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ของ
บทที่ 8 
บทบาทความสําคัญของกฎหมายมหาชน 
 
กฎหมายมหาชนมีเปาหมายสําคัญ  คือ  มุงในการคุมครองสิทธิ

เสรีภาพรวมตลอดกระท่ังถึงผลประโยชนของประชาชนอันเก่ียวเน่ือง
ากการใชอํานาจของรัฐของหนวยงานของรัฐหรือของเจาหนาท่ีของรัฐ  
ีเ้พ่ือใหสอดคลองกับหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบ
ชาธิปไตย  อันจะรักษาไวซ่ึงความยุติธรรมท่ีประชาชนหรือผูอยูภายใต
ปกครองพึงจะไดรับจากผูใชอํานาจในการปกครองและการบริหาร
เทศ 
ฉะน้ันหากจะกลาววากฎหมายมหาชนถือวาเปนกฎหมายท่ีมี

มสําคัญข้ันพ้ืนฐานได ทั้งนี้เพราะรัฐ  หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาท่ี
รัฐตางมีอํานาจและหนาท่ีในการปกครอง  ซ่ึงถาขาดหลักการหรือ
บวนการในการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจตามหนาท่ีท่ี
มายบัญญัติแลวประชาชนอาจไดรับความไมเปนธรรมจากการใช
าจน้ันได ซ่ึงบทบาทและความสําคัญของกฎหมายมหาชนท่ีสําคัญได
 

1. กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายท่ีใหอํานาจหนาท่ีในการบริหาร
ปกครองและการบริการสาธารณะแกรัฐ  แกหนวยงานของรัฐและแก
นาท่ีของรัฐ 

2.  กฎหมายมหาชนชวยคุมครองสิทธ ิ เสรีภาพ และผลประโยชน
ประชาชน 
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3.   กฎหมายมหาชนชวยควบคุมการใชอํานาจหนาท่ีของรัฐ  ของ
หนวยงานของรัฐและของเจาหนาที่ของรัฐ 
 4. กฎหมายมหาชนชวยใหขาราชการไดรับความเปนธรรมจากผู
บังคับบัญชามากย่ิงข้ึน 
 5.   กฎหมายมหาชนชวยสงเสริมการกระจายอํานาจ 
1. กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่ใหอํานาจหนาที่ในการ 
บริหารการปกครองและการบริการสาธารณะแกรัฐ แก
หนวยงานของรัฐ  และแกเจาหนาที่ของรัฐ 

 บทบาทและความสําคัญของกฎหมายมหาชนแตกตางจาก
กฎหมายอ่ืนคือเปนกฎหมายท่ีบัญญัติเก่ียวกับการมอบอํานาจและหนาท่ี
แกรัฐ  แกหนวยงานของรัฐ  และแกเจาหนาที่ของรัฐ  ในการบริหารการ 
ปกครองและการบริการสาธารณะ  ซึ่งหมายความวาถาไมมีกฎหมาย
มหาชนท่ีเปนกฎหมายมอบอํานาจและหนาท่ีในการบริหารการปกครอง  
และการบริการสาธารณะ  รัฐ  หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐก็จะ
ไมสามารถดําเนินกระบวนการและกลไกทางปกครองได  เน่ืองจากการ
บริหารการปกครองและการบริการสาธารณะจะดําเนินการไดจะตองมี
กฎหมายมอบอํานาจและหนาท่ีไว 
 ในสวนของกฎหมายเอกชนกฎหมายบัญญัติถึงความเทาเทียมกัน
ระหวางประชาชนดวยกันในการทํานิติกรรมตาง ๆ หรือการมีนิติสัมพันธ
ระหวางกันเปนเรื่องของความเสมอภาคกันไมมีฝายใดมีสิทธิพิเศษกวา    
ผูอ่ืน     เชนเรื่องซื้อขายเปนเรื่องของผูซื้อและผูขายไมมีฝายหนึ่งฝายใดจะ 
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บังคับอีกฝายหน่ึงได       ซ่ึงแตกตางจากฎหมายมหาชนท่ีฝายหน่ึงคือฝาย 
ปกคกรองท่ีอาจจะเปนรัฐ  เปนหนวยงานของรัฐ  หรือเปนเจาหนาท่ีของรัฐ  
มีอํานาจพิเศษตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวเก่ียวกับการปกครองการบริหาร  
หรือการบริการสาธารณะ  ซ่ึงหนาท่ีดังกลาวหากปราศจากอํานาจพิเศษ
ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จได 
 ฉะน้ันบทบาทและหนาท่ีสําคัญของกฎหมายมหาชนก็คือ  ชวยทํา
ใหการบริหารการปกครอง  และการบริการสาธารณะเปนไปดวยความ
เรียบรอย 
2.  กฎหมายมหาชนชวยคุมครองสิทธิ   เสรีภาพ   และผล 
ประโยชนของประชาชน 

 ในการปกครองและบริหารประเทศทุกประเทศท่ียอมจะมีขอ
พิพาทระหวางผูที่ใชอํานาจของรัฐกับประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได  โดย
ขอพิพาทดังกลาวคือขอพิพาทอันเก่ียวเน่ืองกับสิทธิ เสรีภาพ และผล
ประโยชนของประชาชนแตความยุติธรรมในการปกปอง คุมครอง และดูแล
สิทธิเสรีภาพ  รวมกระทั่งถึงผลประโยชนของประชาชนจะมีมากหรือนอย
เพียงใด  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับหลักการของการปกครองและบริหารประเทศของผู
ใชอํานาจรัฐดังกลาววา  จะเปนไปตามหลักของความยุติธรรมและความ
เสมอภาคกันของคนในสังคมหรือจะเปนไปตามอําเภอใจและลุแกอํานาจ
ท่ีตนมีอยูในการปกครอง 
 สําหรับการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  กฎเกณฑ
ท่ีใชกันในสังคมลวนแลวแตมาจากผูมีอํานาจ      ซึ่งการปกครองของผูมี 
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อํานาจดังกลาวน้ันเปนไปตามความพอใจ    คือจะเปนไปตามคุณธรรมท่ีมี 
มากหรือนอยในการใชอํานาจปกครองของผูมีอํานาจแตเพียงอยางเดียว  
โดยผูท่ีอยูภายใตการปกครองน้ันไมสามารถท่ีจะควบคุมหรือตรวจสอบ
การใชอํานาจดังกลาวไดเลย  และหากผูใชอํานาจรัฐดังกลาวน้ันใชอํานาจ
จนกระทั่งไปกระทบกระเทือน  หรือริดรอนสิทธิ  และเอารัดเอาเปรียบ
ประชาชนผูท่ีสูญเสียสิทธิและผลประโยชนหรือถูกเอารัดเอาเปรียบน้ันก็ไม
มีสิทธิในการเรียกรองหาความเปนธรรมท่ีตนควรจะไดรับไดแตอยางใด 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  กฎเกณฑที่ใชในสังคมจะ
แตกตางไปจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยอยางส้ินเชิงกลาวคือ ผูที่มี
อํานาจในการปกครองหรือท่ีเรียกวาผูใชอํานาจรัฐน้ัน จะสามารถปกครอง
และบริหารประเทศไดก็ตอเม่ือประชาชนสวนใหญไดมอบหมายสิทธิและ
หนาท่ีในการปกครองประเทศใหแกบุคคลผูน้ันหรือคณะบุคคลน้ันโดยท้ังน้ี
ผูท่ีใชอํานาจรัฐดังกลาวไมวาจะเปนบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือคณะหน่ึง
คณะใด  จะตองใชอํานาจและหนาท่ีในการบริการบริหารประเทศใหเปน
ไปตามความตองการของประชาชนสวนใหญ  คือการคุมครองสิทธิ  หนาท่ี 
และผลประโยชนสูงสุดของประชาชนดวยความยุติธรรมและความเสมอ
ภาคเปนสําคัญ  มิใชการใชอํานาจท่ีเปนไปตามอําเภอใจดังเชนในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย  ซ่ึงการบริหารและการปกครองประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตยดังกลาวจะตองมีการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจ
ของผูปกครองไดกลาวคือหากผูใชอํานาจรัฐใชอํานาจท่ีไดรับมาจาก
ประชาชนไมเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนแลว    ประชาชนซึ่งเปน 
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เจาของอํานาจดังกลาวที่แทจริงสามารถควบคุม  ตรวจสอบ   การใช 
อํานาจไดโดยผานองคกรตาง ๆ ซ่ึงองคกรตาง ๆ เหลาน้ีก็มาจากการมอบ
หนาท่ีและอํานาจจากประชาชนในการกระทําการดังกลาว  เปนหลักของ
กฎหมายมหาชน 
 ดังน้ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เมื่อเกิดกรณีพิพาท
ขึ้นระหวางผูใชอํานาจของรัฐกับประชาชนแลวมีการนํากฎหมายมหาชน
มาใชในการพิจารณาขอพิพาทดังกลาว  จะทําใหประชาชนไดรับความคุม
ครองหรือไดรับความเปนธรรมมากข้ึน เพราะการพิจารณากรณีพิพาทจะ
นําหลักการบริหารและหลักของการบริการสาธารณะมาพิจารณาดวย 
3.  กฎหมายมหาชนชวยควบคุมการใชอาํนาจและหนาท่ี   
ของเจาหนาที่ของรัฐ 

 โดยปกติแลว  การใชอํานาจและหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐน้ันจะ
กระทําไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายบัญญัติมอบหมายอํานาจและหนาท่ีดังกลาว
ไว ซึ่งกฎหมายจะกําหนดอํานาจและหนาท่ี แตการใชอํานาจตองใชดุลยพินิจ
และความเหมาะสมประกอบ ท้ังน้ีเพราะการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ของรัฐตามท่ีกฎหมายมอบหมายใหเปนเร่ืองของการใชดุลยพินิจเปน
สําคัญ  เจาหนาท่ีของรัฐจะตองใชอํานาจและหนาท่ีดังกลาวน้ันดวยความ
เหมาะสมและตามความสมควรเทานั้น 
 การใชดุลยพินิจในการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงจะตอง
กระทําดวยความเหมาะสมและสมควรน้ันเปนเร่ืองท่ีหาขอยุติไดยาก  
เพราะไมมีมาตรหรือเกณฑอันใดที่จะนํามาวัดถึงความเหมาะสมและ 
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ความสมควรในแตละเร่ือง    ทั้งนี้เพราะในแตละเรื่องนั้นตางมีขอเท็จจริงม ี  
องคประกอบ  รวมกระทั่งถึงเงื่อนไขที่แตกตางกัน  ดังน้ันการใชดุลยพินิจ
จึงเปนเสมือนชองวางในการใชอํานาจและหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ  แม
เจตนารมณของกฎหมายมหาชนจะมุงเนนถึงการกระทําหนาที่เพื่อการ
บริการสาธารณะโดยการยึดถือผลประโยชนสาธารณะเปนสําคัญก็ตาม  
ซ่ึงหากเจาหนาท่ีของรัฐใชดุลยพินิจดังกลาวโดยมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ี
หรือใชอํานาจที่กฎหมายมอบหมายใหในลักษณะอันไมเหมาะสมแลว
ประชาชนจะไดรับความเสียหาย  และความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐได 
 หากเกิดกรณีดังกลาวสิทธิและผลประโยชนของประชาชนจะถูก
ริดรอน  ทั้งนี้เพราะหากพิจารณาถึงการใชอํานาจและหนาที่ของเจาหนาที่
ของรัฐแลวจะเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐไมไดกระทําสิ่งใดที่ผิดไปจากที่
กฎหมายบัญญัติหรือผิดกฎระเบียบแตอยางใด       ทั้งนี้เพราะกฎหมาย
ไดมอบหมายและใหอํานาจไว     และกฎหมายไมสามารถกําหนดให
ครอบคลุมจนถึงการใชดุลยพินิจการวินิจฉัยในการปฏิบัติงานของเจาหนา
ที่ของรัฐได 
 ฉะน้ันหากการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของ
รัฐเปนไปดวยความไมเหมาะสมและไมสมควร  กลาวคือไมไดกระทําดวย
การยึดหลักการของการบริการสาธารณะโดยถือประโยชนของประชาชน
เปนสําคัญหรือการใชดุลยพินิจน้ันเปนไปในลักษณะของการกล่ันแกลง ใช
อํานาจบาตรใหญกับประชาชน แลวกฎหมายมหาชนก็มีกระบวนการท่ีจะ 
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ควบคุมการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐได  หรือท่ีเรียกวา     “นิติวิธีทาง 
กฎหมายมหาชน”  ดังท่ีเคยกลาวมาแลว 
4.  กฎหมายมหาชนชวยใหขาราชการไดรับความเปนธรรม 
มากยิ่งขึ้น 

 การปกครองรวมท้ังการบังคับบัญชาในระบบขาราชการ  จะเปน
ไปตามท่ีกฎหมายไดใหอํานาจแกผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติตอผูใต
บังคับบัญชาตามสายงานซ่ึงกฎหมายบัญญัติขอบเขตของการปกครอง   
ดูแลไว  แมวากฎหมายจะบัญญัติหรือกําหนดไวแลวแตการใชอํานาจ   
ปกครองและดูแลผูใตบังคับบัญชาเปนเร่ืองของการใชดุลยพินิจของผู
บังคับบัญชา  ดุลยพินิจนั้นเปนสิ่งที่ไมมีกฎเกณฑตายตัว ฉะนั้นผูบังคับ
บัญชาท่ีมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาว  อาจจะใชอํานาจท่ีมีรวมกับดุลย
พินิจซ่ึงเปนชองวางน้ันในการเลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติดวยความไมเปน
ธรรม  กล่ันแกลง  ซ่ึงสรางความเดือดรอนและเสียหายแกผูใตบังคับ
บัญชาได 
 อยางไรก็ดี  กฎหมายมหาชนจะมีหลักการควบคุมการใชอํานาจ 
หรือ  “นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน”  ในการกระทําการท่ีไมถูกตองของผู
บังคับบัญชาดังกลาวน้ัน  ท้ังน้ีเพ่ือเปนการควบคุมการใชอํานาจ  อีกท้ัง
เปนการกล่ันกรองคําส่ังอันมิชอบดวย  นอกจากน้ันแลวกฎหมายมหาชน
ยังมีองคกรท่ีเรียกวา  “ศาลปกครอง”  ซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณา
ปญหาทางปกครองเพ่ือความเปนธรรมอีกศาลหน่ึงดวย 
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5.  กฎหมายมหาชนชวยสงเสริมการกระจายอํานาย 

กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่มีหลักการในการมุงที่จะแบงแยก

อํานาจการปกครอง  โดยไมใหอํานาจดังกลาวข้ึนอยูกับผูใดผูหน่ึง  กลุมใด
กลุมหน่ึงหรือสวนใดสวนหน่ึง  หรือกลาวไดวา  กฎหมายมหาชนเปน
กฎหมายท่ีสงเสริมในการกระจายอํานาจในการบริหารและการปกครอง  
ดังน้ันจึงเทากับวากฎหมายมหาชนเปนกฎหมายท่ีเปดโอกาสใหแก  
ประชาชนโดยท่ัวไปมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือมีสวนรวมในการบริหาร
ประเทศ 
 ซ่ึงการกระจายอํานาจในท่ีน้ีหมายถึง  การมอบอํานาจบริหาร  
อํานาจนิติบัญญัติ  และอํานาจตุลาการบางสวน  ใหกับองคกรตาง ๆ ของ
การกระจายอํานาจเพ่ือใหองคกรตาง ๆ   เหลาน้ันดําเนินการเก่ียวกับการ
บริการสาธารณะ  สภาตําบลสามารถมีอํานาจในการบริหารตําบลไดเอง
ตามกฎหมาย  และสามารถใชอํานาจนิติบัญญัติไดดวยการออกบท
บัญญัติท่ีจะใชบังคับในตําบลไดเอง  อีกท้ังสามารถใชอํานาจในเชิง    
ตุลาการไดดวยเชน  การเปรียบเทียบปรับแกผูท่ีกระทําความผิดบาง
ประเภท 
 ในการกระจายอํานาจไปยังองคกรตาง ๆ เหลานั้น  เปนการมอบ
อํานาจและหนาท่ีไปยังหนวยงานหรือองคกรอ่ืน  ซึ่งการใชอํานาจและหนา
ท่ีขององคกรตาง ๆ ดังกลาวหรือของเจาหนาท่ีขององคกรดังกลาว  อาจจะ
กอใหเกิดการกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดเชน
เดียวกัน  ฉะน้ันการปองกันปญหาความเดือดรอน    หรือความเสียหายตอ 
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ประชาชนจึงตองใช   “นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน”   ในการควบคุมการใช 
อํานาจขององคกรตาง ๆ เหลานั้น 
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