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ค�ำน�ำสถาบันพระปกเกล้า

หลั ก การเรื่ อ งธรรมาภิ บ าลหรื อ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี นั้ น
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานที่เป็นที่สนใจของสังคมไทย ทั้งจาก
หน่วยงานของรัฐและเอกชน มีความพยายามในการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาประยุ ก ต์ ใช้ ทั้ ง นี้ ก ารน�ำธรรมาภิ บ าลจากแนวคิ ด สู ่ ก ารปฏิ บั ติ
อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนัก ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการด�ำเนิน
โครงการ ไม่วา่ จะเป็นในราชการส่วนท้องถิน่ ราชการส่วนกลาง ยังสร้าง
ความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมอยู่เสมอมา
แต่ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าการผลักดันการใช้หลักธรรมาภิบาล
มาสู่การบริหารราชการยุคใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐ
อย่างเห็นผลและมีประสิทธิผล ภาครัฐจึงมีการปรับตัวมีความพยายาม
ในการออกกฎกติกาใหม่ หลักการใหม่ และระเบียบวิธีใหม่ มีระบบ
การบริการประชาชนที่มีความทันสมัย มีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ในการบริหารจัดการเพื่อท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจและไว้วางใจ
หน่วยงานภาครัฐ โดยหากน�ำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เป็นผล
มิตติ า่ งๆ ของธรรมาภิบาลจะสามารถช่วยให้การด�ำเนินการภาครัฐบรรลุ
เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
สิ่งส�ำคัญจากการด�ำเนินงานก็คือ ภาครัฐต้องทราบระดับ
การมีธรรมาภิบาลของตนเพือ่ การปรับปรุงให้ดขี นี้ ด้วย และควรทราบว่า
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ธรรมาภิบาลได้ถูกน�ำมาใช้ได้มากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุนี้ การมีตัวชี้วัด
ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจะช่วยในการปรับปรุงการท�ำงานให้
มีธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่
สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายใต้ก�ำกับของ
ประธานรัฐสภา ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าว ได้มกี ารศึกษา
เรื่องธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการท�ำการศึกษารวบรวม
วรรณกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งธรรมาภิบาลรวมทัง้ ทีม่ ผี ศู้ กึ ษาไว้ทงั้
ในและต่างประเทศ เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในเรือ่ งธรรมาภิบาล การพัฒนา
ตัวชีว้ ดั ธรรมาภิบาลอันสอดคล้องกับกฎหมายไทย การสร้างเครือ่ งมือเพือ่
ช่วยในการน�ำมาทดสอบประเมินความมีธรรมาภิบาลทีส่ ามารถใช้ได้จริง
ในระดับองค์กร อย่างไรก็ดี ด้วยสภาพสังคมทีม่ กี ารวิวฒ
ั น์อยูต่ ลอดเวลา
การศึกษาเรือ่ งดังกล่าวจึงต้องมีการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนา
แนวคิดใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ จึงน�ำมาสูก่ ารจัดท�ำ
ชุดหนังสือ “ตัวชีว้ ดั หลักธรรมาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย” นี้
สถาบันพระปกเกล้า ต้องขอขอบคุณนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านธรรมาภิบาลในสาขาต่างๆ ที่สร้างผลงานนี้ขึ้น โดยคาดหวังว่า
จะเป็นค�ำตอบและหนทางทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามมีธรรมาภิบาลของสังคมไทย
ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเล่มนี้จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแพร่หลักการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันได้

ศาตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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บทน�ำ
หลักนิติธรรม (The Rule of Law) ในฐานะที่เป็นหลักพื้นฐาน
ของบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย แม้ว่าจะมีข้อถกเถียงในทางวิชาการ
ว่า “หลักนิติธรรม” (Rule of Law) กับ “หลักนิติรัฐ” (Rechtsstaat) เป็น
หลักการเดียวกันหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามพัฒนาการของระบบกฎหมาย
ในปัจจุบันภายใต้ระบบโลกาภิวัฒน์ (Globalization) มีส่วนส�ำคัญท�ำให้
“หลักนิตธิ รรม” และ “หลักนิตริ ฐั ” พัฒนามาสูก่ ารมีหลักการร่วมกันของ
บรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย คงทิ้งไว้เฉพาะลักษณะที่เป็นพัฒนาการ
ในทางประวัติศาสตร์ของแต่ละระบบที่ไม่ใช่สาระส�ำคัญของการเป็น
หลั ก การพื้ น ฐานของรั ฐ เสรี ป ระชาธิ ป ไตย เช่ น การมี ร ะบบศาลคู ่
หรือระบบศาลเดี่ยว หรือการอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเดียวกันหรือ
มีระบบกฎหมายที่แยกตามลักษณะของกฎหมาย เช่น ระบบกฎหมาย
เอกชน ระบบกฎหมายมหาชน เป็นต้น ตัวอย่างสองประการข้างต้น
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เป็นข้อแตกต่างระหว่าง “หลักนิตธิ รรม” กับ “หลักนิตริ ฐั ” แต่การทีร่ ฐั ใดรัฐหนึง่
ใช้ระบบศาลหรือระบบกฎหมายเช่นใดย่อมไม่มีนัยส�ำคัญว่ารัฐนั้นๆ
ไม่ถือ “หลักนิติธรรม” หรือ “หลักนิติรัฐ” สิ่งเหล่านี้จึงเป็นพัฒนาการ
ในทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ ส่วนหลักการที่เป็นแก่นสาระส�ำคัญ
ของนิติธรรมหรือนิติรัฐได้น�ำไปสู่การรับรองคุ้มครองโดยกติการะหว่าง
ประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ หลักการคุ้มครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน, หลั ก ไม่ มี ค วามผิ ด และไม่ มี โ ทษโดยไม่ มี ก ฎหมาย
หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา เป็นต้น หลักการเหล่านี้ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นหลักการพืน้ ฐานของบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย ซึง่ มี
ความมุ่งหมายเพื่อจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจของรัฐและมุ่งคุ้มครองบุคคล
จากการใช้อำ� นาจของรัฐทัง้ หลาย ดังนัน้ รัฐทีป่ กครองโดยกฎหมายทัง้ หลาย
ไม่ว่าจะเรียกว่า “นิติธรรม” หรือ “นิติรัฐ” สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาระส�ำคัญ
ทีท่ กุ ฝ่ายล้วนยอมรับและเป็นเกณฑ์สำ� คัญของการใช้อำ� นาจรัฐในแต่ละรัฐ
ของบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย
ระบบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ของไทยเป็นระบบทีว่ างพืน้ ฐาน
แนวความคิดแบบ “หลักนิตธิ รรม” ตาม “หลักนิตริ ฐั ”1 (Rechtsstaat) ของ
ระบบซีวิลลอว์ในภาคพื้นยุโรป ดังนั้น การตีความค�ำว่า “หลักนิติธรรม”
ตามที่ปรากฏในมาตรา 3 วรรค 2 จึงต้องตีความไปในทิศทางดังกล่าว
ซึ่งย่อมหมายความว่า หลักนิติธรรมเป็นหลักการพื้นฐานส�ำคัญของ

จากเหตุผลดังกล่าวในหนังสือของผูเ้ ขียน ใน บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมาย
มหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ “เกณฑ์” จ�ำกัดอ�ำนาจรัฐ, พิมพ์ครั้งที่ 2,
ส�ำนักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, กรุงเทพฯ 2561, จึงใช้คำ� ว่า “หลักนิตธิ รรม/นิตริ ฐั ” ในความหมาย
ที่เป็นหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
1

9

รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดของการใช้อ�ำนาจรัฐ หรือเป็นข้อผูกพัน
ของการใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหลาย การใช้อ�ำนาจรัฐที่ละเมิดหรือฝ่าฝืน
หลักนิตธิ รรมย่อมส่งผลต่อปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำ
นั้นๆ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2561)
ในการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จ ะได้ ก ล่ า วถึ ง ประเด็ น ดั ง ต่ อ ไปนี้
1. หลักนิตธิ รรมในฐานะ “เกณฑ์” ในการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐ 2. หลักนิตธิ รรม
ในฐานะเป็นหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” 3. หลักนิติธรรม
ในฐานะหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” กับองค์กรฝ่ายปกครอง
หรือองค์กรที่จัดท�ำบริการสาธารณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลั ก นิ ติ ธ รรมในฐานะ “เกณฑ์ ” ในการจ� ำ กั ด
อ�ำนาจรัฐ
จากการศึกษาสาระส�ำคัญของหลักนิตธิ รรม ผูศ้ กึ ษาได้พจิ าณา
สาระส�ำคัญของหลักนิตธิ รรมแล้วอาจแบ่งสาระส�ำคัญของหลักนิตธิ รรม
ได้ 6 กลุ่ม ดังนี้ คือ 1.1 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “หลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” 1.2 หลักนิตธิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์”
ในการจัดองค์กรของรัฐ 1.3 หลักนิตธิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์” ในการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน 1.4 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์”
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1.5 หลักนิติธรรมในฐานะ
ที่เป็น “เกณฑ์” เกี่ยวกับโทษทางอาญาและความรับผิดทางอาญา
1.6 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการตรากฎหมาย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2561)
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1.1 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “หลักความเป็นกฎหมาย
สู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ ” หลั ก นิ ติ รั ฐ ในฐานะที่ เ ป็ น หลั ก การ

พื้ น ฐานของรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ท� ำ ให้ ห ลั ก นิ ติ รั ฐ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไปด้วย ซึ่งมีหลักการ
ส�ำคัญ ดังนี้ (1) หลักว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
(2) หลั ก การควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมาย
(3) หลักความผูกพันต่อรัฐธรรมนูญขององค์กรนิติบัญญัติ
1.2 หลั ก นิ ติ ธ รรมในฐานะที่ เ ป็ น “เกณฑ์ ” ในการจั ด
องค์กรของรัฐ มีหลักการที่ส�ำคัญ คือ (1) หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ

(2) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ (3) หลักห้ามมิให้จัดตั้ง
ศาลพิเศษ
1.3 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชน มีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้ (1) หลักความผูกพัน

โดยตรงต่อสิทธิเสรีภาพขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ (2) หลักการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ (3) หลักความเสมอภาคของบุคคล
และหลักห้ามมิให้เลือกปฏิบัติ (4) หลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
ในกระบวนพิจารณา (5) หลักความรับผิดของรัฐ
1.4 หลักนิตธ
ิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์” ในการปฏิบต
ั ง
ิ าน
่ องรัฐ มีหลักการทีส่ ำ� คัญ ดังนี้ (1) หลักความผูกพัน
ของเจ้าหน้าทีข

ต่อกฎหมายขององค์กรของรัฐ (2) หลักความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท�ำของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง (3) หลักความรับผิดของรัฐ
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1.5 หลั ก นิ ติ ธ รรมในฐานะที่เ ป็ น “เกณฑ์ ” เกี่ ย วกั บ โทษ
ทางอาญาและความรับผิดทางอาญา มีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้

(1) หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง (2) หลักการห้ามลงโทษซ�้ำ (3) หลัก
การรับผิดต่อการกระท�ำของตนทีค่ วรแก่การต�ำหนิ (4) หลักข้อสันนิษฐาน
เกี่ยวกับความเป็นผู้บริสุทธิ์ (5) หลักการห้ามการบังคับให้กล่าวร้าย
ตนเอง (6) หลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จ�ำเลย (7) หลัก
การคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา (8) หลักการชดเชยค่าเสียหายให้แก่
ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�ำอันมิชอบของรัฐ
1.6 หลักนิตธิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์” ในการตรากฎหมาย

มีหลักการทีส่ ำ� คัญ ดังนี้ (1) หลักความได้สดั ส่วนหรือหลักความพอสมควร
แก่เหตุ (2) หลักความมัน่ คงของกฎหมาย (3) หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผล
ย้อนหลัง (4) หลักความแน่นอนชัดเจนของกฎหมาย (5) หลักการคุม้ ครอง
ความสุจริตของบุคคล
การสังเคราะห์สาระส�ำคัญในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์” ในการตรวจสอบ
การกระท�ำขององค์กรของรัฐดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการสังเคราะห์ทมี่ ี
ความเห็นสอดคล้องกันในสาระส�ำคัญหลัก แต่อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียด
อาจมีความเห็นทีแ่ ตกต่างกัน แต่หากดูในความมุง่ หมายของหลักนิตริ ฐั แล้ว
หลักการย่อยที่นักกฎหมายมหาชนของเยอรมันเสนอนั้นล้วนแต่เป็น
หลักการทีม่ งุ่ หมายเพือ่ การจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐ ซึง่ อาจนับได้วา่ เป็นหลักการ
อันเป็นสาระส�ำคัญของหลักนิติธรรมได้ แต่อย่างไรก็ตาม หลักการย่อย
ของหลักนิตธิ รรม/นิตริ ฐั อาจมีลกั ษณะพลวัตร ซึง่ ในอนาคตอาจมีหลักการ
ทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ ยกสถานะมาเป็นหลักการส�ำคัญในฐานะทีเ่ ป็นหลักการย่อย
ของหลักนิตธิ รรม/นิตริ ฐั ได้ แต่หลักการเช่นว่านัน้ จะต้องมีความแน่นอน
ชัดเจนว่าหลักการนั้นมีสาระส�ำคัญอย่างไร มิใช่เป็นเพียงข้อเรียกร้อง
เพือ่ ให้เกิดกฎหมายทีด่ ี แต่ตอ้ งเป็นหลักการทีห่ ากละเมิดแล้วย่อมส่งผล
ต่อความสมบูรณ์ของกฎหมาย หรือการกระท�ำของรัฐนั้นๆ
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2. หลั ก นิ ติ ธ รรมในฐานะเป็ น หลั ก การย่ อ ยของ
“หลักธรรมาภิบาล”
“หลั ก ธรรมาภิ บ าล” (good governance) ประกอบด้ ว ย
หลักการย่อย 6 หลัก คือ (1) หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) (2) หลักคุณธรรม
และจริยธรรม (Virtue and Ethics) (3) หลักความโปร่งใส (Transparency)
(4) หลักการมีสว่ นร่วม (Participation) (5) หลักส�ำนึกรับผิดชอบ (Accountability) และ (6) หลักความคุม้ ค่า (Value for money) ดังนัน้ เมือ่ กล่าวถึง
“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) อาจให้ความหมายได้หลายมิติ
กล่าวคือ “หลักธรรมาภิบาล” (good governance) ในความหมายอย่างกว้าง
ย่อมหมายถึง หลักธรรมาภิบาลทีเ่ กีย่ วกับภาครัฐโดยรวมทัง้ หมด โดยไม่
จ�ำแนกแยกแยะมาทีภ่ ารกิจใดภารกิจหนึง่ ของรัฐ หรือองค์กรใดองค์กรหนึง่
ของรัฐ หรืออาจให้ความหมายถึง “หลักธรรมาภิบาล” (good governance)
ในความหมายอย่างแคบทีห่ มายถึง หลักในการบริหารจัดการทีด่ ใี นภารกิจ
ของรัฐด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือหลักการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรของรัฐองค์กรใดองค์กรหนึง่ โดยเฉพาะ ซึง่ ย่อมมีรายละเอียด
ที่แตกต่างกันไปตามภารกิจขององค์กรของรัฐนั้นๆ
ข้อพิจารณาดังกล่าวข้างต้นทีเ่ กีย่ วกับ “หลักธรรมาภิบาล” (good
governance) ในความหมายอย่างกว้างหรือในความหมายอย่างแคบ
ดังกล่าวข้างต้นนั้น มีความส�ำคัญอย่างโดยเฉพาะต่อการพิจารณาถึง
หลักนิติธรรม (Rule of Law) เพราะหลักนิติธรรม (Rule of Law)
ในฐานะที่ เ ป็ น หลั ก การย่ อ ยของ “หลั ก ธรรมาภิ บ าล” นั้ น โดยที่
หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) เป็นหลักการพืน้ ฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น หลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยตัว
ของมันเองย่อมมีผลผูกพันต่อองค์กรของรัฐทั้งสิ้น แต่การผูกพันของ
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องค์กรของรัฐต่อหลักนิติธรรม (Rule of Law) นั้นย่อมมีความผูกพัน
แตกต่างกันไปตามภาระหน้าทีข่ ององค์กรของรัฐแต่ละองค์กร กล่าวคือ
ผูกพันการท�ำภารกิจขององค์กรของรัฐเหล่านัน้ ซึง่ อาจแยกออกเป็น ภารกิจ
ในทางนิติบัญญัติ, ภารกิจในทางบริหาร หรือภารกิจในทางตุลาการ
ดังนั้น การผูกพันของหลักนิติธรรม (Rule of Law) ต่อองค์กรของรัฐ
ที่ ท� ำ ภารกิ จ แตกต่ า งกั น จึ ง ผู ก พั น ต่ อ หลั ก นิ ติ ธ รรม (Rule of Law)
ในลักษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
2.1 ภารกิจในทางนิติบัญญัติ หรือภารกิจในการตรากฎหมาย

องค์กรที่ใช้อ�ำนาจในการตรากฎหมาย (legislative power) ก็คือองค์กร
ที่ใช้อ�ำนาจของรัฐสภาในการตรากฎหมาย ลักษณะการใช้อ�ำนาจของ
รัฐสภาในการตรากฎหมายจึงเป็นการวางกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็น
การทั่วไปเพื่อใช้บังคับกับบุคคลในสังคม กฎหมายที่จะตราออกมาใช้
บังคับกับบุคคลในสังคมจึงมีขอ้ จ�ำกัดหลายประการทีร่ ฐั สภาจะต้องค�ำนึง
ถึงในการตรากฎหมายทั้งหลาย หากน�ำหลักนิติธรรม/นิติรัฐในฐานะ
ที่เป็น “เกณฑ์” ในการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐดังที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 1
มาพิจารณากับการท�ำภารกิจในทางนิติบัญญัติแล้ว “เกณฑ์” ต่อไปนี้
เป็น “เกณฑ์” ที่จะน�ำมาใช้ภารกิจในการตรากฎหมาย
2.1.1 หลักนิตธิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “หลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ” หลักนิตริ ฐั ในฐานะทีเ่ ป็นหลักการพืน
้ ฐานของ

รัฐธรรมนูญ จึงท�ำให้หลักนิตริ ฐั เป็นส่วนหนึง่ ของหลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญไปด้วย ซึ่งมีหลักการส�ำคัญ ดังนี้ (1) หลักว่าด้วย
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (2) หลักการควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (3) หลักความผูกพันต่อรัฐธรรมนูญของ
องค์กรนิติบัญญัติ
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2.1.2 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจัด
องค์กรของรัฐ

มีหลักการที่ส�ำคัญ คือ (1) หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
(2) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ (3) หลักห้ามมิให้จัดตั้ง
ศาลพิเศษ
2.1.3 หลักนิตธิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์” ในการคุม
้ ครอง
สิ ทธิของประชาชน

มีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้ (1) หลักความผูกพัน
โดยตรงต่อสิทธิเสรีภาพขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ (2) หลักการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ (3) หลักความเสมอภาคของบุคคล
และหลักห้ามมิให้เลือกปฏิบัติ (4) หลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
ในกระบวนพิจารณา (5) หลักความรับผิดของรัฐ
2.1.4 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” เกี่ยวกับ
โทษทางอาญาและความรับผิดทางอาญา

มีหลักการทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
(1) หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง (2) หลักการห้ามลงโทษซ�้ำ (3) หลัก
การรับผิดต่อการกระท�ำของตนทีค่ วรแก่การต�ำหนิ (4) หลักข้อสันนิษฐาน
เกีย่ วกับความเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ (5) หลักการห้ามการบังคับให้กล่าวร้ายตนเอง
(6) หลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำ� เลย (7) หลักการคุม้ ครอง
ผู้เสียหายในคดีอาญา (8) หลักการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากการกระท�ำอันมิชอบของรัฐ
2.1.6 หลักนิตธ
ิ รรมในฐานะทีเ่ ป็น “เกณฑ์” ในการตรา
กฎหมาย

มีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้ (1) หลักความได้สัดส่วนหรือ
หลักความพอสมควรแก่เหตุ (2) หลักความมัน่ คงของกฎหมาย (3) หลักห้าม
มิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง (4) หลักความแน่นอนชัดเจนของกฎหมาย
(5) หลักการคุ้มครองความสุจริตของบุคคล
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ความหมายของความผูกพันขององค์กรทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการตรา
กฎหมายต่อหลักดังกล่าวข้างต้นหมายความว่า หากองค์กรนิติบัญญัติ
ตรากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขัดต่อหลักดังกล่าวข้างต้นย่อมมีผลเป็น
การขัดต่อ “หลักนิตธรรม” และท�ำให้กฎหมายฉบับนัน้ ขัดต่อ “หลักความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” ซึง่ อยูภ่ ายใต้การควบคุมตรวจสอบ
ของศาลรัฐธรรมนูญและหากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยว่ากฎหมาย
ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายฉบับนัน้ ย่อมไม่มผี ลทีจ่ ะใช้บงั คับได้
2.2 ภารกิจในทางบริหาร หรือภารกิจในการบังคับใช้กฎหมาย

องค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจในการบังคับใช้กฎหมายคือองค์กรฝ่ายบริหาร (executive
power) ซึง่ อาจแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ก. รัฐบาล (government) ซึง่ เป็น
บุคลากรฝ่ายการเมือง และ ข. องค์กรฝ่ายปกครอง (administrative
organs) ซึง่ เป็นบุคลากรฝ่ายประจ�ำ ภารกิจในการบังคับใช้กฎหมายเอง
จึงเป็นภารกิจทีเ่ ป็นการใช้อำ� นาจเหนือประชาชนหรือทีเ่ รียกว่า “อ�ำนาจ
มหาชน” เหตุผลที่องค์กรฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองมีอ�ำนาจเหนือ
ประชาชนเพราะการกระท�ำขององค์กรเหล่านีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครอง
“ประโยชน์สาธารณะ” แต่อย่างไรก็ตาม การท�ำภารกิจของฝ่ายบริหารหรือ
ฝ่ายปกครองนัน้ มิได้มลี กั ษณะทีเ่ ป็นการใช้อำ� นาจเหนือประชาชนเท่านัน้
ภารกิจของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองจ�ำนวนไม่น้อยที่เป็นภารกิจ
ในทางทีจ่ ะช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ
ในยามที่เกิดภัยพิบัติสาธารณะหรือเกิดจากโรคระบาด หรือการให้
การช่วยเหลือสงเคราะห์ต่อผู้ยากไร้ เป็นต้น กล่าวโดยสรุป ภารกิจ
ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองจึงเป็นภารกิจที่เกี่ยวพันกับประชาชน
ตัง้ แต่เกิดจนตาย ลักษณะของการด�ำเนินการมีลกั ษณะตัง้ แต่การใช้อำ� นาจ
เหนือฝ่ายเดียวในการออกกฎเกณฑ์เพือ่ ใช้บงั คับ จนไปถึงการออกค�ำสัง่
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ต่างๆ เพื่อใช้บังคับกับบุคคลหรือกับสังคม นอกจากนี้ยังอาจมีลักษณะ
เป็นการให้ความช่วยเหลือ ให้ความสงเคราะห์ หรือให้การสนับสนุน
การด�ำเนินการต่างๆ ของประชาชน
หากน�ำหลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจ�ำกัด
อ�ำนาจรัฐดังที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 1 มาพิจารณากับการท�ำภารกิจ
ในทางบริหารแล้ว “เกณฑ์” ต่อไปนีเ้ ป็น “เกณฑ์” ทีจ่ ะน�ำมาใช้ภารกิจของ
ฝ่ายบริหาร คือ หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้ (1) หลักความผูกพัน
ต่อกฎหมายขององค์กรของรัฐ (2) หลักความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท�ำของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง (3) หลักความรับผิดของรัฐ
2.3 ภารกิจในทางตุลาการ หรือภารกิจในการพิพากษาอรรถคดี

องค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจนีค้ อื องค์กรตุลาการ (judicial power) ซึง่ องค์กรตุลาการ
อาจแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลยุติธรรม,
ศาลปกครอง, ศาลทหาร เป็นต้น หากน�ำหลักนิตธิ รรม/นิตริ ฐั ในฐานะทีเ่ ป็น
“เกณฑ์” ในการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐดังทีก่ ล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 1 มาพิจารณา
กับการท�ำภารกิจในทางตุลาการแล้ว “เกณฑ์” ต่อไปนีเ้ ป็น “เกณฑ์” ทีจ่ ะน�ำ
มาใช้ภารกิจของฝ่ายตุลาการ คือ
2.3.1 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการจัด
องค์กรของรัฐ

มีหลักการที่ส�ำคัญ คือ (1) หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
(2) หลักความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ (3) หลักห้ามมิให้จัดตั้ง
ศาลพิเศษ
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2.3.2 หลักนิติธรรมในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ

ซึ่ งมี ห ลัก การที่ส� ำ คั ญ ดั งนี้
(1) หลักความผูกพันต่อกฎหมายขององค์กรของรัฐ (2) หลักความชอบ
ด้ ว ยกฎหมายของการกระท� ำ ของฝ่ า ยตุ ล าการและฝ่ า ยปกครอง
(3) หลักความรับผิดของรัฐ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การพิจารณาหลักนิติธรรม (Rule
of Law) ในฐานะที่เป็นหลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” (good
governance) จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องแยกตามภารกิจของรัฐ
ดังกล่าวแล้วข้างต้น เพราะหลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักที่มี
ผลบังคับผูกพันโดยตัวของมันเองอยูแ่ ล้ว ซึง่ หมายความว่าย่อมมีผลท�ำให้
การกระท�ำทัง้ หลายทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักนิตธิ รรม (Rule of Law) นัน้ ย่อมเป็น
การกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบ
โดยองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นๆ ได้ เช่น การตรากฎหมาย
ของฝ่ายนิติบัญญัติย่อมถูกควบคุมตรวจสอบได้โดยศาลรัฐธรรมนูญ
การกระท�ำของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองย่อมอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ตรวจสอบของศาลปกครองหรือศาลยุตธิ รรมแล้วแต่กรณี หรือหากเป็น
การกระท�ำในทางตุลาการย่อมอยู่ภายใต้การถูกควบคุมตรวจสอบได้
โดยศาลทีเ่ หนือกว่า หรืออาจสรุปได้วา่ “หลักนิตธิ รรม” นัน้ มีสถานะเป็น
หลักพื้นฐานของการปกครองและยังมีสถานะเป็นหลักพื้นฐานในทาง
รัฐธรรมนูญด้วย การกระท�ำใดๆ ของรัฐที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม/
นิติรัฐ ย่อมเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญด้วยนั่นเอง
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3 . ห ลั ก นิ ติ ธ ร ร ม ใ น ฐ า น ะ ห ลั ก ก า ร ย่ อ ย ข อ ง
“หลักธรรมาภิบาล” กับองค์กรฝ่ายปกครองหรือ
องค์กรที่จัดท�ำบริการสาธารณะ
“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) หรือหลักการบริหาร
จัดการทีด่ นี นั้ ย่อมมีความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการใช้อำ� นาจของฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายปกครอง เพราะการใช้อำ� นาจของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองนัน้
มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ประชาชนตัง้ แต่เกิดจนตาย และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ทีเ่ กีย่ วกับภารกิจของรัฐสมัยใหม่2 และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การที่
หลายรัฐพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ ซึ่งรัฐเข้ามามีบทบาทต่อ
การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งแต่คลอด การศึกษาเล่าเรียน
การดูแลสุขภาพ การมีงานท�ำ ไปจนถึงการดูแลหลังวัยเกษียณ ดังนั้น
บทบาทของรัฐโดยเฉพาะฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้อง
สัมพันธ์กบั ประชาชนมากมายขนาดนี้ การบริหารจัดการของรัฐในภารกิจ
เหล่านีย้ อ่ มเรียกร้อง “หลักธรรมาภิบาล” (good governance) เป็นอย่างยิง่
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การท�ำภารกิจของรัฐของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองดังกล่าว
น�ำไปสูก่ ารตอบสนองความผาสุกของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง ในหั ว ข้ อ นี้ จ ะได้ ถึ ง 3.1 หลั ก นิ ติ ธ รรมที่ น� ำ มาใช้ กั บ ฝ่ า ยบริ ห าร
หรือฝ่ายปกครอง 3.2 การพัฒนาตัวชี้วัดของหลักนิติธรรมในฐานะ
“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) ที่น�ำมาใช้กับฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายปกครอง โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้

แตกต่างจากภารกิจของรัฐสมัยเก่าทีเ่ รียกว่า “รัฐเฝ้ายาม” ซึง่ รัฐมีภาระหน้าทีห่ ลัก
อยู่ 2 ประการ คือ ก. ดูแลการรุกรานจากภายนอกประเทศ ข. ดูแลความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ
2
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3.1 หลั ก นิ ติ ธ รรม ที่ น� ำ มาใช้ กั บ องค์ ก รฝ่ า ยปกครอง
หรือองค์กรที่จัดท�ำบริการสาธารณะ

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 2 ว่าการน�ำหลักนิติธรรมมา
ใช้กับอ�ำนาจรัฐนั้นจ�ำเป็นจะต้องแยกตามภารกิจของรัฐ กล่าว ภารกิจ
ในการตรากฎหมาย, ภารกิจในการบังคับใช้กฎหมาย หรือภารกิจในการ
พิพากษาอรรถคดี ซึง่ ตามหัวข้อนีเ้ ป็นการน�ำหลักนิตธิ รรมทีน่ ำ� มาใช้กบั
ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง หรือภารกิจในการบังคับใช้กฎหมายนัน่ เอง
ส�ำหรับ “เกณฑ์” ที่จะน�ำมาใช้ภารกิจของฝ่ายบริหาร คือ หลักนิติธรรม
ในฐานะที่เป็น “เกณฑ์” ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมี
หลักการทีส่ ำ� คัญ ดังนี้ 3.1.1 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำ
ของฝ่ายปกครอง และ 3.1.2 หลักความรับผิดของรัฐ โดยมีขอ้ พิจารณา
ดังนี้ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2561, น. 117 – น. 132)
3.1.1 หลักการกระท�ำทางปกครองต้องความชอบด้วย
กฎหมาย

หลักการกระท�ำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายเป็น
หลักการส�ำคัญในทางกฎหมายปกครอง ซึ่งประกอบด้วยหลักส�ำคัญ
ดังนี้ (1) หลักความมาก่อนของกฎหมาย (2) หลักเงื่อนไขของกฎหมาย
หรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ (3) หลักการควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง
(1) หลักความมาก่อนของกฎหมาย ข้อพิจารณา
เกี่ยวกับ “หลักความมาก่อนของกฎหมาย” มีข้อพิจารณา 2 ประการ
คือ (1.1) ความหมายของ “หลักความมาก่อนของกฎหมาย” และ
(1.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้
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(1.1) ความหมายของ “หลักความมาก่อนของ
กฎหมาย” “หลักความมาก่อนของกฎหมาย” หมายความว่า การกระท�ำ
ของรัฐในรูปของบทบัญญัตขิ องกฎหมายทัง้ หลายอยูใ่ นล�ำดับทีเ่ หนือกว่า
การกระท�ำของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองทัง้ หลาย ดังนัน้ การกระท�ำ
ของรัฐ (การกระท�ำของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง) ทัง้ หลายจึงไม่อาจ
ขัดแย้งกับกฎหมายได้ หลักนี้เรียกร้องในทางปฏิเสธว่าการกระท�ำ
ของฝ่ายปกครองหรือมาตรการอันใดอันหนึง่ ของฝ่ายปกครองจะขัดแย้ง
กับกฎหมายทีม่ อี ยูไ่ ม่ได้ หากการกระท�ำของฝ่ายปกครองหรือมาตรการ
อันใดอันหนึง่ ขัดแย้งกับกฎหมาย การกระท�ำทางปกครองหรือมาตรการ
ของฝ่ายปกครองนั้นย่อมเป็นการกระท�ำหรือมาตรการที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งสามารถถูกยกเลิกเพิกถอนได้
“หลักความมาก่อนของกฎหมาย” เป็นหลักการ
ที่เชื่อมโยงกับหลักการจัดองค์กรดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น กล่าวคือ
ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย
จึงมีความชอบธรรมทีจ่ ะตรากฎหมายมาใช้บงั คับในสังคมได้ และมีอำ� นาจ
ในการตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ตามเงือ่ นไข
ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ในขณะที่องค์กรฝ่ายปกครองเป็นองค์กร
ที่มิได้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนโดยตรง แต่เป็นองค์กรที่มาจาก
การแต่งตั้งของฝ่ายบริหาร องค์กรฝ่ายปกครองจึงต้องถูกผูกพันต่อ
กฎหมายที่ออกโดยองค์กรที่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย
ผลของความผูกพันต่อกฎหมายขององค์กร
ฝ่ายปกครองเป็นผลท�ำให้การกระท�ำทางปกครองเป็นการกระท�ำที่ถูก
ควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรต่างๆ ทีม่ อี ำ� นาจในการตรวจสอบการกระท�ำ
ของฝ่ายปกครองได้และน�ำมาสูก่ ารยกเลิกเพิกถอนการกระท�ำทางปกครอง
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ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
จากการกระท�ำของฝ่ายปกครอง หลักดังกล่าวจึงเป็นการแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของสามอ�ำนาจ กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมาย
ฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองใช้บังคับกฎหมาย ในขณะที่ฝ่ายตุลาการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการกระท�ำของฝ่ายปกครองเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนจากการกระท�ำของฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองจึงเป็นส่วนรวม
ของการกระท�ำที่เป็นการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายที่อาจกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน
(1.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้
ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้มีความหมาย 2 ประการ คือ
ก. กฎหมายลายลักษณ์อักษร และ ข. หลักกฎหมายทั่วไป
ก. กฎหมายลายลักษณ์อกั ษร หมายถึง
กฎหมายลายลักษณ์อักษรทั้งหมดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ได้แก่
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และ
กฎหมายล�ำดับรองทั้งหลาย
ข. หลั ก กฎหมายทั่ ว ไป หมายถึ ง
หลักพื้นฐานในทางกฎหมายโดยเฉพาะหลักพื้นฐานในทางกฎหมาย
ปกครองทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระบบกฎหมายนัน้ ๆ อันน�ำมาสูข่ อ้ จ�ำกัด
ของฝ่ายปกครองในอันทีจ่ ะไม่กระท�ำการให้ขดั แย้งกับหลักดังกล่าว เช่น
หลักการกระท�ำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย, หลักความได้สดั ส่วน
หรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ, หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่
เป็นต้น
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(2) หลักเงือ่ นไขของกฎหมายหรือหลักไม่มกี ฎหมาย
ไม่ มี อ� ำ นาจ การพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ หลั ก เงื่ อ นไขของกฎหมายหรื อ
หลักไม่มกี ฎหมายไม่มอี ำ� นาจ มีขอ้ พิจารณา 2 ประการ คือ (2.1) ความหมาย
ของหลักเงื่อนไขของกฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ และ
(2.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้
(2.1) ความหมายของหลั ก เงื่ อ นไขของ
กฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ
หลักเงือ่ นไขของกฎหมายหรือหลักไม่มกี ฎหมาย
ไม่มอี ำ� นาจเป็นหลักทีเ่ รียกร้องทีแ่ ตกต่างไปจาก “หลักความมาก่อนของ
กฎหมาย” กล่าวคือ หลักความมาก่อนของกฎหมายเป็นหลักทีเ่ รียกร้อง
ในทางปฏิเสธมิให้การกระท�ำทางปกครองขัดแย้งกับกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยู่
ในขณะที่หลักเงื่อนไขของกฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ
เป็นหลักที่เรียกร้องว่า ฝ่ายปกครองจะมีอ�ำนาจในการกระท�ำอย่างใด
อย่างหนึง่ ได้ตอ่ เมือ่ มีกฎหมายให้อำ� นาจฝ่ายปกครองกระท�ำการดังกล่าวได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท�ำที่อาจกระทบต่อสิทธิของประชาชน
หากการกระท�ำของฝ่ายปกครองหรือมาตรการอันใดอันหนึ่งซึ่งกระทบ
ต่อสิทธิของประชาชนโดยปราศจากกฎหมายที่ให้อ�ำนาจในการกระท�ำ
ดังกล่าว การกระท�ำของฝ่ายปกครองเช่นนั้นย่อมเป็นการไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะปราศจากอ�ำนาจในทางกฎหมาย ในความหมายนี้
กฎหมายจึงเป็นทั้งที่มาของอ�ำนาจ และในขณะเดียวกันก็เป็นข้อจ�ำกัด
การใช้อ�ำนาจของฝ่ายปกครองในขณะเดียวกันด้วย
หากพิจารณาหลักเงื่อนไขของกฎหมายหรือ
หลักไม่มกี ฎหมายไม่มอี ำ� นาจในแง่ความสัมพันธ์เชิงองค์กรแล้วจะเห็นได้
ว่า ฝ่ายปกครองซึง่ เป็นองค์กรทีม่ ไิ ด้มคี วามชอบธรรมในทางประชาธิปไตย
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ที่เชื่อมกับประชาชนโดยตรง นอกจากไม่มีอ�ำนาจกระท�ำการใดๆ
ที่เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายแล้ว ฝ่ายปกครองยังไม่มีอ�ำนาจกระท�ำ
การใดๆ ทีไ่ ปกระทบสิทธิของประชาชน แต่อำ� นาจดังกล่าวเป็นอ�ำนาจ
ขององค์กรนิติบัญญัติ เพื่อการนี้องค์กรนิติบัญญัติจึงต้องเขียนให้
อ�ำนาจฝ่ายปกครองให้สามารถกระท�ำการเช่นนั้นได้ทั้งนี้ตามเงื่อนไข
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ กรณีนยี้ อ่ มแสดงให้เห็นได้วา่ ฝ่ายปกครองเป็นเพียง
เครื่องมือในการด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้
(2.2) ความหมายของ “กฎหมาย” ตามหลักนี้
“กฎหมาย” ตามหลักเงือ่ นไขของกฎหมายหรือ
หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ นั้นแตกต่างไปจาก “หลักความมาก่อน
ของกฎหมาย” เพราะทั้ ง สองหลั ก มี ค วามมุ ่ ง หมายที่ แ ตกต่ า งกั น
หลักความมาก่อนของกฎหมายเป็นหลักที่เรียกร้องในลักษณะที่เป็น
การจ�ำกัดการใช้อำ� นาจของฝ่ายปกครอง จึงเรียกร้องไม่ให้ขดั ต่อกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรและหลักกฎหมายทั่วไป ในขณะที่หลักเงื่อนไขของ
กฎหมายหรือหลักไม่มกี ฎหมายไม่มอี ำ� นาจ เรียกร้องว่า การกระท�ำของ
ฝ่ายปกครองทีจ่ ะกระท�ำการในเรือ่ งทีไ่ ปกระทบสิทธิประชาชนจะต้องมี
กฎหมายให้อ�ำนาจ ดังนั้น “กฎหมาย” ในที่นี้จึงมีความหมายแคบกว่า
“กฎหมาย” ตามหลักความมาก่อนของกฎหมาย โดย “กฎหมาย” ตาม
หลักเงือ่ นไขของกฎหมายหรือหลักไม่มกี ฎหมายไม่มอี ำ� นาจ หมายเฉพาะ
กฎหมายตามแบบพิธี หรือกฎหมายทีต่ ราออกมาโดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ท่านัน้
ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วข้างต้นว่า การกระท�ำทีจ่ ะไปกระทบสิทธิประชาชนนัน้
โดยแท้แล้วมิใช่อำ� นาจของฝ่ายปกครอง แต่เป็นอ�ำนาจของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ งึ ต้องเขียนให้อำ� นาจฝ่ายปกครองกระท�ำการ
ดังกล่าวได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
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ในที่ นี้ จ ะขอยกตั ว อย่ า งค� ำ พิ พ ากษาของ
ศาลปกครองที่ ไ ด้ พิ พ ากษาเกี่ ย วกั บ หลั ก เงื่ อ นไขของกฎหมายหรื อ
หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ ดังนี้
• การกระท�ำทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
ต้องกระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจในกรณี
ที่กฎหมายก�ำหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ�ำนาจ
กระท� ำ การเรื่ อ งใดไว้ เ ป็ น การเฉพาะแล้ ว
การกระท�ำทางปกครองในเรือ่ งดังกล่าวจะต้อง
กระท� ำ โดยเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ นั้ น เจ้ า หน้ า ที่ อื่ น
แม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นผู้มีอ�ำนาจ
เหนื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ นั้ น ก็ ไ ม่ อ าจกระท� ำ การ
ในเรื่องนั้นได้ ผู้มีอ�ำนาจสั่งให้มีการจัดท�ำ
บั ญ ชี เวลาการปฏิ บั ติ ง านไม่ ใช่ อ� ำ นาจของ
ประธานคณะกรรมการสิทธิฯ แต่เป็นอ�ำนาจ
ของเลขาธิการฯ จึงพิพากษาให้เพิกถอนค�ำสัง่
ดังกล่าว (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.229/2548)
• ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่ า งร้ า ยแรงกระท� ำ โดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ซึ่งไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย ย่อมเป็นค�ำสั่งที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลท�ำให้การด�ำเนิน
กระบวนการทางวินยั โดยอาศัยผลการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนดั ง กล่ า ว เช่ น
การมีมติและมีค�ำสั่งลงโทษผู้ที่ถูกสอบสวน
เป็นการด�ำเนินการทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย
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นายอ�ำเภอในฐานะผูก้ ำ� กับดูแลองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเป็นผูอ้ อกค�ำสัง่ ตัง้ กรรมการผูฟ้ อ้ งคดี
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล) (ค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.118/2551)
• แม้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายจะให้อ�ำนาจ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดปฏิบัติราชการแทนผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งอืน่ ได้ และผูน้ นั้ จะมอบหมายให้ผดู้ ำ� รง
ต�ำแหน่งอืน่ ปฏิบตั ริ าชการแทนต่อไปได้กต็ าม
แต่การจะมอบหมายต่อไปนัน้ หมายถึงกิจการ
ทัว่ ไปของหน่วยงานเท่านัน้ มิได้หมายความว่า
ผูร้ บั มอบอ�ำนาจจะใช้อำ� นาจทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นอ�ำนาจเฉพาะตัวของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งได้
การที่อธิการบดีมีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาขอกลับเข้ารับราชการของผู้ฟ้องคดี
โดยไม่มีอ�ำนาจ จึงเป็นการสร้างหลักเกณฑ์
การรั บ ผู ้ ข อกลั บ เข้ า รั บ ราชการขึ้ น มาใหม่
เมื่ อ คณะกรรมการดั ง กล่ า วได้ พิ จ ารณา
และมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ
จึงเป็นมติทไี่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.28/2548)
• การออกข้อก�ำหนดหรือระเบียบปฏิบัติของ
หน่วยงานทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
ของบุคคลในเรื่องใด ข้อก�ำหนดหรือระเบียบ
ดั ง กล่ า วจะต้ อ งสอดคล้ อ งและอยู ่ ภ ายใน
ขอบเขตของกฎหมายที่ให้อ�ำนาจด�ำเนินการ
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ในเรือ่ งนัน้ ๆ ดังนัน้ การก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง
บุคคลที่สมัครเข้ารับกราชการเป็นข้าราชการ
ทหารโดยไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุ
กลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529 ซึง่ เป็นระเบียบ
หลักในกรณีดังกล่าว จึงเป็นการก�ำหนดโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนือ่ งจากเป็นการก�ำหนด
คุ ณ สมบั ติ โ ดยไม่ มี อ� ำ นาจตามกฎหมาย
(ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.58/2550)
(3) หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท�ำทางปกครอง
หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำ
ทางปกครองนั้นถือว่าเป็นหลักดังกล่าวเป็นหลักที่เป็นศูนย์กลางในการ
ควบคุมฝ่ายปกครอง ซึง่ หมายความว่า องค์กรทีม่ อี ำ� นาจในการควบคุม
ตรวจสอบฝ่ายปกครองล้วนอ้างหลักความชอบด้วยกฎหมายเป็น “เกณฑ์”
ในการควบคุมได้เสมอ องค์กรที่มีอ�ำนาจในการควบคุมตรวจสอบฝ่าย
ปกครองมีหลากหลายองค์กร กล่าวคือ องค์กรภายในฝ่ายปกครอง
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา, ผู้ก�ำกับดูแล ขณะที่องค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง
ประกอบด้วย องค์กรทางการเมือง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรตุลาการ ด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่า การควบคุม
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครองจึงเป็นหลักเกณฑ์
ที่ส�ำคัญที่มีบทบาทในการตรวจสอบการกระท�ำทางปกครอง
ส�ำหรับเกณฑ์ในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระท�ำทางปกครองอาจแบ่งเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ 2 เกณฑ์
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(Hartmut Maurer, 1992) คือ (3.1) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง
วิธสี บัญญัตหิ รือในทางรูปแบบ และ (3.2) หลักความชอบด้วยกฎหมาย
ในทางสารบัญญัติหรือในทางเนื้อหา
(3.1) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง
วิธีสบัญญัติหรือในทางรูปแบบ หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง
วิธีสบัญญัติหรือในทางรูปแบบนั้น เป็นการพิจารณาในแง่ของอ�ำนาจ
หน้าที่ กระบวนการขั้นตอน แบบของการกระท�ำและการให้เหตุผลของ
ค�ำสัง่ ทางปกครอง เกณฑ์ในการตรวจสอบดังกล่าวมีการบัญญัตริ บั รอง
ไว้ในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึง่ ในทีน่ ี้
จะได้กล่าวถึงสาระส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้
ก. อ�ำนาจหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่ ข้อพิจารณา
เกี่ยวกับอ�ำนาจมีข้อพิจารณา 2 ประการ คือ ก.1) หลักว่าด้วยอ�ำนาจ
ก.2) หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่
ก.1) หลักว่าด้วยอ�ำนาจ การกระท�ำของ
เจ้าหน้าทีจ่ ะมีอำ� นาจกระท�ำการต่อเมือ่ มีกฎหมายให้อำ� นาจดังทีไ่ ด้กล่าว
แล้วข้างต้น ซึ่งการพิจารณาเกี่ยวกับอ�ำนาจของเจ้าหน้าที่ อาจแยก
พิจารณาออกเป็น การพิจารณาประเด็นเรื่อง “อ�ำนาจของหน่วยงาน”
มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้
• อ� ำ นาจในแง่ ภ ารกิ จ – เป็ น การ
พิจารณาว่าเรื่องนั้นๆ ส่วนงานใด
มีอ�ำนาจหน้าที่
• อ�ำนาจในแง่ล�ำดับชั้น – เป็นกรณี
ที่มีสายการบังคับบัญชา เป็นการ
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พิ จ ารณาว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ใดมี
อ�ำนาจหน้าที่
• อ� ำ นาจในแง่ พื้ น ที่ - เป็ น กรณี ท่ี
อ�ำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีองค์กร
ทีจ่ ะมีอำ� นาจจ�ำกัดเฉพาะในทางพืน้ ที่
ที่ตนมีขอบอ�ำนาจเท่านั้น
• อ�ำนาจในแง่ต�ำแหน่ง – เป็นกรณี
ที่ ก ฎหมายก� ำ หนดให้ เจ้ า หน้ า ที่
ต�ำแหน่งใดมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นเรือ่ งนัน้
นอกเหนือจากอ�ำนาจหน้าทีต่ ามทีก่ ล่าว
แล้วข้างต้น ยังมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายมิได้ใช้อ�ำนาจ
ด้วยเองอาจมีการมอบอ�ำนาจให้เจ้าหน้าที่อื่นกระท�ำการแทน กรณีนี้
ย่อมต้องเป็นไปตาม “หลักการมอบอ�ำนาจ”
ก.2) หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่
ส�ำหรับหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าทีน่ นั้ แบ่งออกเป็น 2 หลักย่อย คือ
หลักความไม่เป็นกลางโดยผลของกฎหมาย และหลักความไม่เป็นกลาง
โดยพฤติการณ์ ซึ่งทั้งสองหลักได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ข. หลักว่าด้วยกระบวนการขัน้ ตอน โดยทัว่ ไป
แล้วการด�ำเนินการของฝ่ายปกครองย่อมไม่ถกู ผูกพันกับเรือ่ งกระบวนการ
ขั้นตอน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายได้ก�ำหนดกระบวนการขั้นตอนให้
ฝ่ายปกครองด�ำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้
ซึง่ ในกรณีเหล่านีถ้ อื ว่ากระบวนการขัน้ ตอนดังกล่าว ถือว่าเป็นสาระส�ำคัญ
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ที่ฝ่ายปกครองต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว เช่น หลักการยื่น
ค�ำร้อง, หลักการรับฟังความสองฝ่าย, หลักการปรึกษาหารือหรือ
ขอความเห็นจากหน่วยงานอืน่ เป็นต้น กรณีทฝี่ า่ ยปกครองไม่ดำ� เนินการ
ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยทัว่ ไปแล้วย่อมถือว่าการกระท�ำทาง
ปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้
ตามแนวค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ที่ยืนยันหลักการดังกล่าวมาโดยตลอด เช่น การด�ำเนินการทางวินัย
แก่ ข ้ า ราชการนั้ น ต้ อ งมี ก ารสอบสวนเพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามจริ ง และยุ ติ
โดยต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหา
เท่าทีม่ ใี ห้ผถู้ กู กล่าวหาทราบ รวมทัง้ ต้องผูถ้ กู กล่าวหามีโอกาสชีแ้ จงหรือ
น�ำสืบแก้ขอ้ กล่าวหา การมีคำ� สัง่ ลงโทษทางวินยั โดยไม่ดำ� เนินการดังกล่าว
ย่อมเป็นการไม่ปฏิบตั ติ ามรูปแบบ ขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอันเป็นสาระส�ำคัญ
ในการออกค�ำสัง่ ลงโทษทางวินยั ซึง่ เป็นการด�ำเนินการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.214/2548 ที่ อ.197/2548
ที่ อ.218/2548 ที่ อ.21/2550 ที่ อ.152/2550 ที่ อ.293/2550
ที่ อ.300/2550)
ค. หลักว่าด้วยแบบของการกระท�ำ รูปแบบ
ของการกระท�ำทางปกครองเป็นสาระส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่อาจจะ
ส่งผลให้การกระท�ำทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายเนือ่ งจากไม่เป็นไป
ตามแบบทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ กฎหมายทีก่ ำ� หนดแบบของการกระท�ำทาง
ปกครอง อาจแยกออกเป็นกฎหมายปกครองเฉพาะเรือ่ ง หรือกฎหมาย
ปกครองซึ่งหมายถึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ซึง่ กรณีทไี่ ม่มกี ฎหมายก�ำหนดแบบของค�ำสัง่ ทางปกครองและ
เป็นกรณีทเี่ ป็นการออกค�ำสัง่ ทางปกครอง ฝ่ายปกครองอาจออกค�ำสัง่ ด้วย
วาจาก็ได้ แต่ในกรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนดแบบของค�ำสัง่ ให้ทำ� เป็นหนังสือ
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กรณีนี้ค�ำสั่งทางปกครองดังกล่าวจะต้องมีสาระส�ำคัญตามที่กฎหมาย
บัญญัตไิ ว้ แต่อย่างไรก็ตาม ความบกพร่องในเรือ่ งแบบของการกระท�ำ
ทางปกครองเป็นความบกพร่องที่อาจเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้
ง. หลักการให้เหตุผล การให้เหตุผลถือว่าเป็น
ส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญของหลักในทางวิธีสบัญญัติ ค�ำสั่งทางปกครอง
ที่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่มีการให้เหตุผลในค�ำสั่งทางปกครอง
อาจเป็นค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในทางวิธีสบัญญัติ
อันเป็นการสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งได้บัญญัติให้ค�ำสั่งทาง
ปกครองและการยืนยันค�ำสัง่ ทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มเี หตุผล
ไว้ดว้ ย และเหตุผลนัน้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ก. ข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญ ข. ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ค. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน
ในการใช้ดุลพินิจ แต่อย่างไรก็ตาม หลักการให้เหตุผลไม่น�ำมาใช้บังคับ
ในกรณีทมี่ ผี ลตรงตามค�ำขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าทีข่ องบุคคลอืน่
ในที่ นี้ ข อยกตั ว อย่ า งค� ำ พิ พ ากษาของ
ศาลปกครองที่ได้พิพากษาถึงค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อันเนื่องมาจากการไม่ให้เหตุผลของค�ำสั่งทางปกครอง
• ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเป็นการสั่ง
ยกเลิกกระบวนการพิจารณาค�ำเสนอเกีย่ วกับ
การจั ด หาหรื อ ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ประกาศ
ดังกล่าวจึงเป็นค�ำสั่งทางปกครอง การออก
ค�ำสัง่ ยกเลิกการประกวดราคาโดยอาศัยเพียง
รายงานลับมาเป็นเหตุผลในการออกค�ำสั่ง
ดังกล่าว โดยมิได้สอบสวนพยานบุคคลอื่น
ที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ และไม่แจ้งข้อเท็จจริง
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ที่จะใช้เป็นเหตุผลในการออกค�ำสั่งให้บรรดา
ผูเ้ สนอราคาทราบอย่างเพียงพอและมีโอกาส
ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ตามสมควรความในมาตรา 30 วรรคหนึง่ แห่ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
กรณีถือเป็นค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.61/2552)
• การมีค�ำสั่งยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ได้
ระบุเหตุผลที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญ ข้อกฎหมายทีอ่ า้ งอิง ข้อพิจารณา
และข้อสนับสนุนในการใช้ดลุ พินจิ รวมทัง้ ไม่ได้
แจ้งเหตุผลใดๆ ในค�ำสั่งดังกล่าว เป็นการสั่ง
ยกเลิกการประกวดราคาทีใ่ ช้ดลุ พินจิ อ�ำเภอใจ
ซึ่งขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต�่ำกว่า
หลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
แม้ตอ่ มาจะมีการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
โดยได้ให้เหตุผลในการยกเลิกการประกวด
ราคาไว้ด้วย ก็ถือว่าเป็นการแก้ตัวภายหลัง
จากที่ มี ก ารใช้ ดุ ล พิ นิ จ โดยไม่ ช อบไปแล้ ว
และไม่มีผลท�ำให้การกระท�ำที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายกลับเป็นชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด
(ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 156/2553)
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(3.2) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง
สารบัญญัติหรือในทางเนื้อหา หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง
สารบัญญัติหรือในทางเนื้อหานั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็น “เกณฑ์” ที่มาจาก
หลักกฎหมายทัว่ ไป ซึง่ แตกต่างไปจากหลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง
วิธสี บัญญัตซิ งึ่ มีพนื้ ฐานมาจากบทบัญญัตขิ องกฎหมาย หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายในทางสารบัญญัติประกอบด้วยหลักที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
ก. การกระท�ำทางปกครองจะต้องไม่ขดั แย้ง
กับกฎหมาย หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้เป็นไปตามหลักความมาก่อนของ
กฎหมาย ซึ่งได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วข้างต้น
ข. การกระท�ำทางปกครองที่กระทบสิทธิ
ของประชาชนจะต้องมีกฎหมายให้อ�ำนาจฝ่ายปกครองกระท�ำการได้
ซึง่ เป็นไปตามหลักเงือ่ นไขของกฎหมายหรือหลักไม่มกี ฎหมายไม่มอี ำ� นาจ
ดังที่ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วข้างต้น
ค. การกระท�ำทางปกครองต้องไม่มขี อ้ บกพร่อง
ในการใช้ดุลพินิจ ข้อบกพร่องของการใช้ดุลพินิจที่จะท�ำให้การกระท�ำ
ทางปกครองที่มีฐานจากการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบย่อมเป็นการกระท�ำ
ทางปกครองทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย การใช้ดลุ พินจิ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
ได้แก่ ค.1) การใช้ดลุ พินจิ เกินขอบเขตทีก่ ฎหมายก�ำหนด ค.2) การไม่ใช้
ดุลพินิจ ค.3) การใช้ดุลพินิจขัดกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และ
ค.4) การใช้ดลุ พินจิ ขัดกับหลักสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายทัว่ ไป
ง. การกระท�ำทางปกครองจะต้องเป็นไปตาม
หลักความได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ รายละเอียด
ของหลักความได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุในฐานะที่
เป็นส�ำคัญของหลักกฎหมายทั่วไปในทางกฎหมายมหาชนจะขอกล่าว
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รายละเอียดในส่วนซึ่งเป็น “เกณฑ์” ที่เป็นข้อจ�ำกัดในการตรากฎหมาย
จ�ำกัดสิทธิประชาชนโดยองค์กรนิติบัญญัติ
จ. การกระท�ำทางปกครองต้องเป็นไปตาม
หลักความแน่นอนชัดเจน หลักนี้เป็นหลักที่เรียกร้องโดยตรงต่อค�ำสั่ง
ทางปกครอง กล่าวคือ ค�ำสัง่ ทางปกครองจะต้องมีความแน่นอนชัดเจน
เพียงพอ เพื่อให้ผู้รับค�ำสั่งทางปกครองได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ประสงค์
จะให้ผรู้ บั ค�ำสัง่ ทางปกครองกระท�ำการใดหรือไม่กระท�ำการใด โดยเงือ่ นไข
อย่างไร หลักความแน่นอนชัดเจนนั้นมีผลมาจากลักษณะของค�ำสั่ง
ทางปกครอง เพราะค�ำสั่งทางปกครองนั้นมีลักษณะเป็น “รูปธรรมเฉพาะราย” ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องท�ำให้ลกั ษณะทัว่ ไปของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่มีลักษณะเป็น “นามธรรม-ทั่วไป” ให้มีลักษณะเป็น
รูปธรรม-เฉพาะราย ดังนัน้ ค�ำสัง่ ทางปกครองทีไ่ ม่สามารถทราบได้แน่ชดั
ว่าใครคือผูร้ บั ค�ำสัง่ ทางปกครองก็ดี หรือไม่สามารถทราบเจตนาทีแ่ ท้จริง
ของเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้ผู้รับค�ำสั่งทางปกครองกระท�ำ
การใดหรือไม่กระท�ำการใด ค�ำสั่งทางปกครองในลักษณะดังกล่าว
อาจเป็นค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ฉ. เงือ่ นไขความชอบด้วยหลักกฎหมายอืน่ ๆ
เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่เปิดกว้างซึ่งอาจยังมีหลักกฎหมายอีกมากมาย
ที่จะน�ำมาเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบการกระท�ำทางปกครอง ซึ่งในที่
อาจแบ่งออกเป็น
ฉ.1) การกระท� ำ ทางปกครองหรื อ
ค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่อาจบรรลุความมุ่งหมายได้อย่างแน่แท้
ไม่วา่ จะมีเหตุผลมาจากข้อเท็จจริงก็ดี ข้อกฎหมายก็ดี หรือเหตุผลอืน่ ใด
ก็ตามทีท่ ำ� ให้การกระท�ำทางปกครองหรือค�ำสัง่ ทางปกครองไม่อาจบรรลุ
ความมุง่ หมายได้อย่างแน่แท้แล้ว การกระท�ำทางปกครองหรือค�ำสัง่ ทาง
ปกครองนั้นย่อมเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ฉ.2) การกระท� ำ ทางปกครองหรื อ
ค�ำสั่งทางปกครองที่ขัดกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ
เช่น หลักการคุม้ ครองความสุจริต, หลักการมีผลย้อนหลัง, หลักความอิสระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
กล่าวโดยสรุป หลักความชอบด้วยกฎหมายในทาง
วิธสี บัญญัตแิ ละในทางสารบัญญัตเิ ป็นหลักทีม่ คี วามส�ำคัญทีจ่ ะน�ำมาใช้
ตรวจสอบการกระท�ำของฝ่ายปกครองว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ หลักนี้จึงเป็นหลักที่ด้านหนึ่งคุ้มครองประชาชนจากการกระท�ำ
ของฝ่ายปกครอง ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นหลักที่คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ใช้
อ�ำนาจเหนือประชาชน
3.1.2 หลักความรับผิดของรัฐ

หลักความรับผิดของรัฐ
เป็นหลักที่เพิ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ แต่เดิม
รัฐไม่มี “หลักความรับผิดของรัฐ” การกระท�ำของรัฐทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย
ต่อประชาชนย่อมตกเป็นผลร้ายต่อประชาชน ประชาชนไม่อาจใช้สิทธิ
เรียกร้องจากรัฐได้ แต่เมือ่ เกิดพัฒนาการของรัฐสมัยใหม่และการปรากฏตัว
ของหลักนิตธิ รรม/นิตริ ฐั หลักความรับผิดของรัฐเป็นการแสดงออกประการหนึง่
ของหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบของรัฐที่มี
ต่อประชาชนอันเกิดความเสียหายจากการกระท�ำของรัฐ หลังจากมี
“หลักความรับผิดของรัฐ” แล้วได้พัฒนาไปสู่หลักความรับผิดของรัฐ
ในลักษณะต่างๆ หลายลักษณะ เช่น หลักความรับผิดของรัฐอันเกิดจาก
การกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลักความรับผิดของรัฐอันเกิดจาก
การกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือหลักความรับผิดโดยปราศจาก
ความผิด เป็นต้น

35

ชัยวัฒน์ วงศ์วฒ
ั นศานต์ ให้ความหมายหลักความรับผิดของรัฐ
ว่า ประชารัฐนัน้ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ รักษาคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของเอกชน
โดยเอกชนทุกคนต้องเสียสละทรัพย์สนิ อันเป็นภาษีให้แก่การด�ำเนินการ
ของรัฐ และในกรณีทจี่ ำ� เป็นอาจถูกเกณฑ์แรงงานหรือทรัพย์สนิ อืน่ เพิม่ เติม
ตามความจ�ำเป็นของรัฐ แต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน
ในความสามารถทีจ่ ะเสียสละส่วนนีไ้ ด้ มิใช่ผใู้ ดจะต้องสูญเสียประโยชน์
เฉพาะตนมากกว่าผูอ้ นื่ ดังนัน้ ในกรณีทรี่ ฐั (โดยเจ้าหน้าที)่ ก่อให้เอกชน
คนใดเสียหายในการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือในการรักษาประโยชน์มหาชนอันใด
ทีจ่ ำ� เป็นท�ำให้เอกชนคนใดเสียหาย รัฐจะต้องชดใช้เยียวยาความเสียหาย
นั้นให้ตามที่เป็นธรรมในภาระที่อยู่ร่วมกันเป็นประชารัฐ (ชัยวัฒน์
วงศ์วัฒนศานต์, 2540, น. 27)
หลักความรับผิดของรัฐมีพื้นฐานมาจากรัฐธรรมนูญซึ่งได้
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติหลักดังกล่าวมาโดยตลอด ส�ำหรับรัฐธรรมนูญ
2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 41 ซึ่งบัญญัติว่า
“บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ...(3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ให้รับผิด เนื่องจากการกระท�ำหรือการละเว้นการกระท�ำของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ”
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 ยังได้บัญญัติหลักความรับผิด
ของรัฐจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือจากการกระท�ำผิดทาง
อาญาของบุคคลอื่น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 วรรค 4 ว่า
“บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ หรือ
เสรีภาพหรือจากการกระท�ำความผิดอาญาของบุคคลอืน่ ย่อมมีสทิ ธิ
ทีจ่ ะได้รบั การเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ
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หากพิจารณาตามระบบกฎหมายไทยอาจแยกความรับผิด
ของรัฐออกเป็น 3 กรณี คือ (1) ความรับผิดอันเกิดจากการกระท�ำละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ (2) ความรับผิดของรัฐจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
หรือจากการกระท�ำผิดทางอาญาของบุคคลอืน่ และ (3) ความรับผิดอืน่
ของรัฐ
(1) ความรับผิดอันเกิดจากการกระท�ำละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ความรับผิดอันเกิดจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ พ.ศ. 2539
ซึ่งมีหลักการส�ำคัญ 5 ประการ คือ (1) แบ่งแยกระหว่าง “ความรับผิด
ทางละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่”กับ “การละเมิดที่ไม่ใช่จาก
การปฏิบัติหน้าที่” (2) ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับการละเมิดทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าที่ (3) หน่วยงาน
ของรัฐอาจไล่เบีย้ จากเจ้าหน้าทีผ่ กู้ ระท�ำละเมิดได้ในกรณี ก. การกระท�ำ
โดยจงใจ หรือ ข. กระท�ำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (4) สิทธิ
ในการเรียกให้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐให้คำ� นึงถึงระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระท�ำและค�ำนึงถึงความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐด้วย และ (5) มิให้นำ� หลักเรือ่ งลูกหนีร้ ว่ มมาใช้บงั คับ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายทีม่ คี วามมุง่ หมาย 2 ประการ คือ ประการแรก
มุ่งคุ้มครองประชาชนจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เป็น
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ทั้ ง หลายย่ อ มตกกั บ หน่ ว ยงาน และ
ประการทีส่ อง เพือ่ คุม้ ครองเจ้าหน้าทีท่ งั้ หลายทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่
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(2) ความรับผิดของรัฐจากการถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพหรือจากการกระท�ำผิดทางอาญาของบุคคลอื่น
(3) ความรับผิดอืน่ ของรัฐ เป็นไปตามมาตรา 9 (3) แห่ง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ซึ่งบัญญัติว่า
“ศาลปกครองมี อ� ำ นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อ มี ค� ำ สั่ ง
ในเรื่องดังต่อไปนี้...(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดหรือ
ความรับผิดชอบอย่างอืน่ ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐอันเกิดมาจากการใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ
ค�ำสั่งทางปกครอง หรือค�ำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร”
จากบทบัญญัตดิ งั กล่าวจึงแยกความรับผิดของรัฐออกเป็น
2 กรณีคือ ก. ความรับผิดทางละเมิด ซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และ
ข. ความรับผิดอย่างอื่น
ส�ำหรับความรับผิดอย่างอื่นจากแนวค�ำพิพากษาของ
ศาลปกครองส่วนใหญ่แล้วเป็นกรณีของความรับผิดจากการเวนคืน
ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการกระท�ำทีช่ อบด้วยกฎหมายแต่รฐั ก็ตอ้ งมีความรับผิด
ในการชดใช้คา่ ทดแทนให้แก่ผทู้ ถี่ กู เวนคืน ซึง่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
ข้อพิจารณาประการส�ำคัญคือ หลักความรับผิดของรัฐ
จาก 3 กลุม่ ดังกล่าวเป็นการเพียงพอกับหลักความรับผิดของรัฐทีเ่ กิดขึน้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐหรือไม่ ซึ่งอาจพิจารณาได้จากค�ำพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดต่อไปนี้
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ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.29/2557 เรื่อง
คดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระท�ำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจาก
การใช้อำ� นาจตามกฎหมาย เป็นกรณีทแี่ ขวงการทางด�ำเนินการก่อสร้าง
ด่านชั่งน�้ำหนักถาวรเพื่อควบคุมรถมิให้บรรทุกน�้ำหนักเกินตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากกรมทางหลวงในเขตทางหลวงแผ่นดินในบริเวณ
ที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ แม้การก่อสร้างด่านชั่งน�้ำหนัก
ดังกล่าวจะบดบังที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับท�ำให้การเดิน
ทางเข้าออกจากที่ดินถึงขนาดเป็นอุปสรรค โดยผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้
ที่ดินส่วนอื่นๆ เข้าออกได้เป็นปรกติ ดังนั้น เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่าง
ผลกระทบทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีได้รบั กับประโยชน์สาธารณะแล้ว การก่อสร้างด่าน
ชัง่ น�ำ้ หนักถาวรในบริเวณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ในขณะที่
ผูฟ้ อ้ งคดีเพียงไมได้รบั ความสะดวกในการเข้าออกทีด่ นิ จึงไม่เป็นการละเมิด
ต่อผูฟ้ อ้ งคดี อย่างไรก็ตาม การตัง้ ด่านเพือ่ ควบคุมรถมิให้บรรทุกน�ำ้ หนักเกิน
แม้มไิ ด้เป็นการละเมิด หากแต่กอ่ ให้ผฟู้ อ้ งคดีตอ้ งรับภาระความไม่สะดวก
ในการเข้าออกสูท่ ดี่ นิ ของตน ในขณะทีผ่ ถู้ อื กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ อืน่ ในบริเวณ
ใกล้เคียงไม่ตอ้ งรับภาระดังกล่าว จึงเป็นความรับผิดอย่างอืน่ ทีก่ รมทางหลวง
ควรต้องชดเชยความไม่สะดวกดังกล่าวแก่ผฟู้ อ้ งคดี เพือ่ ชดเชยการรับภาระ
ดังกล่าว
ค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวเป็นกรณี
ตัวอย่างที่ศาลจะต้องพัฒนาหลักความรับผิดของรัฐที่มีอยู่ 3 หลัก
ดังกล่าวข้างต้น หากพิจารณาจากค�ำพิพากษาดังกล่าว อาจก�ำหนด
องค์ประกอบของหลักความรับผิดของรัฐจากค�ำพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด ได้ ดังนี้
ก. มีการกระท�ำของรัฐ ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่
การตั้งด่านเพื่อควบคุมรถมิให้บรรทุกน�้ำหนักเกิน
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ข. การกระท� ำ ดั ง กล่ า วเป็ น การกระท� ำ ที่
ชอบด้วยกฎหมาย กรณีหากเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ย่อมเข้ากรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ค. การกระท� ำ ของรั ฐ ดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสิทธิของผูฟ
้ อ้ งคดี หรือกระทบการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
ของผู้ฟ้องคดีตามปกติ
ง. ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับภาระเป็นพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ของรัฐเมื่อเทียบกับประชาชนอื่นๆ แล้ว
ค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว
จึงเป็นแนวค�ำพิพากษาทีพ่ ยายามจะพัฒนาหลักความรับผิดของรัฐทีม่ อี ยู่
ให้ขยายขึ้น ซึ่งศาลปกครองสูงสุดจะต้องวางองค์ประกอบของหลัก
ความรับผิดของรัฐในแต่ละกรณี เพือ่ ท�ำให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนา
หลักความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายไทยต่อไป
3.2 การพั ฒนาตัวชี้วัดของหลักนิติธรรมในฐานะ “หลัก
่ ำ� มาใช้กบ
ธรรมาภิบาล” (good governance) ทีน
ั องค์กร
ฝ่ายปกครองหรือองค์กรที่จัดท�ำบริการสาธารณะ

จากหลั ก เกณฑ์ ข องหลั ก นิ ติ ธ รรมที่ ใช้ ใ นการตรวจสอบ
การด�ำเนินการของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อ
3.1 ซึ่งเกี่ยวโยงกับการตรวจสอบการกระท�ำตามหลักนิติธรรม คือ
“หลั ก ความชอบด้ ว ยกฎหมายของการกระท� ำ ของฝ่ า ยปกครอง”
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถตั้งเป็นประเด็นค�ำถามเพื่อพัฒนาไปสู่
เกณฑ์ชี้วัดของหลักนิติธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้ดังนี้
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“หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำของฝ่ายปกครอง”
ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หลักความมาก่อนของกฎหมาย (2) หลักเงื่อนไข
ของกฎหมายหรือหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ�ำนาจ ดังกล่าวแล้วข้างต้น
จากทั้งสองหลักน�ำมาสู่การตั้งค�ำถามเพื่อแสดงถึงตัวชี้วัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของหลักนิติธรรมได้ ดังนี้
(1)

การกระท�ำของหน่วยงานขัดต่อกฎหมาย, นโยบาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดๆ หรือไม่

(2)

การกระท�ำของหน่วยงานมีกฎหมายให้อ�ำนาจ
ในการกระท�ำไว้ หรือไม่

(3)

เจ้าหน้าทีท่ กี่ ระท�ำการมีปญ
ั หาในเรือ่ งอ�ำนาจหรือ
เรื่องหลักความเป็นกลาง หรือไม่

(4)

การกระท� ำ ของหน่ ว ยงานได้ ด� ำ เนิ น การตาม
กระบวนการของกฎหมาย หรือไม่

(5)

การกระท� ำ ของหน่ ว ยงานเป็ น ไปตาม “แบบ”
ที่กฎหมายก�ำหนด หรือไม่

(6)

เจ้าหน้าทีไ่ ด้ให้เหตุผลไว้ ซึง่ ประกอบด้วยข้อเท็จจริง,
ข้อกฎหมาย และข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจไว้
ชัดเจน หรือไม่

(7)

เนื้อหาของค�ำสั่งหรือการกระท�ำของหน่วยงาน
ขัดต่อกฎหมายหรือหลักกฎหมายใดๆ หรือไม่
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จากค�ำถามทั้ง 7 ประการดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายถึง
รายละเอียดหรือองค์ประกอบย่อยของแต่ละค�ำถาม ได้ดังนี้
องค์ประกอบของ “หลักนิติธรรม”

องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย
R 1 การกระทำ�ของหน่วยงาน R 101 การกระทำ�ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่
ขัดต่อกฎหมาย, นโยบายหรือ R 102 การกระทำ�ขัดต่อนโยบาย หรือไม่
มติคณะรัฐมนตรีใดๆ หรือไม่ R 103 การกระทำ�ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี หรือไม่
R 2 การกระทำ�ของหน่วยงาน R 201 เป็นอำ�นาจหน้าที่โดยตรงของหน่วยงาน
มีกฎหมายให้อำ�นาจในการ R 202 เป็นอำ�นาจที่ได้รับมอบหมาย
กระทำ�ไว้ หรือไม่
R 3 เจ้าหน้าที่ที่กระทำ�การ R 301 เจ้ า หน้ า ที่ มี ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ อำ�นาจ
มีปัญหาในเรื่องอำ�นาจหรือ หรือได้รับมอบอำ�นาจถูกต้อง
เรื่ อ งหลั ก ความเป็ น กลาง R 302 เจ้าหน้าที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
หรือไม่
“คู่กรณี”
R 303 เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ มี ปั ญ หาที่ ขั ด ต่ อ หลั ก
ความเป็นกลางที่มีสภาพร้ายแรง
R 4 การกระทำ�ของหน่วยงาน R 401 กรณีคำ�สั่งทางปกครองดำ�เนินการตาม
ได้ดำ�เนินการตามกระบวน- กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
การของกฎหมาย หรือไม่ R 402 กรณีการออก “กฎ” ดำ�เนินการตามกฎหมาย
แม่บท
R 403 กรณีการกระทำ�อื่น ๆ ดำ�เนินการตาม
กฎหมายที่ให้อำ�นาจ
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องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย
R 5 การกระทำ�ของหน่วยงาน R 501 กรณีคำ�สัง่ ทางปกครองดำ�เนินตามกฎหมาย
เป็นไปตาม “แบบ” ทีก่ ฎหมาย ทีใ่ ห้อำ�นาจ
กำ�หนด หรือไม่
R 502 กรณีการกระทำ�อื่นเป็นไปตามกฎหมาย
แม่บท
R 6 เจ้าหน้าทีไ่ ด้ให้เหตุผลไว้ R 601 คำ�สัง่ มีการให้ขอ้ เท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง, R 602 คำ�สั่งมีการอ้างข้อกฎหมาย
ข้อกฎหมาย และข้อสนับสนุน R 603 คำ�สัง่ มีการให้เหตุผลสนับสนุนการใช้ดลุ พินจิ
การใช้ดลุ พินจิ ไว้ชดั เจน หรือไม่
R 7 เนื้อหาของคำ�สั่งหรือ R 701 คำ�สั่งหรือการกระทำ�ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
การกระทำ�ของหน่ ว ยงาน หรือไม่
ขั ด ต่ อ กฎหมายหรื อ หลั ก R 702 คำ�สั่งหรือการกระทำ�ขัดต่อหลักกฎหมาย
กฎหมายใดๆ หรือไม่
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น หรือไม่
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ดัชนีวัดหลัก
R 1 การกระทำ�ของ
ห น่ ว ย ง า น ขั ด ต่ อ
กฎหมาย, นโยบายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดๆ
หรือไม่
R 2 การกระทำ�ของ
หน่วยงานมีกฎหมาย
ให้อำ�นาจในการกระทำ�
ไว้ หรือไม่
R 3 เ จ้ า ห น้ า ที่
ทีก่ ระทำ�การมีปญ
ั หา
ในเรื่ อ งอำ�นาจหรื อ
เรื่ อ งหลั ก ความเป็ น
กลาง หรือไม่

ดัชนีวัดย่อย

ระดับการวัด ประเภท
ของข้อมูล
ที่ใช้
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ปฐมภูมิ
กระบวนการ

R 101 การกระทำ�ขัดต่อ
กฎหมาย หรือไม่
R 102 การกระทำ�ขัดต่อ
นโยบาย หรือไม่
R 103 การกระทำ�ขัดต่อ
มติคณะรัฐมนตรี หรือไม่
R 201 เป็นอำ�นาจหน้าที่
โดยตรงของหน่วยงาน
R 202 เป็นอำ�นาจที่ได้รับ
มอบหมาย
R 301 เจ้าหน้าทีม่ ปี ญ
ั หาที่
เกี่ยวกับอำ�นาจหรือได้รับ
มอบอำ�นาจถูกต้อง
R 302 เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ มี
ระดับ
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ
“คู่กรณี”
R 303 เจ้าหน้าทีไ่ ม่มปี ญ
ั หา
ระดับ
ทีข่ ดั ต่อหลักความเป็นกลาง กระบวนการ
ที่มีสภาพร้ายแรง

ปฐมภูมิ

ปฐมภูมิ
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ดัชนีวัดหลัก
R 4 การกระทำ�ของ
หน่วยงานได้ดำ�เนิน
การตามกระบวนการ
ของกฎหมาย หรือไม่

ดัชนีวัดย่อย

R 401 กรณี คำ�สั่ ง ทาง
ปกครองดำ�เนิ น การตาม
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
R 402 กรณีการออก “กฎ”
ดำ�เนิ น การตามกฎหมาย
แม่บท
R 403 กรณีการกระทำ�อืน่ ๆ
ดำ�เนินการตามกฎหมายที่
ให้อำ�นาจ
R 5 การกระทำ�ของ R 501 กรณี คำ�สั่ ง ทาง
หน่วยงานเป็นไปตาม ป ก ค ร อ ง ดำ� เ นิ น ต า ม
“แบบ” ที่ ก ฎหมาย กฎหมายที่ให้อำ�นาจ
กำ�หนด หรือไม่
R 502 กรณีการกระทำ�อื่น
เป็นไปตามกฎหมายแม่บท

ระดับการวัด ประเภท
ของข้อมูล
ที่ใช้

ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
ระดับ
ทุติยภูมิ
กระบวนการ
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ดัชนีวัดหลัก
R 6 เจ้าหน้าที่ได้ให้
เหตุผลไว้ ซึง่ ประกอบ
ด้ ว ย ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ,
ข้ อ กฎหมาย และ
ข้ อ สนั บ สนุ น การใช้
ดุ ล พิ นิ จ ไว้ ชั ด เจน
หรือไม่

ดัชนีวัดย่อย

ระดับการวัด ประเภท
ของข้อมูล
ที่ใช้

R 601 คำ�สั่ ง มี ก ารให้
ระดับ
ทุติยภูมิ
ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระ กระบวนการ
สำ�คัญ
R 602 คำ�สั่ ง มี ก ารอ้ า ง
ระดับ
ทุติยภูมิ
ข้อกฎหมาย
กระบวนการ

R 603 คำ�สัง่ มีการให้เหตุผล
ระดับ
ทุติยภูมิ
สนับสนุนการใช้ดุลพินิจ กระบวนการ
R 7 เนือ้ หาของคำ�สัง่ R 701 คำ�สัง่ หรือการกระทำ�
ระดับ
ทุติยภูมิ
หรือการกระทำ�ของ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ กระบวนการ
ห น่ ว ย ง า น ขั ด ต่ อ R 702 คำ�สัง่ หรือการกระทำ�
ระดับ
ทุติยภูมิ
ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ขั ด ต่ อ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ที่ กระบวนการ
หลั ก กฎหมายใด ๆ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เรื่ อ ง นั้ น
หรือไม่
หรือไม่
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ตารางแสดงการแปลงหลักการไปสู่ค�ำถาม

(ช่องผูต้ อบ จ หมายถึง เจ้าหน้าที,่ ก หมายถึงข้อมูลกลาง
ของหน่วยงาน, ป หมายถึง ประชาชน)
องค์ประกอบใหญ่
R 1 การกระทำ�ของหน่วยงาน
ขัดต่อกฎหมาย, นโยบายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดๆ หรือไม่
R 2 การกระทำ�ของหน่วยงาน
มีกฎหมายให้อำ�นาจในการ
กระทำ�ไว้ หรือไม่
R 3 เจ้าหน้าทีท่ กี่ ระทำ�การมี
ปั ญ หาในเรื่ อ งอำ�นาจหรื อ
เรื่ อ งหลั ก ความเป็ น กลาง
หรือไม่

รหัส
คำ�ถาม
ผูต้ อบ
R 101 การกระทำ�ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่ จ
R 102 การกระทำ�ขัดต่อนโยบาย หรือไม่
จ
R 103 การกระทำ�ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี จ
หรือไม่
R 201 เป็ น อำ�นาจหน้ า ที่ โ ดยตรงของ ก
หน่วยงาน
R 202 เป็นอำ�นาจที่ได้รับมอบหมาย
ก
R 301 เจ้าหน้าทีม่ ปี ญ
ั หาทีเ่ กีย่ วกับอำ�นาจ จ
หรือได้รับมอบอำ�นาจถูกต้อง
R 302 เจ้าหน้าทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้อง จ
กับ “คู่กรณี”
R 303 เจ้าหน้าที่ไม่มีปัญหาที่ขัดต่อหลัก จ
ความเป็นกลางที่มีสภาพร้ายแรง
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องค์ประกอบใหญ่
รหัส
คำ�ถาม
ผูต้ อบ
R 4 การกระทำ�ของหน่วยงาน R 401 กรณีคำ�สั่งทางปกครองดำ�เนินการ จ
ได้ดำ�เนินการตามกระบวนการ
ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ของกฎหมาย หรือไม่
ปกครอง
R 402 กรณีการออก “กฎ” ดำ�เนินการตาม จ
กฎหมายแม่บท
R 403 กรณีการกระทำ�อื่น ๆ ดำ�เนินการ จ
ตามกฎหมายที่ให้อำ�นาจ
R 5 การกระทำ�ของหน่วยงาน R 501 กรณีคำ�สั่งทางปกครองดำ�เนินตาม จ
เป็นไปตาม “แบบ” ทีก่ ฎหมาย
กฎหมายที่ให้อำ�นาจ
กำ�หนด หรือไม่
R 502 กรณี ก ารกระทำ�อื่ น เป็ น ไปตาม จ
กฎหมายแม่บท
R 6 เจ้าหน้าทีไ่ ด้ให้เหตุผลไว้ R 601 คำ�สั่ ง มี ก ารให้ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น จ
ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง,
สาระสำ�คัญ
ข้อกฎหมาย และข้อสนับสนุน R 602 คำ�สั่งมีการอ้างข้อกฎหมาย
จ
การใช้ดลุ พินจิ ไว้ชดั เจน หรือไม่ R 603 คำ�สั่ ง มี ก ารให้ เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น จ
การใช้ดุลพินิจ
R 7 เนื้อหาของคำ�สั่งหรือ R 701 คำ�สัง่ หรือการกระทำ�ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จ
การกระทำ�ของหน่ ว ยงาน
หรือไม่
ขั ด ต่ อ กฎหมายหรื อ หลั ก R 702 คำ�สั่ ง หรื อ การกระทำ�ขั ด ต่ อ หลั ก จ
กฎหมายใด ๆ หรือไม่
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งนั้ น
หรือไม่
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บทสรุป

หลั ก นิ ติ ธ รรมในฐานะเป็ น หลั ก ย่ อ ยหลั ก หนึ่ ง ของ
“หลักธรรมาภิบาล” (good governance) ทีน่ ำ� มาใช้กบั องค์กรฝ่ายปกครอง
หรือองค์กรที่จัดท�ำบริการสาธารณะซึ่งได้มีการพัฒนาให้เป็นตัวชี้วัด
ที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนมากในครั้งนี้ นอกจากจะท�ำให้การบริหาร
จัดท�ำบริการสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว ประการส�ำคัญ
ท�ำให้การกระท�ำขององค์กรฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานที่จัดท�ำบริการ
สาธารณะทั้งหลายไม่มีปัญหาในเรื่อง “ความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท�ำของหน่วยงาน” ซึ่งในช่วงหลังกลายเป็นประเด็นปัญหา
ที่ถูกฟ้องร้องเป็นคดีไปยังศาลปกครองจ�ำนวนมาก ดังนั้น ดัชนีชี้วัด
ของหลักนิติธรรมในฐานหลักย่อยของหลักธรรมาภิบาลอาจมีส่วนช่วย
ในการป้องกันปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการกระท�ำของ
หน่วยงานได้ และหากการกระท�ำของหน่วยงานมีปัญหาความชอบ
ด้วยกฎหมายแล้วปัญหาที่ตามมาคือปัญหาความรับผิดที่เกิดขึ้นจาก
การกระท� ำ ดั ง กล่ า ว ด้ ว ยเหตุ นี้ ดั ช นี ชี้ วั ด ของหลั ก นิ ติ ธ รรมจึ ง เป็ น
เครื่องมือในการป้องกันปัญหาดังกล่าว
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