
บทที่ 2 

แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 มนุษย์ชาติแต่แรกเริ่มยังไม่รู้จักการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ ยังใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์ การ
ด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างง่าย ๆ  อาศัยอยู่ตามถ้ า กินอาหารดิบ ๆ น้ าดื่มและใช้ หาได้จากแหล่งน้ า
ธรรมชาติท่ีหาได้ง่าย ๆ เช่น แม่น้ า คลอง ล าธาร น้ าตก แอ่งน้ า มีการเคล่ือนย้ายที่อยู่อาศัยและแหล่ง
หากินไปเรื่อย ๆ ต่อมามนุษย์ชาติได้เริ่มพัฒนาการชีวิตความเป็นอยู่รวมเป็นกลุ่มสังคม เกิดชุมชนที่
อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ส่ิงท่ีเกิดตามมาคือโรคภัยไข้เจ็บท่ีเกิดมาพร้อม ๆ  กับความแออัด ส่ิงปฏิกูล
จากหมู่คน การขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับดื่มและใช้ ตลอดจนสภาพแวดล้อมอันเป็นพิษภัยต่อ
สุขภาพ จึงต้องมีการสร้างระเบียบ วิธีการเพื่อควบคุมส่ิงแวดล้อม เพื่อสุขภาพของคนในชุมชนขึ้น
การรักษาความสะอาดจะอยู่ในลักษณะของงานสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่และมีวิวัฒนาการเรื่อย ๆ  
มาจนถึงปัจจุบัน 

ความเป็นมาของการรักษาความสะอาดระหว่างประเทศ 

 ความสะอาดเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต มีส่วนท าให้คุณภาพของมนุษย์
ไปในทางท่ีดีและไม่ดี การอยู่ร่วมกันในสังคมของทุกคนในแต่ละประเทศ มีส่วนร่วมเป็นส่ิงส าคัญ
ในการปรับปรุงและดูแลรักษาความสะอาด เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาก
จากส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีก
ส่วนหนึ่งอย่างหลีกเล่ียงมิได้ (ประกอบ ตู้จินดา, ออนไลน์, 2553) 
 1. สมัยก่อนคริสตกาล 
 คนในสมัยโบราณรู้จักการท าความสะอาดและรักษาอนามัยส่วนบุคคล เนื่องจากเหตุผล
ทางศาสนาเป็นส าคัญ คือมุ่งที่จะให้ตนเองบริสุทธ์ิสะอาดในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือ
ในการสวดมนต์ภาวนา นับพัน ๆ  ปีมาแล้ว เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นพลโลกมักจะเข้าใจกันว่าเป็น
เพราะพระผู้เป็นเจ้าลงโทษ จึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือความสามารถของมนุษย์ ในการป้องกันตนเอง  ส่ิง
เดียวที่ท าได้คือ การแยกหรือก าจัดผู้ป่วยให้พ้นจากครอบครัวและชุมชน อย่างไรก็ดีในระหว่าง
ศตวรรษที่ 4 และศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลซ่ึงเป็นสมัยอารยธรรมกรีกมีหลักฐานปรากฏว่ามนุษย์ 
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เรารู้จักคิดหาสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บซ่ึงเนื่องมาจากส่ิงแวดล้อม เช่น ในระหว่างปี 503-5047  ก่อน
คริสตกาล พบว่าไข้จับส่ัน (มาลาเรีย) มีความสัมพันธ์กับแหล่งท่ีมีน้ าขัง ในหนังสือเรื่อง “อากาศ น้ า 
และแผ่นดิน” ซ่ึงเขียนโดยฮิปโปคราติส ก็มีข้อความพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรคภัยไข้เจ็บกับ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นรากฐานของแนวคิดเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บในยุคต่อมา 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในระหว่าง 3,000-10,000 ปีก่อนคริสตกาล
ปรากฏว่าชนเช้ือชาติไมนอนส์ (Minoans) และเครตันส์ (Cretans) สร้างระบบเก็บกักน้ าและระบาย
น้ าใช้ในท้องถ่ินของตนเอง ประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ปราญช์เฮโรโดตุส ได้บันทึกไว้ว่า ชน
ชาติแรกที่ได้ชื่อว่ามีสุขภาพอนามัยดีกว่าเพื่อนในหมู่ชาติที่รุ่งเรืองอยู่ในยุดนั้นได้แก่ ชนเชื้อชาติ
อียิปต์ ซ่ึงมีหลักฐานว่ารู้จักรักษาอนามัยส่วนบุคคล รู้จักเก็บกักน้ าและท่อระบายน้ าสาธารณะ   ชาว
ฮิบรูได้ถ่ายทอดความรู้และการปฏิบัติจากชาวอียิปต์ โดยปรากฏในข้อเขียนของลีวีติคุส  (Leviticus) 
ประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นกติกาอนามัยฉบับแรกแห่งโลกที่ก าหนดให้
ประชาชนรักษาอนามัยส่วนบุคคล ให้ชุมชนมีหน้าที่ช่วยกันป้องกันกี่ระบาดของโรคติดต่อเก็บกัก
ผู้ป่วยโรคเรื้อนท าลายแหล่งแพร่โรค ปรับปรุงการสุขาภิบาลและส่งเสริมการอนามัย การสาธารสุข
ของชาวอียิปต์มุ่งที่อนามัยส่วนบุคคลเป็นส าคัญ ส่วนผู้ที่อ่อนแอเจ็บป่วยหรือพิการมักจะทอดทิ้ง
หรือท าลายเสีย 
 สมัยจักรวรรดิโรมันที่เรียกได้ว่ามีความเจริญทางอารยธรรมเหนือกว่าชาติอ่ืน ชาวโรมัน
รู้จักการส ารวจส ามะโนประชากรเบ้ืองต้น โดยมีกฎหมายบังคับให้มีการลงทะเบียนราษฎร์และทาส 
กฎหมายป้องกันการเส่ือมโทรมของอาคารและส่ิงแวดล้อม กฎหมายควบคุมสถานเริงรมย์ และมี
ระบบระบายน้ าและน้ าใช้ ตลอดจนที่อาบน้ าสาธารณะ มีหลักฐานปรากฏว่าท่อระบายน้ าบางส่วนที่
สร้างขึ้นสมัยก่อนคริสตกาล ยังใช้อยู่ในกรุงโรมสมัยปัจจุบันโดยเชื่อมต่อเข้ากับระบบใหม่ 
 2. ยุคกลาง 
 ในยุคเริ่มต้นของคริสต์ศาสนาเรียกว่า ยุคมืดแห่งการสาธารณสุข อิทธิพลทางแนวคิดสมัย
จักรวรรดิโรมันได้รับการต่อต้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอนามัยส่วนบุคคลและการสุขา ภิบาล 
แม้แต่การมองเพื่อส ารวจตนเองก็ถือว่าเป็นบาป ชาวบ้านในยุคนี้จึงไม่สนใจต่อการช าระล้างร่างกาย 
เครื่องนุ่งห่มก็ไม่สะอาด กล่าวกันว่าสาเหตุนี้เองท่ีท าให้มีการใช้น้ าหอมในตอนปลายของยุคนี้ 
 การท าอาหารก็เช่นกันมักจะท าอย่างง่าย ๆ  ไม่พิถีพิถัน  และขาดคุณค่าทางโภชนาการ 
นิยมอาหารประเภทหมักดองหรือของแห้ง เป็นผลให้เครื่องเทศเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการ
ท าอาหาร จึงได้มีการส ารวจทางบกและทางเรือเพื่อหาทางไปเสาะแสวงหาเครื่องเทศในดินแดน
ห่างไกล 
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 ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ศาสนาอิสลามเริ่มแพร่ไปยังทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย 
และคาบสมุทรบอลข่านและไซบีเรีย ก่อให้เกิดการเดินทางไปยังกรุงเมกกะอย่างมากมายเพื่อการ
จาริกแสวงบุญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศอินเดีย ซ่ึงในสมัยนั้นเป็นแหล่งระบาดของ
อหิวาตกโรค เป็นผลท าให้อหิวาตกโรคระบาดกระจายไปแทบทุกประเทศที่มีการเดินทางเพื่อการ
จาริกแสวงบุญ 
 นอกจากการเผยแ พร่ศาสนาอิสลามแล้ว การเดินทางของผู้เผยแ พร่ศาสนาคริสต์จาก
ประเทศต่าง ๆ  ในทวีปยุโรปไปยังทวีปอ่ืน ๆ  ได้ท าให้อหิวาตกโรคมีโอกาสเข้าไปฟักตัวในทวีป
ยุโรปและเคล่ือนที่ต่อไปยังทวีปอเมริกาในที่สุด เป็นผลให้เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคอย่าง
รุนแรงหลายครั้ง นอกจากนี้ยังปรากฏว่าโรคเรื้อนได้ระบาดจากอียิปต์มาสู่เอเชียไมเนอร์และไปสู่
ทวีปยุโรป โดยมีสาเหตุมาจากการเดินทางเผลแพร่ศาสนาและการอพยพย้ายถ่ินฐานของประชากร
ในยุคนั้นด้วย 
 การที่โรคเรื้อนระบาดในทวีปยุโรป เป็นผลให้มีมาตรการป้องกันการระบดของโรค ส่วน
ใหญ่กระท าโดยการก าจัดและท าลายล้างผู้ติดโรค หลายประเทศได้ออกกฎข้อบังคับให้ผู้ป่วยโรค
เรื้อนสวนเส้ือผ้าที่แตกต่างจากคนทั่วไป แขวนระฆังไว้ที่คอเพื่อไปไหนมาไหนคนจะได้ยินเสียง
และหนีทัน บางแห่งถึงกับห้ามมิให้คนเป็นโรคเรื้อนเข้าไปปรากฏในชุมชน หากฝ่าฝืนจะถูกก าจัด 
โดยวิธีนี้ผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ถูกเนรเทศออกไปก็มักจะอดตาย เพราะไม่มีอาหารและไม่ได้รับการ
รักษาพยาบาล 
 แต่อย่างใดวิธีกักบริเวณและเนรเทศผู้ป่วยดังกล่าวแล้วถึงแม้จะไม่ถูกต้องตามหลัก
มนุษยธรรม แต่ก็ท าให้โรคเรื้อนหมดไปจากยุโรปได้ในที่สุด 
 หลังจากโรคเรื้อนทุเลาเบาบางลงเป็นล าดับ กาฬโรคหรือที่ชาวโลกรู้จักกันในนามว่า 
“ความตายสีด า ” หรือ “Black death” ก็ย่างเข้ามาในยุโรปโดยมีสาเหตุมาจากการติดต่อค้าขาย
ระหว่างยุโรปกับดินแดนทางตะวันออกและทวีปเอเชีย กาฬโรคเป็นโรคติต่อร้ายแรง ท าให้พลเมือง
โลกมีความกระตือรือร้นในด้านการป้องกันโรคมากขึ้น 
 ผลพลอยได้ในแง่ของการสาธารณสุขอันเนื่องมาจากการระบาดของกาฬโรคก็คือ  การ
เริ่มจัดให้มีด่านกักโรคเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่กรุงเวนิช ในปี พ.ศ.1348 เรือสินค้า
และผู้โดยสารที่ต้องสงสัยว่ามาจากเขตติดโรคจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นท่าเรือ ในบางแห่งเรือต้อง
จอดอยู่นานถึง 2 เดือนในบริเวณด่านกักโรค เพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีการระบาดของโรค แส ดงว่า
แนวความคิดที่เกี่ยวกับระยะฟักตัวของโรคคงมีมานานแล้วถึงแม้ว่าความเชื่อว่าพระเจ้าและโชคลาง
เป็นส่ิงบันดาลความเจ็บป่วยให้เกิดแก่คนยังมีอยู่บ้างก็ตาม 
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 สมัยก่อนคริสตกาลและยุคกลาง เชื่อกันว่าโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  เช่น คอตีบ บิด ไทฟอยด์ 
ไทฟัส กามโรคและโรคธรรมดาสามัญอ่ืน ๆ คงจะมีปรากฏเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะมีโรคอ่ืนที่ร้ายแรงกว่ามากจึงท าให้โรคเหล่านี้ดูเป็นธรรมดา
สามัญไป 
 3. ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา 
 ความเชื่อถือของมนุษย์ที่ว่าพระเจ้า บาปบุ ญคุณโทษและโชคลาง เป็นสาเหตุของโรคภัย
ไข้เจ็บในยุคกลางหรือยุคมืด ค่อย ๆคล่ีคลายมาสู่ความสว่างไสวในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือที่เรียกว่า 
“Renaissance” ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมาในยุคนี้มีแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางโดยปรัชญาเมธีชาวตะวันตก เช่น เดส์การตส์ (Descartes) คูวิเยร์  (Georges Cuvier) สมิท
(Adam Smith) ดาร์วิน( Charles Robert Darwin) และอีกมากมายหลายท่าน ซ่ึงเป็นผลให้คนใน
คริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 คิดถึงเหตุผลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยไม่ปล่อยให้ตนเองอยู่
ใต้อ านาจเร้นลับของโชคชะตาราศีแต่อย่างเดียว 
 ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ 17 นักกายวิภาคศาสตร์เชื้อสายเฟลมมิชช่ืออันเดรอัส 
วีชาลิอุส  (Andreas Vewsalius ค.ศ.1514-1564) ค้นพบระบบกายวิภาคศาสตร์ เบื้องต้นของมนุษย์
โดยวิลเล่ียม ฮาร์วีย์ (William Harvey ค.ศ.1578-1657) แพทย์ชาวอังกฤษ ค้นพบระบบวงจรโลหิต จิ
โร-ลาโม ฟราคาสโทโร ( Girolamo Fracastoro ค.ศ.1478-1553) แพทย์ชาวเวนิส พบว่าโรคติดต่อ
ระบาดได้โดยมีผู้สัมผัสโรคเป็นส่ือน า ยุคนี้เป็นระยะที่มีรากฐานเกี่ยวกับการศึกษาทางกายวิภาค
ศาสตร์ สรีรวิทยาและจุลทรีย์ต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดโรค อย่างไรก็ตามในยุคนี้ยังไม่ปรากฏว่า มีการ
ด าเนินงานทางสาธารณสุขอย่างเป็นทางการ เพียงแต่เป็นความเคล่ือนไหวของนักวิชาการและ
ชุมชนในบางท้องท่ีเท่านั้น 
 4. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงปัจจุบัน  
 นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 18 การสาธารณสุขชองโลกได้เจริญ
ขึ้นทั้งในการป้องกันและรักษา โดยเอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์ ( Edrerd Jenner ค.ศ.1749-1823) แพทย์ชาว
อังกฤษ คิดวิธีปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษได้ส าเร็จ โรเบิร์ต ค็อก ( Robert Koch ค.ศ.1843-1910) ชาว
เยอรมัน ค้นพบวิธีแยกบัคเตรี หลุยส์ปาสเตอร์ ( Lou Pasteur ค.ศ.1822-1895) นักวิทยาศาสตร์ชาว
ฝรั่งเศส ศึกษาเกี่ยวกับเชื้อโรคและวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มี
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับยุงและแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรคและหลังจากนั้นก็มีการศึกษาความ
เกี่ยวข้องระหว่างโรคภัยไข้เจ็บและชุมชนอย่างกว้างขวาง 
 ความก้าวหน้าของการสาธารณสุขเป็นผลให้อัตราการตายของพลเมืองโลกอัน
เนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆลดน้อยลงมีการสร้างโรงพยาบาลฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล และ
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บุคคลากรระดับผู้ช่วยและจัดตั้งองค์การต่าง ๆ เพื่อการรักษาพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริม
สุขภาพโดยเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นที่เจริญแล้วและเผยแพร่ต่อไปยังประเทศด้อยพัฒนา ซ่ึงส่วนใหญ่
ในระยะแรก ๆ เผยแพร่โดยผู้สอนศาสนา 
 จากความเจริญก้าวหน้าของการสาธารณสุขมาเป็นล าดับดังกล่าวแล้ว เป็นผลท าให้อัตรา
ตายของประชากรลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและเนื่องจาก
ประเทศเหล่านี้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับท่ีดี ประกอบกับมีอัตราการเกิดประชากรต่ า 
พลเมืองไม่เพิ่มขึ้นมากนัก การให้บริการสาธารณสุขจึงด าเนินการไปได้อย่างกว้างขวางท าให้
พลเมืองในประเทศเหล่านี้มีสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับท่ีดี และสามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นปกติ
สุขได้ ส่วนในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่ก าลังพัฒนาปรากฏว่าอัตราเกิดของประชากรยังคง
สูงอยู่ จึงท าให้จ านวนพลเมืองเพิ่มขึ้นรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา
เป็นผลให้การขยายตัวด้านการบริการสาธารณสุขไม่ทันต่อความต้องการของพลเมือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ท่ีอาศัยอยู่ในชนบท แม้ว่าจะมีการก่อสร้างโรงพยาบาลและสถานีอนามัยขึ้นเป็นจ านวน
มากและมีการฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตาม 
สุขภาพอนามัยของประชาชนในชยบทก็ยังไม่อยู่ในระดับท่ีสมควร จึงท าให้เกิดมีแนวคิดใหม่
เกี่ยวกับการพัฒนาการสาธารณสุขและพัฒนาชนบทขึ้น โดยเน้นหนักไปท่ีการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีบทบาทและช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะ ตลอดจนมีการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน ฉะนั้นการสาธารณสุขในยุคนี้จึงเป็นยุคของการสาธารณสุขพื้นมูลฐาน  

ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการบังคับตามนิติกรรมทางปกครองของต่างประเทศ 

 1. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการบังคับตามนิติกรรมทางปกครองใน สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส  
  ทฤษฎีนิติกรรมทางปกครองนั้นจะไม่พบในระบบ Common law กล่าวคือไม่พบใน
ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา แม้แต่นิติกรรมทางแพ่งก็ไม่มี ดังนั้น นิติกรรมทางปกครองจึงมี
ในประเทศท่ีใช้ระบบ Civil law ซ่ึงได้มีการพัฒนาขึ้นในระบบกฎหมายปกครองของ สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส โดยประเทศเยอรมันก็ได้รับเอาแนวความคิดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสไป แต่ได้มีการพัฒนา
ไปอีกทางหนึ่ง โดยรัฐซ่ึงเป็นผู้ท าหน้าที่ในการปกครอง ไม่สามารถกระท าด้วยตนเองได้เนื่องจากมี
ลักษณะเป็นส่ิงท่ีสมมุติขึ้นมา เป็นนามธรรม ดังนั้นใ นการกระท าการต่าง ๆ ของรัฐจึงต้องอาศัย
บุคคลเป็นผู้กระท าการแทน โดยในการใช้อ านาจของรัฐ จะมีลักษณะของการกระท าเป็น 3 ประเภท 
คือ การกระท าทางนิติบัญญัติ การกระท าทางตุลาการ การกระท าทางบริหาร  (นพรัตน์ สุวรรณกูล, 
2542, หน้า 26-32) 
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 การกระท าทางบ ริหารจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การกระท าของรัฐบาลกับการ
กระท าของฝ่ายปกครอง โดยจะศึกษาเฉพาะการกระท าของฝ่ายปกครอง โดยเป็นการที่รัฐใช้อ านาจ
โดยผ่านองค์กรทางปกครอง ในทางทฤษฎีจะแบ่งการกระท าของฝ่ายปกครองออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 
 1. นิติกรรมทางปกครอง  คือ การแสด งเจตนาของฝ่ายปกครองออกมาภายนอก โดยมี
ลักษณะเป็นการ ก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของบุคคล เช่น การออกใบอนุญาต ขับ
ขี่รถยนต์ ค าส่ังห้ามเข้าในบริเวณอาคารซ่ึงอาจถล่มได้ เป็นต้น 
 2. ปฏิบัติการทางปกครอง คือ เป็นการกระท าทางกายภาพไม่ก่อนให้เกิดสิทธิและหน้าที่
แต่อย่างใด เช่น การยกรถที่กีดขวางทางจราจร การรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างท่ีเจ้าของไม่ยอมรื้อถอนตาม
ก าหนดของฝ่ายปกครอง เป็นต้น ก่อนที่ผู้ศึกษาจะได้กล่าวถึงความหมายของนิติกรรมทางปกครอง
ในประเทศฝรั่งเศส จะได้กล่าวถึงทฤษฎีของการกระท าของฝ่ายปกครองตลอดจนความแตกต่าง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนที่จะได้พูดถึงความหมายของนิติกรรมทางปกครอง 
 ส าหรับความแตกต่างระหว่างนิติกรรมทางปกครองกับปฏิบัติการทางปกครอง กล่าวคือ 
นิติกรรมทางปกครองจะก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวในสิทธิและหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการ ก่อ 
เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิของบุคคลในขณะที่ปฏิบัติการทางปกครองจะไม่มีการ
เคล่ือนไหวของสิทธิ แต่ทั้งสองก็มีความสัมพันธ์กัน โดยเพื่อให้กระบวนการของฝ่ายปกครองส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายนั้นเอง เช่น ฝ่ายปกครองมีค าส่ังให้รื้ออาคารที่สร้างผิดกฎหมาย เป็นการแสดง
เจตนาของฝ่ายปกครองออกมาภายนอก โดยก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้รับนิติกรรมทางปกครองท่ีจะต้อง
ปฏิบัติตาม กล่าวคือ รื้อ ตามมาตรา 42 และมาตรา 43(2) จะเห็นได้ว่า ปฏิบัติการทางปกครองมี
ความส าคัญทางปฏิบัติในขณะที่ทางกฎหมายถือว่าไม่มีบทบาทถอนอาคารถือเป็นนิติกรรมทาง
ปกครอง โดยหากผู้รับนิติกรรมทางปกครองไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็จะด าเนินการ รื้อ
ถอนอาคารเอง เป็นการปฏิบัติการทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2552 มาตรา 
40  
 จะเห็นได้ว่าปฏิบัติการทางปกครองเป็นการบังคับให้มีการปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีที่ได้รับ
มาบหมายมอบหมาย กล่าวคือ เมื่อผู้รับนิติกรรมทางปกครองไม่ปฏิบัติตามเมื่อได้รับทราบนิติกรรม
ทางปกครองแล้ว ก็จะต้องมีการบังคับให้ปฏิบัติตาม หรือเรียกอีกอย่างว่า การบังคับตามนิติกรรม
ทางปกครองแต่ทั้งนิติกรรมทางปกครองและปฏิบัติการทางปกครองก็อยู่ภายใต้หลักที่ว่าต้อง
กระท าโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งส้ิน แม้ว่าปฏิบัติการทางปกครองจะไม่มีผลถึงความสมบูรณ์หรือไม่
สมบูรณ์ของนิติกรรมทางปกครองซ่ึงอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้ หากนิติกรรมทางปกครองดังกล่าว
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ไมช่อบด้วยกฎหมาย ต่อไปนี้ผู้ศึกษาจะได้กล่าวถึงความหมายและองค์ประกอบขอ งนิติกรรมทาง
ปกครองในสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

1.1 ความหมายของนิติกรรมทางปกครองในสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
นิติกรรมทางปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสไม่ได้มีการบัญญัติให้ความหมายไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษรในกฎหมายเลย แต่ได้มีการพัฒนาแนวความคิดว่า นิติกรรมทางปกครองควรจะมี
ความหมายอย่างไร โดยส่วนมากแล้วจะได้รับการพัฒนาจากศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศสหรือ  ที่
เรียกว่า “Conseil d’ Etat ” และนักวิชาการต่าง ๆ โดยในภาษาฝรั่งเศสทั่วไปใช้ค าว่า “Juridiques da 
Administratif” โดยการพิจารณาความหมายของนิติกรรมท างปกครองมักจะเปรียบเทียบกับ   นิติ
กรรมทางนิติบัญญัติและนิติกรรมทางตุลาการหรือนิติกรรมทางวินิจฉัยขี้ขาดนั้นเอง 

ในการพิจารณาความหมายของนิติกรรมทางปกครองโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ  นิติ
กรรมทางนิติบัญญัตินั้น ศาสตราจารย์ เดอ โลบาแดร์ ได้กล่าวว่า อาจแบ่งแยกได้โดยการพิจารณา
จาก “องค์กร” ที่เป็นผู้ใช้อ านาจ กับเนื้อหาสาระของตัวนิติกรรม ถ้านิติกรรมทางปกครองออกโดย
องค์กรนิติบัญญัติ นิติกรรมนั้นก็เป็นนิติกรรมทางนิติบัญญัติ ส่วนเนื้อหาสาระของนิติกรรมทาง
ปกครองนิติบัญญัติจะเป็นการออกส าหรับใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

โดย  ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ได้ให้ค าอธิบายความหมายของค าว่า “นิติกรรมทาง
ปกครอง ” ตามแนวทางของฝรั่งเศส โดยเปรียบเทียบกับค าว่า “นิติกรรมทางนิติบัญญัติ ” ได้แก่ 
ข้อก าหนดที่มีลักษณะบังคับโดยทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงที่จะบังคับแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด และ   นิติ
กรรมทางตุลาการซ่ึงเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้น ส่วนการพิจารณาความหมายของนิติ
กรรมทางปกครองเปรียบเทียบกับนิติกรรมวินิจฉัยชี้ขาดนั้น ศาสตราจารย์ สต๊าชซีโนปูล๊อส 
(Stassinopoulos) ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า ควรใช้องค์กรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยดูว่าองค์กรนั้น
มีกฎหมายให้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีได้โดยอิสระไม่ถูกแทรกแซงหรือเปล่ียนแปลง  
ค าวินิจฉัย (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2533, หน้า 166-167) 

อาจกล่าวได้โดยสรุปว่า ตามทฤษฎีนิติกรรมทางปกครองประเทศฝรั่งเศสนั้นจะ
หมายความเฉพาะ “นิติกรรมทางฝ่ายปกครองฝ่ายเดียว ” เท่านั้น หรือที่เรียกว่า “ค าส่ังท่ีมีผลบังคับ
ทันที” โดยทั่วไปแล้ว นิติกรรมทางปกครองของฝรั่งเศส หมายถึง การแสดงเจตนาของบุคคล
ออกมาในทางปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย (พูนศักดิ์ ไวส ารวจ, 2528, 
หน้า 275) โดยที่นิติกรรมทางปกครองของฝรั่งเศสจะมีความหมายกว้าง ทั้งนิติกรรมที่มีผลทั่ว ๆ ไป 
เช่น ประกาศกฎกระทรวง กฎกระทรวง เป็นต้น และนิติกรรมที่มีผลเป็นการเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ 
เป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีมีผลเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สามารถทราบได้ว่าเป็นใคร เรื่องอะไร 
เช่น ค าส่ังต่าง ๆ เป็นต้น 
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1.2 องค์ประกอบของนิติกรรมทางปกครองของประเทศฝรั่งเศส 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดที่เป็นการก าจัดสิทธิเสรีภาพได้

ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจเท่านั้น กฎหมายที่ก าหนดถึงอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองก็เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซ่ึงส่วนมากจะเป็นเหตุผลทางเทคนิค โดยกฎหมาย
เทคนิคเหล่านี้จะไม่มีเหตุผลทางศีลธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีสนับสนุน แต่มีขึ้นเพื่อรักษา
ระเบียบวินัยต่าง ๆ จึงไม่มีลักษณะบังคับตามธรรมชาติ โดยจะมีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครอง
ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป ซ่ึงรัฐสภาจะออกกฎหมายมาใช้บังคับแก่เอกชน โดยมีลักษณะเป็นการ
ทั่วไปและไม่ระบุตัวบุคคล ท่ังนี้เนื่องมาจากเหตุผลทางด้านเทคนิคและมีระยะเวลาท่ีจ ากัด อีกทั้ง
การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมอย่างรวดเร็วจึงไม่สามารถก าหนดรายละเอียดที่แน่นอนลงไปได้
จึงจ าเป็นจะต้องมอบอ านาจให้ฝ่ายปกครองไปออกกฎหมายล าดับรอง เช่น พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง กระกาศกระทรวง เป็นต้น โดยมีแนวโน้มว่า ในปัจจุบันรัฐสภาจะมอบอ านาจให้ฝ่าย
ปกครองออกกฎหมายเองมากขึ้น 

จากความหมายของนิติกรรมทางปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ได้กล่าวไว้แล้ว 
สามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้ 

1. นิติกรรมทางปกครองจะต้องกระท าโดยฝ่ายปกครองเป็นการใช้ลักษณะของตัว
องค์กรที่ใช้อ านาจ โดยพิจารณาว่าหากองค์กรที่ใช้อ านาจเป็นฝ่ายปกครองการกระท าดังกล่าวก็เป็น
นิติกรรมทางปกครอง ฝ่ายปกครองนั้น ได้แก่ องค์กรบริหารราชการแผ่นดินส่าวนกลาง องค์กร
บริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค องค์กรบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค องค์กรบริหาร
ราชการแผ่นดินส่วนท้องถ่ินรวมถึงนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนด้วย แต่ไม่ได้มีความหมาย   รวม
ไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลากร ซ่ึงถือเป็นหลักเกณฑ์ในช่วงแรกที่จะพิจารณาว่าการกระท าใด
เป็นนิติกรรมทางปกครอง โดยพิจารณาจากองค์กรผู้ใช้อ านาจ ต่อมาได้มีการพิจารณาถึงหน่วยงาน
อ่ืนแม้แต่เอกชนซ่ึงได้รับมอบอ านาจมหาชนจากฝ่ายปกครองให้มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะต่อ
ประชาชน การด าเนินงานนั้นก็อาจจะถือว่าเป็นนิติกรรมทางปกครองด้วย โดยพิจารณาจาก ทฤษฎี
การจัดท าแบบมหาชน (Gestion-pubique) (พูนศักดิ์ ไวส ารวจ, 2528, หน้า 276-284) 

2. นิติกรรมทางปกครองจะต้องเป็นนิติกรรม (Axte jurisdique) หมายความว่านิติกรรม
ทางปกครองนั้นจะต้องก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย เช่น ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง โอน สงวน  หรือ
ระงับ ซ่ึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคล แต่หากไม่ก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวในสิทธิและหน้าที่ของ
บุคคลแล้วก็ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง เช่น การตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลแก่เอกชนที่ต้องการ
ทราบ ค าช้ีแนะของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้แก่เลขานุการเทศบาลให้ฟ้องค าส่ังเกี่ยวกับเงินเดือนของ
ตนยังศาลปกครองเป็นต้น รวมถึงการด าเนินการทั้งหลายก่อนที่จะออกนิติกรรมทางปกครองเหล่านี้
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ไม่มีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครอง ตัวอย่างของนิติกรรมทางปกครอง เช่น กฎกระทรวงซ่ึงได้
ประกาศออกมาให้ประชาชนปฏิบัติตาม โดยมีผลให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามถือว่าเป็นการ
ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ท่ีประชาชนต้องปฏิบัติตาม จึงเป็นนิติกรรมทางปกครองโดยมีผลเป็นการ
ทั่วไป หรือในกรณีที่เป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีมีผลเฉพาะราย เช่น ฝ่ายปกครองมีค าส่งให้รื้อถอน
อาคารเจ้าของไม่รื้อถอนภายในก าหนด ฝ่ายปกครองจึงบังคับโดยการรื้อถอนเองโดยให้เอกชนผู้นั้น
เสียค่าใช้จ่าย ค าส่ังของฝ่ายปกครองดังกล่าวจึงเป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีมีผลเป็นการเฉพาะราย 
ส่วนการรื้อถอนก็เป็นการปฏิบัติการทางปกครอง 
 2. ทฤษฏีและแนวความคิดเกี่ยวกับการบังคับตามนิติกรรมทางปกครอง ของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน  
 ทฤษฎีนิติกรรมทางปกครองเกิดขึ้น  เนื่องจากต้องการควบคุมการใช้อ านาจของฝ่าย
ปกครองไม่ให้ใช้อ านาจตามอ าเภอใจ ในขณะเดียวกันก็เพื่อคุ้มครองประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากนิติกรรมทางปกครองท่ีมาจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยสามารถตรวจสอบว่านิติ
กรรมทางปกครองมีความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ส าหรับความหมายของนิติกรรมทางปกครอง
นั้น ประเทศฝรั่งเศสซ่ึงเป็นประเทศที่มีการพัฒนามาเป็นเวลายาวนานโดยความหมายจะมีลักษณะ
ครอบคลุมกว้างขวางท้ังนิติกรรมที่มีผลเป็นการทั่วไปและนิติกรรมที่มีผลเฉพาะรายโดยจะแตกต่าง
กับประเทศเยอรมัน ซ่ึงนิติกรรมทางปกครองจะมีความหมายที่แคบกว่าโดยจะหมายความเฉพาะนิติ
กรรมที่มีเฉพาะราย แต่ทั้งนี้ความหมายของประเทศเยอรมันจะคล้ายคลึงกับนิติกรรมทางปกครอง
ของประเทศฝรั่งเศส ท้ังนี้เนื่องมาจากประเทศเยอรมันได้รับแนวความคิดของประเทศฝรั่งเศสมา
พัฒนาจึงมีความหมายไม่แตกต่างกันมากนักต่อไปผู้เขียนจะได้กล่าวถึงความหมายและ
องค์ประกอบของนิติกรรมทางปกครองในประเทศเยอรมันว่ามีลักษณะประการใดบ้าง  (นพรัตน์ 
สุวรรณกูล, 2542, หน้า 33-38) 

2.1 ความหมายของนิติกรรมทางปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
ประเทศเยอรมันได้รับทฤษฎีนิติกรรมทางปกครองมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยได้มีการ

พัฒนามาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1826 โดย “นิติกรรมทางปกครอง ” ภาษาเยอรมันโดยทั่วไปใช้  ค าว่า 
“Verwaltungsakt” มาจากค าเต็มว่า Rechtsgcschaft des Verwaltungsrechtes  

Otto Mayer ได้ให้ค านิยามค าว่า “นิติกรรมทางปกครอง ” ไว้ว่า  เป็นการแสดงออกซ่ึง
เจตนาหรือค าส่ังของฝ่ายปกครองท่ีใช้อ านาจเหนือประชาชนในกรณีเฉพาะราย 

ความหมายของนิติกรรมทางปกครอง ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาในชั้นเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง ค.ศ.1976 มาตรา 35 วรรคแรก ได้ให้ค านิยามไว้ว่า นิติกรรมทางปกครอง คือ ค าส่ัง ค า
วินิจฉัย หรือมาตรการฝ่ายปกครองใด ๆ ท่ีออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการก าหนดกฎเกณฑ์
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เฉพาะรายในขอบเขตของกฎหมายมหาชน ซ่ึงมีผลโดยตรงไปสู่ภายนอก ส าหรับการบังคับการตาม
นิติกรรมทางปกครองจะมีวิธีการและขั้นตอนที่แตกต่างกันไป ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละเรื่อง 
ส าหรับในประเทศไทยยังมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบังคับให้เป็นไปตามนิติกรรมการปกครอง
โดยเฉพาะ แต่จะมีอยู่ในกฎหมายแต่ละฉบับ ซ่ึงในประเทศเยอรมันได้มีกฎหมายว่าด้วยการบังคับ
ตามนิติกรรมทางปกครอง ท่ีเรียกว่า Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz Vom 27.April 1953 โดยมี
สาระส าคัญดังนี้  

นิติกรรมทางปกครองแบ่งได้ 2 ประเภท คือ (กมลชัย สกาววงศ์, 2540, หน้า 56) 
1. นิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ต้องมีการบังคับตามนิติกรรมทางปกครอง กล่าวคือ  นิติ

กรรมทางปกครองดังกล่าวจะมีผลบังคับทันที โดยมักเป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้รับนิติกรรมทางปกครอง โดยไม่ว่าจะเป็นการจ ากัดสิทธิและหน้าที่หรือเป็นการเพิ่มภาระแต่
ประการใด เช่น ใบอนุญาตต่าง ๆ หนังสืออนุมัติหรือนิติกรรมทางปกครองท่ีเป็นการรับรองสิทธิ 
เช่น ใบรับรองนิติบุคคล สูติบัตร มรณะบัตร เป็นต้น 

2. นิติกรรมทางปกครองท่ีต้องมีการบังคับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการออก  นิติ
กรรมทางปกครอง ในกรณีที่ผู้รับนิติกรรมทางปกครองไม่ปฏิบัติตาม เช่น นิติกรรมทางปกครองใน
รูปแบบของค าส่ังต่าง ๆ อาจเป็นค าส่ังให้กระท าการหรือห้ามไม่ให้กระท าการหรือหนังสือเรียกให้
ช าระภาษี หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น การบังคับตามนิติกรรมทางปกครองเป็นอ านาจของฝ่าย
ปกครองท่ีสามารถกระท าได้เองโดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาล โดยจะต่างกับการบังคับทางแพ่ง ซ่ึง
จะต้องบังคับตามค าพิพากษาของศาล การบังคับนิติกรรมทางปกครองของฝ่ายปกครองจะต้องมี
กฎหมายให้อ านาจและก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ไว้อย่างชัดแจ้ง เพราะเป็นการกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับความสมเหตุสมผลในการกระท าทางปกครองใน
ประเทศเยอรมันนั้น อสังหาริมทรัพย์มีความส าคัญมาก ฝ่ายปกครองไม่มีอ านาจที่จะบังคับนิติกรรม
ทางปกครอง โดยวิธีการยึดอสังหาริมทรัพย์ของผู้รับนิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ปฏิบัติตาม โดยได้
ก าหนดไว้ในกฎหมายอย่างชัดแจ้งให้ใช้วิธีการบังคับคดีทางศาล โดยให้ศาลแขวงท่ีเรียกว่า 
“Amtsgericht” มีอ านาจในการบังคับคดีและได้ก าหนดขั้นตอนการบังคับให้ช าระเงินโดยหนี้เงิน
นั้นจะต้องก าหนดช าระแล้วโดยที่ฝ่ายปกครองจะต้องแจ้งให้ผู้รับนิติกรรมทางปกครองทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซ่ึงขั้นตอนการปฏิบัติของฝ่ายปกครองสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนั้น 
ในประเทศไทยไม่ค่อยน ามาใช้ปฏิบัติ ท้ังนี้ เนื่องมาจากปัญหาการยึด อายัด และการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก และฝ่ายปกครองไม่มีประสบการณ์ ซ่ึงก่อให้เกิดความล่าช้าไม่คุ้มค่า
กับเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเสียไป จึงควรให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองมีวิธีการต่าง ๆ ท่ีบังคับนิติ
กรรมทางปกครองได้มากขึ้น 
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2.2 องค์ประกอบนิติกรรมทางปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  สามารถแยก
ได้ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 นิติกรรมทางปกครองต้องมีลักษณะเป็นค าส่ัง ค าวินิจฉัย หรือมาตรการที่มี
วัตถุประสงค์อันแสดงออกด้วยลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาหรือโดยผ่านการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย โดยที่ค าส่ัง ค าวินิจฉัยหรือมาตรการต่าง ๆ ของฝ่ายปกครองเป็นการกระท าฝ่ายเดียว โดย  
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเอกชน นิติกรรมทางปกครองของเยอรมันจึงไม่รวมสัญญาทาง
ปกครองด้วย (สมยศ เชื้อไทย, 2533, หน้า 65) 

2.2.2 นิติกรรมทางปกครองต้องออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จึงไม่รวมถึงการ
กระท าทางนิติบัญญัติ การกระท าทางตุลาการ และการกระท าของรัฐบาล โดยในประมวลพิจารณา
ในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค.ศ.1976 ได้ให้ค านิยามค าว่า ฝ่ายปกครองไว้ในมาตรา 1(4) คือ 
องค์กรที่มีหน้าที่กระท าการปกครอง ฝ่ายปกครองนั้นมิได้พิจารณาเฉพาะองค์กรฝ่ายปกครอง
เท่านั้น แต่พิจารณาจากองค์กรที่ใช้อ านาจทางปกครองอาจเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เช่น สภา
ผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี หรือองค์กรท้องถ่ิน หรือการที่สภานิติบัญญัติออกใบอนุญาตให้ด าเนินคดี
อาญากับสมาชิกนิติบัญญัติระหว่างสมัยประชุมได้ตามมาตรา 46 วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญ
เยอรมันหรืออย่างเช่นการที่สมาคมวิชาชีพมีอ านาจออกใบอนุญาตได้ เช่น  แพทยสภา สภา
ทนายความ เป็นต้น 

2.2.3 นิติกรรมทางปกครองต้องมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเป็นการแสดงเจตนาของ
ฝ่ายปกครองออกมาภายนอกที่มีผลทางกฎหมายเป็นการเฉพาะราย การแสดงเจตนาของฝ่าย
ปกครองท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชนที่มีลักษณะเป็นนามธรรมเป็นการทั่วไป 
กลายมาเป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นรูปธรรมและมีผลเฉพาะราย โดยถ้าการกระท า
ของฝ่ายปกครองไม่ได้มุ่งท่ีจะให้เกิดผลทางกฎหมายก็ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง เช่น การกระท า
ในการตระเตรียมก่อนที่จะออกนิติกรรมทางปกครองหรือการให้ค าปรึกษาหารือ  หรือให้ข้อมูลแก่
เอกชน (กมลชัย สกาววงศ์, 2540, หน้า 124-125) 

2.2.4 นิติกรรมทางปกครองต้องเป็นการใช้อ านาจทางปกครอง โดยนิติกรรมทาง
ปกครองจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายปกครอง ไม่อยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายอ่ืน ๆ 
เช่น กฎหมายแพ่งหรือไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเอกชนอ่ืน ๆ โดยจะพิจารณาจากเนื้อหาของนิติกรรม
ทางปกครองดังกล่าวว่ามีเนื้อหาทางปกครองหรือไม่ 

2.2.5 นิติกรรมทางปกครองต้องเป็นการกระท าท่ีมีผลโดยตรงสู่ภายนอก จึงเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน โดยรัฐมีอ านาจเหนือกว่า รัฐจึงสามารถเข้าไปก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของบุคคลได้ แต่หากเป็นเรื่องความสัมพันธ์ภายใน เช่น หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติงาน 
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ค าส่ังภายในต่าง ๆ เหล่านี้ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง เพราะไม่เป็นการแสดงเจตนาออกสู่
ภายนอก แต่ก็มีข้อยกเว้น หากค าส่ังดังกล่าวมีผลเป็นการเปล่ียนแปลงสิทธิพื้นฐานของบุคคล เช่น 
ค าส่ังไล่ออกหรือค าส่ังลงโทษต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นค าส่ังท่ีมีผลทางกฎหมายมีผลโดยตรงสู่
ภายนอก จึงเป็นนิติกรรมทางปกครอง ส่วนค าส่ังในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชาต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ เช่น ค าส่ังให้ย้ายไปปฏิบัติราชการอีกต าแหน่งหนึ่งหรือสถานที่หนึ่ง ค าส่ัง
เหล่านี้ไม่มีผลทางกฎหมายไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิพื้นฐาน ไม่มีผลโดยตรงสู่ภายนอก จึงไม่เป็น
นิติกรรมทางปกครอง 

2.2.6 นิติกรรมทางปกครองต้องเป็นกรณีเฉพาะเรื่อง เป็นการที่ฝ่ายปกครอง
ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีจ ากัดสิทธิปละหน้าที่ของประชาชนคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจง เช่น การ
ที่ฝ่ายปกครองออกใบอนุญาตให้แก่เอกชนคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และเป็นข้อเท็จจริง
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยได้มีการขยายให้รวมไปถึงค าส่ังท่ัวไปทางปกครองด้วย ซ่ึงไม่สามารถ
ระบุจ านวนของผู้รับนิติกรรมทางปกครองได้ โดยเป็นลักษณะข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม เช่น ห้าม
เดินขบวนและห้ามเข้าไปในอาคารที่ช ารุด ซ่ึงไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าจะมีใครร่วมชุมนุม
บ้างหรือใครจะเข้าไปในอาคารที่ช ารุด จึงไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึง
การแบ่งแยกระหว่างนิติกรรมทางปกครองกับกฎหมายล าดับรองโดยที่กฎหมายล าดับรองจะมี
ลักษณะเป็น กฎเกณฑ์ท่ัวไป เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เป็นต้น แต่ทั้งนิติกรรมทาง
ปกครองและกฎหมายล าดับรองก็อยู่ภายใต้หลักของความชอบด้วยกฎหมาย ถ้านิติกรรมทาง
ปกครองไม่เห็นชอบด้วยกฎหมายอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้โดยฝ่ายปกครองเองหรือโดยศาล
ปกครอง ในขณะที่กฎหมายล าดับรองต้องไปพิจารณาเรื่อง หลักการควบคุมการออกกฎหมายซ่ึงมี
วิธีแตกต่างกัน 

ความเป็นมาและวิวัฒนาการกฎหมายรักษาความสะอาดของประเทศไทย  

 การรักษาความสะอาดโดยหลักจะเป็นงานสุขาภิบาล ซ่ึงการสาธารณสุขไทยได้มีการ
เริ่มต้นขึ้นจนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ความสกปรกของกรุงรัตนโกสินทร์ มีปัญหาหนัก นับแต่นอกวัง 
บ้านชาวบ้านเป็นเรือนไทยในภาคกลางซ่ึงสร้างอยู่ริมน้ า ตลอดจนเรือนแพ ซ่ึงอาศัยแม่น้ าล าคลอง 
เป็นท่อระบายสรรพส่ิงของโสโครก ด้วยความเห็นว่าคงลอยลงทะเลไปเอง สถานที่ร าชการและใน
วังสกปรกอย่างไม่น่าเชื่อ จนสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ถึงสภาพของศาลาลูกขุน
ในเรื่องความทรงจ าว่า กลางศาลามีกองหมาก และสรรพขยะมูลฝอยต่าง ๆอยู่หนึ่งกองโต ๆ และไม่
มีใครแสดงความเดือดร้อนแต่อย่างใด เรื่องขยะในศาลาลูกขุนนี้เห็นที่จะเป็นบ่อเกิดของส านวนว่า 
“กระโถนท้องพระโรง” และแม้ข้างพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง ก็ยังมีชาววังไป
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สถาปนากองขยะขึ้นจนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องทรงใช้อุบายแก้ไข ด้วยการโปรด
ให้ช่างมาเขียนรูปปู่เจ้า ซ่ึงเป็นครึ่งผีครึ่งเทวดา มานั่งก ากับไว้ไม่ให้ใครท าสกปรก พร้อมกับพระ
ราชนิพนธ์โครงก ากับอธิบายว่า 
  น้ าหมากน้ ามูกเฟื้อ  ฝอยผง  ไซร้นา 
  อย่าถ่มอย่าเทลง  ที่ห้าม  
  มิฟังยักษ์จับปลง  ชนม์ชีพ เสียนอ 
  ใช่ขู่แต่พอคร้าม  ปู่เจ้าเอาจริง ๆ 
 เมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ.2394-2411) การสุขาภิบาล การสุขาภิบาลในสมัยนี้เป็นการ
สืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ 3 มีโรคไข้ทรพิษในปีแรกของรัชกาล แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรง
เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บขึ้นอีก ในช่วงเวลานี้ก็มีมาตรการเกี่ยวกับการสุขาภิบาลบางอย่าง เช่น มิให้ทิ้ง
ซากสัตว์ลงในน้ า โดยรัชกาลที่ 4 ทรงออกประกาศพระบรมราโชวาทไม่ให้ทิ้งซากสัตว์ตายลงในน้ า 
พ.ศ.2399 ว่า บัดนี้ได้ทราบข่าวคนนอกประเทศและคนนอกกรุงฯ เป็นลาวและเขมร และชาว  หัว
เมืองดอนใช้น้ าบ่ออ่ืน ๆ หลายพวก ย่อมติเตียนว่าชาวกรุงเทพฯนี้ท าโสมมนักลงในแม่น้ า  ล าคลอง 
ด้วยทิ้งซากสัตว์ให้ลอยไป ๆ  มา ๆ  น่าเกลียดน่าชัง  แล้วก็ใช้กินและอาบน้ าอยู่เป็นนิจเป็นที่น่า
รังเกียจเสียเกียรติยศ และชาวราษฎรชาวนอกกรุง เมื่อมีเหตุต้องลงมายังกรุงเทพฯ นี้แล้ว ก็รังเกียจติ
เตียนว่าเพราะต้องใช้น้ าไม่สะอาดจึงเป็นโรคต่าง ๆ ไม่เป็นสุขเหมือนอย่างคนนอกกรุงฯและถ้าใคร
ไม่ฟังค าตักเตือนนี้ ยังขืนท ามักง่ายอยู่อย่างเก่าก็จะให้นายอ าเภอสืบชาวบ้านใกล้เคียงเป็นพยาน 
ช าระเอาตัวผู้ไม่เอ้ือเฟื้อมักง่าย ท าโสโครกนั้นมาตระเวน ประกาศห้ามผู้อ่ืนต่อไป  
 นอกจากเรื่องนี้ ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดของอาคารและที่อยู่อาศัย โดยรัชกาลที่ 4 
ทรงด าเนินการกับวัดซ่ึงเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมก่อน นับว่าเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนโดยให้
ตัดกิ่งไม้ใบหญ้าตามหลังคาและก าแพง ตลอดจนท าให้ลานวัดให้สะอาดหมดจดในเวลา
พระราชทานพระกฐิน โดยได้แต่งสังฆการี กรมธรรมการออกตรวจ ถ้าวัดไหนยังรกรุงรังก็ให้เอา
ไวยาวัจกรไปขังไว้จนกว่าวัดจะสะอาดจึงจะปล่อยส าหรับพวกที่อยู่ในวังนั้น ทรงขนานพวกอยู่วัง
ว่า คนที่อยู่ทิม (ห้องแถว) ในพระราชวังหาใครจะท าจ ากวาดถนนไม่ พากันอยู่คนละห้องท้ิงให้ผล
ไผ่หยากเยื้อรกอยู่ตามถนน กลางถนน บนถนน ดังนี้เห็นดีแล้วหรือ แต่ถนนนอกพระราชวัง ยังท า
ยังกวาด ถ้าใครไม่ท าไม่กวาด ท าให้ถนนรกขึ้นก็ให้ไล่ไปจากทิมไม่ให้อยู่ (ประกาศฉบับนี้ออกเมื่อ 
พ.ศ.2410) 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองไทยมีการเปล่ียนแปลงก้า วหน้าขึ้นอย่างมากมาย ทั้งการปกครอง 
การสาธารณสุขและการสุขาภิบาล แต่ในระยะเริ่มต้นนั้นโรคภัยไข้เจ็บคืออหิวาตกโรคได้ระบาดขึ้น 



 22 

ในปี พ.ศ .2416 และ พ.ศ. 2424 ซ่ึงท าให้คนตายมากมาย จากนั้นเมืองไทยก็ได้ปรับปรุงการ
สุขาภิบาลอย่างจริงจังขึ้นในระยะเวลาต่อมา 
 กฎหมายที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาลที่เก่าแก่ที่สุดคือ พระราชบัญญัติ
ธรรมคลอง พ.ศ. 2413 ซ่ึงในมาตรา 4 มีข้อความว่า อนึ่ง คลองเล็ก ๆ เช่น คลองตลาด และคลอง
หลอด และคลองอ่ืน ๆ ที่ผ่านทะลุเข้าไปในก าแพงพระนครและใกล้เคียงก าแพงก็มีหลายแห่ง ห้ามผู้
หนึ่งผู้ใดที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ทั้งสองฝ่ังนั้น ท าเว็จและถ่ายอุจจาระลงไปในคลองนั้น เทส่ิงของอัน
โสโครกคือเนื้อสัตว์ใหญ่ ๆ และแมว สุนัข สุกร ตาย เป็นอันขาด เพราะคลองเหล่านั้นอยู่ในที่ชุมชน 
ข้าราชการและราษฎร ถ้าผู้ใดตั้งบ้านอยู่ริมคลองเหล่านั้นจะท าเว็จถ่ายอุจจาระที่ริมคลองก็ให้ก่อ
ด้วยอิฐฤาท าด้วยไม้เป็นหับลงในแผ่นดินให้มีประตูเปิดได้ปิดได้ไปข้างริมคลอง ส าหรับป้องกัน
ของโสโครกให้มิดชิดและผู้ท่ีเป็นเจ้าของเว็จนั้นต้องเสียค่าจ้างให้แก่นายคลองตามสมควร นาย
คลองจะจัดเรือจ้างไว้ส าหรับเอาของโสโครกไปท้ิงท่ีแม่น้ าใหญ่ 3 วัน ฤา 5 วันครั้งหนึ่ง ฤาเจ้าของ
จะโกยไปเองก็ได้แต่ให้ท าตามเวลาท่ีก าหนดไว้ แลที่บ้านของผู้ใดริมตล่ิงคลองผู้นั้นต้องรักษาให้
หมดจดทุก ๆ แห่ง เพราะเหตุคนจะใช้น้ าในล าคลองนั้นมากด้วยกัน ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดมิได้กระท าการ
ตามบังคับไว้นายคลองและผู้ตรวจรักษาคลองพบปะฤามีผู้มาร้องต่อนายคลองจะเอาตัวผู้กระท าผิด
ธรรมเนียมเป็นโทษ 
 จากข้อความเห็นว่ามุ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันความเป็นอุจาดตามากกว่าความ
เป็นสุขาภิบาลดังจะเห็นว่านายคลองก็น าอุจจาระไปท้ิงแม่น้ าซ่ึงมันก็ยังเป็นตัวการให้โรคระบาด
เกิดขึ้นได้อยู่ดี ดังนั้นในปี พ.ศ.2416 จึงได้เกิดอหิวาห์เกิดขึ้น มีจ านวนผู้ล้มตาย จ านวน 6 ,600 คน
ทางการก็ได้ด าเนินการป้องกันการลุกลามของโรคโดยออกค าแนะน าท่ีถูกหลักวิชามากขึ้นออก
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2416 ให้ราษฎร์  
 ( 1) รักษาความสะอาดของบ้านที่อยู่อาศัยและร่างกาย 
 ( 2) เอาการบรูโรยที่นอนดีกว่าเอาด้ายผูกข้อมือ หรือเสียกบาลให้ผีกิน 
 ( 3) ผู้ใดเป็นโรคให้ไปขอยาท่ีโรงละครหน้าพระที่นั่งไชยชุมพล ทางราชการไม่คิดเงิน 
 ( 4) ยาแก้ท้องร่วงท่ีชะงักที่สุดคือ ยาวิสัมปยากับเหล้าการบูร ดื่มมือละถ้วยตะไลทุก 5 
นาที  
 หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2418 รัชการที่ 5 ทรงให้ตรากฎหมายโปลิศ 53 ข้อ ซ่ึงมีความส าคัญ
เกี่ยวกับการให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความสะอาดของ
บ้านเมือง มีข้อความเกี่ยวกับการก าจัดส่ิงปฏิกูลอยู่หลายประการ จึงสรุปโดยย่อ 
 ข้อ 18 ให้ก าชับตักเตือนเจ้าของบ้านเรือนไม่ให้หน้าบ้านหลังบ้านเกิดการเปรอะเปื้อน
ทางคนเดินไปเดินมา  
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 ข้อ 42 ห้ามไม่ให้เด็กและผู้ใหญ่ขีดเขียนตามก าแพงเมือง ก าแพงวัด และการส่ิงปลูกสร้าง
อ่ืน ๆ ใครไม่เชื่อฟัง ปรับไหม 10 บาท ถ้าไม่มีเงินก็จ าขังให้งานในกรมโปลิศ 1 เดือน 
 ข้อ 43 ใครเทน้ าส่ิงของ น้ าโสโครกหรืออาบน้ าในถนนหรือท าให้ถนนเปรอะปรับ 10 
บาท ถ้าไม่มีเงินก็จ าไว้ใช้งานในกรมโปลิศ 1 เดือน  
 ข้อ 45 ใครถ่ายอุจจาระในที่ไม่สมควรเช่นข้างถนน ริมถนน เป็นที่กลางแจ้งปรับ 20 บาท 
ถ้าไม่มีเงินก็เอาตัวขังไว้ใช้งาน 3 เดือน ส่วนถ้าถ่ายปัสสาวะก็ให้โปลิศจับมัดไว้ 4 ชั่วโมง ถ้าจะ   ไถ่
โทษที่มัดคิดโมงละบาท ถ้าจะถ่ายปัสสาวะก็ให้หาท่ีลับแต่ถ้าท่ีลับนั้นไม่สมควรท าให้สกปรกก็มี
โทษเท่ากับถ่ายปัสสาวะกลางแจ้ง 
 ข้อ 46 ถ้าสัตว์เล้ียงทุกชนิดตายให้เจ้าของเอาไปฝังในป่าช้าหรือที่บ้านของตน ถ้าเอาไป
ทิ้งตามถนนหนทาง ข้างบ้าน ข้างก าแพง จะถูกปรับไหมตัวละ 10 บาท   
 ต่อมาปี พ.ศ.2440 ได้มีพระราชก าหนดสุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร รัตนโกสินทร์ ศก 
116 ก าหนดงานสุขาภิบาลที่จะจัดท าให้ดีขึ้น 4 ประการ คือ 
 (1) การท าลายขยะมูลฝอย  
 (2) การจัดที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะของมหาชนทั่วไป  
 (3) งดการห้ามต่อไปในภายหน้าอย่าให้ปลูกสร้าง หรือซ่อมแซมโรงเรียนที่จะเป็นเหตุ
ให้บังเกิดโรคได้ 
 (4) ขนย้ายส่ิงโสโครกและส่ิงร าคาญของมหาชนไปให้พ้นเสีย และมีอ านาจพิจารณาว่า
อาคารใดจะต้องตั้งเว็จเพิ่มเติม และให้อ านาจเสนาบดีกระทรวงนครบาล มีอ านาจก าหนดอัตราปรับ
ผู้กระท าผิดกฎข้อบังคับเพื่อการนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 40 บาท และถ้ายังขืนกระท าอยู่อีกต่อไปก็
ลงโทษปรับเรียงวันได้ไม่เกินวันละ 20 บาท 
 มีการออกกฎหมายส าคัญคือประกาศจัดการสะอาดในจังหวัดพระนครประกาศเมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ.2441 ซ่ึงออกมาเพื่อจัดการสุขาภิบาลในเรื่องอุจจาระ และมูลสัตว์ ขยะมูลฝอย 
น้ าโสโครก โรงเล้ียงสัตว์ โรงงาน และอาคารบ้านเรือน โดยก าหนดโทษปรับส าหรับการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎในกรณีต่าง ๆ ไว้ 
 ต่อมามีการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมซ่ึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของงานสุขาภิบาลในหัวเมือง 
โดยให้ประชาชนในท้องถ่ินเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการ โดยมีเหตุผลทางด้านสุขาภิบาล กล่าวคือ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จอ าเภอ
พระประแดงและทรงตรัสเปรียบเทียบว่า สกปรกเหมือนตลาดท่าจีน (ต าบลท่าฉลอม) สมเด็จกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดี กระทรวงมหาดไทย จงมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาคร
ให้เรียกประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านตลาดท่าจีน ให้ร่วมกันปรับปรุงความสะอาดของตลาด จึงได้เกิด
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การพัฒนาความสะอาดของอาคารสถานที่ถนนหนทางด้วยความร่วมมือของประชาชนตลาดท่าจีน 
จนมีพระบรมราชโองการตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2449 ซ่ึงมีผลใช้ในวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ.2449 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 
 (1) ซ่อมและบ ารุงถนนหนทาง  
 (2) จุดโคมไฟให้ความสว่างเวลาค่ า  
 (3) จัดหาคนงานเก็บกวาดขยะมูลฝอย  
 หลังจากการด าเนินการสุขาภิบาลท่าฉลอมได้ด าเนินไปอย่างได้ผลดี จึงได้มี 
พระราชบัญญัติการจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง พ.ศ.2451 ขึ้นตามหัวเมือง เช่น นครราชสีมา 
จันทบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช ชลบุรี นครปฐม โดยแบ่งสุขาภิบาลออกเป็น 2 อย่างคือ 
สุขาภิบาลเมืองและสุขาภิบาลต าบล ต่างมีหน้าที่เหมือนกันคือ 
 (1) รักษาความสะอาดท้องท่ี  
 (2) การป้องกันและรักษาความเจ็บไข้ในท้องท่ี  
 (3) การบ ารุงรักษาทางไปมาในท้องท่ี  
 (4) การศึกษาขั้นต้นของราษฎร  
 การสุขาภิบาลได้ด าเนินการมาจนกระทั่ง ปี พ .ศ.2503 มีการตราพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2503 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ควบคุม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากสภาพ
ทั่วไปของบ้านเมืองยังไม่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควรและบรรดากฎหมายที่ใช้บังคับ
ยังไม่เหมาะสมและไม่พอเพียงท่ีจะใช้บังคับได้ จึงได้ตรากฎหมายนี้ขึ้นเพื่อให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพ
ที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น จนถึงปี พ.ศ.2535 ได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมใน
สภาวการณ์ของบ้านเมืองมีผลใช้บังคับถึงปัจจุบันนี้  

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบังคับตามนิติกรรมทางปกครองของไทย 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองโดยใช้หลักนิติรัฐ กล่าวคือ ใช้กฎหมายในการ
ปกครองประเทศ “นิติรัฐ” ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Legal state” ภาษาเยอรมันใช้ค าว่า “Rechsstat” 
ภาษาฝรั่งเศสใช้ค าว่า “Etat de' Droit” นิติรัฐในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 หมายถึง รัฐที่ออกกฎหมาย
อย่างมีเหตุผล ในศตวรรษที่ 19 นี้ นิติรัฐไม่ได้หมายถึงเป้าหมายหรือเนื้อหาของรัฐ แต่หมายถึง
วิธีการหรือลักษณะของการกระท าในเป้าหมายหรือเนื้อหาของรัฐให้เป็นรูปธรรม  (กมลชัย สกาว -
วงศ์, 2537, หน้า 92) 



 25 

 นิติรัฐ หมายถึง รัฐซ่ึงรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ราษฎรใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นว่านั้นพัฒนาบุคลิกภาพของตนได้
ตามท่ีเห็นสมควร ดังนั้น จึงเป็นรัฐที่มีจ ากัดภายใต้กฎหมายที่ตนออกอย่างเคร่งครัด 
 ความคิดเรื่องนิติรัฐ รัฐจะเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก็ต่อเมื่อรัฐยอมอยู่
ภายใต้กฎหมาย โดยรัฐจะต้องผูกพันตามกฎหมายที่ตนได้บัญญัติออกมา ดังนั้นในการที่รัฐจะจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนหรือตัวแทนของประชาชน
ให้จ ากัดสิทธิและเสรีภาพ จึงถือเป็นหลักประกันต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่จะไม่ถูก
ละเมิดโดยรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
 นิติรัฐ คือรัฐที่มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองเสรีภาพและประกันความเป็นธรรมภายในรัฐโดย
รัฐมีอ านาจไปถึง ดังนั้น รัฐจะใช้อ านาจได้โดยออกกฎหมาย หรือ อาศัยอ านาจตามกฎหมายที่มีอยู่  
นักนิติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ กาเร เดอมัลแบร์  (R.Carre de Malberg) ได้ให้ค านิยาม “นิติรัฐ” ไว้
ดังนี้ 
 รัฐต ารวจจะยึดแนวคิดที่ว่า วัตถุประสงค์สุดท้ายเป็นส่ิงส าคัญ ส่วนวิธีการที่จะไปถึงไม่
จ ากัด กล่าวคือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของฝ่ายปกครองแล้วฝ่ายปกครองจะใช้วิธีการใด ๆ  ก็ได้ 
เพื่อให้ไปถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยฝ่ายปกครองสามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเต็มที่หรือริเริ่มท าส่ิง
ใดที่เห็นว่าจ าเป็นต่อประชาชนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ ซ่ึงตรงกันข้ามกับทฤษฎีนิติ
รัฐ โดยรัฐจะยอมตนอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือภายใต้กฎหมาย ที่ก าหนดถึงการกระท าของ
รัฐที่มีต่อปัจเจกชน โดยจะมีการก าหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและก าหนดวิธีการและ
มาตรการต่าง ๆ  ที่ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยรัฐจะกระท าการนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ไม่ได้ โดยไม่สามารถบังคับให้เอกชนกระท าตามที่ตนต้องการโดยไม่ยินยอมไม่ได้ เว้น
แต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดแจ้ง หากรัฐละเมิดหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว้เอกชนก็
สามารถฟ้องให้เพิกถอนการกระท าหรือเปล่ียนแปลงหรือเลิกใช้มาตรการต่าง ๆ  นั้นเสียได้ ดังนั้น
ระบบนิติรัฐจึงสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของปัจเจกชน และมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ป้องกันและแก้ไขการใช้อ านาจของรัฐที่มีแนวโน้มจะใช้อ านาจตามอ าเภอใจ และเพื่อให้ระบบนิติ
รัฐมีความสมบูรณ์ จึงต้องให้เอกชนสามารถฟ้องการกระท าต่าง ๆ  ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทุก
ประเภทท่ีมิชอบด้วยกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน 
 ส าหรับค าว่า “นิติกรรมทางปกครอง ” ในประเทศไทยนั้นยังเป็นเรื่องใหม่เนื่องจาก
ประเทศไทยยังไม่ได้มีการพัฒนาและยังไม่มีแนวความคิดเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองมากนัก จึง
ก่อให้เกิดความสับสนบ้างในช่วงแรก แต่ก็ยังได้มีการพยายามน าทฤษฎีนิติกรรมทางปกครองมาใช้ 
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โดยมีนักกฎหมายไทยในช่วงแรกได้ให้ความหมายค าว่า “Act administratif” ว่าการกระท าในทาง
ปกครองหรือการกระท าโดยการแสดงเจตนาในทางปกครอง 
 โดยท่านศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ได้เสนอให้แปลค าว่า “Act administratif” 
ว่านิติกรรมทางปกครอง โดยมีความเห็นว่า การแปลว่า “การกระท าทางปกครอง ” ก่อให้เกิดความ
ไขว้เขวเกี่ยวกับทฤษฎีนิติกรรมทางปกครองในวงการศึกษากฎหมายของไทย จึงมีความเห็นว่าควร
จะใช้ค าว่า “นิติกรรม” ไม่ใช่แปลว่า “การกระท า”  
 ปัจจุบันนั้นนักกฎหมายมหาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้ยอมรับที่จะใช้ค าว่า  “นิติ
กรรมทางปกครอง” มากว่า “การกระท าทางปกครอง” อย่างแพร่หลายแต่ก็ยังมีนักกฎหมายมหาชน
บางท่านยังคงไม่เห็นด้วย โดยเห็นว่าควรใช้ค าว่า “การกระท าทางปกครอง ” อยู่ โดยให้เหตุผลว่า 
การกระท าทางปกครองไม่มีลักษณะเป็นนิติกรรมตามกฎหมายแพ่ง ทั้งนี้เนื่องจากนิติกรรมตาม
กฎหมายแพ่ง หมายถึง การใด  ๆอันท าลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการ
ผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ ตามท่ี
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 149 แต่การกระท าในทางปกครองนั้น
สามารถกระท าฝ่ายเดียวได้โดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมเช่นเดียวกับกฎหมายเอกชน โดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายมหาชน 
 อาจกล่าวโดยสรุปว่า ส าหรับประเทศไทยนั้นแม้ว่าจะได้ใช้ค าว่า “นิติกรรมทางปกครอง” 
ตามความหมายของ “Acte administratif” แต่ขอบเขตของนิติกรรมทางปกครองยังไม่ได้มีการ
ก าหนดอย่างชัดเจน เหมือนเช่นประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันโดยประเทศฝรั่งเศสได้ให้
ความหมายของ นิติกรรมทางปกครองครอบคลุมไปทั้งนิติกรรมทางปกครองท่ีมีผลเป็นการทั่วไป
และนิติกรรมที่มีผลเฉพาะราย ส่วนนิติกรรมทางปกครองของประเทศเยอรมันจะครอบคลุมเฉพาะ 
นิติกรรมทางปกครองเฉพาะรายเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลและ
แนวความคิดทางกฎหมายจากประเทศฝรั่งเศสมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ จึงมีความพยายามท่ีจะก าหนด
ขอบเขตของนิติกรรมทางปกครองเหมือนประเทศฝรั่งเศส แต่ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยได้ออก
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยได้บัญญัติความหมายของค าว่า 
“นิติกรรมทางปกครอง” ไว้ในมาตรา 5 ว่า “ค าส่ังทางปกครอง” หมายความว่า 
  1.  การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นต่อบุคคล
ในอันที่จะก่อเปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือ ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือ
เจ้าหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การส่ังการการอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรองและการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
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 2.  การอ่ืนที่ก าหนดในพระราชบัญญัติจะใช้ค าว่า “ค าส่ังทางปกครอง ” แทนค าว่า   “นิติ
กรรมทางปกครอง ” แต่เม่ือพิจารณาความหมายแล้วก็จะเหมือนกับนิติกรรมทางปกครองของ
ประเทศเยอรมัน โดยจะมีขอบเขตเฉพาะนิติกรรมทางปกครองท่ีมีผลเฉพาะรายเท่านั้น ไม่รวมถึง
นิติกรรมทางปกครองท่ีมีผลทั่วไปด้วย ซ่ึงนับว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ให้ความหมายค าว่า   “นิติ
กรรมทางปกครอง”  
 ต่อไป ผู้ศึกษาจะกล่าวถึง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539  ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับตามนิติกรรมทางปกครองหรือเรียกอีกอย่างว่า การบังคับตามค าส่ังทาง
ปกครอง ซ่ึงในพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดไว้ในส่วนที่ 8 ว่าด้วยเรื่องการบังคับทางปกครอง ซ่ึง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มีผลบังคับเป็นการทั่วไปในการปฏิบัติราช 
การของฝ่ายปกครองโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ซ่ึงเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้โดยที่การด าเนินงานทางปกครองในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักเกณฑ์ 
และขึ้นตอนที่เหมาะสม จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินงานทาง
ปกครองขึ้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการใช้บังคับ
กฎหมายให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ และอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนอีกทั้งยัง
เป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการ ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล่าวจะมี
ลักษณะเป็นกฎหมายกลางท่ีใช้บังคับกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของฝ่ายปกครองโดยมี
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1. การบังคับใช้กับ “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ตามกฎหมายต่าง ๆ 
 มาตรา3 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ  เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก าหนดวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ ท่ีประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติ ราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  
 ซ่ึงรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ได้ให้ค าอธิบายไว้ว่า  เป็นการแสดง
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะให้หลักเกณฑ์ การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้ เป็น
หลักเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานกลางท่ีจะใช้บังคับการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติต่าง ๆ ทุกฉบับไม่ว่าจะมีกฎหมายรองรับอ านาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของ  รัฐ
ไว้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการในการใช้อ านาจที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้เสมอ แต่ก็มีข้อยกเว้นมิให้น าไปใช้บังคับกับวิธีการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะท่ีมีหลักประกันความเป็นธรรมหรือมี
มาตรฐานการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
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 แต่ก็มีข้อยกเว้นมิให้น าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  มาบังคับ
ใช้กับองค์กรและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 4 ดังนี้ 
 1. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
 2. องค์กรที่ใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
 3. การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
 4. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
พิจารณาบังคับ การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 
 5. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และส่ังการตามกฎหมายว่าด้วยกรรมการกฤษฎีกา 
 6. การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ 
 7. การด าเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร หรือเจ้าหน้าที่ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการ
ร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และ
ภายในประเทศ 
 8. การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 9. การด าเนินกิจการขององค์การศาสนา 
 และมาตรา 4 วรรคท้าย ยังก าหนดให้สามารถตราพระราชกฤษฎีกา ยกเว้นมิให้น า
บทบัญญัติตามกฎหมายนี้ มาบังคับใช้แก่การด าเนินกิจการใด หรือหน่วยงานใดตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองตามความจ าเป็น และเหมาะสมได้ 
 2. ความหมายและขอบเขตตลอดจนหลักการที่ส าคัญของการบังคับทางปกครอง 
 ความหมายของการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 มิได้ให้ความหมายไว้โดยเฉพาะว่า มีความหมายประการใดแต่สามารถพิจารณาได้จาก
บทบัญญัติในมาตรานั้น ๆ ซ่ึง ดร.มานิตย์ วงศ์เสรี ได้น ามาตรา 56 วรรคหนึ่งมาอธิบาย เพื่อให้เข้าใจ
ถึงการบังคับทางปกครองโดยอธิบายว่าการบังคับทางปกครอง หมายถึง การด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่โดยใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับประชาชนที่มีภาระผูกพันต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 
เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังทางปกครอง ซ่ึงมาตรา 56 วรรคหนึ่ง ก็ก าหนดให้ “เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าส่ังทาง
ปกครองมีอ านาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของตนได้
ตามบทบัญญัติในส่วนนี้” จะเห็นได้ว่ามีความหมายในลักษณะเช่นเดียวกัน 
 ส าหรับขอบเขตในการบังคับทางปกครองนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ในด้าน
เนื้อหาของนิติกรรมทางปกครองหรือค าส่ังทางปกครองนั้น จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนิติกรรม
ที่ได้ออกมา โดยจะต้องมีการบังคับเช่น ค าส่ังให้กระท าหรือไม่ให้กระท าการ หากผู้รับนิติกรรมทาง
ปกครองไม่ปฏิบัติตาม ฝ่ายปกครองจะต้องบังคับให้มีการปฏิบัติตามนิติกรรมทางปกครองดังกล่าว 
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เป็นต้น แต่ส าหรับนิติกรรมทางปกครองหรือค าส่ังทางปกครองท่ีมีความสมบูรณ์ในตัว เช่น 
หนังสืออนุญาต หนังสือรับรองต่าง ๆ เป็นต้น ไม่ต้องมีการบังคับทางปกครองแต่ประการใด 
 ส าหรับในด้านของบุคคลที่จะถูกบังคับทางปกครองนั้น มาตรา 55 ก าหนดให้ “การบังคับ
ทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ” ดังนั้น  จะเห็น
ได้ว่า การบังคับทางปกครองจะใช้เฉพาะผู้รับนิติกรรมทางปกครองเท่านั้นไม่มีการน าไปใช้กับ
เจ้าหน้าที่ด้วยกัน หรือหากจะมีการน าไปใช้ก็จะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง 
 หลักการที่ส าคัญ ของการบังคับทางปกครองนั้น ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยบัญญัติว่า ถ้าบทกฎหมายใดก าหนด
มาตรการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้วแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะ
เกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้
แทนก็ได้  จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองท่ีจะใช้ดุลพินิจเลือกที่จะน า
มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาใช้หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองท่ีให้อ านาจแก่ตนโดยเฉพาะไม่สามารถที่จะ
บรรลุผลส าเร็จของการบังคับได้ ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นส าคัญไม่ได้มี
การบังคับให้น ามาใช้แต่ประการใด ซ่ึงการด าเนินการบังคับทางปกครอง จะต้องค านึงถึงหลักการที่
ส าคัญ 3 หลัก คือ 
 1. หลักความสมเหตุสมผล ซ่ึงก็ได้มีก าหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 56 วรรคสาม ซ่ึง
บัญญัติว่า ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่
จ าเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของค าส่ังทางปกครองโดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของ
ค าส่ังทางปกครองน้อยที่สุด 
 2. หลักการบังคับทางปกครองเท่าที่จ าเป็น มีลักษณะเป็นการบังคับภายในขอบเขตของ
กฎหมายที่ให้อ านาจเช่น การก าหนดค่าใช้จ่ายในค าเตือน หากปรากฏว่าค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียนั้น
มากว่าท่ีได้ก าหนดในค าเตือนก็สามารถจะเรียกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้เท่าที่เกิดขึ้น ตามที่ได้ก าหนด
ไว้ในมาตรา 59 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เป็นต้น จึง
เป็นการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จ าเป็น 
 3. หลักความแน่นอนและชัดเจน กล่าวคือ  ในการบังคับทางปกครองจะต้องมีการ
ก าหนดให้ชัดเจนและแน่นอนในการบังคับไม่มีการเปล่ียนแปลง เช่น ค าเตือนตามมาตรา 59 วรรค
สอง  จะต้องมีการระบุอะไรบ้าง จะก าหนดอย่างไร ซ่ึงจะต้องมีการปฏิบัติตามนั้นหากจะ
เปล่ียนแปลงมาตรการ มาตรา 60 วรรคหนึ่ง ตอนท้ายก็ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า จะต้องปรากฏ
ว่ามาตรการที่ก าหนดไว้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เท่านั้น เป็นต้น 
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  มาตรการบังคับทางปกครอง กรณีค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดให้ช าระเงินหรือให้กระท า
หรือละเว้นกระท านิติกรรมทางปกครองหรือค าส่ังของฝ่ายปกครองท่ีออกมาเพื่อให้ผู้รับนิติกรรม
ทางปกครองช าระเงิน หากผู้รับนิติกรรมทางปกครองไม่ปฏิบัติตามภายในเวลาท่ีก าหนด มาตรา 57 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ก าหนดให้ ฝ่ายปกครองมีหนังสือ
เตือนให้ผู้รับนิติกรรมทางปกครองช าระภายในเวลาท่ีก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  หาก    ไม่
ปฏิบัติตามฝ่ายปกครองอาจบังคับโดยการยึดหรือ อายัดและขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระ ซ่ึง
เป็นวิธีการบังคับท่ีให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองท่ีจะน ามาใช้บังคับเพื่อให้ผู้รับนิติหรรมทางปกครอง
ปฏิบัติตาม 
 ส่วนนิติกรรมทางปกครองท่ีก าหนดให้ผู้รับนิติกรรมทางปกครองกระท าหรือละเว้นการ
กระท า หากไม่ปฏิบัติตามฝ่ายปกครองสามารถเลือกใช้การบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา 58(1) หรือ (2) แต่จะต้องมีค าเตือนเป็นหนังสือให้ผู้รับนิติกรรมทางปกครองปฏิบัติตาม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามสมควรก่อน เม่ือไม่มีการปฏิบัติตามค าเตือน ฝ่ายปกครองจะเข้า
ด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทน โดยผู้ถูกบังคับจะต้องชดใช้
ค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
มาตรา 58(1) หรือให้มีการช าระค่าปรับทางปกครองตามจ านวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกิน สอง
หมื่นบาทต่อวัน ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 58(2) แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องบังคับการโดย
เร่งด่วน เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าท่ีขัดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหาย
ต่อประโยชน์สาธารณะฝ่ายปกครองอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกค าส่ังทาง
ปกครองให้กระท าหรือละเว้นการกระท าก่อนก็ได้แต่จะต้องกระท าโดยสมควรแก่เหตุและภายใน
ขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่ของตน ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในมาตรา 58 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 กล่าวโดยสรุปพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ที่ออกมาใช้บังคับ
นั้นก็เพื่ออุดช่องว่างในกฎหมายต่าง ๆ ของฝ่ายปกครองเพื่อให้การบังคับตามนิติกรรมทางปกครอง 
หรือเรียกอีกอย่างว่าค าส่ังทางปกครอง ตามพระราชบัญญัตินี้ สามารถส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่วางไว้โดยในการบังคับตามนิติกรรมทางปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 นั้น 
เจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถที่จะน ามาตรการบังคับทางปกครองท่ีได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาใช้บังคับเพื่อให้นิติกรรมทางปกครองท่ีตนออกนั้น
บรรลุผลส าเร็จ สามารถบังคับให้ผู้รับนิติกรรมทางปกครองปฏิบัติตามได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า 
มาตรการบังคับท่ีตนใช้นั้นจะเกิดผลน้อยกว่า แม้ว่าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
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ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 จะได้ก าหนดวิธีการบังคับไว้เป็นการเฉพาะแล้วก็ตาม จึง
ไม่เป็นการขัดกับกฎหมายแต่ประการใดเนื่องจาก มีลักษณะเป็นกฎหมายกลาง ตามท่ีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซ่ึงจะท าให้การบังคับตาม
นิติกรรมทางปกครองของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ความหมายและแนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบังคับตามนิติกรรมทางปกครอง 

 ฝ่ายบริหารมีอ านาจที่จะออกกฎเกณฑ์ตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบอ านาจให้ ซ่ึงมีที่มา
จากรากฐานทางปรัชญาของรุสโซ โดยจะปฏิเสธการออกกฎเกณฑ์ท่ัวไป โดยฝ่ายอ่ืนที่มิใช่ปวงชน
หรือฝ่ายนิติบัญญัติในทฤษฎีสัญญาประชาคม รุสโซได้กล่าวไว้ในหนังสือ สัญญาประชาคม เล่ม 3 
บทที่ 1 ว่า การกระท าท่ีเป็นอิสระทุกอย่าง มีสาเหตุหลักร่วมกันที่ท าให้เกิดขึ้น กล่าวคือ เหตุทาง
จิตใจ (Morale) หรือการมีเจตนารมณ์ที่จะท าส่ิงนั้น และอีกเหตุหนึ่งคือ เหตุทางกายภาพ (Physique) 
หรือการสามรถลงมือท าตามเจตนารมณ์นั้น ส าหรับการแสดงเจตนารมณ์ที่เราเรียกว่า “อ านาจนิติ
บัญญัติ” และการใช้ก าลังทางกายภาพด าเนินการให้ส าเร็จไป เรียกว่า “อ านาจบริหาร ” ไม่มีส่ิงใดที่
อาจท าได้หรือควรท าได้ถ้าไม่มีสองส่ิงนี้ไปด้วยกัน และในหนังสือเล่มเดียวกัน เล่ม 2 บทที่ 6 รุสโซ 
กล่าวว่า เมื่อประชาชนทั้งมวลตัดสินใจ (ออกกฎเกณฑ์) ซ่ึงเป็นเรื่องท่ัวไป รุสโซ  เรียกว่าเป็น ”
กฎหมาย” และได้กล่าวต่อไปว่า เนื้อหาของกฎหมายต้องมีลักษณะเป็นการทั่วไปจะไม่มีลักษณะ
เป็นการเฉพาะรายหากมีก็ไม่ใช่อ านาจนิติบัญญัติ 
 จากแนวความคิดของรุสโซ สรุปได้ว่าการวางกฎเกณฑ์ท่ัวไปนั้นไม่ระบุตัวบุคคลเป็น
อ านาจของปวงชนที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน จะให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจไม่ได้เพราะเป็นเพียง
ผู้ด าเนินการทางกายภาพเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นก็ดีการที่จะให้ฝ่ายนิติบัญญัติท าหน้าที่ออกกฎหมาย
ทั้งหมดคงไม่อาจท าได้ เพราะจะเกิดความล่าช้าไม่ทันกับความต้องการของประชาชน อีกทั้ง
รายละเอียดของกฎหมายในบางเรื่องต้องให้หน่วยงานที่จะน าไปปฏิบัติเป็นผู้ก าหนดเอง ดังนั้นฝ่าย
นิติบัญญัติจึงจ าเป็นต้องมอบอ านาจในการออกกฎหมายบางส่วนให้แก่ฝ่ายบริหาร หรือที่เรียกว่า 
“กฎหมายล าดับรอง” เช่นกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เป็นต้น 
 กฎเกณฑ์ท่ัวไปท่ีให้ฝ่ายบริหารออกมาใช้บังคับกับประชาชนนั้นโดยอาศัยอ านาจของ
กฎหมายไม่ใช่กฎหมาย ไม่ว่าจะพิจารณาจากองค์กรผู้ออกซ่ึงไม่ใช่รัฐสภาหรือปรัชญาสัญญา
ประชาคมของรุสโซ หรือพิจารณาจากรูปแบบ แต่หากจะมีลักษณะทั่วไปไม่ระบุตัวบุคคล โดยนัก
นิติศาสตร์ชาวเยอรมันได้ชี้ให้เห็นว่า กฎเกณฑ์ท่ีฝ่ายบริหารออกมาใช้นั้น มีลักษณะเป็นกฎหมาย
ตามเนื้อความ โดยอาจไม่ใช่กฎหมายตามรูปแบบพิธีและผลบังคับของกฎเกณฑ์ท่ีออกโดยฝ่าย
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บริหาร ซ่ึงท้ังสองประการนี้ ท าให้เรียกกฎเกณฑ์ท่ัวไปของฝ่ายบริหารว่า เป็นกฎหมายของฝ่าย
บริหาร โดยกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารนั้นจะมีค่าบังคับน้อยกว่ากฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา 
กล่าวคือ จะขัดหรือแย้งกับกฎเกณฑ์ท่ีรัฐสภาตราขึ้นไม่ได้  โดยตามความเห็นของผู้เขียนแล้ว  เห็น
ด้วยว่า กฎเกณฑ์ท่ีฝ่ายบริหารออกมานั้นมีลักษณะเป็นกฎหมาย แม้ว่าจะเป็นกฎหมายตามเนื้อความ
ก็ตาม เพราะมีผลบังคับใช้กับประชาชนและหากไม่ป ฏิบัติตามก็จะต้องได้รับการลงโทษ ซ่ึง
แตกต่างกันตามรูปแบบพิธีเท่านั้น โดยมิได้ออกโดยรัฐสภา ซ่ึงจะเห็นได้ว่าภารกิจของรัฐมีมากมาย 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ภารกิจรัฐและภารกิจท้องถ่ิน ภารกิจรัฐจะเป็นภารกิจที่รัฐจะเป็น
ผู้ด าเนินการเองท้ังหมด เพราะถือว่าเป็นภารกิจหลัก ไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางเศรษฐกิจ โดยเป็นการ
ให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนในลักษณะของการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การขนส่งต่าง ๆ 
ไปรษณีย์ โทรเลข เป็นต้น หรือจะเป็นภารกิจทางสังคมท่ีประชาชนควรได้รับการดูแลและเอาใจใส่
จากรัฐ เช่น การรักษาพยาบาล การให้การศึกษา กีฬา เป็นต้น 
 ส่วนภารกิจท้องถ่ินนั้น เป็นเรื่องท่ีรัฐไม่สาม ารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึงจึงต้องมีการมอบ
อ านาจให้ท้องถ่ินเป็นผู้ให้บริการตามความต้องการของคนในท้องถ่ิน เช่น  การรักษาความสะอาด 
การก าจัดขยะมูลฝอย การเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี เป็นต้น ดังนั้น รัฐจึงจ าเป็นต้องมอบอ านาจให้ฝ่าย
บริหารช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ ซ่ึงอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญของฝ่ายบริหาร สามารถสรุปได้  2 
ประการ คือ อ านาจหน้าที่ในฐานะรัฐบาล ซ่ึงจะเป็นอ านาจบริหารนโยบายต่าง ๆ ของประเทศท่ี
ส าคัญ รวมท้ังความปลอดภัย ความเจริญมั่นคงของประเทศส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานในลักษณะ 
“งานนโยบาย” โดยผู้ปฏิบัติจะมีฐานะเป็นข้าราชการทางการเมือง ส่วนอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
อีกประการ คือ อ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ซ่ึงจะมีลักษณะเป็นงานประจ า ซ่ึงจะเป็นการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองในทุก ๆ วัน ที่มีส่วนมากจะเป็นลักษณะของการออกค าส่ังต่าง ๆ การอนุญาต 
การอนุมัติ ซ่ึงมีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครอง ซ่ึงนิติกรรมทางปกครองจะเป็นส่วนหนึ่งของ
การกระท าในทางปกครอง 
 โดยที่ความหมายของการกระท าในทางปกครอง หมายถึง การกระท าของรัฐโดยองค์กร
ฝ่ายปกครอง ในทางกฎหมายแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นนิติกรรมและลักษณะที่เป็น
ปฏิบัติการ  
 การกระท าทางการปกครองท่ีเป็นนิติกรรมจะเป็นการกระท าท่ีก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่
ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน โดยเป็นการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ขึ้น ส่วนการกระท าทางปกครองท่ี
มีลักษณะเป็นการปฏิบัติการ จะเป็นการบังคับไปตามสิทธิและหน้าที่ท่ีมีอยู่โดยฝ่ายปกครองจะเป็น
ผู้ใช้ก าลังทางกายภาพเข้าด าเนินการด้วยตัวเอง โดยมีลักษณะเป็นการกระท าอย่างธรรมดา ไม่
ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ จะเป็นการกระท าในทางข้อเท็จจริง เช่น การก่อสร้าง การสอนหนังสือ 
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เป็นต้น ซ่ึงนิติกรรมทางปกครองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการกระท าทางปกครองแต่ไม่เป็นการ
ปฏิบัติการตามข้อเท็จจริง โดยที่การปฏิบัติการทางการปกครองหรือการใช้ก าลังบังคับนั้น จะต้องมี
กฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งหรือมีกรณีจ าเป็นอย่างเร่งด่วน หรือเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ เช่น การท าลายป้ายประกาศต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการปลุกระดมเพื่อก่อให้เกิดความ
วุ่นวายของบ้านเมือง หรือเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม เช่น การยกรถกีดขวางทาง
จราจรออก แต่การกระท าดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่ายปกครองจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
เอกชน จึงเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองต้องเส่ียงภัยด้วยตนเอง อีกทั้งการใช้ก าลังบังคับของฝ่ายปกครอง
นั้นไม่อาจที่จะยกเลิกหรือเพิกถอนได้ จึงจ าเป็นจะต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังให้กระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด หรือ 
 การกระท าทางปกครอง หมายถึง ค าส่ังท่ีออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในนามของรัฐ และมี
ความสัมพันธ์กับประชาชนผู้รับค าส่ังมิใช่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะส่วนตัวและค าส่ัง
ดังกล่าวจะต้องออกโดยชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้หลักนิติรัฐ หากไม่ชอบก็สามารถที่จะยกเลิกหรือ
เพิกถอนเสียได้โดยขั้นตอนของกฎหมายคือฟ้องร้องต่อศาล 
 ฝ่ายปกครองนั้นจะเป็นข้าราชการในหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้อ านาจมหาชนหรือ
เรียกว่า นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซ่ึงหมายถึง องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐในการส่ังการซ่ึงมี
ผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ ทรัพย์สินของประชาชน หากประชาชนไม่เห็นด้วยก็ชอบท่ีจะให้ศาล
ตรวจสอบ ยกเลิกค าส่ังท่ีมิชอบด้วยกฎหมายได้ องค์กรเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน อาจเป็นนิติบุคคลในทางแพ่งก็ได้เพื่อไปท านิติกรรมทางแพ่ง โดยคดีขององค์กร
เหล่านี้จะขึ้นศาลปกครองไม่ใช่ศาลยุติธรรม ต่อไปผู้เขียนจะได้กล่าวถึงความหมายของนิติกรรม
ทางปกครองว่ามีความหมายประการใดบ้าง 
 1. ความหมายของนิติกรรมทางปกครอง 
 นิติกรรมทางปกครอง หมายถึง การแสดงออกซ่ึงเจตนาของบุคคลทางปกครองเพื่อให้มี
การเปล่ียนแปลงของสภาพการณ์ทางกฎหมาย นิติกรรมนั้นโดยสภาพแล้วในขณะเมื่อได้กระท าขึ้น
มีผลทางด้านความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทางกฎหมาย 
 ซ่ึงอาจกล่าวให้ชัดเจนโดยทั่วไปว่า นิติกรรมทางปกครองแสดงเจตนาของฝ่ายปกครอง
โดยมีผลบังคับต่อผู้รับนิติกรรมทางปกครองตามกฎหมาย ซ่ึงก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวของสิทธ์ิ
บุคคลนั้นตามกฎหมาย โดยที่นิติกรรมทางปกครองดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ จึงต้องมีการพิจารณาถึงหลักความชอบด้วยกฎหมายประกอบด้วย ซ่ึงในบางครั้งนิติกรรมทาง 
ปกครองอาจใช้บังคับไม่ได้ซ่ึงจะมีอยู่ด้วยกันหลายระดับ เช่น ไร้ผลแบบสัมพันธ์ (Nullite’ reletive) 
ซ่ึงมีผลจากการขาดแบบพิธีในด้านอ านาจหน้าที่และรูปแบบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
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กระท า กรณีนี้ฝ่ายปกครองเท่านั้นที่มีอ านาจยกเลิกได้ หรือการไร้ผลแบบสมบูรณ์ ( Absolute) ซ่ึง
เป็นการละเว้นแบบพิธีส าคัญ กับการกระท าท่ีถือว่า “ไม่มีอยู่” คือไม่มีผลผูกพันใด ๆ เลยการฟ้อง
การกระท าท่ีไม่มีอยู่ไม่ใช่การฟ้องเพิกถอน แต่เป็นการฟ้องเพื่อให้ศาลยืนยันความไม่มีอยู่ 
 นิติกรรมทางปกครองตามแนวคิดของประเทศฝรั่งเศสนั้น จะต้องเป็นนิติกรรมที่กระท า
โดยฝ่ายปกครองเท่านั้น ซ่ึงฝ่ายปกครองน่าจะหมายถึง องค์การฝ่ายปกครองท้ังหมดที่เป็นองค์กร
ปกครองของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยที่ตามแนวคิดของประเทศฝรั่งเศสนั้น นิติ
กรรมทางปกครอง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ นิติกรรมที่มีผลบังคับเฉพาะราย และนิติกรรมที่มีผล
บังคับเป็นการทั่วไป แต่ส าหรับนิติกรรมทางปกครองของประเทศเยอรมันนั้น จะหมายความเฉพาะ
นิติกรรมทางปกครองท่ีมีผลบังคับเฉพาะรายเท่านั้น แต่ก็มีข้อยกเว้นเพื่อมิให้มีการเคร่งครัดเกินไป
หากเกิดปัญหาขึ้น ซ่ึงนิติกรรมทางปกครองท่ีเป็นนิติกรรมนั้นจะต้องพิจารณาจากการกระท าท่ี
ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายและการกระท าท่ีไม่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย การกระท าท่ีก่อให้เกิดผล
ทางกฎหมายจะเป็นการกระท าท่ีเปล่ียนแปลงสภาพทางกฎหมาย หรือเกิดจากการกระท านั้นเองท่ีมี
ผลในตัว โดยไม่พิจารณาถึงตัวผู้ร้อง ส่วนการกระท าท่ีไม่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย ก็มีการกระท าท่ี
แสดงถึงความคิดเห็นของฝ่ายปกครอง แสดงถึงข้อต่อสู้ของฝ่ายปกครอง แสดงถึงความตั้งใจของ
ฝ่ายปกครอง เป็นต้น 
 โดยที่แนวคิดทั่ว ๆ ไปของนิติกรรมทางปกครองนั้นเป็นการกระท าทางปกครองประเภท
หนึ่งมิใช่การกระท าทางปกครองท้ังหมด นิติกรรมทางปกครองศัพท์ภาษาอังกฤษจะใช้ค าว่า 
“Admistrative act” หรือในภาษาฝรั่งเศสใช้ค าว่า “Acte admistratif” หรือในภาษาเยอรมันตรองกับ
ค าว่า “Verwaltungsakt” ซ่ึงการกระท าทางปกครองนั้นจะมีความหมายกว้างกว่านิติกรรมทาง
ปกครอง ดังท่ีได้กล่าวถึงความหมายของการกระท าทางปกครองไว้ในตอนต้น การแปลความหมาย
ของต าราว่า Admistrative act ว่า การกระท าทางปกครองก่อให้เกิดความสับสนแก่นักกฎหมายไทย
เป็นอย่างยิ่ง ในการแยกว่าการกระท าใดมีลักษณะเป็นนิติกรรมกับการกระท าทางปกครองท่ีมี
ลักษณะเป็นนิติกรรม เพื่อให้เข้าใจถึงอ านาจของฝ่ายปกครองท่ีมีอยู่เหนือเอกชน โดยได้รับอ านาจ
จากกฎหมายในการบริการสาธารณะ ซ่ึงอาจเรียกว่าฝ่ายปกครองมี “เอกสิทธ์ิ” เหนือประชาชนก็ได้
นั้น ซ่ึงผู้เขียนจะได้กล่าวถึงการบริการสาธารณะและเอกสิทธ์ิของฝ่ายปกตรอง พอสังเขป เพื่อให้
เห็นถึงอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกตรองท่ีจ าเป็นต้องมี 
 2. การบริการสาธารณะ 
 ในการให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองก็เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีกฎหมาย
ปกครองซ่ึงจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจออกค าส่ัง ออกใบอนุญาต หรือใช้มาตรการทางปกครอง
ใด ๆ ซ่ึงเรียกรวมว่า “การออกค าส่ังทางปกครอง” หรือ“ การออกนิติกรรมทางปกครอง ” ก็เพื่อให้
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บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมาย ในการใช้มาตรการต่าง ๆ อันมีลักษณะเป็นการบังคับ
ประชาชน ซ่ึงฝ่ายปกครองก็จะออกค าส่ังทางปกครองท่ีไม่เห็นด้วยหรือมีข้อโต้แย้งประการใด 
สามารถด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเอง หรือ
น าคดีมาฟ้องศาลเพื่อให้ศาลยกเลิกเพิกถอนค าส่ังทางปกครองแต่การโต้แย้งนั้นจะต้องกระท า
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด หากไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ฝ่ายปกครอง
ก็สามารถใช้มาตรการบังคับต่าง ๆ หรือเรียกว่า การบังคับตามค าส่ังทางปกครองเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซ่ึงท้ังหมดถือเป็นการบริการสาธารณะแก่ประชาชนโดย
ส่วนรวม 
 ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล ได้ให้ความหมาย “บริการสาธารณะ” ว่าหมายความ
ถึง กิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรือในความควบคุมของฝ่ายปกครองท่ีจัดท าขึ้นเพื่อสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 ส่วนศาสตราจารย์ Mautice Hautiou นักกฎหมายมหาชนชาวฝรั่งเศส ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของค าว่า “บริการสาธารณะ” ว่าเป็นบริการทางเทคนิคเพื่อสาธารณะสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพื่อ
สนองความต้องการของส่วนรวมโดยไม่หวังผลก าไร 
 ซ่ึงการบริการสาธารณะจะจัดท าขึ้นเพื่อสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม 
ไม่มีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรเช่นธุรกิจเอกชน แต่ก็มีกิจกรรมบางประเภทที่ฝ่ายปกครองจัดท า
ขึ้นโดยมิได้สนองความต้องการของประชาชน แต่มีลักษณะเป็นการหาเงินเข้ารัฐ เช่น การให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน กิจการทั้งหลายเหล่านี้จึงไม่เป็นบริการ
สาธารณะ โดยมากแล้วนั้นนิติกรรมที่ฝ่ายปกครองออกมามากเท่าไรก็จะส่งผลกระทบต่อการ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเท่านั้น จึงได้มีการก าหนดเป็นหลักต่าง ๆ ท่ีใช้คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน โดยที่ฝ่ายปกครองจะต้องเคารพในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย เช่น 

 1. หลักสิทธิในการป้องกันตนเอง ซ่ึงเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ฝ่ายปกครองจะท า นิติ
กรรมทางปกครองที่กระทบต่อประชาชน จะต้องแจ้งให้เขาทราบล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ
หรือแจ้งให้ทราบ ท้ังนี้เพ่ือให้เขาได้เตรียมตัวหรือโต้แย้งหากไม่พอใจนิติกรรมทางการ ปกครอง
ดังกล่าว 
 2.  หลักความเสมอภาค มีขึ้นเพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายปกครองเลือกปฏิบัติ เช่น การเข้ารับ
ราชการและการสมัครงานของรัฐ การรับบริการสาธารณะ การเสียภาษี ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติที่
เสมอภาค เท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 3.  หลักความได้สัดส่วน โดยจะค านึงถึงผลได้กับผลเสียว่ามีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมาก
นัก แต่ไม่จ าเป็นจะต้องเท่ากัน มักจะใช้เฉพาะกับกฎหมายเศรษฐกิจ 
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 4.  หลักการไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครอง เพราะไม่ยุติธรรมกับประชาชน
โดยเขาไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ 
 5. หลักที่ว่าฝ่ายปกครองจะต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมส าหรับการเวนคืนทุกชนิด  
 6. หลักการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานส าคัญของประชาชน ซ่ึงฝ่ายปกครองจะไม่มี
อ านาจเลย 
 ซ่ึงหลักต่าง ๆ เหล่านี้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดโดย
ฝ่ายปกครอง แม้ว่าฝ่ายปกครองจะต้องให้บริการสาธารณะกับประชาชน ต่อไปผู้เขียนจะได้กล่าวถึง
การบริการสาธารณะโดยแบ่งตามลักษณะการบริการสาธารณะทั่วไปว่ามีอะไรบ้าง 
 การบริการสาธารณะแบ่งตามลักษณะงานได้ 2 ประการ คือ 
 1. การบริการสาธารณะทางปกครอง หมายถึง กิจการที่ฝ่ายปกครองท าขึ้นเพื่อประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก มีลักษณะเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ ๆ เพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัย
ของประชาชน โดยฝ่ายปกครองจะได้รับมอบอ านาจตามกฎหมายจากกฎหมายมหาชนในการ
ด าเนินการต่าง ๆ โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าตอบแทน เช่น กิจการทหาร กิจการต ารวจ เป็นต้น 
 2. เป็นบริการสาธารณะที่ไม่ใช่บริการสาธารณะทางปกครอง หมายถึง กิจการบริการ
สาธารณะที่มีลักษณะเป็นการเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชนตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยในบางกรณีสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ 
แต่ต้องไม่เป็นการแสวงหาผลก าไร 
 ส่วนลักษณะโดยทั่วไปของการบริการสาธารณะมีดังนี้ 
 1. ฝ่ายปกครองสามารถด าเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงบริการสาธารณะให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้ตลอดเวลา 
 2. การบริการสาธารณะจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก เพราะอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายและเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ ตลอดจนมีการบัญญัติห้ามมิให้ข้าราชการนัดหยุดงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  166 วรรคแรก บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานละทิ้งหรือ
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้งานหยุดชะงักหรืเสียหาย โดยร่วมการกระท าการเช่นนั้นตั้งแต่
ห้าคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
 3. บริการสาธารณะเป็นประโยชน์ของส่วนรวมจึงเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
บุคคลจึงจ าต้องยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนโดยได้รับค่าชดเชยแทน 
 4. ประชาชนมีความเท่าเทียมกันในการได้รับบริการสาธารณะ  

 5. ฝ่ายปกครองจะเป็นผู้ริเริ่ม หรือควบคุมดูแล ตลอดจนมอบให้เอกชนด าเนินการบริการ
สาธารณะแทน 
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 6. ฝ่ายปกครองจะมีอ านาจพิเศษในการบริการสาธารณะเหนือเอกชน  
 7.  ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าในการให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองท่ีจะบริการสาธารณะแก่ประชาชนนั้น
รัฐสามารถที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายปกครองได้ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และองค์กรของรัฐต่าง ๆ มีอ านาจโดยอ านาจในการส่ังการและวินิจฉัยนั้นมิใช่เป็นเพียง
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับบุคคลภายนอกเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างผู้ควบคุมนโยบายกับผู้ปฏิบัติงาน
ประจ า ซ่ึงเป็นอ านาจของฝ่ายปกครองหรือเรียกอีกอย่างว่า “เอกสิทธ์ิของฝ่ายปกครอง ” (อมร 
จันทรสมบูรณ์, 2525, หน้า 124) 
 3. เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครอง 
 ท่านอาจารย์ปรีดี เกษมทรัพย์ ได้ให้ค าอธิบายค าว่า เอกสิทธ์ิ ( Privilege) ไว้ดังนี้ คือ เอก
สิทธ์ิเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะบุคคลบางคนหรือบางประเภทที่มีคุณลักษณะพิเศษบางประการที่ ท าให้ผู้
นั้นมีความชอบธรรม ที่จะอ้างเพื่อเสวยประโยชน์หรืออ้างเพื่อยืนยันผลประโยชน์ บางประการเป็น
พิเศษยิ่งกว่าบุคคลอ่ืน ๆ (ปรีดี เกษมทรัพย์, 2525, หน้า 88) 
 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า เอกสิทธ์ิของฝ่ายปกครองนั้น น่าจะหมายถึง อ านาจพิเศษของฝ่าย
ปกครองตามกฎหมายที่จะกระท าต่อผู้ใต้ปกครอง ในฐานะที่ฝ่ายปกครองมีอ านาจเหนือกว่า 
เนื่องจากฝ่ายปกครองมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนโดยส่วนรวมโดยยึดถือ
แนวคิดของหลักการแบ่งแยกอ านาจ ซ่ึงเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยห้ามมิให้ผู้
มีอ านาจรัฐใช้อ านาจนั้นแต่เพียงผู้เดียวและมีลักษณะเป็นการเด็ดขาดไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
ฝ่ายใด โดยในปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และพลเมืองของฝรั่งเศส ข้อ 16 ได้บอกไว้ว่า 
การแบ่งแยกอ านาจเป็นสาระส าคัญของความเป็นประชาธิปไตย ซ่ึงหากเอกชนเห็นว่าการกระท า
ทางปกครองของฝ่ายปกครองไม่เห็นชอบด้วยกฎหมายและได้รับความเสียหาย ก็สามารถควบคุม
การกระท าทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ โดยสามารถฟ้องศาลขอให้เพิกถอนการกระท าทาง
ปกครองได้หรือให้ฝ่ายปกครองใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ได้ (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2532, หน้า 43) 

แนวคิดเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง  

  หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองถือเป็นหลักการที่ส าคัญที่สุด
ของการกระท าทางปกครอง ซ่ึงมีความหมายว่า ฝ่ายปกครองจะกระท าการอย่างใด ๆ ท่ีมีผลกระทบ
ต่อสิทธิหรือเสรีภาพอันชอบธรรมของเอกชนได้ ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้ และขณะเดียวกัน
ก็จะต้องกระท าการดังกล่าวภายในกรอบท่ีก าหนดของกฎหมายเท่านั้น 
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  ประเทศที่มีระบบกฎหมายสมัยใหม่ต่างก็ยอมรับนับถือการกระท าทางปกครองและการ
บริหารราชการแผ่นดินว่าต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ เจ้าพนักงานผู้ใช้อ านาจจะ ลิดรอน
สิทธิ เสรีภาพ หรือทรัพย์สินเอกชนได้ก็เฉพาะเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้โดยชัดเจนเท่านั้น  เพื่อ
เป็นหลักประกันเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงถือว่าเป็นไปตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม (The rule 
of law) ที่รัฐเองยอมตกอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายในความสัมพันธ์กับเอกชน กฎหมายจึงเป็นทั้ง
แหล่งท่ีมา (Source) และข้อจ ากัดของการกระท าการต่าง ๆ ขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครองและนิติ
กรรมทางปกครองจึงเป็นเพียงการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น 
 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองจึงเป็นทั้งขอบเขตของการ
กระท าทางปกครอง เป็นทั้งฐานที่มาของการกระท าทางปกครอง และเป็นทั้งกระบวนการขั้นตอนที่
ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติตาม ท าให้ฝ่ายปกครองไม่สามารถใช้วิธีการอ่ืน นอกไปจากระบบกฎหมาย
ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น กล่าวคือ เมื่อฝ่ายปกครองเข้าไปมีนิติสัมพันธ์กับเอกชน ฝ่ายปกครองก็ไม่
อาจจะกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน หรือเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่นั้นได้ และฝ่าย
ปกครองไม่อาจจะกระท าการใด ๆ อันเป็นการบังคับปัจเจกชนโดยเขาไม่สมัครใจได้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาให้อ านาจไว้ 
  ในอดีตก่อนจะมีแนวคิดเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง เป็นที่
เข้าใจว่าไม่มีอะไรจะมาขัดขวางหรือจ ากัดการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองได้ เนื่องจากผู้ปกครองเป็น
ผู้มีอ านาจรัฐ (Puissance publique) อันเป็นอ านาจพิเศษที่ท าให้ฝ่ายปกครองอยู่เหนือเอกชน การ
กระท าของฝ่ายปกครองจึงสูงสุดและไม่มีข้อจ ากัด ต่อมาเมื่อมีการสร้างระบบ “รัฐธรรมนูญ” ให้เป็น
กฎหมายสูงสุดและมีการก าหนดให้กฎหมายไม่สามารถขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ พร้อมท้ังมีการ
สร้างระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (Le contrôle de  ́constitutionalite) ซ่ึง
กฎหมายใดก็ไม่สามารถขัดรัฐธรรมนูญได้ รวมถึงกฎหมายในล าดับรองต่าง ๆ  ที่ต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย และไม่สามารถขัดกับกฎหมายในล าดับที่อยู่สูงกว่าได้ เมื่อฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายที่มีอ านาจ
ในการด าเนินการต่าง ๆ การด าเนินการของฝ่ายปกครองก็ต้องยึดหลักการเดียวกันคือ  ต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายล าดับสูงกว่าไม่ได้ หลักดังกล่าวท าให้ฝ่ายปกครอง  ถูก
จ ากัด ไม่มีอิสระในการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพราะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการ
ด าเนินงานของฝ่ายปกครองและเพื่อก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้อยู่ใต้ปกครองด้วย  
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  หลักความชอบด้วยกฎหมายส าหรับการกระท าของฝ่ายปกครองท่ีต้องยึดถือ คือ 
 (1) ความชอบด้วยกฎหมายในฐานะขอบเขตของการกระท าทางปกครอง 
 ถ้าพิเคราะห์ในแง่นี้ บรรดากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ ไม่ว่าจะมีศักดิ์สูงเพียงใดย่อมเป็นขอบเขตจ ากัดมิให้ทั้งนิติกรรมทางปกครองและการ
กระท าทางกายภาพของฝ่ายปกครองเกินขอบเขตที่กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายทั้งหมดวางไว้ 
 (2) ความชอบด้วยกฎหมายในฐานะที่เป็นรากฐานของการกระท าทางปกครอง 
 หลักข้อนี้ต่างจากข้อแรกตรงท่ีหลักข้อแรกห้ามฝ่ายปกครองกระท าการนอกขอบเขตหรือ
ขัดต่อกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย แต่หลักข้อนี้บังคับให้การท านิติกรรมทางปกครองต้องได้รับมอบ
อ านาจมาจากกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย ซ่ึงหมายความว่าการที่ฝ่ายปกครองจะออกนิติกรรมทาง
ปกครองจะต้องมีอ านาจ คือ ต้องเป็นบุคคลที่กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายระบุให้มีอ านาจ เรื่องท่ีจะมี
อ านาจท า สถานที่ท่ีท า ตลอดจนระยะเวลาท่ีมีอ านาจ 
 ( 3) ความชอบด้วยกฎหมายในฐานะกระบวนการที่ถูกต้อง 
 นิติกรรมทางปกครองก็ดี การกระท าทางกายภาพของฝ่ายปกครองก็ดีนอกจากต้องท าโดย
มีอ านาจที่มอบมาจากกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายและต้องไม่เกินขอบเขตแห่งกฎหมายแล้วที่ส าคัญที่สุด
ก็คือ ฝ่ายปกครองต้องเคารพกระบวนการ ขั้นตอน ที่กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายวางไว้ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

 ระบบการปกครองท่ีเรียกว่า “นิติรัฐ” รัฐและองค์กรของรัฐทั้งหลายท่ีจัดตั้งขึ้นโดยรัฐ  
ธรรมนูญและกฎหมายมีหน้าที่ต้องเคารพกฎหมายที่ตราขึ้นในรัฐนั้นด้วย ไม่ว่ากฎหมายนั้นจะเป็น
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายในล าดับรองก็ตามในกรณีที่รัฐ องค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้
อ านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ก็
ต้องมีองค์กร และกระบวนการที่เป็นอิสระ สามารถตัดสินปัญหาดังกล่าวและเยียวยาความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นกับประชาชนได้ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรทั้งหลายของ
รัฐ จึงเป็นระบบส าคัญที่เป็นพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะขาดเสียมิได้  
 การควบคุมฝ่ายปกครอง หมายถึง การตรวจสอบฝ่ายปกครอง ท่ีอาจกระท าการทางปกครอง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการแก้ไขความเสียหายแก่ประชาชนผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน  อัน
เนื่องมาจากการกรกะท าของฝ่ายปกครอง ท้ังท่ีเป็นการควบคุมฝ่ายปกครองและการควบคุมจาก
ภายนอก เช่น โดยศาล โดยรัฐสภา หรือโดยองค์กรพิเศษ  
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 1. หลักนิติรัฐ หรือหลักนิติธรรม หรือรัฐต ารวจ 
 ทั้งหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมต่างก็ได้รับการพัฒนาขึ้นในโลกตะวันตกโดยมีเป้าหมาย
ที่จะจ ากัดอ านาจของผู้ปกครองให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่งทั้งหลักนิติรัฐและหลัก
นิติธรรมต่างก็ไม่ต้องการให้มนุษย์ปกครองมนุษย์ด้วยกันเอง แต่ต้องการให้กฎหมายเป็นผู้ปกครอง
มนุษย์ ซ่ึงหมายความว่าผู้ที่ทรงอ านาจบริหารปกครองบ้านเมืองจะกระท าการใด ๆ  ก็ตาม การ
กระท านั้นจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย จะกระท าการให้ขัดต่อกฎหมายไม่ได้ 
 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่าหลักการทั้งสองมีความแตกต่างกัน
อยู่ สาเหตุแห่งความแตกต่างนั้นอยู่ที่พัฒนาการในทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดความคิดว่าด้วยหลักนิติรัฐและในประเทศอังกฤษซ่ึงพัฒนา
ความคิดว่าด้วยหลักนิติธรรมขึ้น ความแตกต่างของหลักการทั้งสองในรายละเอียดนั้นไม่เป็นส่ิงท่ี
น่าประหลาดใจแต่อย่างใด เพราะหลักการทั้งสองเกี่ยวพันกับ “กฎหมาย” แต่กฎหมายนั้นเป็น
ผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมาของชนแต่ละชาติ ความเข้าใจบางประการ
ที่แตกต่างกันที่ชนชาติ สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมันและอังกฤษมีต่อมโนทัศน์ว่าด้วย “กฎหมาย” 
ตลอดจนประวัติศาสตรก์ารต่อสู้ทางการเมืองท่ีแตกต่างกันของชนชาติทั้งสองย่อมส่งผลต่อเนื้อหา
ของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม และต่อการจัดโครงสร้าง บทบาท และความสัมพันธ์ขององค์กร
ของรัฐด้วย หลักนิติรัฐซ่ึงได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังใน สหพันธ์สาธารณรัฐเ ยอรมันในช่วงครึ่ง
หลังของศตวรรษที่ 19 นั้น ได้แผ่ขยายอิทธิพลออกไปท่ัวภาคพื้นทวีปยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
กฎหมายมหาชนในอิตาลีที่ได้รวมชาติขึ้นส าเร็จในช่วงเวลานั้นและต่อ สาธารณรัฐ ฝรั่งเศสในช่วง
สาธารณรัฐที่สาม ส่วนหลักนิติธรรมซ่ึงมีที่มาจากประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองและ
รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษตั้งแต่สมัยท่ีชาวนอร์แมนเข้ายึดครองเกาะอังกฤษนั้น ก็มีอิทธิพล
ไม่น้อยต่อโครงสร้างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและต่อหลายประเทศท่ีได้รับแนวความคิดจาก
สถาบันการเมืองการปกครองของอังกฤษ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ออนไลน์, 2553) 

1.1 หลักนิติรัฐ 
ความคิดในเรื่องนิติรัฐ เป็นความคิดของประชาชนที่ศรัทธาในลัทธิปัจเจกนิยม  

(Individualism) รัฐธรรมนูญของรัฐที่จะเป็นนิติรัฐได้นั้น  จ าต้องมีบทบัญญัติในประการส าคัญ
กล่าวถึงหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎร เช่น เสรีภาพในร่างกาย ทรัพย์สิน การท าสัญญา 
และการประกอบอาชีพ ในฐานะนี้รัฐจึงมีสภาพเป็นคนรับใช้ของสังคมโดยถูกควบคุมอย่าง
เคร่งครัด จะเห็นได้ว่า การที่รัฐจะเคารพต่อเสรีภาพต่าง ๆ ของราษฎรได้นั้น ย่อมมีอยู่วิธีเดียวก็คือ  
การที่รัฐยอมตนอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายโดยเคร่งครัดเท่านั้น  และตราบใดที่กฎหมายยังใช้อยู่
กฎหมายนั้นก็ผูกมัดรัฐอยู่เสมอ  
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ค าว่า “นิติรัฐ” หรือ “Rechtsstaat” เป็นค าท่ีเกิดขึ้นในประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน เป็นค า
ที่รู้จักกันในศตวรรษที่ 19 โดยช่วงก่อนปี ค.ศ.1848 นักคิดที่ส าคัญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  
คือ Robert Von Mohl, Carl Welcker และ Johann Chistoph Frisherr von Aretin ได้กล่าวถึงค าว่า 
“นิติรัฐ” ซ่ึงอาจให้ความหมายของค าว่า “นิติรัฐ” ว่าหมายถึง รัฐแห่งความมีเหตุผลอันเป็นรูปแบบที่
ปกครองตามเจต จ านงโดยรวมท่ีมีเหตุมีผล และมีวัตถุประสงค์ที่ดีที่สุดส าหรับสังคมเป็นการทั่วไป  

ประเด็นส าคัญอยู่ที่ความหมายอันเป็นแก่นแท้ของหลักการนี้ กล่าวคือ การปกครองใน
นิติรัฐนั้น กฎหมายจะต้องไม่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองใช้อ านาจตามอ าเภอใจ ภายใต้กฎหมายบุคคล
ทุกคนต้องเสมอภาคกันและบุคคลจะต้องสามารถทราบก่อนล่วงหน้าว่ากฎหมายมุ่งประสงค์จะ
บังคับให้ตนท าอะไรหรือไม่ให้ตนท าอะไร  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายคืออะไร  ทั้งนี้
เพื่อที่จะบุคคลได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย แนวความคิดพื้นฐานดังกล่าวนี้ย่อมจะ
ก่อให้เกิดหลักต่าง  ๆตามมาในทางกฎหมายมากมาย เช่น หลักไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยปราศจาก
กฎหมาย หลักการห้ามลงโทษซ้ าซ้อน หลักการห้ามตรากฎหมายย้อนหลังก าหนดโทษแก่บุคคล เป็น
ต้น (วรเจตน์ ภาคีรัตน,์ ออนไลน,์ 2553) 

ต่อมาความหมายของค าว่า “นิติรัฐ” ถูกลดขอบเขตของความหมายของนิติรัฐในทาง
เนื้อหา กลายเป็นนิติรัฐในทางรูปแบบ โดย Friedrich Julius Stahl ได้อธิบายว่ารัฐควรจะเป็น   “นิติ
รัฐ” ซ่ึงเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของรัฐ และเป็นความพยายามท่ีจะพัฒนารัฐไปสู่ ยุคใหม่  
ดังนั้น รัฐจะต้องก าหนดแนวทางและขอบเขตส่วนบุคคลของปัจเจกบุคคลและจะต้องให้การรับรอง
คุ้มครองขอบเขตส่วนบุคคลโดยกฎหมาย และท าให้เกิดความมั่นคงต่อแนวทางดังกล่าว 
นอกจากนั้นรัฐไม่ควรจะใช้อ านาจเหนือกว่าของรัฐบังคับบุคคลตามแนวจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติ
มาอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตส่วนบุคคลและนี่คือความหมายของ “นิติรัฐ”  

แนวความคิดพื้นฐานของนิติรัฐก็คือ การจ ากัดอ านาจของรัฐโดยกฎหมาย การท าให้รัฐ
ต้องผูกพันอยู่กับหลักการพื้นฐานและคุณค่าทางกฎหมายโดยไม่อาจบิดพริ้วได้ ด้วยเหตุนี้หลัก   นิติ
รัฐจึงไม่ได้มีความหมายแค่เพียงการบังคับให้รัฐต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเท่านั้น  แต่ยัง
เรียกร้องให้รัฐต้องด าเนินการในด้านต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นอย่างแท้จริงในสังคม 
วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะบรรลุได้ก็แต่โดยการสร้างระบบการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลที่มีประสิทธิภาพและการยอมรับให้มีองค์กรตุลาการขึ้นมาโดยเฉพาะ ให้องค์กรดังกล่าว
พิทักษ์ปกป้องคุณค่าในรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน หลังสงครามโลกครั้งที่สอง  ที่
เรียกว่า “กฎหมายพื้นฐาน” ได้เดินตามแนวทางนี้และได้บัญญัติให้หลักนิติรัฐเป็นหลักการพื้นฐาน
ของรัฐธรรมนูญ 
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แนวความคิดเกี่ยวกับนิติรัฐเป็นความคิดที่มีรากฐานมาจากความเชื่อมั่นในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์โดยถือว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เป็นคุณค่าท่ีมิอาจล่วงละเมิดได้และที่ว่ามนุษย์
ทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาได้ด้วยตนเองตามหลักการของลัทธิปัจเจกชนนิยม ดังนั้น
รัฐธรรมนูญของรัฐที่เป็นนิติรัฐจึงต้องมีบทบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ในขณะเดียวกันก็มีบทบัญญัติที่ก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจรัฐขององค์กรต่าง ๆ เพื่อ มิ
ให้มีการใช้อ านาจตามอ าเภอใจจนกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการใช้อ านาจของ
องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐนี้ ต้องเป็นไปอย่างมีขั้นตอนที่เป็นระบบและเป็นเครื่องมือขององค์กรส าหรับ
สร้างความชอบธรรมในการใช้อ านาจโดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด และถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐเสรีประชาธิปไตยยอมรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของ
ราษฎรไว้ในรัฐธรรมนูญโดยอาจจ าแนกสิทธิเสรีภาพดังกล่าวได้เป็น 3 ประเภทคือ 

(1) สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท้ อันได้แก่ สิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกาย สิทธิ
เสรีภาพในเคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารถึงกันและกัน สิทธิในการเดินทางและการ
เลือกถ่ินที่อยู่ และสิทธิเสรีภาพในครอบครัว 

(2) สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิ
และเสรีภาพในการมีและใช้ทรัพย์สิน และสิทธิเสรีภาพในการท าสัญญา 

(3) สิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง อันได้แก่ สิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมหรือ
พรรคการเมือง และสิทธิเสรีภาพในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

กล่าวได้ว่า “นิติรัฐ” คือ รัฐที่ในทางความสัมพันธ์กับประชาชน และเพื่อการให้
หลักประกันแก่สถานะของบุคคลเพื่อให้อยู่ภายใต้ระบอบแห่งกฎหมาย ซ่ึงระบอบแห่งกฎหมายนี้
จะผูกการกระท าของรัฐไว้ด้วยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซ่ึงกฎเกณฑ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งจะก าหนดสิทธิของ
ประชาชน แต่อีกส่วนหนึ่งจะก าหนดไว้ล่วงหน้าซ่ึงหนทางและวิธีการที่จะถูกน ามาใช้เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ในการด าเนินการทางปกครองของรัฐ กฎเกณฑ์สองชนิดนี้มีจุดมุ่งหมายร่วมเพื่อจ ากัด
อ านาจของรัฐโดยท าให้รัฐอยู่ภายใต้ระเบียบแห่งกฎหมายที่กฎเกณฑ์ท้ังสองชนิดดังกล่าวสร้างขึ้น 
ด้วยเหตุนี้ ลักษณะเฉพาะของนิติรัฐที่ชัดเจนอันหนึ่ง คือ ในการปฏิบัติต่อผู้ใต้ปกครองฝ่ายปกครอง
จะสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ได้ก็แต่เฉพาะท่ีระเบียบแห่งกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้ไว้ 
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นิติรัฐจึงเป็นรัฐที่ให้หลักประกันแก่ผู้ใต้ปกครอง โดยให้อ านาจผู้ใต้ปกครองท่ีจะ
ฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ทางศาลเพื่อขอให้ยกเลิก แก้ไข หรือเลิกบังคับใช้การกระท าทางปกครองท่ีละเมิด
สิทธิของเขา 

ระบอบนิติรัฐจึงได้รับการคิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะ
คุ้มครองประชาชนจากอ าเภอใจของฝ่ายปกครอง การที่นิติรัฐจะเกิดได้จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ประชาชนจะต้องมีอาวุธ อันได้แก่ สิทธิในการด าเนินการทางศาลต่อการกระท าของฝ่ายปกครองท่ี
ไม่ถูกต้อง และท าให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของตน 

องค์ประกอบของหลักนิติรัฐ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในระบบกฎหมายเยอรมัน
ว่า หลักนิติรัฐมีองค์ประกอบส าคัญสองส่วน คือ องค์ประกอบในทางรูปแบบและองค์ประกอบ
ในทางเนื้อหา  

ความเป็นนิติรัฐในทางรูปแบบ คือ การที่รัฐผูกพันตนเองไว้กับกฎหมายที่องค์กรของ
รัฐตราขึ้นตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญก าหนดขึ้นหรือที่รัฐธรรมนูญมอบอ านาจไว้  ทั้งนี้เพื่อ
จ ากัดอ านาจของรัฐลง เมื่อพิจารณาในทางรูปแบบแล้ว ย่อมจะเห็นได้ว่าหลักนิติรัฐมุ่งประกันความ
มั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะของบุคคล  เมื่อพิจารณาในทางรูปแบบ หลักนิติรัฐประกอบไปด้วย
หลักการย่อย ๆ หลายประการที่ส าคัญได้แก่ หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระท าขององค์กรของรัฐ  หลักการประกันสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดี  ตลอดจน
หลักการประกันสิทธิของปัจเจกบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

ส่วนความเป็นนิติรัฐในทางเนื้อหานั้น ก็คือการที่รัฐประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของราษฎร โดยก าหนดให้บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพมีค่าบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ  เรียกร้อง
ให้รัฐต้องกระท าการโดยยุติธรรมและถูกต้อง พิจารณาในทางเนื้อหา นิติรัฐย่อมต้องเป็นยุติธรรมรัฐ 
นอกจากการเรียกร้องให้องค์กรของรัฐต้องผูกพันต่อกฎหมายในการกระท าการต่าง ๆ  นั้น ยังไม่
เพียงพอที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้ หากกฎหมายที่ได้รับการตราขึ้นนั้น ไม่
สอดคล้องกับความถูกต้องเป็นธรรม  ด้วยเหตุนี้หลักนิติรัฐจึงเรียกร้องต่อไปอีกว่าในการตรา
กฎหมายขึ้นใช้บังคับกับราษฎรนั้น กฎหมายที่ได้รับการตราขึ้นจะต้องมีความชัดเจนและแน่นอน
เพียงพอที่ราษฎรจะเข้าใจได้ ยิ่งไปกว่านั้นระบบกฎหมายจะต้องคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจ
ที่บุคคลมีต่อกฎหมาย  การตรากฎหมายย้อนหลังไปเป็นผลร้ายแก่บุคคล  ทั้ง ๆ  ที่จะต้องคุ้มครอง
ความไว้เนื้อเชื่อใจที่บุคคลมีต่อกฎหมาย  โดยหลักแล้วไม่อาจกระท าได้  หลักการดังกล่าวนี้เป็น
หลักการที่บังคับใช้โดยไม่มีข้อยกเว้นในกรณีของกฎหมายอาญาสารบัญญัติ อีกทั้งหลักการดังกล่าว
ยังก าหนดให้สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลมีค่าบังคับทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญและถือว่า
บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นกฎหมายโดยตรงอีกด้วย  หลักการส าคัญอีกประการหนึ่ง
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ในทางเนื้อหาของนิติรัฐ คือ หลักความพอสมควรแก่เหตุ  หลักการนี้เรียกร้องให้การใช้อ านาจของ
รัฐจะต้องเป็นไปโดยพอเหมาะพอประมาณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ชอบ ธรรมในนิติรัฐ รัฐ  ไม่
อาจใช้มาตรการใด ๆ ก็ได้เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตนต้องการในแง่เนื้อหา  หลักนิติรัฐยังห้าม
การกระท าตามอ าเภอใจของรัฐ  เรียกร้องให้รัฐต้องกระท าการโดยเคารพต่อหลักความเสมอภาค 
กล่าวคือ เรียกร้องรัฐต้องปฏิบัติต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคัญเหมือนกันให้เหมือนกัน  และปฏิบัติต่อส่ิงท่ีมี
สาระส าคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันออกไปตามสภาพของส่ิงนั้น ๆ  ด้วย (วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , 
ออนไลน์, 2553) 

1.2 หลักนิติธรรม 
หลักนิติธรรม เป็นค าแปลมาจากภาษาอังกฤษคือค าว่า The rule of law ซ่ึงเป็นหลัก

กฎหมายของอังกฤษนั้น อาจสรุปความได้ว่า หมายถึง การปกครองโดยกฎหมาย กฎหมายเป็นใหญ่
ไม่ใช่อ าเภอใจของผู้มีอ านาจปกครองเป็นใหญ่ ฝ่ายบริหาร  (ของอังกฤษ ) ซ่ึงได้แก่ กษัตริย์และ
คณะรัฐมนตรีไม่มีอ านาจ หากไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐสภา ซ่ึงก็หมายถึง หากไม่มีกฎหมายให้
อ านาจฝ่ายบริหารก็ไม่อาจกระท าการอย่างใด ๆ ได้เลย (ภูริชญา วัฒนรุ่ง, ออนไลน์, 2551) 

นักกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษที่มีบทบาทมากที่สุดคนหนึ่ง คือ Albert Venn 
Dicey ต าราที่ช่ือว่า Introduction to the study of the law of theconstitution ได้กลายเป็นต ารา
มาตรฐานและเป็นต าราที่นักกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษส่วนใหญ่ต้องอ้างอิงเมื่อจะต้องอธิบาย
ความหมายของหลักนิติธรรม Dicey เห็นว่า หลักนิติธรรมจะต้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความมีอ านาจ
สูงสุดของรัฐสภา และหลักนิติธรรมนั้นย่อมมีเนื้อหาสาระที่ส าคัญ คือ  บุคคลทุกคนย่อมเสมอภาค
กันต่อกฎหมาย บุคคลไม่ว่าจะในชนชั้นใดย่อมต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายปกติธรรมดาของแผ่นดิน 
(The ordinary law of the land) ซ่ึงบรรดาศาลธรรมดาท้ังหลาย ( Ordinary courts) จะเป็นผู้รักษาไว้
ซ่ึงกฎหมายดังกล่าว หลักนิติธรรมในความหมายนี้ย่อมปฏิเสธความคิดทั้งหลายท้ังปวงท่ีจะยกเว้นมิ
ให้บรรดาเจ้าหน้าที่ท้ังหลายต้องเคารพต่อกฎหมาย บุคคลทั้งหลายย่อมไม่ต้องถูกลงโทษ หากไม่ได้
กระท าการอันผิดกฎหมาย และไม่มีผู้ใดทั้งส้ินแม้แต่กษัตริย์ที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้ 

กล่าวโดยรวมแล้ว Dicey เห็นว่า บรรดาการกระท าท้ังหลายท้ังปวงของรัฐบาลและฝ่าย
ปกครองจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย จะต้องไม่กระท าการก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของ
ราษฎรตามอ าเภอใจ หากปรากฏว่ารัฐบาลหรือฝ่ายปกครองกระท าการอันขัดต่อกฎหมาย การ
กระท าดังกล่าวย่อมต้องถูกฟ้องคดียังศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดาได้ เพราะรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่
ย่อมจะมีสิทธิพิเศษใด ๆ เหนือกว่าราษฎรไม่ได้ เราจะเห็นได้ว่าหลักนิติธรรมตามแนวความคิดของ 
Dicey นี้มุ่งเน้นไปท่ีความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายบริหารไม่ได้เรียกร้องฝ่ายนิติบัญญัติให้ต้อง
ผูกพันต่อกฎเกณฑ์อ่ืนใดในการตรากฎหมาย 
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ซ่ึงหลักนิติธรรมที่ว่านั้นมีหลักอยู่ 3 ประการ 
ประการที่หนึ่ง คือ ความสูงสุดของกฎหมายธรรมดาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชน

ธรรมดาขึ้นไปจนถึงรัฐมนตรี ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายธรรมดาเดียวกัน 
ประการที่สอง คือ ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายของเจ้าหน้าที่และประชาชนภายใต้

ศาลเดียวกัน กล่าวคือ ทุกคนได้รับความคุ้มครองโดยศาลธรรมดา ท่ีเรียกว่าศาลยุติธรรม 
ประการสุดท้าย คือ รัฐธรรมนูญอังกฤษ เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นผลมาจากการรับรอง

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองโดยศาลยุติธรรมนั้นเองไม่ได้เกิดขึ้นจาการบัญญัติโดย
เจตจ านงอย่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา  

1.3 รัฐต ารวจ 
ราวปลายศตวรรษที่  19 ซ่ึงเป็นช่วงที่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ตกอยู่ภายใต้การ

ปกครองของจักรพรรดิ พัฒนาการเกี่ยวกับความคิดว่าด้วยนิติรัฐเกิดการหักเหขึ้น  เนื่องจากในช่วง
เวลานี้มโนทัศน์ว่าด้วยนิติรัฐถูกจ ากัดลงเหลือแต่เพียงองค์ประกอบในทางรูปแบบเท่านั้น เหตุที่เป็น
เช่นนี้ก็เนื่องจากในเวลานั้นค าสอนในทางปรัชญากฎหมายของส านักกฎหมายบ้านเมืองหรือ
ส านักปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย (Legal positivism) เจริญงอกงามเฟื่องฟูขึ้น แนวคิดหลักของส านัก
คิดดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ต้องการสร้างความชัดเจน ความมั่นคง  และความแน่นอนให้เกิดขึ้นใน
ระบบกฎหมาย ส านักคิดนี้ปฏิเสธค าสอนว่าด้วยกฎหมายธรรมชาติ เพราะเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีเล่ือนลอย 
จับต้องไม่ได้ ท าให้กฎหมายไม่มีความแน่นอน ส าหรับส านักกฎหมายบ้านเมืองหรือส านักปฏิฐาน
นิยมทางกฎหมายแล้ว  กฎหมายที่ได้รับการตราขึ้นโดยผู้ท่ีทรงอ านาจตรากฎหมายต้องถือว่าเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับความถูกต้องเป็นธรรม  ดังนั้นหลักใหญ่ใจความของนิติรัฐจึงอยู่ที่ความ
ผูกพันของฝ่ายปกครองต่อกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในบ้านเมือง  และการปกป้องคุ้มครองสิทธิของ
ปัจเจกชน (ที่เกิดจากกฎหมายที่ตราขึ้น)  จากการล่วงละเมิดของฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ
เท่านั้น  แม้ว่ารัฐชนิดนี้จะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกครอง แต่โดยที่ไม่มีการพูดถึง
องค์ประกอบในทางเนื้อหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยุติธรรม  ต ารากฎหมายจ านวนหนึ่งจึงเรียกรัฐ
ชนิดนี้ว่า Gesetzesstaat คือ รัฐที่สนใจแต่เพียงกฎหมายในทางรูปแบบเช่นนี้เองท่ีท าให้ในที่สุดเกิด
รัฐต ารวจ  (Polizeistaat) ขึ้น ในรัฐชนิดนี้ฝ่ายปกครองก็ผูกพันตนต่อกฎหมาย  แต่ไม่ต้องสนใจว่า
กฎหมายนั้นถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่ โดยปรากฏการณ์เช่นนี้ ค าว่า  “รัฐต ารวจ ” จึงได้กลายเป็นค า
ตรงกันข้ามกับค าว่า “นิติรัฐ” (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ออนไลน์, 2553) 

รัฐต ารวจ เป็นรัฐที่มีการด าเนินการหรือปล่อยให้อ านาจฝ่ายปกครองสามารถที่จะใช้
ก าลังและอ านาจบังคับต่อประชาชน โดยเลือกใช้มาตรการซ่ึงฝ่ายปกครองจะท าการตัดสินใจโดยยึด
ตัวเองหรือค าบัญชาจากผู้ปกครองเป็นหลัก มุ่งใช้อ านาจตัดสินใจด้วยตนเองบังคับต่อประชาชน 
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โดยการเลือกใช้อิสระแห่งการตัดสินใจตามอ าเภอใจ เลือกด าเนินการปฏิบัติมากหรือน้อยได้แล้วแต่
สถานการณ์ตามความคิดเห็นที่เป็นใหญ่ของฝ่ายปกครองเองหรือตามค าส่ังการของผู้ปกครอง โดย
ไม่พิจารณาและปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนเลือกที่จะยุติการใช้อ านาจลง
ในขณะใดก็ได้ตามแต่ความพอใจของฝ่ายปกครอง หรือตามค าส่ังของผู้ปกครองไม่เคารพต่อ
บรรทัดฐานในทางกฎหมาย ละเลยหรือเพิกเฉยต่อสิทธิ เสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมาย และ
หลักความเสมอภาคในทางกฎหมาย รวมท้ังกีดกันและขัดขวางมิให้มีกระบวนการในการด าเนินคดี
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือต่อฝ่ายปกครองเอง หรือต่อตัวผู้ปกครองใด โดยกระท าการมิให้มีการ
ควบคุมตรวจสอบและมิให้สามารถด าเนินการไปสู่กระบวนการยุติธรรมทางตุลาการได้ ตลอดจน
กล่าวอ้าง กล่าวหา และไม่แสดงความเคารพต่อค าวินิจฉัยขององค์กรตุลาการที่มีความเป็นอิสระ ซ่ึง
ได้ตัดสินโดยชอบตามบรรทัดฐานแห่งกฎหมาย  

รัฐต ารวจนั้น รัฐหลุดพ้นจากภาวะที่ต้องเคารพต่อกฎหมาย เพราะระบบรัฐต ารวจเป็น
ระบบท่ีให้อ านาจอย่างมากกับฝ่ายปกครองในการด าเนินการต่าง ๆ ฝ่ายปกครองสามารถใช้ดุลพินิจ
ของตนในการด าเนินการทุกอย่างได้หากว่าจ าเป็น การด าเนินการในรัฐต ารวจของฝ่ายปกครองจึง
มักก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนตามมาอย่างหลีกเล่ียงมิได้ แต่การ
ด าเนินการของฝ่ายปกครองในรัฐต ารวจ ก็ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายปกครองจะสามารถใช้อ านาจได้
ตามอ าเภอใจของตนเพราะในรัฐต ารวจก็มีระบบกฎหมาย แต่กฎหมายดังกล่าวรัฐอาจเปล่ียนแปลง
ได้หากต้องการ (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552, หน้า 47)  

รัฐต ารวจนี้ท าให้ประชาชนขาดสิทธิ และเสรีภาพ เนื่องจากการใช้อ านาจที่ไม่มีการ
เคารพต่อหลักประกันของมหาชนตามระบบกฎหมายที่ควรเป็น รวมท้ังด าเนินการไปในทางท่ี
ตรงกันข้ามกับนิติรัฐ รัฐต ารวจจึงมีนัยและข้อความคิดที่ตรงกันข้ามกับนิติรัฐนั่นเอง 

รัฐต ารวจมีวิธีการปกครองในแบบท่ีฝ่ายปกครองสามารถใช้ดุลพินิจอย่างเต็มที่ ที่จะ
ด าเนินมาตรการอะไรก็ได้ที่ฝ่ายปกครองริเริ่มและเห็นว่าจ าเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับประชาชนเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ รัฐต ารวจนี้อยู่บนแนวคิดที่ว่า วัตถุประสงค์สุดท้ายที่เป็นส่ิงส าคัญ
ที่สุด ส่วนวิธีการที่จะไปถึงวัตถุประสงค์นั้นจะท าอย่างไรก็ได้ (La fin Justifie des moyens) ตรงกัน
ข้ามกับนิติรัฐ ซ่ึงเป็นรัฐที่ต้องยอมตนอยู่ใต้ระบบกฎหมายในความสัมพันธ์กับปัจเจกชน และเพื่อ
คุ้มครองสถานะของปัจเจกชนโดยรัฐยอมตนอยู่ใต้กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดการกระท าของรัฐต่อปัจเจก
ชน (ภูริชญา วัฒนรุ่ง, 2545, หน้า 109) 

รัฐต ารวจนั้นมีวิธีคิดที่ว่า “Ends justify means” บอกว่าวัตถุประสงค์สุดท้ายคือความ
สงบเรียบร้อยนั้นจะใช้อย่างไรก็ได้ ยกตัวอย่าง เช่น ยาเสพติดเป็นส่ิงท่ีเลว ผู้ค้ายาเสพติดท าให้คน
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ติดยาเสพติด ขัดต่อความสงบเรียบร้อย การจะปราบยาเสพติดนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐก็คงลงมือผู้ค้า ยา
เสพติดเองได้นี่คือรัฐต ารวจ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2551, หน้า 28) 
 2. หลักการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of power) 
 หลักการแบ่งแยกอ านาจเรียกร้องมิให้อ านาจของรัฐรวมศูนย์อยู่ท่ีองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  
แต่ให้มีการแบ่งแยกการใช้อ านาจหรือกระจายการใช้อ านาจของรัฐให้องค์กรต่างองค์กรกันเป็นผู้ใช ้
เพื่อให้เกิดการดุลและคานอ านาจกัน โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญของนิติรัฐจะแบ่งแยกองค์กรที่ใช้อ านาจ
รัฐออกเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจนิติบัญญัติ องค์กรที่ใช้อ านาจบริหารและองค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการ 
(วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ออนไลน์, 2553) 
 หลักการแบ่งแยกอ านาจเริ่มต้นมีขึ้นในศตวรรษที่ 17 ซ่ึงผู้ที่คิดค้นแนวความคิดดัง
กล่าวคือ มองเตสกิเออ (Montesquieu) โดยได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือที่รู้จักกันในนาม The spirit 
of law หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ซ่ึงให้ความส าคัญกับข้อเท็จจริงมากกว่าการสร้างการเมือง การ
ปกครองแบบอุดมคติ ดังนั้นหนังสือเรื่องเจตนารมณ์แห่งกฎหมายจึงศึกษาระบบการเมือง  การ
ปกครองท่ัวโลก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคที่มองเตสกิเออมีชีวิตอยู่ ทฤษฎีหลักการแบ่งแยกอ านาจ 
ได้มีผลต่อการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาและของสาธารณรัฐฝรั่งเศส  เป็นอย่างมาก
ในระยะนั้น มองเตสกิเออ จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้วางหลักการแบ่งแยกอ านาจการปกครอง  
 หลักการแบ่งแยกอ านาจ มองว่าการแบ่งแยกอ านาจของรัฐออกเป็น 3 ฝ่ายในแต่ละรัฐมี
อ านาจอยู่ 3 ประเภท คือ อ านาจนิติบัญญัติ (Puissance législative) อ านาจบริหารส่ิงซ่ึงขึ้นอยู่กับ
กฎหมายมหาชน (Puissance exécutrices des choses qui dépedent du droit des gens) และอ านาจบริหาร
ส่ิงซ่ึงขึ้นอยู่กับกฎหมายแพ่ง (Puissance exécutrices des choses qui dépendent du droit civil) โดย
อ านาจแต่ละฝ่ายสามารถควบคุม ตรวจสอบ และยับยั้งซ่ึงกันและกันได้ ท้ังนี้ เพราะอ านาจทั้ง 3 ฝ่าย
ไม่ได้แบ่งแยกกันโดยเด็ดขาดแต่ต้องมีการถ่วงดุลกัน ซ่ึงจะท าให้เกิดความสมดุลระหว่างอ านาจ 
เพื่อให้ไม่มีอ านาจใดอ านาจหนึ่งมีอ านาจเหนืออ านาจอ่ืนโดยส้ินเชิง เป็นการควบคุมไม่ให้มีการใช้
อ านาจโดยมิชอบหรือผูกขาดการใช้อ านาจปกครองแต่ฝ่ายเดียว ซ่ึงในสภาพนี้จะท าให้สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลได้รับการคุ้มครองจากอ านาจรัฐ อีกทั้งรัฐบาลที่ดีจะต้องเป็นรัฐบาลที่อ านาจแต่
ละอ านาจใช้โดยองค์กรแต่ละองค์กรแตกต่างกัน “เมื่อบุคคลคนเดียวหรือองค์กรองค์กรเดียวมีการ
รวมอ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารไว้ด้วยกัน เสรีภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ และไม่มีเสรีภาพอีก
เช่นกัน ถ้าอ านาจตัดสินคดีไม่ได้แยกจากอ านาจนิติบัญญัติหรือบริหาร” และมองเตสกิเออวิเคราะห์
รัฐธรรมนูญอังกฤษว่ามีการแบ่งแยกอ านาจนั้น เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์ (อ านาจบริหาร ) มี
สภาขุนนางซ่ึงมีสมาชิกเป็นขุนนางอภิสิทธิชนของสังคมและสภาสามัญ ผู้แทนของประชาชน และ
มองเตสกิเออเห็นว่าสถาบันทั้ง 3 นี้ จะต้องก่อให้เกิดดุลยภาพทางสังคม (Equilibre social) ให้ได้ 
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เพราะตนเป็นผู้แทนชนชั้นต่าง ๆ ของสังคมแล้วมองเตสกิเออสรุปว่าระบบกษัตริย์ที่เสรี 
(Monarchie liberale) เป็นระบบท่ีดีที่สุดในการก่อให้เกิดเสรีภาพ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2547, หน้า 
70-71) 
 หลักการส าคัญของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกอ านาจก็คือเรื่องการใช้อ านาจยับยั้ง
อ านาจ  กล่าวคือ  ให้อ านาจทั้งสามนี้ได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ  อ านาจบริหาร  และอ านาจตุลาการ 
ตรวจสอบซ่ึงกันและกัน  และไม่ให้อ านาจทั้งสามนี้รวมอยู่ในคน ๆ  เดียวกันเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ทรราชขึ้น แนวความคิดในเรื่องนี้ได้มีการแปลความ  และน าไปใช้ในสังคมการเมืองของประเทศ
ต่าง ๆ ในลักษณะที่แตกต่างกัน สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสซ่ึงได้ชื่อว่ายอมรับและน าแนวความคิดนี้
ไปใช้ก็มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน  สหรัฐอเมริกานั้นได้แยกความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจทาง
การเมืองท้ังหลายออกจากกันค่อนข้างเด็ดขาดจนเกิดเป็นระบอบการปกครองแบบประธานาธิบดี
ขึ้น ในขณะที่ สาธารณรัฐ ฝรั่งเศสเองได้เริ่มต้นจากการแบ่งแยกอ านาจอย่างหลวม ๆ  ในระบอบ
รัฐสภา ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นระบอบการเมืองแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีดังเช่นที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ในที่สุด ในประเทศต่าง ๆ ที่จัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจทางการเมืองท่ีแตกต่าง
กันทั้งหลายนี้  หลักการส าคัญประการหนึ่งกลับมีความสอดคล้องต้องกัน  คือหลักการรับประกัน
ความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากอ านาจอ่ืนใดเพื่อให้สามารถด ารงตนในฐานะ
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่  
 หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของหลักนิติรัฐ เพราะหลักนิติรัฐไม่สามารถ
จะสถาปนาขึ้นมาได้ในระบบการปกครองท่ีไม่มีการแบ่งแยกอ านาจ ไม่มีการควบคุมตรวจสอบซ่ึง
กันและกันระหว่างอ านาจ ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่าย  ตุลา
การ โดยหลักแล้วต้องสามารถควบคุม ตรวจสอบ ยับยั้งซ่ึงกันและกันได้ ท้ังนี้ เพราะอ านาจทั้งสาม
มิได้แบ่งแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดหากแต่มีการถ่วงดุลกัน (Check and balance) เพื่อให้สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครอง ด้วยเหตุนี้จะต้องไม่มีอ านาจหนึ่งมีอ านาจเหนืออีก
อ านาจหนึ่งอย่างเด็ดขาด หรือจะต้องไม่มีอ านาจใดอ านาจหนึ่งอย่างเด็ดขาด หรือจะต้องไม่มีอ านาจ
ใดอ านาจหนึ่งที่รับภาระหน้าท่ีของรัฐทั้งหมด และด าเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าวแต่เพียง
ฝ่ายเดียว ดังนั้น หลักการแบ่งแยกอ านาจจึงเป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่รวมกันของ การ
แบ่งแยกอ านาจ การตรวจสอบอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ (บรรเจิด สิงคะเนต,ิ 2544 ก, หน้า 25)  
 3. หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
 หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หลักการนี้มีความหมายว่า บรรดากฎหมาย
ที่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติได้ตราขึ้นต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่ให้อ านาจองค์กรของรัฐ
ล่วงล้ าเข้าไปในแดนเสรีภาพของราษฎรนั้นจะต้องมีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้มีอ านาจใน
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กรณีใดบ้างและภายในขอบเขตอย่างไร กฎหมายควรจะมีขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สังคม เพื่อความยุติธรรมไม่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินความจ าเป็นในการธ ารงรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้กฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับนั้นจะต้องเป็นการทั่วไป ไม่ใช่ใช้เฉพาะ
กับบุคคลใดโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้อยู่ใต้กฎหมายมีความเสมอภาคกันและมีโอกาสที่จะทราบถึง
ข้อบังคับของกฎหมายอีกทั้งกฎหมายที่ตราขึ้นจะต้องไม่มีผลเป็นการลงโทษย้อนหลัง  
 ทฤษฎีนิติรัฐ (Etat de' droit) รัฐและหน่วยงานของรัฐท าการเพื่อประโยชน์สาธารณะและ
อยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเอกชน มีอ านาจก่อให้เกิดความเคล่ือนไหวในสิทธิหน้าที่แก่เอกชนฝ่ายเดียว
โดยปัจเจกชนไม่สมัครใจได้ กฎหมายมหาชนให้อ านาจรัฐและหน่วยงานของรัฐด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะได้ในฐานะที่เหนือกว่าเอกชน แต่กฎหมายนั้นเองก็จ ากัดอ านาจหรือหน่วยงาน
ของรัฐไม่ให้ใช้อ านาจนอกกรอบท่ีกฎหมายให้ไว้ผลที่ตามมาก็คือจะต้องมีการควบคุมการกระท า
ขององค์กรของรัฐทุกองค์กรให้ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ จะต้องควบคุมการกระท าและนิติกรรม
ทางปกครองของฝ่ายปกครองให้ชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องมีการควบคุมการกระท าขององค์กร
ตุลาการ ซ่ึงได้แก่ค าพิพากษาและค าส่ังของศาลให้ชอบด้วยกฎหมายโดยจะมีองค์กรและ
กระบวนการควบคุมที่แตกต่างกันไปในแต่ละระบบกฎหมาย 
 ระยะเริ่มแรก ยังไม่มีการเน้นให้องค์กรนิติบัญญัติโดยเฉพาะต้องกระท าการโดยชอบด้วย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายเพราะเห็นว่ารัฐสภาเป็นองค์กรผู้แทนประชาชนเจ้าของอ านาจสูงสุดเอง
แล้ว ย่อมไม่กระท าการขัดต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญเสียเองกับเห็นว่าส่ิงท่ีรัฐสภาตราออกมาซ่ึง
ได้แก่พระราชบัญญัตินั้นเป็นการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ์ร่วมกันของปวงชนแล้วและไม่น่าท่ีจะขัด
กับรัฐธรรมนูญเพราะการที่องค์กรผู้แทนปวงชนได้ออกพระราชบัญญัติก็เท่ากับได้วินิจฉัยแล้วว่า
พระราชบัญญัตินั้นไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้น  ในบางประเทศจึงไม่มีองค์กรและกลไกควบคุม
พระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภาเลย เช่น ประเทศฝรั่งเศสก่อนปี ค .ศ.1958 ดังนั้นในปลายคริสต์  
ศตวรรษที่ 18 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 หลักความชอบด้วยกฎหมายจึงมุ่งควบคุมการกระท าของ
ฝ่ายปกครองเป็นหลัก (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538 ก, หน้า 275-276)  
 โดยหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของหลักนิติรัฐประกอบด้วยหลักการย่อย 2 หลักการ คือ “หลักการกระท าทางปกครองต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมาย” และ “หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ” (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2546, หน้า 20-26)  

3.1 หลักการกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 
หลักการกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย” ก าหนดให้องค์กรฝ่ายปกครอง

ต้องผูกพันตนต่อกฎหมายขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กรณีที่กฎหมายก าหนดหน้าที่ให้
องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ องค์กรฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด
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ไว้ แต่หากกฎหมายไม่ก าหนดหน้าที่ให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ ฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที่
ต้องละเว้นไม่กระท าการดังกล่าวที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองท่ีใช้บังคับอยู่ เหตุผลพื้นฐานของการ
ก าหนดให้การกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายก็เนื่องมาจากหลักความเป็นเอกภาพ ของ
อ านาจรัฐและความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมาย ดังนั้นการกระท าทางปกครองท่ีขัดต่อกฎหมายนั้น
อาจตกเป็นโมฆะหรือไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ ในทางกฎหมายตามท่ีผู้กระท าการดังกล่าวต้องการ หรือ
การกระท าทางปกครองนั้นมีผลในทางกฎหมายแต่อาจถูกลบล้างได้ในภายหลัง 

3.2 หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ 
หลัก “ไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ” ก าหนดว่าองค์กรฝ่ายปกครองในการกระท าใด ๆ ได้ 

ต่อเมื่อมีกฎหมายมอบอ านาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการกระท านั้น กล่าวคือ การกระท าของ
องค์กรฝ่ายปกครองซ่ึงแสดงออกโดยองค์กร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้นจะต้องมีฐานะทางกฎหมาย
รองรับเหตุผลเบื้องต้น หลัก “ไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ” ซ่ึงอธิบายโดยหลักแล้วกฎหมายที่ให้
อ านาจแก่ฝ่ายปกครองกระท าการต่าง ๆ ได้นั้น ต้องเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่านั้น องค์กร
ฝ่ายปกครองจะอ้างกฎหมายจารีตประเพณีมาเป็นฐานในการใช้อ านาจปกครองหาได้ไม่ 

กฎหมายที่ให้อ านาจแก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารในอันที่จะกระท าการใด ๆ ท่ีอาจมีผล
กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้นั้น โดยปกติได้แก ่พระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน
ที่มีผลใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก าหนด เป็นต้น  ส่วน “กฎหมายล าดับรอง” 
(Subordinate legislation) หรืออนุบัญญัติอันได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน ระเบียบข้อบังคับนั้น อาจให้อ านาจแก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารในอันที่จะกระท า
การใด ๆ ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้เช่นกันแต่กฎหมายล าดับรองหรือ
อนุบัญญัตินั้นแท้ท่ีจริงแล้วก็คือการกระท าทางปกครองประเภทหนึ่งซ่ึงจะออกมาใช้บังคับได้ก็แต่
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนที่มีค่าบังคับเสมอกับพระราชบัญญัติเท่านั้น 
(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2532, หน้า 15-20) 
 4. หลักความเสมอภาค 
 แนวคิดทางกฎหมายของหลักความเสมอภาคในปัจจุบันได้รับการรับรองอย่างชัดแจ้งโดย
ถือว่าบุคคลย่อมมีความเสมอภาคที่จะได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 
(Fairness) ซ่ึงหมายถึง “หลักความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย ” (Equality before the law) ที่เป็น
การยอมรับสิทธิเสรีภาพอันเป็นสาระส าคัญของความเป็นมนุษย์ที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่ก าเนิดและ
ไม่อาจพรากไปได้ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับตามทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ (Natural law) 
(สมยศ เชื้อไทย, 2533, หน้า 138) และหลักกฎหมายธรรมชาตินี้ยังเป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับ
สิทธิปัจเจกชนนิยม (Individualism) ในสมัยนั้นด้วย ตามทฤษฎีนี้ถือว่าหัวใจของสังคมอยู่ที่การ
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ยอมรับคุณค่าของทุกคนแต่ละคนรวมกันเป็นสังคม รัฐหรือสังคมไม่สามารถก้าวก่ายสิทธิของเขา
ได้ เว้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538 ข, หน้า 70) 
 หลักความเสมอภาคหรือหากจะมองในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วก็คือ สิทธิของราษฎรท่ีจะได้รับ
การปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน องค์กรต่าง ๆ ของรัฐซ่ึงรวมท้ังฝ่ายปกครองด้วยจะต้องปฏิบัติต่อ
บุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญ
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน การปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระส าคัญ
แตกต่างกันก็ดี การปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกันก็ดีย่อมขัดต่อหลัก
ความเสมอภาค 
 แนวความคิดเรื่องความเสมอภาคในสมัยดั้งเดิมนั้นเกิดจากค าสอนของศาสนาคริสต์ที่
ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและระบบทาสที่มีอยู่ในยุคโรมัน และต่อมาในสมัยกลาง
ระบบศักดินาได้ยกเลิกแนวคิดเรื่องความเสมอภาค โดยสร้างล าดับชั้นของสังคมขึ้นซ่ึงแปรผันตาม
ที่ดินและเจ้าของท่ีดินเจ้าศักดินา แต่อย่างไรก็ตามความไม่เสมอภาคดังกล่าวในสมัยกลางค่อย ๆ
เปล่ียนแปลงไปเมื่อเกิดชนชั้นกลางท่ีเข้มแข็งขึ้นจนน าไปสู่การเรียกร้องให้เปล่ียนแปลงความ  ไม่
เสมอภาคทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงต่อมาได้มีเอกสารที่แสดงออกถึงหลักความเสมอ
ภาคที่ดีที่สุดคือปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรั่งเศส ลงวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.1789  
 ความหมายของหลักความเสมอภาค  
 หลักความเสมอภาคนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรีภาพเนื่องจากเป็น
หลักการที่จะท าให้การใช้เสรีภาพเป็นไปอย่างเสมอกันทุกผู้ทุกคน แต่หากเสรีภาพสามารถใช้ได้
เพียงบุคคลบางคนเท่านั้นในขณะที่คนบางกลุ่มบางคนเข้าถึงไม่ได้ในกรณีดังกล่าวก็ไม่ถือว่ามี
เสรีภาพแต่ประการใด ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของเสรีภาพและเป็นหลักประกันในการท าให้
เสรีภาพเกิดขึ้นได้จริง ดังนั้นหลักความเสมอภาคใต้กฎหมายจึงเป็นหลักการที่ท าให้มีการปฏิบัติต่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) ทั้งนี้การ
ปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคนั้นจะต้องปฏิบัติต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน 
และจะต้องปฏิบัติต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ จึง
จะท าให้เกิดความยุติธรรมภายใต้หลักความเสมอภาคขึ้นได้  
 หลักความเสมอภาคเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายสามารถแยกประเภทของ
หลักความเสมอภาคได้ 2 ประเภทดังนี้ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2543, หน้า 7-12) 

4.1 หลักความเสมอภาคทั่วไป 
หลักความเสมอภาคทั่วไปเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคนที่อาจกล่าวอ้างกับการ

กระท าใด ๆ ของรัฐได้ หากเรื่องนั้นมิได้มีการก าหนดไว้ในหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง แต่หาก
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เรื่องใดมีหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องก าหนดไว้แล้วก็ให้พิจารณาไปตามหลักความเสมอภาค
เฉพาะเรื่องนั้น ๆ 

 
4.2 หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง 
หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องคือ หลักความเสมอภาคที่ใช้เฉพาะภายในขอบเขตเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับชายและหญิง เป็นต้น  
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักความเสมอภาคทั่วไปกับหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องนั้น 

ถือได้ว่าหลักความเสมอภาคทั่วไปเป็นพื้นฐานของหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง แต่หลักความ
เสมอภาคทั่วไปนั้นสามารถน าไปใช้ได้กับทุก ๆ  เรื่องโดยไม่จ ากัดขอบเขตเรื่องใดเรื่องหนึ่งและ
บุคคลทุก ๆ คนย่อมอ้างหลักความเสมอภาคทั่วไปได้ ส่วนหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องอาจถูก
จ ากัดโดยใช้เฉพาะเรื่องหรือเฉพาะกลุ่มบุคคลที่รัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครองเท่านั้น โดยหลักความเสมอ
ภาคเฉพาะเรื่องนั้นยังถือเป็นหลักกฎหมายพิเศษซ่ึงย่อมมาก่อนหลักความเสมอภาคทั่วไป  ถ้า
กฎเกณฑ์ใดได้รับการพิจารณาหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องแล้วก็ไม่จ าต้องน ามาพิจารณาตาม
หลักความเสมอภาคทั่วไปอีก  

ความผูกพันต่อหลักความเสมอภาคของฝ่ายปกครองนั้น  หลักแห่งความเสมอภาคถือ
เป็นหลักซ่ึงเกี่ยวข้องต่อบุคคลในการที่จะได้รับผลปฏิบัติอย่างเสมอภาคจากรัฐโดยองค์กรของรัฐ
เป็นผู้ถูกผูกพันที่จะต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค แต่หากมีการกระท าอัน
ส่งผลกระทบต่อหลักความเสมอภาคแล้วผู้ได้รับการกระทบสิทธิย่อมมีสิทธิฟ้องร้องต่อหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อเยียวยาสิทธิได้ ดังนั้นความผูกพันต่อหลักความเสมอภาคจึงมีผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้กล่าวอ้าง
ให้ได้รับการปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคอันได้แก่ผู้ทรงสิทธิซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคล และผู้ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามหลักความเสมอภาคอัน
ได้แก่องค์กรของรัฐนั่นเอง 
 5. หลักการควบคุมดุลพินิจของฝ่ายปกครอง 
 การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย โดยกฎหมายให้อ านาจ
ฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานทางปกครองมีอ านาจใน 2 ลักษณะ คือ อ านาจผูกพัน ( Mandatory 
power) คือ อ านาจที่กฎหมายก าหนดให้ฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานของฝ่ายปกครองต้องตัดสินใจ
ออกค าส่ังเมื่อมีข้อเท็จจริงตามท่ีกฎหมายก าหนดจะใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้  หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด และอ านาจดุลพินิจ (Discretionary 
power) คืออ านาจที่กฎหมายให้ฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานของฝ่ายปกครองใช้วิจารณญาณอย่างมี
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เหตุมีผลโดยอิสระที่จะพิจารณาเลือกตัดสินใจส่ังการหรือไม่ส่ังการไปตามความเหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ในแต่ละกรณีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 ดุลพินิจตามความหมายของกฎหมายปกครอง หมายความถึง อ านาจตัดสินใจอย่างอิสระ
ที่จะเลือกกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนด  จากความหมาย
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอ านาจดุลพินิจเป็นอ านาจที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ใช้อ านาจสามารถเลือก
ตัดสินใจกระการอย่างใดหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างอิสระ ดังนั้นดุลพินิจของฝ่ายปกครองก็คือ
อ านาจที่กฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายปกครองสามารถเลือกตัดสินใจที่จะกระท าการได้หลายอย่างเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  (อ าพน 
เจริญชีวินทร์, 2544, หน้า 57-58) 
 ท าไมกฎหมายจึงต้องก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจดุลพินิจ เหตุที่กฎหมายจะต้อง
ก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจดุลพินิจ เนื่องจากเป็นข้อจ ากัดของฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่อาจจะตรา
กฎหมายให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ในทุกเรื่องทุกกรณี จึงต้องบัญญัติให้ฝ่าย
ปกครองมีอ านาจดุลพินิจในการปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย การใช้กฎหมายจึงเป็นการน ากฎหมายมาใช้บังคับแก่ข้อเท็จจริงในกรณีเฉพาะเรื่อง ซ่ึงเป็น
การปรับบทกฎหมายให้เข้ากับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วโดยมีหลักเกณฑ์การใช้กฎหมายที่ผู้ใช้
กฎหมายต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องอะไร มีหลักกฎหมายในเรื่องนั้นว่าอย่างไรข้อเท็จจริง
เข้ากับหลักกฎหมายนั้นหรือไม่และถ้าข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายนั้นแล้วมีผลอย่างไร  
 ความอิสระในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองอาจท าให้เข้าใจผิดว่าฝ่ายปกครองสามารถ
ใช้อ านาจดุลพินิจอย่างไรก็ได้โดยไม่มีขอบเขต ซ่ึงความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่การที่กฎหมาย
ก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจเลือกตัดสินใจได้หลายทางเพื่อต้องการให้ฝ่ายปกครองในฐานะผู้ใช้
กฎหมายสามารถปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอย่างสมเหตุสมผล และเป็นธรรมตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่าย
ปกครอง ตามหลักกฎหมายปกครอง การกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายเสมอ ดังนั้น 
การกระท าของฝ่ายปกครองจึงต้องถูกตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายอยู่เสมอทั้งจากองค์กร
ภายในฝ่ายปกครองและจากองค์กรภายนอก  
 ดังนั้น “การควบคุมฝ่ายดุลยพินิจของปกครอง” จึงหมายถึง การตรวจสอบฝ่ายปกครองที่
อาจกระท าการทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการแก้ไขความเสียหายแก่ประชาชนผู้
ได้รับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากการกระท าของฝ่ายปกครอง 
 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรทั้งหลายของรัฐ
ประชาธิปไตย  จึงเป็นระบบส าคัญที่เป็นพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะ
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ขาดเสียมิได้ ดังนั้นระบบการควบคุมการใช้อ านาจที่จะเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน
จึงต้องมีลักษณะที่ครอบคลุมกิจกรรมส าคัญของรัฐทุกประเภทให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
และเป็นธรรมและต้องมีหลักการที่ดี เมื่อกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนยังพัฒนาไปเรื่อย ๆ 
ตามบทบาทของรัฐในบริบทเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กฎหมายมหาชนสารบัญญัติที่จะใช้
บังคับต่อรัฐและองค์กรของรัฐจึงต้องพัฒนาตามไปด้วย และองค์กรที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้
พัฒนาการดังกล่าวเป็นไปด้วยดี กล่าวคือ มีดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะและประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการแผ่นดินกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเอกชน นอกจากนั้นก็
จะต้องมีองค์กรควบคุมการกระท าหรือนิติกรรมทั้งหลายขององค์กรของรัฐทุกประเภทท่ีเหมาะสม
ดังกล่าว โดยเน้นถึงความส าคัญเป็นพิเศษของศาลพิเศษในกฎหมายมหาชน เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองในฐานะที่เป็นผู้สร้างบรรทัดฐานหรือระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมได้ดุลยภาพ 
(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2547, หน้า 56)  
 6.  หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 หลักนิติรัฐมีความเกี่ยวพันกันอย่างยิ่งกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล (Freiheitsrecht) และ
สิทธิในความเสมอภาค (Gleichheitsrecht) สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพื้นฐานของ 
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายยอมรับหลักความเป็นอิสระของปัจเจก
บุคคลในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้น ดังนั้น เพ่ือเห็น
แก่ความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปตามความประสงค์ของ
แต่ละบุคคล รัฐจึงต้องให้ความเคารพต่อขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล   การ
แทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล โดยอ านาจรัฐจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายซ่ึง
ผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยได้ให้
ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น จึงสามารถกระท าได้เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมี
ผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงได้มีการน าหลักการแบ่งแยกอ านาจมาใช้เพื่อความมุ่งหมายจะให้
อ านาจแต่ละอ านาจควบคุมตรวจสอบซ่ึงกันและกันก็เพื่อให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับความ
รับรองคุ้มครอง นอกเหนือจากหลักการแบ่งแยกอ านาจแล้วได้มีการบัญญัติหลักการต่าง ๆ อีกหลาย
ประการ เพื่อเป็นการให้หลักประกันแก่สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมิให้ถูกละเมิดจากรัฐ เช่น 
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณี
หนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง (Allgemeinheit und einzelfallverbot) การ
ก าหนดให้ระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ (Zitiergebot) 
หลักการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิเสรีภาพมิได้ 
(Wesengehaltagarantie) และหลักประกันที่ส าคัญคือหลักประกันการใช้สิทธิในทางศาล 
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(Rechtsschutzgarantie) ซ่ึงถือว่าเป็นสาระส าคัญของการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่
ปัจเจกบุคคล เพราะการคุ้มครองหรือหลักประกันทั้งหลายจะปราศจากความหมาย หากไม่ให้สิทธิ
แก่ปัจเจกบุคคลในการโต้แย้งการกระท าของรัฐ เพื่อให้องค์กรศาลซ่ึงเป็นที่มีความเป็นกลางเข้ามา
ควบคุมตรวจสอบการกระท าของรัฐที่ถูกโต้แย้งว่าละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล 
(บรรเจิด สิงคะเนติ, 2544 ข, หน้า 7) 


