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ค�ำน�ำสถำบันพระปกเกล้ำ

หลักการเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีนั้น	 

เป็นแนวทางในการดำาเนินงานที่เป็นที่สนใจของสังคมไทย	ทั้งจาก 

หน่วยงานของรฐัและเอกชน	มคีวามพยายามในการนำาหลกัธรรมาภิบาล 

มาประยุกต์ใช้	ทั้งนี้การนำาธรรมาภิบาลจากแนวคิดสู ่การปฏิบัต ิ

อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนัก	ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการดำาเนิน

โครงการ	ไม่ว่าจะเป็นในราชการส่วนท้องถิน่	ราชการส่วนกลาง	ยงัสร้าง 

ความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมอยู่เสมอมา	

แต่ด้วยแนวคิดท่ีเชื่อว่าการผลักดันการใช้หลักธรรมาภิบาล 

มาสู่การบริหารราชการยุคใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐ

อย่างเห็นผลและมปีระสทิธผิล	ภาครฐัจงึมกีารปรบัตัวมคีวามพยายาม

ในการออกกฎกติกาใหม่	หลักการใหม่	และระเบียบวิธีใหม่	มีระบบ 

การบริการประชาชนท่ีมีความทันสมัย	มีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส	์

ในการบริหารจัดการเพ่ือทำาให้ประชาชนมีความพึงพอใจและไว้วางใจ

หน่วยงานภาครฐั	โดยหากนำาหลกัธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เป็นผล	 

มติต่ิางๆ	ของธรรมาภิบาลจะสามารถช่วยให้การดำาเนนิการภาครฐับรรลุ

เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งสำาคัญจากการดำาเนินงานก็คือ	ภาครัฐต้องทราบระดับ 

การมธีรรมาภบิาลของตนเพือ่การปรบัปรงุให้ดขีีน้ด้วย	และควรทราบว่า	 
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ธรรมาภิบาลได้ถูกนำามาใช้ได้มากน้อยเพียงใด	ด้วยเหตุนี้	การมีตัวชี้วัด

ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริงจะช่วยในการปรับปรุงการทำางานให้

มีธรรมาภิบาล	สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่	

สถาบันพระปกเกล้า	ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายใต้กำากับของ

ประธานรฐัสภา	ได้เลง็เห็นถงึความสำาคญัในเร่ืองดังกล่าว	ได้มกีารศกึษา

เรื่องธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งจากการทำาการศึกษารวบรวม	

วรรณกรรมต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งธรรมาภบิาลรวมท้ังทีม่ผีูศ้กึษาไว้ท้ัง

ในและต่างประเทศ	เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในเรือ่งธรรมาภบิาล	การพฒันา 

ตัวช้ีวดัธรรมาภบิาลอนัสอดคล้องกับกฎหมายไทย	การสร้างเครือ่งมอืเพือ่

ช่วยในการนำามาทดสอบประเมนิความมธีรรมาภบิาลทีส่ามารถใช้ได้จรงิ 

ในระดบัองค์กร	อย่างไรกด็	ีด้วยสภาพสงัคมทีม่กีารววิฒัน์อยู่ตลอดเวลา	 

การศกึษาเรือ่งดงักล่าวจงึต้องมกีารดำาเนนิการให้สอดคล้องกบัการพฒันา 

แนวคดิใหม่ๆ	ท่ีเกิดข้ึนและปรบัปรงุให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ	จงึนำามาสูก่ารจดัทำา 

ชดุหนังสือ	“ตวัชีวั้ดหลกัธรรมาภบิาลและการประยกุต์ใช้ในสงัคมไทย”	นี้	

สถาบันพระปกเกล้า	ต้องขอขอบคุณนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านธรรมาภิบาลในสาขาต่างๆ	ที่สร้างผลงานน้ีขึ้น	โดยคาดหวังว่า 

จะเป็นคำาตอบและหนทางทีจ่ะนำาไปสูค่วามมธีรรมาภบิาลของสงัคมไทย 

ต่อไป	หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	หนังสือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเล่มนี้จะเป็น 

ส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแพร่หลักการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ	ในปัจจุบันได้

	 ศาตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย

	 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม 

บทน�ำ

หลักนิติธรรม (The Rule of Law) ในฐานะที่เป็นหลักพื้นฐาน

ของบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย แม้ว่าจะมีข้อถกเถียงในทางวิชาการ

ว่า “หลักนิติธรรม” (Rule of Law) กับ “หลักนิติรัฐ” (Rechtsstaat) เป็น

หลกัการเดยีวกนัหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามพฒันาการของระบบกฎหมาย

ในปัจจุบันภายใต้ระบบโลกาภิวัฒน์ (Globalization) มีส่วนส�าคัญท�าให้ 

“หลักนติธิรรม” และ “หลกันติริฐั” พฒันามาสูก่ารมหีลกัการร่วมกนัของ

บรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย คงท้ิงไว้เฉพาะลักษณะที่เป็นพัฒนาการ

ในทางประวัติศาสตร์ของแต่ละระบบที่ไม่ใช่สาระส�าคัญของการเป็น 

หลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย เช่น การมีระบบศาลคู ่

หรือระบบศาลเด่ียว หรือการอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเดียวกันหรือ 

มีระบบกฎหมายท่ีแยกตามลักษณะของกฎหมาย เช่น ระบบกฎหมาย

เอกชน ระบบกฎหมายมหาชน เป็นต้น ตัวอย่างสองประการข้างต้น 
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เป็นข้อแตกต่างระหว่าง “หลกันติธิรรม” กบั “หลกันติริฐั” แต่การท่ีรัฐใดรัฐหนึง่ 

ใช้ระบบศาลหรือระบบกฎหมายเช่นใดย่อมไม่มีนัยส�าคัญว่ารัฐนั้นๆ 

ไม่ถือ “หลักนิติธรรม” หรือ “หลักนิติรัฐ” สิ่งเหล่านี้จึงเป็นพัฒนาการ

ในทางกฎหมายของประเทศน้ันๆ ส่วนหลักการท่ีเป็นแก่นสาระส�าคัญ

ของนิติธรรมหรือนิติรัฐได้น�าไปสู่การรับรองคุ้มครองโดยกติการะหว่าง

ประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ หลักการคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน, หลักไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย  

หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา เป็นต้น หลักการเหล่านี้ได้รับ 

การยอมรบัว่าเป็นหลกัการพืน้ฐานของบรรดารัฐเสรปีระชาธปิไตย ซึง่มี 

ความมุ่งหมายเพื่อจ�ากัดการใช้อ�านาจของรัฐและมุ่งคุ้มครองบุคคล 

จากการใช้อ�านาจของรฐัทัง้หลาย ดงัน้ัน รฐัทีป่กครองโดยกฎหมายทัง้หลาย 

ไม่ว่าจะเรียกว่า “นิติธรรม” หรือ “นิติรัฐ” สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาระส�าคัญ 

ทีท่กุฝ่ายล้วนยอมรบัและเป็นเกณฑ์ส�าคญัของการใช้อ�านาจรัฐในแต่ละรฐั 

ของบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย

ระบบรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ของไทยเป็นระบบทีว่างพืน้ฐาน

แนวความคดิแบบ “หลักนติธิรรม” ตาม “หลักนติริฐั”1 (Rechtsstaat) ของ

ระบบซีวิลลอว์ในภาคพื้นยุโรป ดังนั้น การตีความค�าว่า “หลักนิติธรรม” 

ตามที่ปรากฏในมาตรา 3 วรรค 2 จึงต้องตีความไปในทิศทางดังกล่าว 

ซึ่งย่อมหมายความว่า หลักนิติธรรมเป็นหลักการพื้นฐานส�าคัญของ 

 

 

1  จากเหตผุลดงักล่าวในหนงัสือของผู้เขยีน ใน บรรเจดิ สงิคะเนต,ิ หลกักฎหมาย
มหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จ�ากัดอ�านาจรัฐ, พิมพ์ครั้งที่ 2,  
ส�านกัพิมพ์วญิญชูน, กรงุเทพฯ 2561, จึงใช้ค�าว่า “หลกันติธิรรม/นติริฐั” ในความหมาย 
ที่เป็นหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
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รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นข้อจ�ากัดของการใช้อ�านาจรัฐ หรือเป็นข้อผูกพัน

ของการใช้อ�านาจรัฐทั้งหลาย การใช้อ�านาจรัฐที่ละเมิดหรือฝ่าฝืน 

หลกันิตธิรรมย่อมส่งผลต่อปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�า 

นั้นๆ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2561)

ในการศึกษาในครั้งนี้จะได้กล่าวถึงประเด็นดังต่อไปนี้  

1. หลกันติธิรรมในฐานะ “เกณฑ์” ในการจ�ากดัอ�านาจรฐั  2. หลกันติธิรรม

ในฐานะเป็นหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” 3. หลักนิติธรรม 

ในฐานะหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” กับองค์กรฝ่ายปกครอง

หรือองค์กรที่จัดท�าบริการสาธารณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักนิติธรรมในฐำนะ “เกณฑ์” ในกำรจ�ำกัด 
อ�ำนำจรัฐ

จากการศกึษาสาระส�าคญัของหลกันิตธิรรม ผูศ้กึษาได้พจิาณา

สาระส�าคญัของหลักนติธิรรมแล้วอาจแบ่งสาระส�าคญัของหลกันติธิรรม

ได้ 6 กลุ่ม ดังนี้ คือ 1.1 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “หลักความเป็น

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนญู” 1.2 หลกันติธิรรมในฐานะท่ีเป็น “เกณฑ์” 

ในการจดัองค์กรของรฐั 1.3 หลกันติธิรรมในฐานะทีเ่ป็น “เกณฑ์” ในการ

คุ้มครองสิทธิของประชาชน 1.4 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” 

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1.5 หลักนิติธรรมในฐานะ 

ที่เป็น “เกณฑ์” เก่ียวกับโทษทางอาญาและความรับผิดทางอาญา  

1.6 หลักนิติธรรมในฐานะท่ีเป็น “เกณฑ์” ในการตรากฎหมาย โดยมี 

รายละเอียด ดังนี้ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2561)
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1.1 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “หลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ” หลักนิติรัฐในฐานะท่ีเป็นหลักการ 

พื้นฐานของรัฐธรรมนูญ จึงท�าให ้หลักนิติรัฐเป ็นส ่วนหนึ่งของ 

หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไปด้วย ซึ่งมีหลักการ 

ส�าคัญ ดังนี้ (1) หลักว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  

(2) หลักการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  

(3) หลักความผูกพันต่อรัฐธรรมนูญขององค์กรนิติบัญญัติ

1.2 หลักนิติธรรมในฐานะท่ีเป็น “เกณฑ์” ในการจัด
องค์กรของรัฐ มีหลักการที่ส�าคัญ คือ (1) หลักการแบ่งแยกอ�านาจ  

(2) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ (3) หลักห้ามมิให้จัดตั้ง 

ศาลพิเศษ

 1.3 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชน มีหลักการท่ีส�าคัญ ดังนี้ (1) หลักความผูกพัน

โดยตรงต่อสิทธิเสรีภาพขององค์กรผู้ใช้อ�านาจรัฐ (2) หลักการคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ (3) หลักความเสมอภาคของบุคคล 

และหลักห้ามมิให้เลือกปฏิบัติ (4) หลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

ในกระบวนพิจารณา (5) หลักความรับผิดของรัฐ

1.4 หลกันติธิรรมในฐานะทีเ่ปน็ “เกณฑ”์ ในการปฏบิตังิาน
ของเจา้หน้าทีข่องรฐั มหีลกัการทีส่�าคญั ดังนี ้(1) หลกัความผกูพนั

ต่อกฎหมายขององค์กรของรัฐ (2) หลักความชอบด้วยกฎหมายของ

การกระท�าของฝ่ายตลุาการและฝ่ายปกครอง (3) หลกัความรบัผดิของรฐั
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1.5 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” เกี่ยวกับโทษ 
ทางอาญาและความรับผิดทางอาญา มีหลักการที่ส�าคัญ ดังนี้  

(1) หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง (2) หลักการห้ามลงโทษซ�้า (3) หลัก

การรบัผดิต่อการกระท�าของตนทีค่วรแก่การต�าหน ิ(4) หลกัข้อสนันษิฐาน

เกี่ยวกับความเป็นผู้บริสุทธิ์ (5) หลักการห้ามการบังคับให้กล่าวร้าย

ตนเอง (6) หลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จ�าเลย (7) หลัก

การคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา (8) หลักการชดเชยค่าเสียหายให้แก่

ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�าอันมิชอบของรัฐ

1.6 หลกันติธิรรมในฐานะทีเ่ปน็ “เกณฑ”์ ในการตรากฎหมาย 
มีหลกัการทีส่�าคญั ดงันี ้(1) หลกัความได้สดัส่วนหรอืหลกัความพอสมควร

แก่เหต ุ(2) หลกัความม่ันคงของกฎหมาย (3) หลกัห้ามมใิห้กฎหมายมผีล 

ย้อนหลัง (4) หลกัความแน่นอนชดัเจนของกฎหมาย (5) หลกัการคุม้ครอง

ความสุจริตของบุคคล

การสงัเคราะห์สาระส�าคญัในฐานะทีเ่ป็น “เกณฑ์” ในการตรวจสอบ 

การกระท�าขององค์กรของรัฐดังกล่าวข้างต้น เป็นเพยีงการสงัเคราะห์ทีม่ี

ความเห็นสอดคล้องกันในสาระส�าคญัหลัก แต่อย่างไรกต็าม ในรายละเอยีด 

อาจมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกนั แต่หากดใูนความมุ่งหมายของหลกันิตริฐัแล้ว  

หลักการย่อยที่นักกฎหมายมหาชนของเยอรมันเสนอน้ันล้วนแต่เป็น 

หลักการท่ีมุง่หมายเพือ่การจ�ากดัอ�านาจรฐั ซึง่อาจนบัได้ว่าเป็นหลกัการ 

อันเป็นสาระส�าคัญของหลักนิติธรรมได้ แต่อย่างไรก็ตาม หลักการย่อย

ของหลกันติธิรรม/นติริฐัอาจมลีกัษณะพลวตัร ซึง่ในอนาคตอาจมหีลกัการ 

ท่ีส�าคัญอืน่ๆ ยกสถานะมาเป็นหลักการส�าคญัในฐานะทีเ่ป็นหลกัการย่อย 

ของหลกันติธิรรม/นติิรฐัได้ แต่หลักการเช่นว่านัน้จะต้องมคีวามแน่นอน

ชัดเจนว่าหลักการนั้นมีสาระส�าคัญอย่างไร มิใช่เป็นเพียงข้อเรียกร้อง 

เพือ่ให้เกดิกฎหมายทีด่ ีแต่ต้องเป็นหลักการท่ีหากละเมดิแล้วย่อมส่งผล

ต่อความสมบูรณ์ของกฎหมาย หรือการกระท�าของรัฐนั้นๆ
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ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม

2. หลักนิติธรรมในฐำนะเป็นหลักกำรย่อยของ  
“หลักธรรมำภิบำล” 

“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) ประกอบด้วย 

หลกัการย่อย 6 หลกั คอื (1) หลกันติธิรรม (Rule of Law) (2) หลกัคณุธรรม

และจรยิธรรม (Virtue and Ethics) (3) หลกัความโปร่งใส (Transparency) 

(4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) (5) หลกัส�านึกรับผดิชอบ (Account-

ability) และ (6) หลกัความคุม้ค่า (Value for money) ดงันัน้ เมือ่กล่าวถงึ 

“หลักธรรมาภบิาล” (good governance) อาจให้ความหมายได้หลายมติิ 

กล่าวคอื “หลกัธรรมาภบิาล” (good governance) ในความหมายอย่างกว้าง 

ย่อมหมายถงึ หลกัธรรมาภบิาลท่ีเกีย่วกบัภาครฐัโดยรวมท้ังหมด โดยไม่

จ�าแนกแยกแยะมาทีภ่ารกิจใดภารกิจหน่ึงของรัฐ หรอืองค์กรใดองค์กรหนึง่ 

ของรฐั หรอือาจให้ความหมายถงึ “หลักธรรมาภิบาล” (good governance)  

ในความหมายอย่างแคบทีห่มายถงึ หลกัในการบรหิารจดัการทีด่ใีนภารกจิ

ของรัฐด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือหลักการบริหารจัดการที่ดี

ขององค์กรของรฐัองค์กรใดองค์กรหนึง่โดยเฉพาะ ซึง่ย่อมมรีายละเอยีด 

ที่แตกต่างกันไปตามภารกิจขององค์กรของรัฐนั้นๆ 

ข้อพจิารณาดงักล่าวข้างต้นทีเ่กีย่วกบั “หลกัธรรมาภบิาล” (good 

governance) ในความหมายอย่างกว้างหรือในความหมายอย่างแคบ 

ดังกล่าวข้างต้นนั้น มีความส�าคัญอย่างโดยเฉพาะต่อการพิจารณาถึง 

หลักนิติธรรม (Rule of Law)  เพราะหลักนิติธรรม (Rule of Law)  

ในฐานะที่เป็นหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” นั้น โดยที่ 

หลกันติธิรรม (Rule of Law) เป็นหลกัการพืน้ฐานของรฐัเสรปีระชาธปิไตย

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น หลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยตัว 

ของมันเองย่อมมีผลผูกพันต่อองค์กรของรัฐท้ังสิ้น แต่การผูกพันของ
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องค์กรของรัฐต่อหลักนิติธรรม (Rule of Law) น้ันย่อมมีความผูกพัน

แตกต่างกนัไปตามภาระหน้าท่ีขององค์กรของรฐัแต่ละองค์กร กล่าวคอื  

ผกูพันการท�าภารกจิขององค์กรของรัฐเหล่านัน้ ซ่ึงอาจแยกออกเป็น ภารกจิ 

ในทางนิติบัญญัติ, ภารกิจในทางบริหาร หรือภารกิจในทางตุลาการ  

ดังนั้น การผูกพันของหลักนิติธรรม (Rule of Law) ต่อองค์กรของรัฐ 

ที่ท�าภารกิจแตกต่างกันจึงผูกพันต่อหลักนิติธรรม (Rule of Law)  

ในลักษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ

2.1 ภารกิจในทางนิติบัญญัติ หรือภารกิจในการตรากฎหมาย 

องค์กรที่ใช้อ�านาจในการตรากฎหมาย (legislative power) ก็คือองค์กร

ที่ใช้อ�านาจของรัฐสภาในการตรากฎหมาย ลักษณะการใช้อ�านาจของ

รัฐสภาในการตรากฎหมายจึงเป็นการวางกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็น 

การท่ัวไปเพ่ือใช้บังคับกับบุคคลในสังคม กฎหมายท่ีจะตราออกมาใช้

บงัคบักบับคุคลในสงัคมจงึมีข้อจ�ากดัหลายประการทีร่ฐัสภาจะต้องค�านงึ

ถึงในการตรากฎหมายทั้งหลาย หากน�าหลักนิติธรรม/นิติรัฐในฐานะ 

ที่เป็น “เกณฑ์” ในการจ�ากัดอ�านาจรัฐดังท่ีกล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 1  

มาพิจารณากับการท�าภารกิจในทางนิติบัญญัติแล้ว “เกณฑ์” ต่อไปนี้

เป็น “เกณฑ์” ที่จะน�ามาใช้ภารกิจในการตรากฎหมาย

2.1.1 หลกันติิธรรมในฐานะทีเ่ปน็ “หลกัความเป็นกฎหมาย 
สูงสุดของรัฐธรรมนญู” หลกันติรัิฐในฐานะทีเ่ป็นหลกัการพืน้ฐานของ

รฐัธรรมนญู จงึท�าให้หลกันติรัิฐเป็นส่วนหนึง่ของหลกัความเป็นกฎหมาย

สูงสุดของรัฐธรรมนูญไปด้วย ซึ่งมีหลักการส�าคัญ ดังนี้ (1) หลักว่าด้วย

ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรฐัธรรมนญู (2) หลกัการควบคมุความชอบ

ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (3) หลักความผูกพันต่อรัฐธรรมนูญของ

องค์กรนิติบัญญัติ
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ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม

2.1.2 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจัด
องค์กรของรัฐ มีหลักการที่ส�าคัญ คือ (1) หลักการแบ่งแยกอ�านาจ 

(2) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ (3) หลักห้ามมิให้จัดตั้ง 

ศาลพิเศษ

2.1.3 หลกันติธิรรมในฐานะทีเ่ปน็ “เกณฑ”์ ในการคุม้ครอง 
สิทธิของประชาชน มีหลักการที่ส�าคัญ ดังนี้ (1) หลักความผูกพัน 

โดยตรงต่อสิทธิเสรีภาพขององค์กรผู้ใช้อ�านาจรัฐ (2) หลักการคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ (3) หลักความเสมอภาคของบุคคล 

และหลักห้ามมิให้เลือกปฏิบัติ (4) หลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

ในกระบวนพิจารณา (5) หลักความรับผิดของรัฐ

2.1.4 หลักนิติธรรมในฐานะท่ีเป็น “เกณฑ์” เกี่ยวกับ 
โทษทางอาญาและความรบัผิดทางอาญา มหีลกัการทีส่�าคญั ดงัน้ี 

(1) หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง (2) หลักการห้ามลงโทษซ�้า (3) หลัก 

การรบัผดิต่อการกระท�าของตนทีค่วรแก่การต�าหน ิ(4) หลกัข้อสนันษิฐาน

เก่ียวกบัความเป็นผู้บรสุิทธิ ์(5) หลกัการห้ามการบงัคบัให้กล่าวร้ายตนเอง  

(6) หลกัการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จ�าเลย (7) หลกัการคุม้ครอง

ผู้เสียหายในคดีอาญา (8) หลักการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับ 

ความเสียหายจากการกระท�าอันมิชอบของรัฐ

2.1.6 หลกันติธิรรมในฐานะทีเ่ป็น “เกณฑ”์ ในการตรา 
กฎหมาย มีหลักการที่ส�าคัญ ดังนี้ (1) หลักความได้สัดส่วนหรือ 

หลกัความพอสมควรแก่เหต ุ(2) หลกัความมัน่คงของกฎหมาย (3) หลกัห้าม 

มิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง (4) หลักความแน่นอนชัดเจนของกฎหมาย 

(5) หลักการคุ้มครองความสุจริตของบุคคล
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ความหมายของความผกูพนัขององค์กรทีท่�าหน้าทีใ่นการตรา

กฎหมายต่อหลักดังกล่าวข้างต้นหมายความว่า หากองค์กรนิติบัญญัติ 

ตรากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดต่อหลักดังกล่าวข้างต้นย่อมมีผลเป็น 

การขดัต่อ “หลกันติธรรม” และท�าให้กฎหมายฉบับนัน้ขัดต่อ “หลกัความ

เป็นกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู” ซึง่อยูภ่ายใต้การควบคมุตรวจสอบ

ของศาลรฐัธรรมนญูและหากศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวินจิฉยัว่ากฎหมาย

ดงักล่าวขดัต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายฉบบัน้ันย่อมไม่มผีลทีจ่ะใช้บงัคบัได้

2.2 ภารกิจในทางบริหาร หรือภารกิจในการบังคับใช้กฎหมาย  

องค์กรทีใ่ช้อ�านาจในการบังคบัใช้กฎหมายคอืองค์กรฝ่ายบรหิาร (executive  

power) ซึง่อาจแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ก. รัฐบาล (government) ซึง่เป็น 

บุคลากรฝ่ายการเมือง และ ข. องค์กรฝ่ายปกครอง (administrative 

organs) ซ่ึงเป็นบคุลากรฝ่ายประจ�า ภารกจิในการบงัคบัใช้กฎหมายเอง

จงึเป็นภารกจิทีเ่ป็นการใช้อ�านาจเหนอืประชาชนหรอืทีเ่รยีกว่า “อ�านาจ

มหาชน” เหตุผลที่องค์กรฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองมีอ�านาจเหนือ

ประชาชนเพราะการกระท�าขององค์กรเหล่านีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือคุ้มครอง 

“ประโยชน์สาธารณะ” แต่อย่างไรก็ตาม การท�าภารกจิของฝ่ายบรหิารหรอื

ฝ่ายปกครองน้ันมไิด้มลีกัษณะทีเ่ป็นการใช้อ�านาจเหนอืประชาชนเท่านัน้ 

ภารกิจของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองจ�านวนไม่น้อยที่เป็นภารกิจ 

ในทางทีจ่ะช่วยเหลอืสนบัสนนุในด้านต่างๆ เช่น การให้ความช่วยเหลอื 

ในยามที่เกิดภัยพิบัติสาธารณะหรือเกิดจากโรคระบาด หรือการให ้

การช่วยเหลือสงเคราะห์ต่อผู้ยากไร้ เป็นต้น กล่าวโดยสรุป ภารกิจ

ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองจึงเป็นภารกิจท่ีเก่ียวพันกับประชาชน 

ตัง้แต่เกดิจนตาย ลกัษณะของการด�าเนนิการมีลักษณะตัง้แต่การใช้อ�านาจ

เหนอืฝ่ายเดยีวในการออกกฎเกณฑ์เพือ่ใช้บังคับ จนไปถงึการออกค�าส่ัง
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ต่างๆ เพื่อใช้บังคับกับบุคคลหรือกับสังคม นอกจากนี้ยังอาจมีลักษณะ

เป็นการให้ความช่วยเหลือ ให้ความสงเคราะห์ หรือให้การสนับสนุน 

การด�าเนินการต่างๆ ของประชาชน 

หากน�าหลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจ�ากัด

อ�านาจรัฐดังที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อท่ี 1 มาพิจารณากับการท�าภารกิจ 

ในทางบรหิารแล้ว “เกณฑ์” ต่อไปนีเ้ป็น “เกณฑ์” ทีจ่ะน�ามาใช้ภารกิจของ

ฝ่ายบริหาร คือ หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหลักการที่ส�าคัญ ดังนี้ (1) หลักความผูกพัน 

ต่อกฎหมายขององค์กรของรัฐ (2) หลักความชอบด้วยกฎหมายของ

การกระท�าของฝ่ายตลุาการและฝ่ายปกครอง (3) หลกัความรบัผดิของรฐั

2.3 ภารกิจในทางตุลาการ หรือภารกิจในการพิพากษาอรรถคดี  

องค์กรทีใ่ช้อ�านาจน้ีคอืองค์กรตุลาการ (judicial power) ซึง่องค์กรตลุาการ

อาจแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลยุติธรรม,  

ศาลปกครอง, ศาลทหาร เป็นต้น หากน�าหลกันติธิรรม/นติริฐัในฐานะทีเ่ป็น  

“เกณฑ์” ในการจ�ากดัอ�านาจรฐัดงัทีก่ล่าวไว้แล้วในหวัข้อที ่1 มาพจิารณา

กับการท�าภารกิจในทางตลุาการแล้ว “เกณฑ์” ต่อไปนีเ้ป็น “เกณฑ์” ทีจ่ะน�า 

มาใช้ภารกิจของฝ่ายตุลาการ คือ

2.3.1 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจัด
องค์กรของรัฐ มีหลักการที่ส�าคัญ คือ (1) หลักการแบ่งแยกอ�านาจ 

(2) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ (3) หลักห้ามมิให้จัดตั้ง 

ศาลพิเศษ 
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2.3.2 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีหลักการท่ีส�าคัญ ดังนี้  

(1) หลักความผูกพันต่อกฎหมายขององค์กรของรัฐ (2) หลักความชอบ 

ด้วยกฎหมายของการกระท�าของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง  

(3) หลักความรับผิดของรัฐ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การพิจารณาหลักนิติธรรม (Rule 

of Law) ในฐานะที่เป็นหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” (good 

governance) จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องแยกตามภารกจิของรฐั 

ดังกล่าวแล้วข้างต้น เพราะหลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักที่ม ี

ผลบงัคบัผกูพนัโดยตัวของมนัเองอยู่แล้ว ซึง่หมายความว่าย่อมมีผลท�าให้

การกระท�าทัง้หลายท่ีไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม (Rule of Law) นัน้ ย่อมเป็น 

การกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบ

โดยองค์กรท่ีมีอ�านาจหน้าที่ในเรื่องนั้นๆ ได้ เช่น การตรากฎหมาย 

ของฝ่ายนิติบัญญัติย่อมถูกควบคุมตรวจสอบได้โดยศาลรัฐธรรมนูญ 

การกระท�าของฝ่ายบรหิารหรอืฝ่ายปกครองย่อมอยู่ภายใต้การควบคมุ

ตรวจสอบของศาลปกครองหรอืศาลยติุธรรมแล้วแต่กรณ ีหรอืหากเป็น 

การกระท�าในทางตุลาการย่อมอยู่ภายใต้การถูกควบคุมตรวจสอบได ้

โดยศาลท่ีเหนอืกว่า หรอือาจสรปุได้ว่า “หลกันติิธรรม” นัน้มสีถานะเป็น

หลักพื้นฐานของการปกครองและยังมีสถานะเป็นหลักพื้นฐานในทาง

รัฐธรรมนูญด้วย การกระท�าใดๆ ของรัฐที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม/

นิติรัฐ ย่อมเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญด้วยนั่นเอง 
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3. หลักนิติธรรมในฐำนะหลักกำรย่อยของ  
“หลักธรรมำภิบำล” กับองค์กรฝ่ำยปกครองหรือ
องค์กรที่จัดท�ำบริกำรสำธำรณะ

“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) หรือหลักการบริหาร

จดัการทีด่นีัน้ย่อมมคีวามส�าคญัอย่างยิง่กบัการใช้อ�านาจของฝ่ายบรหิาร

หรอืฝ่ายปกครอง เพราะการใช้อ�านาจของฝ่ายบรหิารหรือฝ่ายปกครองน้ัน 

มคีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์กบัประชาชนตัง้แต่เกดิจนตาย และโดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ทีเ่กีย่วกบัภารกจิของรฐัสมยัใหม่2 และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการที่ 

หลายรัฐพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ ซึ่งรัฐเข้ามามีบทบาทต่อ 

การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งแต่คลอด การศึกษาเล่าเรียน  

การดูแลสุขภาพ การมีงานท�า ไปจนถึงการดูแลหลังวัยเกษียณ ดังนั้น 

บทบาทของรัฐโดยเฉพาะฝ่ายบรหิารหรอืฝ่ายปกครองทีเ่ข้ามาเกีย่วข้อง

สมัพนัธ์กับประชาชนมากมายขนาดนี ้การบรหิารจัดการของรฐัในภารกิจ

เหล่านีย่้อมเรียกร้อง “หลกัธรรมาภบิาล” (good governance) เป็นอย่างย่ิง 

ทัง้นี ้เพือ่ให้การท�าภารกจิของรฐัของฝ่ายบรหิารหรอืฝ่ายปกครองดงักล่าว

น�าไปสูก่ารตอบสนองความผาสกุของประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ซึ่งในหัวข้อนี้จะได้ถึง 3.1 หลักนิติธรรมที่น�ามาใช้กับฝ่ายบริหาร 

หรือฝ่ายปกครอง 3.2 การพัฒนาตัวช้ีวัดของหลักนิติธรรมในฐานะ  

“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) ที่น�ามาใช้กับฝ่ายบริหาร 

หรือฝ่ายปกครอง โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้

2  แตกต่างจากภารกจิของรฐัสมยัเก่าทีเ่รยีกว่า “รฐัเฝ้ายาม” ซึง่รฐัมภีาระหน้าทีห่ลกั 
อยู่ 2 ประการ คือ ก. ดูแลการรุกรานจากภายนอกประเทศ ข. ดูแลความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ
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3.1 หลักนิติธรรม ที่น�ามาใช้กับองค์กรฝ่ายปกครอง 
หรือองค์กรที่จัดท�าบริการสาธารณะ 

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 2 ว่าการน�าหลักนิติธรรมมา

ใช้กับอ�านาจรัฐนั้นจ�าเป็นจะต้องแยกตามภารกิจของรัฐ กล่าว ภารกิจ 

ในการตรากฎหมาย, ภารกจิในการบงัคบัใช้กฎหมาย หรอืภารกจิในการ

พพิากษาอรรถคด ีซึง่ตามหวัข้อนีเ้ป็นการน�าหลกันติธิรรมทีน่�ามาใช้กบั

ฝ่ายบรหิารหรอืฝ่ายปกครอง หรอืภารกจิในการบงัคับใช้กฎหมายน่ันเอง 

ส�าหรับ “เกณฑ์” ที่จะน�ามาใช้ภารกิจของฝ่ายบริหาร คือ หลักนิติธรรม

ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งม ี

หลกัการทีส่�าคัญ ดงันี ้3.1.1 หลกัความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�า

ของฝ่ายปกครอง และ 3.1.2 หลกัความรบัผิดของรัฐ โดยมข้ีอพจิารณา 

ดังนี้ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2561, น. 117 – น. 132) 

3.1.1  หลกัการกระท�าทางปกครองตอ้งความชอบด้วย
กฎหมาย หลักการกระท�าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายเป็น 

หลักการส�าคัญในทางกฎหมายปกครอง ซึ่งประกอบด้วยหลักส�าคัญ 

ดังนี้ (1) หลักความมาก่อนของกฎหมาย (2) หลักเงื่อนไขของกฎหมาย

หรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�านาจ (3) หลักการควบคุมความชอบด้วย

กฎหมายของการกระท�าทางปกครอง 

(1) หลักความมาก่อนของกฎหมาย ข้อพิจารณา 

เก่ียวกับ “หลักความมาก่อนของกฎหมาย” มีข้อพิจารณา 2 ประการ 

คือ (1.1) ความหมายของ “หลักความมาก่อนของกฎหมาย” และ  

(1.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้
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(1.1) ความหมายของ “หลกัความมาก่อนของ

กฎหมาย” “หลกัความมาก่อนของกฎหมาย” หมายความว่า การกระท�า

ของรฐัในรปูของบทบัญญตัขิองกฎหมายทัง้หลายอยูใ่นล�าดบัทีเ่หนอืกว่า 

การกระท�าของฝ่ายบรหิารและฝ่ายปกครองทัง้หลาย ดงันัน้ การกระท�า

ของรฐั (การกระท�าของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง) ทัง้หลายจงึไม่อาจ 

ขัดแย้งกับกฎหมายได้ หลักนี้เรียกร้องในทางปฏิเสธว่าการกระท�า 

ของฝ่ายปกครองหรอืมาตรการอนัใดอันหนึง่ของฝ่ายปกครองจะขดัแย้ง

กบักฎหมายทีม่อียูไ่ม่ได้ หากการกระท�าของฝ่ายปกครองหรอืมาตรการ 

อนัใดอนัหนึง่ขัดแย้งกบักฎหมาย การกระท�าทางปกครองหรือมาตรการ

ของฝ่ายปกครองนั้นย่อมเป็นการกระท�าหรือมาตรการที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ซึ่งสามารถถูกยกเลิกเพิกถอนได้ 

“หลกัความมาก่อนของกฎหมาย” เป็นหลักการ 

ที่เชื่อมโยงกับหลักการจัดองค์กรดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น กล่าวคือ  

ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย 

จงึมคีวามชอบธรรมทีจ่ะตรากฎหมายมาใช้บังคับในสงัคมได้ และมีอ�านาจ

ในการตรากฎหมายจ�ากดัสิทธแิละเสรภีาพของประชาชนได้ตามเงือ่นไข 

ที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ในขณะที่องค์กรฝ่ายปกครองเป็นองค์กร 

ที่มิได้มีความเช่ือมโยงกับประชาชนโดยตรง แต่เป็นองค์กรที่มาจาก 

การแต่งตั้งของฝ่ายบริหาร องค์กรฝ่ายปกครองจึงต้องถูกผูกพันต่อ

กฎหมายที่ออกโดยองค์กรที่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย

ผลของความผูกพันต่อกฎหมายขององค์กร 

ฝ่ายปกครองเป็นผลท�าให้การกระท�าทางปกครองเป็นการกระท�าที่ถูก

ควบคมุตรวจสอบโดยองค์กรต่างๆ ทีม่อี�านาจในการตรวจสอบการกระท�า 

ของฝ่ายปกครองได้และน�ามาสูก่ารยกเลกิเพิกถอนการกระท�าทางปกครอง
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ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

จากการกระท�าของฝ่ายปกครอง หลักดังกล่าวจึงเป็นการแสดงถึง 

ความสัมพันธ์ของสามอ�านาจ กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมาย 

ฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองใช้บังคับกฎหมาย ในขณะที่ฝ่ายตุลาการ

ตรวจสอบถ่วงดุลการกระท�าของฝ่ายปกครองเพื่อคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชนจากการกระท�าของฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองจึงเป็นส่วนรวม

ของการกระท�าท่ีเป็นการใช้อ�านาจตามกฎหมายที่อาจกระทบต่อสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน

(1.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้  

ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้มีความหมาย 2 ประการ คือ  

ก. กฎหมายลายลักษณ์อักษร และ ข. หลักกฎหมายทั่วไป

ก.  กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร หมายถงึ  

กฎหมายลายลักษณ์อักษรท้ังหมดท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ได้แก่ 

รฐัธรรมนญู พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู พระราชบัญญตั ิและ

กฎหมายล�าดับรองทั้งหลาย

ข.  หลักกฎหมายทั่วไป หมายถึง  

หลักพ้ืนฐานในทางกฎหมายโดยเฉพาะหลักพื้นฐานในทางกฎหมาย

ปกครองทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระบบกฎหมายนัน้ๆ อนัน�ามาสู่ข้อจ�ากดั

ของฝ่ายปกครองในอนัทีจ่ะไม่กระท�าการให้ขดัแย้งกับหลกัดังกล่าว เช่น 

หลกัการกระท�าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย, หลกัความได้สดัส่วน 

หรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ, หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ 

เป็นต้น
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(2) หลกัเงือ่นไขของกฎหมายหรอืหลกัไม่มีกฎหมาย

ไม่มีอ�านาจ การพิจารณาเกี่ยวกับหลักเง่ือนไขของกฎหมายหรือ 

หลกัไม่มกีฎหมายไม่มอี�านาจ มข้ีอพจิารณา 2 ประการ คอื (2.1) ความหมาย 

ของหลักเงื่อนไขของกฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�านาจ และ 

(2.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้

(2.1) ความหมายของหลักเงื่อนไขของ

กฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�านาจ 

หลกัเงือ่นไขของกฎหมายหรอืหลกัไม่มกีฎหมาย

ไม่มอี�านาจเป็นหลักท่ีเรยีกร้องท่ีแตกต่างไปจาก “หลกัความมาก่อนของ

กฎหมาย” กล่าวคอื หลักความมาก่อนของกฎหมายเป็นหลกัทีเ่รยีกร้อง 

ในทางปฏเิสธมใิห้การกระท�าทางปกครองขัดแย้งกับกฎหมายทีใ่ช้บงัคบัอยู่  

ในขณะที่หลักเงื่อนไขของกฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�านาจ 

เป็นหลักที่เรียกร้องว่า ฝ่ายปกครองจะมีอ�านาจในการกระท�าอย่างใด 

อย่างหน่ึงได้ต่อเมือ่มกีฎหมายให้อ�านาจฝ่ายปกครองกระท�าการดงักล่าวได้  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท�าท่ีอาจกระทบต่อสิทธิของประชาชน  

หากการกระท�าของฝ่ายปกครองหรือมาตรการอันใดอันหนึ่งซึ่งกระทบ

ต่อสิทธิของประชาชนโดยปราศจากกฎหมายท่ีให้อ�านาจในการกระท�า 

ดังกล่าว การกระท�าของฝ่ายปกครองเช่นน้ันย่อมเป็นการไม่ชอบด้วย

กฎหมาย เพราะปราศจากอ�านาจในทางกฎหมาย ในความหมายนี้

กฎหมายจึงเป็นท้ังที่มาของอ�านาจ และในขณะเดียวกันก็เป็นข้อจ�ากัด

การใช้อ�านาจของฝ่ายปกครองในขณะเดียวกันด้วย

หากพิจารณาหลักเงื่อนไขของกฎหมายหรือ 

หลักไม่มกีฎหมายไม่มอี�านาจในแง่ความสมัพนัธ์เชิงองค์กรแล้วจะเหน็ได้

ว่า ฝ่ายปกครองซึง่เป็นองค์กรทีม่ไิด้มคีวามชอบธรรมในทางประชาธปิไตย
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ที่เชื่อมกับประชาชนโดยตรง นอกจากไม่มีอ�านาจกระท�าการใดๆ  

ที่เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายแล้ว ฝ่ายปกครองยังไม่มีอ�านาจกระท�า 

การใดๆ ทีไ่ปกระทบสทิธขิองประชาชน แต่อ�านาจดงักล่าวเป็นอ�านาจ

ขององค์กรนิติบัญญัติ เพื่อการนี้องค์กรนิติบัญญัติจึงต้องเขียนให ้

อ�านาจฝ่ายปกครองให้สามารถกระท�าการเช่นนั้นได้ท้ังนี้ตามเงื่อนไข 

ทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ กรณนีีย่้อมแสดงให้เห็นได้ว่าฝ่ายปกครองเป็นเพยีง

เครื่องมือในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติไว้

(2.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลกันี้ 

“กฎหมาย” ตามหลกัเงือ่นไขของกฎหมายหรอื 

หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�านาจ นั้นแตกต่างไปจาก “หลักความมาก่อน 

ของกฎหมาย” เพราะทั้งสองหลักมีความมุ ่งหมายที่แตกต่างกัน  

หลักความมาก่อนของกฎหมายเป็นหลักที่เรียกร้องในลักษณะที่เป็น 

การจ�ากดัการใช้อ�านาจของฝ่ายปกครอง จึงเรยีกร้องไม่ให้ขดัต่อกฎหมาย

ลายลักษณ์อักษรและหลักกฎหมายทั่วไป ในขณะที่หลักเง่ือนไขของ

กฎหมายหรอืหลกัไม่มกีฎหมายไม่มอี�านาจ เรยีกร้องว่า การกระท�าของ

ฝ่ายปกครองทีจ่ะกระท�าการในเรือ่งทีไ่ปกระทบสทิธปิระชาชนจะต้องมี

กฎหมายให้อ�านาจ ดังนั้น “กฎหมาย” ในท่ีน้ีจึงมีความหมายแคบกว่า 

“กฎหมาย” ตามหลักความมาก่อนของกฎหมาย โดย “กฎหมาย” ตาม

หลกัเงือ่นไขของกฎหมายหรอืหลกัไม่มกีฎหมายไม่มอี�านาจ หมายเฉพาะ 

กฎหมายตามแบบพิธ ีหรอืกฎหมายทีต่ราออกมาโดยฝ่ายนติบัิญญตัเิท่านัน้ 

ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วข้างต้นว่า การกระท�าทีจ่ะไปกระทบสทิธปิระชาชนนัน้  

โดยแท้แล้วมใิช่อ�านาจของฝ่ายปกครอง แต่เป็นอ�านาจของฝ่ายนติบิญัญตัิ 

ด้วยเหตนุี ้ฝ่ายนติบิญัญัตจิงึต้องเขยีนให้อ�านาจฝ่ายปกครองกระท�าการ

ดังกล่าวได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
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ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างค�าพิพากษาของ 

ศาลปกครองที่ได้พิพากษาเกี่ยวกับหลักเงื่อนไขของกฎหมายหรือ 

หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�านาจ ดังนี้

• การกระท�าทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

ต้องกระท�าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจในกรณี

ที่กฎหมายก�าหนดตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอ�านาจ

กระท�าการเร่ืองใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  

การกระท�าทางปกครองในเรือ่งดงักล่าวจะต้อง 

กระท�าโดยเจ้าหน้าที่ผู ้นั้น เจ้าหน้าท่ีอ่ืน 

แม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นผู้มีอ�านาจ

เหนือเจ้าหน้าที่ผู ้นั้นก็ไม่อาจกระท�าการ 

ในเรื่องนั้นได้ ผู ้มีอ�านาจสั่งให้มีการจัดท�า

บัญชีเวลาการปฏิบัติงานไม่ใช่อ�านาจของ

ประธานคณะกรรมการสิทธิฯ แต่เป็นอ�านาจ

ของเลขาธกิารฯ จงึพพิากษาให้เพกิถอนค�าสัง่ 

ดังกล่าว (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  

อ.229/2548)

• ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

อย่างร้ายแรงกระท�าโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ซึ่งไม่มีอ�านาจตามกฎหมาย ย่อมเป็นค�าสั่งที่

ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลท�าให้การด�าเนนิ

กระบวนการทางวินยัโดยอาศยัผลการสอบสวน

ของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เช่น  

การมีมติและมีค�าสั่งลงโทษผู้ที่ถูกสอบสวน  

เป็นการด�าเนนิการทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย  
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นายอ�าเภอในฐานะผูก้�ากบัดูแลองค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลเป็นผูอ้อกค�าส่ังตัง้กรรมการผู้ฟ้องคดี 

(ปลดัองค์การบริหารส่วนต�าบล) (ค�าพพิากษา

ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.118/2551)

• แม้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายจะให้อ�านาจ

ผู้ด�ารงต�าแหน่งใดปฏิบัติราชการแทนผู้ด�ารง

ต�าแหน่งอืน่ได้ และผูน้ัน้จะมอบหมายให้ผูด้�ารง

ต�าแหน่งอืน่ปฏบิตัริาชการแทนต่อไปได้กต็าม 

แต่การจะมอบหมายต่อไปนัน้ หมายถึงกจิการ

ทัว่ไปของหน่วยงานเท่าน้ัน มไิด้หมายความว่า

ผูร้บัมอบอ�านาจจะใช้อ�านาจท่ีกฎหมายบัญญัติ

ให้เป็นอ�านาจเฉพาะตวัของผูด้�ารงต�าแหน่งได้ 

การที่อธิการบดีมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาขอกลับเข้ารับราชการของผู้ฟ้องคดี

โดยไม่มีอ�านาจ จึงเป็นการสร้างหลักเกณฑ์ 

การรับผู ้ขอกลับเข้ารับราชการขึ้นมาใหม่  

เมื่อคณะกรรมการดังกล ่าวได ้พิจารณา 

และมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ 

จงึเป็นมติทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค�าพพิากษา 

ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.28/2548)

• การออกข้อก�าหนดหรือระเบียบปฏิบัติของ

หน่วยงานทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิ

ของบุคคลในเรื่องใด ข้อก�าหนดหรือระเบียบ 

ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องและอยู่ภายใน

ขอบเขตของกฎหมายที่ให้อ�านาจด�าเนินการ
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ในเรือ่งน้ันๆ ดงันัน้ การก�าหนดคณุสมบตัขิอง

บุคคลที่สมัครเข้ารับกราชการเป็นข้าราชการ

ทหารโดยไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวง

กลาโหมว่าด้วยการบรรจ ุการโอน และการบรรจุ

กลบัเข้ารบัราชการ พ.ศ. 2529 ซึง่เป็นระเบียบ

หลักในกรณีดังกล่าว จึงเป็นการก�าหนดโดย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนือ่งจากเป็นการก�าหนด 

คุณสมบัติโดยไม่มีอ�านาจตามกฎหมาย  

(ค�าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.58/2550)

(3) หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ 

การกระท�าทางปกครอง 

หลกัการควบคมุความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�า 

ทางปกครองนั้นถือว่าเป็นหลักดังกล่าวเป็นหลักที่เป็นศูนย์กลางในการ

ควบคมุฝ่ายปกครอง ซึง่หมายความว่า องค์กรทีมี่อ�านาจในการควบคมุ

ตรวจสอบฝ่ายปกครองล้วนอ้างหลักความชอบด้วยกฎหมายเป็น “เกณฑ์” 

ในการควบคุมได้เสมอ องค์กรท่ีมีอ�านาจในการควบคุมตรวจสอบฝ่าย

ปกครองมีหลากหลายองค์กร กล่าวคือ องค์กรภายในฝ่ายปกครอง 

ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา, ผู้ก�ากับดูแล ขณะที่องค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง 

ประกอบด้วย องค์กรทางการเมือง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรตุลาการ ด้วยเหตุน้ี จึงถือได้ว่า การควบคุม

ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าทางปกครองจึงเป็นหลักเกณฑ์

ที่ส�าคัญที่มีบทบาทในการตรวจสอบการกระท�าทางปกครอง

ส�าหรับเกณฑ์ในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย

ของการกระท�าทางปกครองอาจแบ่งเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ 2 เกณฑ์ 
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(Hartmut Maurer, 1992) คือ (3.1) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง 

วธิสีบญัญตัหิรอืในทางรปูแบบ และ (3.2) หลกัความชอบด้วยกฎหมาย

ในทางสารบัญญัติหรือในทางเนื้อหา

(3.1) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง

วิธีสบัญญัติหรือในทางรูปแบบ หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง

วิธีสบัญญัติหรือในทางรูปแบบนั้น เป็นการพิจารณาในแง่ของอ�านาจ

หน้าที่ กระบวนการขั้นตอน แบบของการกระท�าและการให้เหตุผลของ

ค�าสัง่ทางปกครอง เกณฑ์ในการตรวจสอบดงักล่าวมกีารบญัญตัรัิบรอง

ไว้ในพระราชบญัญตัวิธีิปฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึง่ในทีน่ี ้

จะได้กล่าวถึงสาระส�าคัญโดยสรุป ดังนี้

ก. อ�านาจหน้าทีข่องเจ้าหน้าที ่ข้อพิจารณา

เกี่ยวกับอ�านาจมีข้อพิจารณา 2 ประการ คือ ก.1) หลักว่าด้วยอ�านาจ 

ก.2) หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่

ก.1) หลกัว่าด้วยอ�านาจ การกระท�าของ

เจ้าหน้าทีจ่ะมอี�านาจกระท�าการต่อเม่ือมกีฎหมายให้อ�านาจดังทีไ่ด้กล่าว

แล้วข้างต้น ซ่ึงการพิจารณาเกี่ยวกับอ�านาจของเจ้าหน้าที่ อาจแยก

พิจารณาออกเป็น การพิจารณาประเด็นเรื่อง “อ�านาจของหน่วยงาน” 

มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

• อ�านาจในแง่ภารกิจ – เป็นการ

พิจารณาว่าเรื่องน้ันๆ ส่วนงานใด

มีอ�านาจหน้าที่

• อ�านาจในแง่ล�าดับช้ัน – เป็นกรณี

ที่มีสายการบังคับบัญชา เป็นการ
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พิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ระดับใดมี

อ�านาจหน้าที่

• อ�านาจในแง่พื้นที่ - เป็นกรณีที่

อ�านาจในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งมีองค์กร

ทีจ่ะมอี�านาจจ�ากดัเฉพาะในทางพืน้ที่

ที่ตนมีขอบอ�านาจเท่านั้น

• อ�านาจในแง่ต�าแหน่ง – เป็นกรณี

ที่กฎหมายก�าหนดให้เจ ้าหน้าที่

ต�าแหน่งใดมอี�านาจหน้าทีใ่นเรือ่งนัน้

นอกเหนอืจากอ�านาจหน้าทีต่ามทีก่ล่าว

แล้วข้างต้น ยังมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจตามกฎหมายมิได้ใช้อ�านาจ

ด้วยเองอาจมีการมอบอ�านาจให้เจ้าหน้าที่อื่นกระท�าการแทน กรณีนี้

ย่อมต้องเป็นไปตาม “หลักการมอบอ�านาจ” 

ก.2) หลกัความเป็นกลางของเจ้าหน้าที ่

ส�าหรบัหลกัความเป็นกลางของเจ้าหน้าทีน่ัน้แบ่งออกเป็น 2 หลกัย่อย คอื 

หลักความไม่เป็นกลางโดยผลของกฎหมาย และหลักความไม่เป็นกลาง 

โดยพฤติการณ์ ซ่ึงทั้งสองหลักได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ข. หลกัว่าด้วยกระบวนการขัน้ตอน โดยท่ัวไป

แล้วการด�าเนินการของฝ่ายปกครองย่อมไม่ถกูผกูพนักบัเรือ่งกระบวนการ

ขั้นตอน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายได้ก�าหนดกระบวนการขั้นตอนให ้

ฝ่ายปกครองด�าเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่ก�าหนดไว้  

ซึง่ในกรณีเหล่านีถ้อืว่ากระบวนการขัน้ตอนดงักล่าว ถอืว่าเป็นสาระส�าคัญ 
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ที่ฝ่ายปกครองต้องด�าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว เช่น หลักการยื่น

ค�าร้อง, หลักการรับฟังความสองฝ่าย, หลักการปรึกษาหารือหรือ 

ขอความเหน็จากหน่วยงานอ่ืน เป็นต้น กรณทีีฝ่่ายปกครองไม่ด�าเนินการ 

ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด โดยทัว่ไปแล้วย่อมถอืว่าการกระท�าทาง

ปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้

ตามแนวค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

ที่ยืนยันหลักการดังกล่าวมาโดยตลอด เช่น การด�าเนินการทางวินัย 

แก่ข้าราชการนั้น ต้องมีการสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติ  

โดยต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุข้อกล่าวหา

เท่าทีม่ใีห้ผูถ้กูกล่าวหาทราบ รวมท้ังต้องผูถู้กกล่าวหามโีอกาสชีแ้จงหรอื

น�าสบืแก้ข้อกล่าวหา การมคี�าสัง่ลงโทษทางวนิยัโดยไม่ด�าเนนิการดงักล่าว  

ย่อมเป็นการไม่ปฏบิตัติามรปูแบบ ขัน้ตอน หรอืวิธีการอนัเป็นสาระส�าคญั 

ในการออกค�าสัง่ลงโทษทางวนัิย ซึง่เป็นการด�าเนนิการโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย (ค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อ.214/2548 ที ่อ.197/2548  

ที่ อ.218/2548 ที่ อ.21/2550 ที่ อ.152/2550 ท่ี อ.293/2550  

ที่ อ.300/2550)

ค. หลักว่าด้วยแบบของการกระท�า รูปแบบ

ของการกระท�าทางปกครองเป็นสาระส�าคัญอีกประการหนึ่งที่อาจจะ 

ส่งผลให้การกระท�าทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายเนือ่งจากไม่เป็นไป

ตามแบบทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ กฎหมายทีก่�าหนดแบบของการกระท�าทาง

ปกครอง อาจแยกออกเป็นกฎหมายปกครองเฉพาะเร่ือง หรอืกฎหมาย 

ปกครองซึ่งหมายถึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ. 2539 ซึง่กรณทีีไ่ม่มกีฎหมายก�าหนดแบบของค�าสัง่ทางปกครองและ

เป็นกรณทีีเ่ป็นการออกค�าสัง่ทางปกครอง ฝ่ายปกครองอาจออกค�าสัง่ด้วย

วาจากไ็ด้ แต่ในกรณท่ีีกฎหมายก�าหนดแบบของค�าสัง่ให้ท�าเป็นหนงัสอื 
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กรณีน้ีค�าส่ังทางปกครองดังกล่าวจะต้องมีสาระส�าคัญตามที่กฎหมาย

บญัญตัไิว้  แต่อย่างไรกต็าม ความบกพร่องในเรือ่งแบบของการกระท�า 

ทางปกครองเป็นความบกพร่องที่อาจเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้

ง. หลกัการให้เหตผุล การให้เหตผุลถอืว่าเป็น

ส่วนท่ีเป็นสาระส�าคัญของหลักในทางวิธีสบัญญัติ ค�าสั่งทางปกครอง 

ที่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่มีการให้เหตุผลในค�าสั่งทางปกครอง

อาจเป็นค�าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในทางวิธีสบัญญัติ 

อันเป็นการสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งได้บัญญัติให้ค�าสั่งทาง

ปกครองและการยืนยันค�าส่ังทางปกครองเป็นหนังสอืต้องจดัให้มเีหตผุล

ไว้ด้วย และเหตผุลนัน้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ก. ข้อเทจ็จรงิอนัเป็น

สาระส�าคัญ ข. ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ค. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน

ในการใช้ดุลพินิจ แต่อย่างไรก็ตาม หลักการให้เหตุผลไม่น�ามาใช้บังคับ

ในกรณทีีม่ผีลตรงตามค�าขอและไม่กระทบสทิธแิละหน้าทีข่องบคุคลอืน่ 

ใน ท่ีนี้ ขอยก ตัวอย ่ า งค� าพิพากษาของ 

ศาลปกครองที่ได้พิพากษาถึงค�าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อันเนื่องมาจากการไม่ให้เหตุผลของค�าสั่งทางปกครอง

• ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเป็นการสั่ง

ยกเลกิกระบวนการพจิารณาค�าเสนอเกีย่วกบั 

การจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ ประกาศ 

ดังกล่าวจึงเป็นค�าสั่งทางปกครอง การออก

ค�าสัง่ยกเลกิการประกวดราคาโดยอาศยัเพยีง

รายงานลับมาเป็นเหตุผลในการออกค�าสั่ง

ดังกล่าว โดยมิได้สอบสวนพยานบุคคลอื่น 

ที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ และไม่แจ้งข้อเท็จจริง
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ที่จะใช้เป็นเหตุผลในการออกค�าส่ังให้บรรดา

ผูเ้สนอราคาทราบอย่างเพยีงพอและมโีอกาส

ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 

ตามสมควรความในมาตรา 30 วรรคหนึง่ แห่ง

พระราชบัญญตัวิธิปีฏบิติัราชการทางปกครองฯ 

กรณีถือเป็นค�าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย (ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 

อ.61/2552)

• การมีค�าสั่งยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ได้

ระบุเหตุผลที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคญั ข้อกฎหมายท่ีอ้างองิ ข้อพจิารณา

และข้อสนบัสนนุในการใช้ดุลพนิจิ รวมท้ังไม่ได้

แจ้งเหตุผลใดๆ ในค�าสั่งดังกล่าว เป็นการสั่ง

ยกเลกิการประกวดราคาทีใ่ช้ดลุพินิจอ�าเภอใจ 

ซึ่งขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม

หรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต�่ากว่า 

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

แม้ต่อมาจะมกีารแจ้งผลการพจิารณาอุทธรณ์ 

โดยได้ให้เหตุผลในการยกเลิกการประกวด

ราคาไว้ด้วย ก็ถือว่าเป็นการแก้ตัวภายหลัง 

จากที่มีการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบไปแล้ว 

และไม่มีผลท�าให้การกระท�าท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมายกลบัเป็นชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด  

(ค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อ. 156/2553)
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(3.2) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง

สารบัญญัติหรือในทางเนื้อหา หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง 

สารบัญญัติหรือในทางเนื้อหานั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็น “เกณฑ์” ที่มาจาก

หลกักฎหมายทัว่ไป ซ่ึงแตกต่างไปจากหลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง

วธีิสบญัญัตซ่ึิงมพีืน้ฐานมาจากบทบญัญตัขิองกฎหมาย หลักความชอบ

ด้วยกฎหมายในทางสารบัญญัติประกอบด้วยหลักที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

ก. การกระท�าทางปกครองจะต้องไม่ขดัแย้ง

กับกฎหมาย หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้เป็นไปตามหลักความมาก่อนของ

กฎหมาย ซึ่งได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วข้างต้น

ข. การกระท�าทางปกครองที่กระทบสิทธ ิ

ของประชาชนจะต้องมีกฎหมายให้อ�านาจฝ่ายปกครองกระท�าการได้  

ซึง่เป็นไปตามหลกัเงือ่นไขของกฎหมายหรอืหลกัไม่มกีฎหมายไม่มอี�านาจ

ดังที่ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วข้างต้น

ค. การกระท�าทางปกครองต้องไม่มข้ีอบกพร่อง 

ในการใช้ดุลพินิจ ข้อบกพร่องของการใช้ดุลพินิจที่จะท�าให้การกระท�า

ทางปกครองที่มีฐานจากการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบย่อมเป็นการกระท�า

ทางปกครองทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย การใช้ดลุพนิิจท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ได้แก่ ค.1) การใช้ดุลพนิจิเกนิขอบเขตทีก่ฎหมายก�าหนด ค.2) การไม่ใช้ 

ดุลพินิจ  ค.3) การใช้ดุลพินิจขัดกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และ  

ค.4) การใช้ดลุพนิจิขดักบัหลกัสทิธติามรฐัธรรมนญูหรอืหลกักฎหมายทัว่ไป 

ง. การกระท�าทางปกครองจะต้องเป็นไปตาม

หลักความได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ รายละเอียด

ของหลักความได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุในฐานะที่

เป็นส�าคัญของหลักกฎหมายท่ัวไปในทางกฎหมายมหาชนจะขอกล่าว 
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รายละเอียดในส่วนซึ่งเป็น “เกณฑ์” ที่เป็นข้อจ�ากัดในการตรากฎหมาย

จ�ากัดสิทธิประชาชนโดยองค์กรนิติบัญญัติ

จ. การกระท�าทางปกครองต้องเป็นไปตาม

หลักความแน่นอนชัดเจน หลักนี้เป็นหลักที่เรียกร้องโดยตรงต่อค�าส่ัง

ทางปกครอง กล่าวคอื ค�าสัง่ทางปกครองจะต้องมคีวามแน่นอนชดัเจน

เพียงพอ เพื่อให้ผู้รับค�าสั่งทางปกครองได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ประสงค์ 

จะให้ผูร้บัค�าสัง่ทางปกครองกระท�าการใดหรอืไม่กระท�าการใด โดยเงือ่นไข 

อย่างไร หลักความแน่นอนชัดเจนนั้นมีผลมาจากลักษณะของค�าส่ัง 

ทางปกครอง เพราะค�าสั่งทางปกครองนั้นมีลักษณะเป็น “รูปธรรม- 

เฉพาะราย” ด้วยเหตนีุ ้เจ้าหน้าทีจ่ะต้องท�าให้ลกัษณะทัว่ไปของบทบญัญตัิ

แห่งกฎหมายที่มีลักษณะเป็น “นามธรรม-ทั่วไป” ให้มีลักษณะเป็น 

รูปธรรม-เฉพาะราย ดงันัน้ ค�าสัง่ทางปกครองทีไ่ม่สามารถทราบได้แน่ชดั

ว่าใครคอืผู้รบัค�าสัง่ทางปกครองกด็ ีหรอืไม่สามารถทราบเจตนาท่ีแท้จริง

ของเจ้าหน้าท่ีว่าเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้ผู้รับค�าสั่งทางปกครองกระท�า 

การใดหรือไม่กระท�าการใด ค�าสั่งทางปกครองในลักษณะดังกล่าว 

อาจเป็นค�าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ฉ. เง่ือนไขความชอบด้วยหลักกฎหมายอืน่ๆ 

เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขท่ีเปิดกว้างซ่ึงอาจยังมีหลักกฎหมายอีกมากมาย

ที่จะน�ามาเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบการกระท�าทางปกครอง ซึ่งในที่

อาจแบ่งออกเป็น

ฉ.1) การกระท�าทางปกครองหรือ 

ค�าสั่งทางปกครองที่ไม่อาจบรรลุความมุ่งหมายได้อย่างแน่แท้  

ไม่ว่าจะมเีหตผุลมาจากข้อเทจ็จรงิกดี็ ข้อกฎหมายกด็ ีหรือเหตุผลอืน่ใด

กต็ามทีท่�าให้การกระท�าทางปกครองหรอืค�าส่ังทางปกครองไม่อาจบรรลุ

ความมุง่หมายได้อย่างแน่แท้แล้ว การกระท�าทางปกครองหรอืค�าสัง่ทาง

ปกครองนั้นย่อมเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ฉ.2) การกระท�าทางปกครองหรือ 

ค�าสั่งทางปกครองที่ขัดกับหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องในเรื่องนั้นๆ  

เช่น หลกัการคุ้มครองความสจุรติ, หลกัการมผีลย้อนหลงั, หลกัความอสิระ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

กล่าวโดยสรุป หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง 

วธิสีบญัญตัแิละในทางสารบญัญัตเิป็นหลกัทีม่คีวามส�าคัญทีจ่ะน�ามาใช้

ตรวจสอบการกระท�าของฝ่ายปกครองว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่ หลักน้ีจึงเป็นหลักที่ด้านหนึ่งคุ้มครองประชาชนจากการกระท�า 

ของฝ่ายปกครอง ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นหลักที่คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ใช้

อ�านาจเหนือประชาชน

3.1.2 หลักความรับผิดของรัฐ หลักความรับผิดของรัฐ 

เป็นหลักท่ีเพิ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ แต่เดิม 

รฐัไม่มี “หลกัความรบัผดิของรฐั” การกระท�าของรฐัทีก่่อให้เกดิความเสยีหาย 

ต่อประชาชนย่อมตกเป็นผลร้ายต่อประชาชน ประชาชนไม่อาจใช้สิทธิ

เรยีกร้องจากรฐัได้ แต่เม่ือเกดิพฒันาการของรฐัสมัยใหม่และการปรากฏตวั 

ของหลกันติธิรรม/นติริฐัหลกัความรบัผดิของรฐัเป็นการแสดงออกประการหนึง่ 

ของหลักนิติธรรม/นิติรัฐท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบของรัฐท่ีมี

ต่อประชาชนอันเกิดความเสียหายจากการกระท�าของรัฐ หลังจากมี  

“หลักความรับผิดของรัฐ” แล้วได้พัฒนาไปสู่หลักความรับผิดของรัฐ 

ในลกัษณะต่างๆ หลายลกัษณะ เช่น หลกัความรบัผดิของรัฐอนัเกิดจาก 

การกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลักความรับผิดของรัฐอันเกิดจาก

การกระท�าที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือหลักความรับผิดโดยปราศจาก 

ความผิด เป็นต้น
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ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ให้ความหมายหลกัความรบัผดิของรฐั 

ว่า ประชารฐันัน้จัดต้ังขึน้เพือ่รกัษาคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพของเอกชน 

โดยเอกชนทกุคนต้องเสยีสละทรพัย์สนิอนัเป็นภาษีให้แก่การด�าเนนิการ

ของรฐั และในกรณทีีจ่�าเป็นอาจถกูเกณฑ์แรงงานหรอืทรพัย์สนิอืน่เพ่ิมเตมิ 

ตามความจ�าเป็นของรัฐ แต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน 

ในความสามารถทีจ่ะเสียสละส่วนน้ีได้ มใิช่ผูใ้ดจะต้องสญูเสยีประโยชน์

เฉพาะตนมากกว่าผู้อืน่  ดังนัน้ ในกรณีทีร่ฐั (โดยเจ้าหน้าที)่ ก่อให้เอกชน

คนใดเสยีหายในการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืในการรกัษาประโยชน์มหาชนอันใด 

ทีจ่�าเป็นท�าให้เอกชนคนใดเสยีหาย รฐัจะต้องชดใช้เยยีวยาความเสยีหาย 

นั้นให้ตามที่เป็นธรรมในภาระที่อยู่ร่วมกันเป็นประชารัฐ (ชัยวัฒน์  

วงศ์วัฒนศานต,์ 2540, น. 27) 

หลักความรับผิดของรัฐมีพ้ืนฐานมาจากรัฐธรรมนูญซึ่งได้

รัฐธรรมนูญได้บัญญัติหลักดังกล่าวมาโดยตลอด ส�าหรับรัฐธรรมนูญ 

2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 41 ซึ่งบัญญัติว่า 

“บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ...(3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐ 

ให้รับผิด เนื่องจากการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าของ

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ” 

นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญ 2560 ยังได้บัญญัติหลักความรับผิด

ของรัฐจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือจากการกระท�าผิดทาง

อาญาของบุคคลอื่น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 วรรค 4 ว่า 

“บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ หรือ

เสรภีาพหรอืจากการกระท�าความผิดอาญาของบคุคลอืน่ ย่อมมสีทิธิ 

ทีจ่ะได้รบัการเยยีวยาหรอืช่วยเหลอืจากรฐัตามทีก่ฎหมายบญัญตั”ิ
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หากพิจารณาตามระบบกฎหมายไทยอาจแยกความรับผิด 

ของรฐัออกเป็น 3 กรณ ีคอื (1) ความรบัผดิอนัเกดิจากการกระท�าละเมดิ

ของเจ้าหน้าที ่(2) ความรับผิดของรัฐจากการถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพ

หรอืจากการกระท�าผดิทางอาญาของบคุคลอืน่ และ (3) ความรบัผดิอืน่

ของรัฐ 

(1) ความรับผิดอันเกิดจากการกระท�าละเมิดของ 

เจ้าหน้าที่ ความรับผิดอันเกิดจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539  

ซึ่งมีหลักการส�าคัญ 5 ประการ คือ  (1) แบ่งแยกระหว่าง “ความรับผิด 

ทางละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่”กับ “การละเมิดที่ไม่ใช่จาก 

การปฏิบัติหน้าที่” (2) ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช ้

ค่าสนิไหมทดแทนส�าหรบัการละเมดิทีเ่กดิจากการปฏบัิตหิน้าท่ี (3) หน่วยงาน 

ของรฐัอาจไล่เบีย้จากเจ้าหน้าท่ีผูก้ระท�าละเมิดได้ในกรณ ีก. การกระท�า 

โดยจงใจ หรือ ข. กระท�าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (4) สิทธิ 

ในการเรยีกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรฐัให้ค�านึงถงึระดับ 

ความร้ายแรงแห่งการกระท�าและค�านึงถึงความผิดหรือความบกพร่อง

ของหน่วยงานของรัฐด้วย และ (5) มิให้น�าหลกัเร่ืองลกูหนีร่้วมมาใช้บงัคบั 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายทีม่คีวามมุง่หมาย 2 ประการ คอื ประการแรก  

มุ่งคุ้มครองประชาชนจากการกระท�าของเจ้าหน้าท่ี ในกรณีท่ีเป็น 

การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดทั้งหลายย่อมตกกับหน่วยงาน และ

ประการทีส่อง เพือ่คุม้ครองเจ้าหน้าทีท่ัง้หลายทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ให้เกดิ 

ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่
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(2) ความรับผิดของรัฐจากการถูกละเมิดสิทธิหรือ

เสรีภาพหรือจากการกระท�าผิดทางอาญาของบุคคลอื่น 

(3) ความรบัผดิอืน่ของรฐั เป็นไปตามมาตรา 9 (3) แห่ง 

พระราชบัญญัตจิดัตัง้ศาลปกครองและวธีิพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

ซึ่งบัญญัติว่า 

“ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่ง 

ในเรื่องดังต่อไปน้ี...(3) คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท�าละเมิดหรือ 

ความรบัผดิชอบอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐอันเกิดมาจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ  

ค�าสั่งทางปกครอง หรือค�าสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่

ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ล่าช้าเกินสมควร”  

จากบทบญัญัตดัิงกล่าวจงึแยกความรบัผดิของรฐัออกเป็น  

2 กรณีคือ ก. ความรับผิดทางละเมิด ซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และ  

ข. ความรับผิดอย่างอื่น

ส�าหรับความรับผิดอย่างอ่ืนจากแนวค�าพิพากษาของ

ศาลปกครองส่วนใหญ่แล้วเป็นกรณีของความรับผิดจากการเวนคืน  

ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการกระท�าทีช่อบด้วยกฎหมายแต่รฐักต้็องมคีวามรบัผดิ

ในการชดใช้ค่าทดแทนให้แก่ผู้ทีถ่กูเวนคืน ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญัติ

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

ข้อพิจารณาประการส�าคัญคือ หลักความรับผิดของรัฐ

จาก 3 กลุม่ดงักล่าวเป็นการเพยีงพอกบัหลกัความรบัผดิของรฐัทีเ่กดิขึน้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐหรือไม่ ซึ่งอาจพิจารณาได้จากค�าพิพากษา

ของศาลปกครองสูงสุดต่อไปนี้
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ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม

ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.29/2557 เรื่อง  

คดพีพิาทเกีย่วกบัการกระท�าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองอนัเกิดจาก

การใช้อ�านาจตามกฎหมาย เป็นกรณีท่ีแขวงการทางด�าเนนิการก่อสร้าง

ด่านชั่งน�้าหนักถาวรเพื่อควบคุมรถมิให้บรรทุกน�้าหนักเกินตามท่ีได้รับ 

จดัสรรงบประมาณจากกรมทางหลวงในเขตทางหลวงแผ่นดนิในบรเิวณ

ที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ แม้การก่อสร้างด่านชั่งน�้าหนัก 

ดังกล่าวจะบดบังที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับท�าให้การเดิน

ทางเข้าออกจากที่ดินถึงขนาดเป็นอุปสรรค โดยผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้

ที่ดินส่วนอื่นๆ เข้าออกได้เป็นปรกติ ดังนั้น เม่ือเทียบสัดส่วนระหว่าง

ผลกระทบทีผู้่ฟ้องคดไีด้รบักบัประโยชน์สาธารณะแล้ว การก่อสร้างด่าน

ชัง่น�า้หนกัถาวรในบรเิวณดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในขณะที่ 

ผูฟ้้องคดีเพยีงไมได้รบัความสะดวกในการเข้าออกทีดิ่น จงึไม่เป็นการละเมดิ 

ต่อผูฟ้้องคด ีอย่างไรกต็าม การตัง้ด่านเพือ่ควบคมุรถมใิห้บรรทกุน�า้หนกัเกนิ  

แม้มิได้เป็นการละเมดิ หากแต่ก่อให้ผูฟ้้องคดต้ีองรบัภาระความไม่สะดวก 

ในการเข้าออกสูท่ีด่นิของตน ในขณะท่ีผูถ้อืกรรมสทิธิท์ีด่นิอ่ืนในบรเิวณ 

ใกล้เคยีงไม่ต้องรับภาระดังกล่าว จงึเป็นความรบัผดิอย่างอืน่ท่ีกรมทางหลวง 

ควรต้องชดเชยความไม่สะดวกดงักล่าวแก่ผูฟ้้องคด ีเพ่ือชดเชยการรบัภาระ 

ดังกล่าว

ค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวเป็นกรณี

ตัวอย่างที่ศาลจะต้องพัฒนาหลักความรับผิดของรัฐท่ีมีอยู่ 3 หลัก 

ดังกล่าวข้างต้น หากพิจารณาจากค�าพิพากษาดังกล่าว อาจก�าหนด 

องค์ประกอบของหลกัความรบัผดิของรฐัจากค�าพพิากษาของศาลปกครอง

สูงสุด ได้ ดังนี้

ก. มีการกระท�าของรัฐ ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่  

การตั้งด่านเพื่อควบคุมรถมิให้บรรทุกน�้าหนักเกิน
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ข. การกระท�าดังกล่าวเป็นการกระท�าที ่

ชอบด้วยกฎหมาย กรณีหากเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ย่อมเข้ากรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ค. การกระท�าของรัฐดังกล่าวก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อสทิธขิองผู้ฟ้องคด ีหรอืกระทบการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

ของผู้ฟ้องคดีตามปกติ

ง. ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับภาระเป็นพิเศษเพ่ือ

ประโยชน์ของรัฐเมื่อเทียบกับประชาชนอื่นๆ แล้ว

ค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว 

จงึเป็นแนวค�าพิพากษาทีพ่ยายามจะพฒันาหลกัความรบัผดิของรฐัท่ีมอียู่ 

ให้ขยายขึ้น ซึ่งศาลปกครองสูงสุดจะต้องวางองค์ประกอบของหลัก 

ความรบัผดิของรฐัในแต่ละกรณ ีเพ่ือท�าให้เกดิความชัดเจนในการพัฒนา

หลักความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายไทยต่อไป

3.2 การพัฒนาตัวชี้วัดของหลักนิติธรรมในฐานะ “หลัก 
ธรรมาภบิาล” (good governance) ทีน่�ามาใชก้บัองคก์ร
ฝ่ายปกครองหรือองค์กรที่จัดท�าบริการสาธารณะ

จากหลักเกณฑ์ของหลักนิติธรรมที่ใช ้ในการตรวจสอบ 

การด�าเนินการของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อ 

3.1 ซึ่งเกี่ยวโยงกับการตรวจสอบการกระท�าตามหลักนิติธรรม คือ  

“หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าของฝ่ายปกครอง”  

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถตั้งเป็นประเด็นค�าถามเพื่อพัฒนาไปสู่

เกณฑ์ชี้วัดของหลักนิติธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้ดังนี้
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ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม

“หลกัความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าของฝ่ายปกครอง” 

ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หลักความมาก่อนของกฎหมาย (2) หลักเงื่อนไข 

ของกฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�านาจ ดังกล่าวแล้วข้างต้น  

จากทั้งสองหลักน�ามาสู่การตั้งค�าถามเพื่อแสดงถึงตัวชี้วัดตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของหลักนิติธรรมได้ ดังนี้

(1)  การกระท�าของหน่วยงานขดัต่อกฎหมาย, นโยบาย

หรือมติคณะรัฐมนตรีใดๆ หรือไม่

(2)  การกระท�าของหน่วยงานมีกฎหมายให้อ�านาจ 

ในการกระท�าไว้ หรือไม่

(3)  เจ้าหน้าทีท่ีก่ระท�าการมปัีญหาในเรือ่งอ�านาจหรอื

เรื่องหลักความเป็นกลาง หรือไม่

(4)  การกระท�าของหน่วยงานได้ด�าเนินการตาม

กระบวนการของกฎหมาย หรือไม่

(5)  การกระท�าของหน่วยงานเป็นไปตาม “แบบ”  

ที่กฎหมายก�าหนด หรือไม่

(6)  เจ้าหน้าทีไ่ด้ให้เหตผุลไว้ ซึง่ประกอบด้วยข้อเทจ็จริง,  

ข้อกฎหมาย และข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจไว้

ชัดเจน หรือไม่

(7)  เนื้อหาของค�าสั่งหรือการกระท�าของหน่วยงาน 

ขัดต่อกฎหมายหรือหลักกฎหมายใดๆ หรือไม่ 
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จากค�าถามทั้ง 7 ประการดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายถึง

รายละเอียดหรือองค์ประกอบย่อยของแต่ละค�าถาม ได้ดังนี้

องค์ประกอบของ “หลักนิติธรรม”

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย

R 1 การกระท�าของหนว่ยงาน

ขดัตอ่กฎหมาย, นโยบายหรอื

มติคณะรัฐมนตรีใดๆ หรอืไม่

R 101 การกระท�าขัดต่อกฎหมาย หรือไม่

R 102 การกระท�าขัดต่อนโยบาย หรือไม่

R 103 การกระท�าขดัตอ่มตคิณะรฐัมนตร ีหรอืไม่

R 2 การกระท�าของหนว่ยงาน

มีกฎหมายให้อ�านาจในการ 

กระท�าไว้ หรือไม่

R 201 เป็นอ�านาจหน้าที่โดยตรงของหน่วยงาน

R 202 เป็นอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย

R 3 เจ้าหน้าที่ที่กระท�าการ 

มีปัญหาในเรื่องอ�านาจหรือ

เรื่องหลักความเป็นกลาง  

หรือไม่

R 301 เจ้าหน้าที่มีปัญหาท่ีเกี่ยวกับอ�านาจ 

หรือได้รับมอบอ�านาจถูกต้อง 

R 302 เจ้าหน้าที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ 

“คู่กรณี” 

R 303 เจ้าหน้า ท่ีไม่มีปัญหาที่ ขัดต่อหลัก 

ความเป็นกลางที่มีสภาพร้ายแรง

R 4 การกระท�าของหนว่ยงาน

ได้ด�าเนินการตามกระบวน- 

การของกฎหมาย หรือไม่

R 401 กรณีค�าสั่งทางปกครองด�าเนินการตาม

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

R 402 กรณกีารออก “กฎ” ด�าเนนิการตามกฎหมาย

แม่บท

R 403 กรณีการกระท�าอ่ืน ๆ ด�าเนินการตาม

กฎหมายที่ให้อ�านาจ
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ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย

R 5 การกระท�าของหนว่ยงาน

เปน็ไปตาม “แบบ” ทีก่ฎหมาย

ก�าหนด หรือไม่

R 501 กรณคี�าสัง่ทางปกครองด�าเนนิตามกฎหมาย

ที่ให้อ�านาจ

R 502 กรณีการกระท�าอ่ืนเป็นไปตามกฎหมาย

แม่บท

R 6 เจา้หนา้ทีไ่ดใ้หเ้หตผุลไว ้

ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง, 

ขอ้กฎหมาย และขอ้สนับสนนุ

การใช้ดุลพินิจไว้ชัดเจน หรือไม่

R 601 ค�าสัง่มกีารใหข้อ้เทจ็จรงิอันเปน็สาระส�าคัญ

R 602 ค�าสั่งมีการอ้างข้อกฎหมาย

R 603 ค�าสัง่มีการใหเ้หตผุลสนบัสนนุการใช้ดลุพนิจิ

R 7 เนื้อหาของค�าสั่งหรือ

การกระท�าของหน่วยงาน 

ขัดต่อกฎหมายหรือหลัก 

กฎหมายใดๆ หรือไม่

R 701 ค�าสั่งหรือการกระท�าขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

หรือไม่

R 702 ค�าสั่งหรือการกระท�าขัดต่อหลักกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น หรือไม่
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แสดงการจ�าแนกดัชนีวัดหลักนิติธรรม

ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดย่อย ระดับการวัด ประเภท
ของข้อมูล

ที่ใช้

R 1 การกระท�าของ

ห น่ ว ย ง า น ขั ด ต่ อ

กฎหมาย, นโยบายหรือ 

มตคิณะรฐัมนตรใีดๆ 

หรือไม่

R 101 การกระท�าขัดต่อ

กฎหมาย หรือไม่

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 102 การกระท�าขัดต่อ

นโยบาย หรือไม่

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 103 การกระท�าขัดต่อ 

มติคณะรัฐมนตรี หรือไม่

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 2 การกระท�าของ

หนว่ยงานมีกฎหมาย

ให้อ�านาจในการกระท�า 

ไว้ หรือไม่

R 201 เป็นอ�านาจหน้าที่

โดยตรงของหน่วยงาน

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 202 เป็นอ�านาจท่ีได้รับ

มอบหมาย

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R  3  เ จ้ า ห น้ า ที่  

ทีก่ระท�าการมปีญัหา

ในเรื่องอ�านาจหรือ

เรื่องหลักความเป็น 

กลาง หรือไม่

R 301 เจ้าหนา้ทีม่ปีญัหาท่ี

เกี่ยวกับอ�านาจหรือได้รับ

มอบอ�านาจถูกต้อง 

ระดับ

กระบวนการ

ปฐมภูมิ

R 302 เจ้ าหน้าที่ ไม่มี  

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ 

“คู่กรณี” 

ระดับ

กระบวนการ

ปฐมภูมิ

R 303 เจ้าหน้าท่ีไมม่ปัีญหา

ทีข่ดัตอ่หลกัความเปน็กลาง

ที่มีสภาพร้ายแรง

ระดับ

กระบวนการ

ปฐมภูมิ
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ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม

ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดย่อย ระดับการวัด ประเภท
ของข้อมูล

ที่ใช้

R 4 การกระท�าของ

หน่วยงานได้ด�าเนิน

การตามกระบวนการ

ของกฎหมาย หรอืไม่

R 401 กรณีค�าสั่ งทาง

ปกครองด�าเนินการตาม

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 402 กรณีการออก “กฎ” 

ด�าเนินการตามกฎหมาย

แม่บท

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 403 กรณีการกระท�าอ่ืน ๆ   

ด�าเนินการตามกฎหมายที่

ให้อ�านาจ

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 5 การกระท�าของ

หน่วยงานเปน็ไปตาม 

“แบบ” ที่กฎหมาย

ก�าหนด หรือไม่

R 501 กรณีค�าสั่ งทาง

ป ก ค ร อ ง ด� า เ นิ น ต า ม

กฎหมายที่ให้อ�านาจ

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 502 กรณีการกระท�าอื่น

เปน็ไปตามกฎหมายแมบ่ท
ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ
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ดัชนีวัดหลัก ดัชนีวัดย่อย ระดับการวัด ประเภท
ของข้อมูล

ที่ใช้

R 6 เจ้าหน้าที่ได้ให้

เหตุผลไว ้ซึง่ประกอบ

ด้ ว ย ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ,  

ข้อกฎหมาย และ 

ข้อสนับสนุนการใช้

ดุ ลพินิ จ ไว้ ชั ด เจน  

หรือไม่

R  601 ค� าสั่ งมีการใ ห้  

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคัญ

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 602 ค�าสั่งมีการอ้าง 

ข้อกฎหมาย
ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 603 ค�าสัง่มกีารใหเ้หตผุล

สนับสนุนการใช้ดุลพินิจ
ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 7 เนือ้หาของค�าสัง่

หรือการกระท�าของ

ห น่ ว ย ง า น ขั ด ต่ อ

ก ฎ ห ม า ย ห รื อ 

หลักกฎหมายใด ๆ 

หรือไม่

R 701 ค�าสัง่หรอืการกระท�า 

ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ

R 702 ค�าสัง่หรอืการกระท�า 

ขั ด ต่อหลั กกฎหมายที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ รื่ อ ง นั้ น  

หรือไม่

ระดับ

กระบวนการ

ทุติยภูมิ
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ตารางแสดงการแปลงหลักการไปสู่ค�าถาม

(ช่องผูต้อบ จ หมายถงึ เจ้าหน้าที,่ ก หมายถงึข้อมลูกลาง

ของหน่วยงาน, ป หมายถึง ประชาชน)

องค์ประกอบใหญ่ รหัส ค�าถาม ผูต้อบ

R 1 การกระท�าของหนว่ยงาน

ขัดตอ่กฎหมาย, นโยบายหรอื

มตคิณะรัฐมนตรีใดๆ หรอืไม่

R 101 การกระท�าขัดต่อกฎหมาย หรือไม่ จ

R 102 การกระท�าขัดต่อนโยบาย หรือไม่ จ

R 103 การกระท�าขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี 

หรือไม่
จ

R 2 การกระท�าของหนว่ยงาน

มีกฎหมายให้อ�านาจในการ 

กระท�าไว้ หรือไม่

R 201 เป็นอ�านาจหน้าที่ โดยตรงของ 

หน่วยงาน
ก

R 202 เป็นอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย ก

R 3 เจา้หนา้ท่ีท่ีกระท�าการมี

ปัญหาในเรื่องอ�านาจหรือ

เรื่องหลักความเป็นกลาง  

หรือไม่

R 301 เจา้หนา้ทีม่ปีญัหาทีเ่กีย่วกบัอ�านาจ

หรือได้รับมอบอ�านาจถูกต้อง 
จ

R 302 เจา้หนา้ทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้ง

กับ “คู่กรณี” 
จ

R 303 เจ้าหน้าที่ไม่มีปัญหาที่ขัดต่อหลัก

ความเป็นกลางที่มีสภาพร้ายแรง
จ
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R 4 การกระท�าของหน่วยงาน 

ได้ด�าเนินการตามกระบวนการ 

ของกฎหมาย หรือไม่

R 401 กรณีค�าสั่งทางปกครองด�าเนินการ

ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง

จ

R 402 กรณีการออก “กฎ” ด�าเนนิการตาม

กฎหมายแม่บท
จ

R 403 กรณีการกระท�าอื่น ๆ ด�าเนินการ

ตามกฎหมายที่ให้อ�านาจ
จ

R 5 การกระท�าของหนว่ยงาน

เปน็ไปตาม “แบบ” ทีก่ฎหมาย

ก�าหนด หรือไม่

R 501 กรณีค�าส่ังทางปกครองด�าเนินตาม

กฎหมายที่ให้อ�านาจ
จ

R 502 กรณีการกระท�าอื่นเป็นไปตาม

กฎหมายแม่บท
จ

R 6 เจา้หนา้ทีไ่ดใ้หเ้หตผุลไว ้

ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง, 

ข้อกฎหมาย และขอ้สนบัสนนุ

การใช้ดุลพินิจไว้ชัดเจน หรือไม่

R 601 ค�าสั่งมีการให้ข้อเท็จจริงอันเป็น 

สาระส�าคัญ
จ

R 602 ค�าสั่งมีการอ้างข้อกฎหมาย จ

R 603 ค�าสั่งมีการให้เหตุผลสนับสนุน 

การใช้ดุลพินิจ
จ

R 7 เนื้อหาของค�าสั่งหรือ

การกระท�าของหน่วยงาน 

ขัดต่อกฎหมายหรือหลัก

กฎหมายใด ๆ หรือไม่

R 701 ค�าส่ังหรือการกระท�าขัดต่อรัฐธรรมนูญ  

หรือไม่
จ

R 702 ค�าสั่งหรือการกระท�าขัดต่อหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ัน  

หรือไม่

จ
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บทสรุป

หลั กนิ ติ ธ ร รมในฐานะ เป ็นหลั กย ่ อยหลั กหนึ่ ง ของ  

“หลกัธรรมาภบิาล” (good governance) ทีน่�ามาใช้กับองค์กรฝ่ายปกครอง

หรือองค์กรที่จัดท�าบริการสาธารณะซึ่งได้มีการพัฒนาให้เป็นตัวช้ีวัด 

ที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนมากในครั้งนี้ นอกจากจะท�าให้การบริหาร 

จดัท�าบริการสาธารณะเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลแล้ว ประการส�าคญั

ท�าให้การกระท�าขององค์กรฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานที่จัดท�าบริการ

สาธารณะทั้งหลายไม่มีปัญหาในเรื่อง “ความชอบด้วยกฎหมายของ 

การกระท�าของหน่วยงาน” ซ่ึงในช่วงหลังกลายเป็นประเด็นปัญหา 

ที่ถูกฟ้องร้องเป็นคดีไปยังศาลปกครองจ�านวนมาก ดังนั้น ดัชนีชี้วัด

ของหลักนิติธรรมในฐานหลักย่อยของหลักธรรมาภิบาลอาจมีส่วนช่วย

ในการป้องกันปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการกระท�าของ

หน่วยงานได้ และหากการกระท�าของหน่วยงานมีปัญหาความชอบ

ด้วยกฎหมายแล้วปัญหาที่ตามมาคือปัญหาความรับผิดที่เกิดข้ึนจาก 

การกระท�าดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ดัชนีชี้วัดของหลักนิติธรรมจึงเป็น 

เครื่องมือในการป้องกันปัญหาดังกล่าว

49



ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม50



เอกสำรอ้ำงอิง

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2561). หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

ในฐานะ “เกณฑ์” จ�ากัดอ�านาจรัฐ, พิมพ์ครั้งที่ 2, ส�านักพิมพ์

วิญญูชน, กรุงเทพฯ 

Hartmut Maurer. (1992). Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 Aufl., 

Muenchen 1992, S. 215

ชยัวฒัน์ วงศ์วัฒนศานต์. (2540). กฎหมายวิธปีฏบิตัริาชการทางปกครอง, 

จิรรัชการพิมพ์, กรุงเทพฯ 

51



สถาบันพระปกเกลา
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต)
เลขที่ 120 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   www.kpi.ac.th
โทรศัพท 02-141-9754 โทรสาร 02-143-8186

สถาบันพ
ระปกเกล้า ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ตัวชี้วัด
หลักนิติธรรม

ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม


	in_ตัวชี้วัด-2-นิติธรรม_ตอน.pdf
	_GoBack

	cover.pdf
	in_ตัวชี้วัด-2-นิติธรรม_ตอน.pdf
	_GoBack



