลอม  และปจจัยตาง ๆ หลายอยาง   สําหรับกาล
สมัยนั้น ๆ  
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 ดังเชนในสมัยหนึ่ง การบัญญัติกฎหมายจํากัดการประกอบอาชีพ 
ของชาวตางชาติในประเทศเพ่ือเปนการสงวนอาชีพไวสําหรับคนไทยน้ัน  
เปนสิ่งที่สมควรและมีความเหมาะสม แตเม่ือสถานการณแปรเปล่ียนไป  
ไดมีการอนุญาตใหชาวตางชาติสามารถประกอบอาชีพท่ีเคยตองหามน้ัน
ในประเทศไทยได     ดังน้ีแสดงใหเห็นวาการใชอํานาจและหนาท่ีในการ
ปกครองบริหารประเทศก็อาจจะมีการตัดสินใจหรือใชดุลยพินิจท่ีแตกตาง
กันแมจะเปนเร่ืองหรือขอปญหาอันเดียวกันก็ตาม 
 แตอยางไรก็ดี  แมกาลสมัยและสถานการณในขณะนั้นจะเปนตัว
แปรหรือเปนเง่ือนไขอันหน่ึงก็ตาม  แตความเหมาะสมและความสมควรใน
การใชอํานาจและหนาท่ีในการตัดสินใจในการบริหารประเทศของรัฐ  ของ
หนวยงานของรัฐ  และของเจาหนาที่ของรัฐ  ก็มิไดพนไปจากหลักการท่ีวา  
จะตองคํานึงถึงผลประโยชนของสาธารณะชนหรือของประชาชนคนสวน
ใหญแตอยางใดเลย 



 1.3   การใชอํานาจและหนาที่ของรัฐ  ของหนวยงานของรัฐ 
และของเจาหนาท่ีของรัฐน้ัน ตองไมเปนการสรางภาระใหแก
ประชาชนจนเกินควร 

 เน่ืองจากกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายท่ีใหอํานาจและหนาท่ีแก
รัฐ  แกหนวยงานของรัฐ  และแกเจาหนาที่ของรัฐ  ในการบริหารประเทศ
และในการบริการสาธารณะและเน่ืองจากการท่ีผูปกครองมีอํานาจและ
หนาท่ีท่ีมากกวาและเกินกวาท่ีประชาชนมี  หรือท่ีเรียกกันวามีความไม
เสมอภาคกันในฐานะหรือสถานภาพน่ีเอง  จึงอาจทําใหสิทธิและประโยชน 
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บางประการของประชาชน  บางคน บางสวน  หรือบางกลุมตองสูญเสียไป 
หรือเรียกไดวาเกิดภาระข้ึน  ฉะน้ันจึงเปนเร่ืองปกติธรรมดาท่ีวา ประชาชน
อาจจะตองเกิดภาระข้ึนบางจากการใชอํานาจและหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุเปา
หมายในการปกครองและบริหารประเทศของผูปกครอง  แตอยางไรก็ดีการ
ใชอํานาจและหนาท่ีดังกลาวน้ันในการบริหารและการปกครอง  จะตองไม
มีผลกระทบหรือสรางภาระแกประชาชนมากจนเกินควร  เพราะมิฉะนั้น
แลวจะเปนการขัดตอหลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเนนและยึด
หลักในเร่ืองของความสุขสงบและความเปนธรรมของคนในสังคม 
 ตัวอยางเชน  รัฐหรือคณะรัฐบาลซ่ึงเปนผูใชอํานาจบริหารและปก
ครองประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายอ่ืน  เพื่อ
ใหบรรลุตามแนวนโยบายและตามเจตนารมณ  เปาประสงคของกฎหมาย
น้ัน ๆ    แตหากการใชอํานาจตามหนาท่ีของรัฐบาลดังกลาวมีผลทําให
เศรษฐกิจตกตํ่า    เกิดปญหาคนวางงาน  เกิดภาวะเงินเฟอ ฯลฯ  ซึ่งสิ่ง
ตาง ๆ เหลานั้นไดสงผลกระทบไปยังประชาชนสวนใหญทั้งทางตรงและ
ทางออมลักษณะของผลกระทบดังกลาวถือไดวาเปนการสรางภาระแก
ประชาชน  และเม่ือเศรษฐกิจตกตํ่าแลว  รัฐบาลไดแกปญหาโดยการออก
กฎหมายเพิ่มอัตราภาษีที่สูงเกินไปกับประชาชน  ลักษณะเชนน้ีถือไดวา
เปนการใชอํานาจและหนาที่ซึ่งมีผลในการสรางภาระใหแกประชาชนมาก
เกินสมควร   
2.  นิติกรรมทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

 ผูท่ีมีอํานาจในการปกครอง  ไมวาจะเปนรัฐ  หนวยงานของรัฐ  
หรือเจาหนาท่ีของรัฐก็ตามเปนผูใชอํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายในการ 
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บริหารและการบริการสาธารณะ         ท่ีจะชอบดวยหลักการของกฎหมาย 
มหาชนนั้น  ตองดําเนินการตามหลักการใชอํานาจและหนาท่ี  3  ประการ
ดังกลาวขางตน  การดําเนินการบริหารและปกครองอาจจะมีการประพฤติ
ท่ีมิชอบอันสงผลกระทบตอสิทธิและผลประโยชนของประชาชนข้ึนได  
หรือเรียกไดวา  นิติกรรมดังกลาวของฝายปกครองน้ัน  เปนนิติกรรมทาง
ปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  ซึ่งเกณฑในการพิจารณาถึงนิติกรรมทาง
ปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายน้ันจะมีเกณฑท่ีสําคัญอยู  4  ประการ
สําคัญดังน้ีคือ 

 
อํานาจ
 
หนาท่ีใ
หนึ่งเช
การอน
นิติกรร
นั้นไมม

 
กระทํา
2.1   นิติกรรมทางปกครองที่ทําโดยปราศจากอํานาจ 

หมายความวา  เปนการกระทําการโดยปราศจากกฎหมายท่ีมอบ
และหนาท่ีในการดําเนินการ 
ตัวอยางเชน  กฎหมายไมไดกําหนดหรือมอบหมายอํานาจและ
นการอนุมัติ  อนุญาตใหกับเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงใดตําแหนง
น เจาพนักงานธุรการ  ฯลฯ  แตเจาพนักงานธุรการผูน้ันไปดําเนิน
มัุติ  หรืออนุญาตแทนปลัดอําเภอโดยไมมีอํานาจ  ดังน้ีถือวาเปน
มทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  เพราะเจาพนักงานธุรการผู
ีอํานาจตามกฎหมายที่จะกระทําได 
 2.2  นิติกรรมทางปกครองที่ทําโดยการใชอํานาจที่มีอยูตาม 
กฎหมาย  แตเปนการใชอํานาจผิดวัตถุประสงคที่กฎหมายกําหนด
ไว  หรือใชอํานาจบิดเบือนไป 
ตัวอยางเชน  ประชาชนไปดําเนินการขออนุมัติ หรือขออนุญาต
การตาง ๆ ตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอํานาจและหนาท่ี    แตเจาหนาท่ี 
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ดังกลาวเจตนาหรือจงใจท่ีจะไมอนุมัติหรืออนุญาตท้ัง ๆ  ท่ีตามขอเท็จจริง 
แลว  สามารถจะท่ีอนุมัติหรืออนุญาตการกระทําตาง ๆ ที่ประชาชนนั้นมา
รองขอได  หรือเจาหนาท่ีเจตนาหรือจงใจท่ีจะถวงเวลาหรือดึงเวลาการ
อนุมัติหรือการอนุญาตเพ่ือกล่ันแกลงผูขอน้ันเปนตน 

ตอนท่ีเปนสาระสําคัญ 
 ตัวอยางเชน  ผูบังคับบัญชาใชอํานาจตามกฎหมายลงโทษผูใต
บังคับบัญชาทางวินัยอยางรายแรง  โดยไมผานข้ันตอนการสอบสวนทาง
วินัย  ถือวาไมดําเนินการตามรูปแบบ  ซึ่งเปนสาระสําคัญ  สามารถขอเพิก
ถอนไดตามกระบวนการทางกฎหมายมหาชน 
 
 ตัวอยางเชน  กฎหมายใหอํานาจและหนาท่ีในการส่ังปดโรงงานท่ี
ปลอยนํ้าเสียลงลํานํ้าลําคลองภายไดเพียง 1 เดือน  แตเจาหนาท่ีของรัฐ
กลับส่ังปดโรงงานดังกลาวถึง  2  เดือน  ดังน้ีถือวาเจาหนาท่ีของรัฐน้ัน
กระทํานิติกรรมทางการปกครองท่ีขัดตอกฎหมาย 
 ซ่ึงนิติกรรมทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายน้ี  ยอมจะกอให
เกิดผลกระทบตอประชาชน  ไมวาจะเปนสิทธ ิ หนาท่ี  ความสงบสุข  หรือ
ผลประโยชนของประชาชนอันกอใหเกิดขอพิพาทท่ีเรียกวา  “กรณีพิพาท
ทางปกครอง”   
3.   กรณีพิพาททางปกครอง 
 2.3     นิติกรรมทางปกครองที่ไมไดทําตามรูปแบบหรือขั้น
 
แพงแล
2.4   นิติกรรมทางปกครองนั้นขัดตอกฎหมาย 
“กรณีพิพาททางปกครอง” มีความแตกตางไปจากกรณีพิพาททาง
ะไมใชกรณีพิพาททางอาญา 
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3.1     กรณีพิพาททางปกครองเปนขอพิพาทที่เกิดขึ้นจาก 
วามขัดแยงระหวางรัฐ  หนวยงานของรัฐ  หรือเจาหนาท่ีของรัฐ 
ับประชาชน 
หมายความวาเปนขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวางฝายท่ีทําการปก
รองและฝายท่ีถูกปกครอง  โดยฝายท่ีทําการปกครองจะมีอํานาจท่ีเหนือ
วาหรือมากกวาฝายท่ีถูกปกครอง  ซ่ึงเม่ือฝายท่ีมีอํานาจท่ีมากกวาและ
หนือกวาไดออก  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือกฎเกณฑตาง ๆ มากเกิน
อบเขต  หรือเปนกรณีท่ีการออกกฎระเบียบ  ขอบังคับ  หรือกฎเกณฑ 
าง ๆ  เหลาน้ัน  มิไดเกินเลยหรือเกินขอบเขตไป  แตการใชอํานาจและหนาท่ีท่ี
ีอยูตามกฎระเบียบ  ขอบังคับ  หรือกฎเกณฑน้ัน  ๆ เกินแกความพอดีหรือ
กินความเหมาะสม  ก็จะทําใหเกิดขอพิพาท  หรือขอขัดแยงทางการปกครอง
ด 

ร 
3.2     กรณีพิพาททางปกครองเปนขอพิพาทเนื่องจากกา
ชอํานาจที่มิชอบบังคับบัญชาตอผูใตบังคับบัญชา 
ในเร่ืองของการบังคับบัญชาน้ี  มักจะมีปญหาท่ีเกิดข้ึนอยูเสมอ  
ัน่คือในเร่ืองของการใชดุลยพินิจ  กลาวคือ  เม่ือผูบังคับบัญชาใชดุลย
นิิจท่ีไมชอบดวยกฎหมายตอผูใตบังคับบัญชา  ไมวาจะเปนเรื่องของการ
ชดุลยพินิจท่ีมีอยูตามกฎหมายในลักษณะกล่ันแกลง  หรือเลือกปฏิบัติ 
กัษณะดังกลาวก็ถือวาเปนกรณีพิพาททางปกครอง 
3.3     กรณีพิพาททางปกครองเปนกรณีพิพาทที่คูกรณีฝาย 
นึ่งเปนผูใชอํานาจของรัฐ  และคูกรณีอีกฝายหน่ึงเปนผูท่ีจะตอง
ฏิบัติตามคําสั่งหรือกฎขอบังคับนั้น 
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 การที่ผูซึ่งทําการบริหารและปกครองประเทศมีอํานาจในการ 
กระทําการ  ซ่ึงอํานาจดังกลาวกําหนดไวในกฎหมายใหทําการบริการและ
ปกครองประเทศ  ดังน้ันการกระทําการดังกลาวของผูมีอํานาจรัฐในสวนท่ี
เก่ียวของกับประชาชน  ประชาชนก็ตองเปนผูท่ีมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ
ตามคําส่ัง   หรือกฎขอบังคับท่ีรัฐหรือเจาหนาท่ีเปนผูออกน้ัน  ซึ่งการมีปฏิ
สัมพันธของคูกรณีทั้งสองฝายดังกลาว  ก็ยอมท่ีจะเกิดขอขัดแยงกันข้ึนได  
ความขัดแยงลักษณะน้ี  เรียกวากรณีพิพาททางปกครองดวยเชนกัน 

4.   ลักษณะพิเศษของกรณีพิพาททางปกครอง 

 กรณีพิพาททางปกครองนี ้  จะเปนคดีท่ีมีลักษณะแตกตางไปจาก
คดีพิพาททางแพงและทางอาญาอยางสิ้นเชิง  กลาวคือ  กรณีพิพาททาง
การปกครองเปนกรณีพิพาทที่ไมใชกรณีพิพาททางแพงและไมใชกรณี
พิพาททางอาญา  แตเปนกรณีพิพาทที่มีลักษณะพิเศษ  ฉะน้ันแนวทาง
ของการวินิจฉัย  พิจารณา  และพิพากษาคดี  รวมท้ังข้ันตอนหรือกระบวน
การยุติธรรมท่ีจะใชในกรณีพิพากทางการปกครองน้ี  จะใชวิธีการเชนเดียว
กับขอพิพาททางแพงหรือทางอาญาไมได  ทั้งนี้เพราะความแตกตางพื้น
ฐานระหวางกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายแพง  และกฎหมายอาญา  กับ
กฎหมายมหาชนมีความแตกตางกัน 
 
 
เรื่องขอ
กรณีจะ
อํานาจ
4.1   สถานภาพทางกฎหมายของคูกรณี 

เน่ืองจากคูกรณีของกฎหมายเอกชนจะมีความเทาเทียมกันใน
งสถานภาพทางกฎหมาย  ซ่ึงแตกตางกันในกฎหมายมหาชนท่ีคู
มีสถานภาพท่ีแตกตางกันหรือไมเสมอภาคกันกลาวคือ  ผูใช
รัฐจะมีสถานภาพทางกฎหมายที่มีอํานาจที่เหนือกวา     ประชาชน 
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ประโยช
รัฐใชอําน

 
 
เก่ียวขอ
ของกฎห
สวนรวม
 
หรือกฎห
ปกครอง
แตกตาง
และกฎห
ผลประโ
ปกครอง
 
 
 
 
 
 

4.2  เปาหมายของการแกปญหา 

เปาหมายของกฎหมายมหาชนเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพและ
นของประชาชนที่จะไมใหรัฐ  หนวยงานของรัฐ  หรือเจาหนาท่ีของ
าจในทางปกครองจนขาดความเปนธรรม 
4.3  บทบัญญัติของกฎหมาย 

บทบัญญัติของกฎหมายเอกชนน้ัน  ลวนแลวแตเปนบทบัญญัติท่ี
งและเก่ียวเน่ืองกับประโยชนสวนตัวของเอกชน  แตบทบัญญัติ
มายมหาชนนั้น  จะเปนบทบัญญัติท่ีวาดวยผลประโยชนของคน
 
จากความแตกตาง  3  ประการดังกลาวระหวางกฎหมายเอกชน
มายแพงและกฎหมายมหาชน  ทําใหการพิจารณาขอพิพาททาง
  ซึ่งเปนเรื่องของกฎหมายมหาชน  จึงตองใชแนวทางและวิธีการ
ไปจากแนวทางและวิธีการของกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายแพง  
มายอาญา  ทั้งนี้เพื่อความยุติธรรมและเพื่อคุมครองสิทธ ิ  และ
ยชนของประชาชน  ซ่ึงกระบวนการท่ีนํามาใชกับกรณีพิพาททาง
ดังกลาวน้ี  ก็คือ “นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน”  
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