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คํานํา
เนื่ องจากหั วหน าหน วยงาน หั วหน าส วนงาน และผู บริ หารงานนั้ นมี หน าที่ ความ
รับผิดชอบหลากหลาย งานมีความยากและคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ และปกครองผูอยู
ใต บังคั บบั ญชาจํ านวนมาก หรื อปฏิ บัติ งานเกี่ ยวกั บงานสาธารณสุ ขในลักษณะงานวิ ชาชี พ
เฉพาะ หรืองานผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูที่มีความรูความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและผลงานเปนที่ยอมรับในของ
องคกร
ทั้งนี้ ลักษณะงานในสถานะที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่สําคัญหลายประการ เชน การ
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให
คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงาน
ในหน วยงานที่ รับผิ ดชอบ การจัดงบประมาณ และบริหารทรั พยากรตาง ๆ การจั ดให มีและ
สนั บสนุ นการกํ าหนดนโยบายสาธารณสุ ข สิ่ งที่ สําคั ญที่ ผู บริ หารตองทราบคื อกฎหมาย ซึ่ ง
ประกอบไปด วยหลั กกฎหมายทั่ วไป และกฎหมายในส วนที่ เฉพาะ รวมถึ งกฎหมายที่ ต อง
เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขดวย
การสาธารณสุ ข (Public Health) เป นงานที่ มุงเกี่ ยวกับการสงเสริม การปองกันและ
ควบคุ มโรค รวมทั้ งการจั ดบริ การเกี่ ยวกั บการรั กษาพยาบาล จุ ดมุ งหมายที่ สํ าคั ญของการ
สาธารณสุ ข ก็ คือ การส งเสริ มสุ ขภาพ และช วยทํ าให ประชาชนมี ชีวิ ตที่ ยื นยาวมากขึ้ นและ
สามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข สวนความหมายสุขภาพอนามัย (Health) ที่องคการอนามัย
โลก ไดใหความหมายไว หมายถึง สภาพที่อยูสมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ปราศจาก
โรค หรือความพิการตาง ๆ และสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดดวยดี
ในทางสาธารณสุขถือวา “บุคคล” เปนทั้งผู มีสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากการจัดการ
ของรัฐ และเปนผูมีหนาที่ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน และตองเขามามี
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สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจกําหนดทิศทางและบริหารจัดการสุขภาพดวยตนเอง ที่ผานมา
ปญหาเรื่องการรับบริการ การดูแลรักษาทางการแพทยตอเนื่องมาเปนระยะ ซึ่งหลายกรณี มี
ความเกี่ยวของกับประเด็นเรื่องสิทธิของผูปวยและนําไปสูปญหาคดีฟองรอง
จากความหมายของคําวาการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยดังที่กลาวมาขางตน มี
กฎหมายเฉพาะเรื่อง และมีบทบาทใหการสนับสนุน ใหไดมาซึ่ งวัตถุประสงคของงานที่วางไว
โดยการใชอํานาจของกฎหมาย ตลอดจนการไดรับความรวมมือจากประชาชน ในสวนของภารกิจ
ของรัฐตองบรรลุเปาหมายของการควบคุมโรค การสรางเสริมสุขภาพ และกําจัดภาวะมลพิษ ที่มี
ผลตอสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข องกับการสาธารณสุขอาจจําแนกตามลักษณะของผูรักษาการหรื อ
ควบคุ มดู แลสามารถจํ าแนกออกได 3 กลุ ม ได แก กฎหมายที่ รั ฐมนตรี ว าการกระทรวง
สาธารณสุขเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินั้น เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 พระราชบั ญญั ติ เกี่ ยวกั บอาหาร ยา สถานพยาบาล โรคติ ดต อ เป นต น กฎหมายที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการรวมกับรัฐมนตรีอื่น เชน พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป นระเบี ยบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสุ สาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2518 ซึ่งรักษาการรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนต น
และกฎหมายที่ อยู ในการรั กษาการของรั ฐมนตรี อื่ น ๆ โดยไม มีรั ฐมนตรี ว าการกระทรวง
สาธารณสุขรวมรักษาการอยูดวย แตมีบทบัญญัติใหมีสวนรวมในการดูแลรักษาการสาธารณสุข
สิ่งแวดลอมอยูดวย เช น พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 ซึ่ งรั ฐมนตรี ว าการกระทรวงวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล อมเป นผู รั กษาการ
พระราชบั ญญั ติ ควบคุ มการฆ าสั ตว และจํ าหน ายเนื้ อสั ตว พ.ศ. 2535 ซึ่ งรั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการ เปนตน
กฎหมายที่เกี่ ยวข องกั บการสาธารณสุ ข ในที่ นี้ ผู เขี ยนจํ าแนกตามลั กษณะเนื้ อหา
เฉพาะสามารถจําแนกออกได 4 กลุม ไดแก กลุมที่เปนกลไกการบริหารงานสาธารณสุข กลุมที่
คุมครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม กลุมที่ควบคุมกํากับผูประกอบการและผูผลิต และ
กลุมกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพ
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ตําราเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข ซึ่งประกอบดวยวิชา
ต างๆ หลายวิ ชา อาทิ วิ ชาการบริ หารทรั พยากรสาธารณสุ ข (สศบส 660) วิ ชากฎหมาย
การแพทยและสาธารณสุข (สศบส 611) วิชากฎหมายสุขภาพสําหรับบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข (สศบส 651) วิชากฎหมายเกี่ยวกับการแพทยและจริยศาสตร (สศบส 621) วิชาหลัก
กฎหมายสําหรั บนั กบริ หารด านการแพทย และสาธารณสุ ข (สศบส 625) และวิ ชากฎหมาย
สุขภาพดานการคุมครองผูบริ โภค (สศบส 669) โดยแบ งส วนการนํ าเสนอออกเป นสามส วน
ได แก ส วนแรกเปนแนวคิดและหลักการพื้นฐานของกฎหมาย ส วนที่สองเป นสารบั ญญั ติ ที่
เกี่ ยวข องกั บงานบริ หาร และส วนที่ สามเป นกฎหมายสํ าหรั บงานสาธารณสุ ข ตํ าราเล มนี้
ประกอบดวย 17 บท ดังนี้
บทที่ 1 ผูได นําเสนอเกี่ยวกั บแนวคิ ดทางกฎหมายกั บการบริ หารงานภาครั ฐ ซึ่ ง
ประกอบดวยแนวคิดทางกฎหมาย โดยอธิบายถึง แนวคิดทางกฎหมาย และการคุมครองทาง
สังคม และสภาพของการบังคับใชกฎหมายและการควบคุมทางสังคม กับ การบริหารงานภาครัฐ
ด วยแนวคิ ดของการบริ หารงานภาครั ฐกั บการใช กฎหมาย อํ านาจบริ หารงานของรั ฐบาล
ลักษณะของกฎหมายที่ผูบริหารงานสาธารณสุขตองบังคับใช ทั้งทางกฎหมายแพง อาญา และ
กฎหมายปกครอง รวมถึงแนวทางใหมของการบังคับใชกฎหมาย การใชกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก การลงโทษตามแนวคิดนิติเศรษฐศาสตร
บทที่ 2 ผู เขี ยนได นํ าเสนอเกี่ ยวกั บหลั กเกณฑ การใช กฎหมาย การใช กฎหมาย
ตามลําดั บศั กดิ์ ของกฎหมาย หลั กเกณฑ ของการตี ความกฎหมาย และการอุ ดช องว างของ
กฎหมาย
บทที่ 3 ผู เขี ยนได นํ าเสนอเกี่ ยวกั บแนวคิ ดและประเภทขององค กรฝ ายปกครอง
องคกรฝ ายปกครองกับภารกิจการจั ดบริการสาธารณะ อันได แก บริ การสาธารณะโดยส วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน และองคกรภาค
ประชาสั งคม นอกจากนี้ ผู เขี ยนยั งได นํ าเสนอในประเด็ นเกี่ ยวกั บเจ าหน าที่ ประเภทของ
เจาหนาที่และเจาหนาที่ในงานสาธารณสุข

6/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข

บทที่ 4 ผู เขี ยนได นําเสนอเกี่ ยวกั บแนวคิ ดและหลั กเกณฑ เกี่ ยวกั บนิ ติ กรรมทาง
ปกครอง ลักษณะ ประเภท รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง เงื่อนไขความสมบูรณของนิติกรรม
ทางปกครอง ประเด็นที่ตองพิจารณาของนิติกรรมทางปกครอง อันไดแก คูกรณี ขอพิจารณา
หลักความเปนกลางของเจ าหน าที่ ทายสุดการมุงหมายเพื่อคุ มครองสิทธิ ของบุคคล รวมถึ ง
หัวขอการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง ผลของคําสั่งทางปกครอง การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง และการบังคับทางปกครอง
บทที่ 5 ผูเขียนไดนําเสนอเกี่ยวกับแนวคิดสัญญาทางปกครอง ระบบของสัญญาทาง
ปกครอง ข อพิ จารณาประเภทของคู สั ญญาและเนื้ อหาของสั ญญาในสั ญญาทางปกครอง
หลั กเกณฑเกี่ยวกั บคู สัญญา อั นไดแก คูสั ญญาระหวางนิ ติบุคคลมหาชนด วยกัน ระหว าง
หนวยงานของรัฐกับเอกชน และคูสัญญาระหวางเอกชนกับเอกชน
บทที่ 6 ผูเขี ยนได นํ าเสนอเกี่ ยวกับดุ ลพิ นิจของเจ าหน าที่ ในงานสาธารณสุ ข ซึ่ ง
ประกอบด วยแนวคิ ดดุ ลพิ นิจ ความสั มพั นธ ระหว างดุ ลพิ นิจกั บกฎ ขั้ นตอนการใช ดุ ลพิ นิ จ
หลักการของการใชดุ ลพินิจในกฎหมายปกครอง อํานาจผูกพันและอํานาจดุลพินิจ และการใช
ดุลพินิจในงานสาธารณสุข
บทที่ 7 ผูเขียนได นําเสนอเกี่ยวกับความรับผิ ดทางละเมิดของเจาหนาที่และองคกร
ฝายปกครอง ซึ่งประกอบดวยแนวคิดเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองและขอพิพาททางปกครอง
ลักษณะของคดีปกครอง ความรับผิดตามกฎหมายละเมิด และเขตอํานาจศาลการพิจารณาคดี
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
บทที่ 8 ผูเขียนไดนําเสนอเกี่ยวกับความรั บผิดทางอาญาของฝ ายปกครองและฝาย
บริหาร ซึ่งประกอบดวยแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของฝายปกครองและฝายบริหาร
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และการ
ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐ และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทที่ 9 ผูเขียนไดนําเสนอเกี่ยวกับกระบวนและวิธีการรางกฎหมาย ซึ่งประกอบดวย
แนวคิดเกี่ยวกับการราง การยกรางกฎหมาย การตรากฎหมาย การจัดทํากฎหมายระดับชาติ
และการจัดทํากฎหมายระดับทองถิ่น
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บทที่ 10 ผู เขี ยนได นํ าเสนอเกี่ ยวกั บกฎหมายสํ าหรั บการบริ หารงบประมาณ ซึ่ ง
ประกอบดวยแนวคิ ด ประเภทของงบประมาณแผ นดิ น หลั กกฎหมายที่เกี่ยวข องกั บวิ ธีการ
งบประมาณ ท ายสุ ดคือประเด็ นของกระบวนการบริ หารงบประมาณรายจ ายประจํ าป ซึ่ งมี
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณอันที่ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการ
บทที่ 11 ผูเขียนไดนําเสนอเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ซึ่ง
เนนไปที่ขาราชการพลเรือน ในบทนี้ประกอบดวยแนวคิดและกฎหมายวาดวยการบริหารงาน
บุ คคลภาครั ฐ องค กรกลางบริ หารงานบุ คคลภาครั ฐ กฎหมายเกี่ ยวกั บข าราชการพลเรื อน
ประมวลจริ ยธรรมขาราชการพลเรือน ระบบการพั ฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการควบคุ ม
วินัยและการดําเนินทางวินัย
บทที่ 12 ผูเขียนไดนําเสนอเกี่ยวกับกฎหมายสําหรับการบริหารพัสดุ ซึ่งประกอบดวย
แนวคิดการบริหารและกฎหมายวาดวยงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง แนวทางการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจาง อันไดแก การดําเนินงานตรวจสอบกิจกรรม และการควบคุมภายในของกิจกรรม
การจัดซื้อจัดจาง ทายสุดของบทนี้ไดนําเสนอพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 เพื่อปองกันการฮั้ วกันระหวางเจ าหน าที่กับผูเขามาหา
ผลประโยชน
บทที่ 13 ผู เขี ยนได นํ า เสนอเกี่ ย วกั บกฎหมายที่ ส นั บสนุ นกลไกการทํ างานและ
สนับสนุนทางกองทุนดานสาธารณสุข ซึ่งประกอบดวยแนวคิดกฎหมายที่สนับสนุนการทํางาน
ดานสาธารณสุข อั นไดแก พระราชบัญญั ติกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจ พ.ศ.
2542 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
พระราชบั ญญั ติ กองทุ นสนั บสนุ นการสร างเสริ มสุ ขภาพ พ.ศ. 2544 และพระราชบั ญญั ติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545
บทที่ 14 ผู เ ขี ย นได นํ า เสนอเกี่ ยวกั บมาตรการคุ มครองสุ ข ภาพประชาชนและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยแนวคิดการควบคุมอนามัยสิ่งแวดลอมตามกฎหมายการสาธารณสุข
กฎหมายวาดวยการควบคุมมลพิษ กฎหมายควบคุมโรคติดตอ การลงรายละเอียดภาพรวมของ
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขที่ควบคุมดูแลตามกฎหมาย
เหลานี้
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บทที่ 15 ผู เขี ยนได นํ าเสนอเกี่ ยวกั บมาตรการควบคุ มผู ประกอบการผลิ ตและผู จั ด
จําหนาย ซึ่งประกอบดวยแนวคิดของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ บริการตามกฎหมาย การ
ควบคุ มการขายและการโฆษณา โดยมี สาระของการควบคุ มอาหาร ยา สถานพยาบาล
ผลิตภัณฑยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่องสําอาง
บทที่ 16 ผูเขี ยนไดนําเสนอเกี่ ยวกั บแนวคิ ดและมาตรการควบคุ มผู ประกอบวิชาชี พ
สภาวิชาชีพ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพในงานสาธารณสุข และมาตรการควบคุมจริยธรรม
วิชาชีพในงานสาธารณสุข และกระบวนวิธีพิจารณาของสภาวิชาชีพ
บทที่ 17 บทสุ ดท ายที่ ผู เขี ยนได นํ าเสนอเกี่ ยวกั บธรรมาภิ บาลในการบริ หารงาน
สาธารณสุข ซึ่งประกอบดวยแนวคิดเกี่ยวกับจริยศาสตร จริยธรรม และคุณธรรม การตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมและคุณธรรม แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการบริหารงานสาธารณสุขอยางมี
ธรรมาภิบาล จริยธรรมของผูนําและผูบริหารงานสาธารณสุข
เนื่องจากสาระของกฎหมายตางๆ ที่ผูเขียนไดอธิบายไวนั้น เปนเพียงสรุปประเด็น
ซึ่งผูเรียนควรคนควาเพิ่มเติมจากกฎหมายฉบับเต็ม นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารงานสาธารณสุข ซึ่งสามารถคนควาขอมูลจากเว็บไซตทางดานกฎหมายมาอานได
อีก
สุดทายนี้ผูเขียนขอขอบคุณ รองศาสตราจารย นิทัศน ศิริโชติรัตน คูชีวิตที่สนับสนุน
กําลังใจ และชวยตรวจทานคําผิด ขอขอบคุณคณาจารยและเจาหนาที่ของภาควิชาบริหารงาน
สาธารณสุขที่สนับสนุนการจัดทําตําราและเอกสารคําสอน
หากมีขอผิดพลาดประการใดในหนังสือเลมนี้ ผูเขียนขอนอมรับแตผูเดียว และยินดีที่
จะรับฟงขอเสนอแนะตางๆ เพื่อปรับปรุงแกไขตอไปในโอกาสหนา
รองศาสตราจารย ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
1 ธันวาคม 2557
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สารบัญ
บทที่

1

2

คํานํา
สารบัญ
ความนํา
สวนที่หนึ่ง แนวคิดและหลักการพื้นฐานของกฎหมาย
แนวคิดทางกฎหมายกับการบริหารงานภาครัฐ
1. แนวคิดทางกฎหมาย
1.1 แนวคิดทางกฎหมายและการคุมครองทางสังคม
1.2 สภาพของการบังคับใชกฎหมายและการคุมครองทางสังคม
2. การบริหารงานภาครัฐ
2.1 แนวคิดของการบริหารงานภาครัฐกับการใชกฎหมาย
2.2 อํานาจบริหารงานของรัฐบาล
3. ลักษณะของกฎหมายที่ผูบริหารงานสาธารณสุขตองบังคับใช
3.1 ลักษณะของการบังคับใชกฎหมายตามลักษณะกฎหมายแพง
3.2 ลักษณะของการบังคับใชกฎหมายตามลักษณะกฎหมายอาญา
3.3 ลักษณะของการบังคับใชกฎหมายตามลักษณะกฎหมายปกครอง
4. แนวทางใหมของการบังคับใชกฎหมาย
4.1 การใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
4.2 การลงโทษตามแนวคิดนิติเศรษฐศาสตร
คําถามเชิงอภิปราย
การใชและการตีความกฎหมาย
1. หลักเกณฑการใชกฎหมาย
1.1 ผูใชกฎหมาย
1.2 หลักเกณฑการใชกฎหมาย
1.3 การใชกฎหมายตามลําดับศักดิ์ของกฎหมาย
2. การตีความกฎหมาย
2.1 การตีความกฎหมาย
2.2 หลักเกณฑของการตีความกฎหมาย
3. การอุดชองวางของกฎหมาย
3.1 การอุดชองวางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

หนาที่
-3-91
11
11
11
17
18
18
22
24
24
26
28
29
30
33
35
36
36
36
37
40
44
44
47
55
57
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สารบัญ
บทที่
3.2 การอุดชองวางตามหลักกฎหมายมหาชน
3.3 การใชบทกฎหมายใกลเคียง
คําถามเชิงอภิปราย
3

4

องคกรฝายปกครองและอํานาจหนาที่
1. แนวคิดและประเภทขององคกรฝายปกครอง
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับองคกรฝายปกครอง
1.2 ประเภทขององคกรฝายปกครอง
2. องคกรฝายปกครองกับภารกิจการจัดบริการสาธารณะ
2.1 บริการสาธารณะโดยสวนราชการ
2.2 บริการสาธารณะโดยรัฐวิสาหกิจ
2.3 การบริการสาธารณะโดยองคการมหาชน
2.4 บริการสาธารณะโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.5 บริการสาธารณะโดยภาคเอกชน
2.6 บริการโดยองคกรภาคประชาสังคม
3. เจาหนาที่
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับเจาหนาที่
3.2 ประเภทของเจาหนาที่
3.3 เจาหนาที่ในงานสาธารณสุข
คําถามเชิงอภิปราย
นิติกรรมทางปกครอง
1. แนวคิดและหลักเกณฑเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครอง
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครอง
1.2 หลักเกณฑการใชกฎหมายปกครอง
1.3 การควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครอง
2. นิติกรรมทางปกครอง
2.1 ลักษณะของนิติกรรมทางปกครอง
2.2 ประเภทของนิติกรรมทางปกครอง
2.3 รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง
2.4 เงื่อนไขความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครอง

หนาที่
58
60
63
64
64
65
65
75
75
76
77
77
79
80
82
82
83
85
95
96
96
96
98
100
102
103
104
106
108

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 11

สารบัญ
บทที่
3. ประเด็นที่ตองพิจารณาของนิติกรรมทางปกครอง
3.1 คูกรณี
3.2 การมุงหมายเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลและประโยชนสาธารณะ
4. การบังคับตามคําสั่งทางปกครอง
4.1 การมีผลของคําสั่งทางปกครอง
4.2 การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
4.3 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
4.4 การบังคับทางปกครอง
คําถามเชิงอภิปราย
5

6

หนาที่
110
110
111
115
115
115
118
119
122

สัญญาทางปกครอง
1. แนวคิดสัญญาทางปกครอง
1.1 ความหมายของสัญญาทางปกครอง
1.2 ระบบของสัญญาทางปกครอง
2. ขอพิจารณาประเภทของคูสัญญาในสัญญาทางปกครอง
2.1 หลักเกณฑเกี่ยวกับคูสัญญา
2.2 หลักเกณฑเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญา
3. การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
3.1 แนวคิดการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของ
รัฐ
3.2 หลักกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
คําถามเชิงอภิปราย

123
123
123
124
124
125
127
134
135

ดุลพินิจของเจาหนาที่ในงานสาธารณสุข
1. แนวคิดเกี่ยวกับดุลพินิจ
1.1 ความหมายของคําวาดุลพินิจ
1.2 ความสัมพันธระหวางดุลพินิจกับกฎ
1.3 ขั้นตอนการใชดุลพินิจ
2. หลักการของการใชดุลพินิจในกฎหมายปกครอง
2.1 หลักการที่เจาหนาที่ใชดุลพินิจ
2.2 อํานาจผูกพันและอํานาจดุลพินิจ

144
144
144
147
148
150
150
153

138
143
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สารบัญ
บทที่
3. การใชดุลพินิจในงานสาธารณสุข
3.1 หลักกฎหมายที่ใหใชดุลพินิจ
3.2 การใชดุลพินิจของเจาหนาที่
คําถามเชิงอภิปราย

หนาที่
156
156
163
168

7

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และองคกรฝายปกครอง
1. แนวคิดเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองและขอพิพาททางปกครอง
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกระทําทางปกครอง
1.2 ขอพิพาททางปกครอง
1.3 ลักษณะของคดีปกครอง
2. ความรับผิดตามกฎหมายละเมิด
2.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับละเมิดของเจาหนาที่
2.2 หลักเกณฑของความรับผิด
3. เขตอํานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
3.1 ศาลยุติธรรม
3.2 ศาลปกครอง
คําถามเชิงอภิปราย

169
169
169
171
173
176
177
182
187
188
189
190
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ความรับผิดทางอาญาของฝายปกครองและฝายบริหาร
1. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของฝายปกครองและฝายบริหาร
1.1 ลักษณะของกฎหมายอาญา
1.2 การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
1.3 การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
2. คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
2.1 ความจํ าเป นในการป องกั นและปราบปรามทุ จริ ตในหน วยงาน
ของรัฐ
2.2 กลไกและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
3. การตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 กลไกและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
3.2 สาระสําคัญของหลักกฎหมายการปองกันและปราบปรามทุจริต

191
191
192
193
196
200
200
201
211
211
214
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3.3 การถอดถอนผูบริหาร
คําถามเชิงอภิปราย
กระบวนและวิธีการรางกฎหมาย
1. กระบวนการรางกฎหมาย
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการยกรางกฎหมาย
1.2 ความจําเปนในการตรากฎหมาย
1.3 บทบาทของผูยกรางกฎหมาย
2. หลักการยกรางกฎหมายเบื้องตน
2.1 ผูเกี่ยวของกับยกรางกฎหมาย
2.2 ขั้นตอนการรางกฎหมาย
3. การตรากฎหมาย
3.1 การจัดทํากฎหมายระดับประเทศ
3.2 การจัดทํากฎหมายระดับทองถิ่น
4. กรณีศึกษา กระบวนการตราพระราชบัญญัติ
4.1 การวิเคราะหรางกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
4.2 แบบกฎหมายเฉพาะเรื่อง
คําถามเชิงอภิปราย

หนาที่
218
224
225
225
225
226
228
229
229
232
235
236
242
243
243
247
252

สวนที่สอง สารบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานบริหาร
10

กฎหมายสําหรับการบริหารงบประมาณ
1. แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณแผนดิน
1.1 แนวคิดและประเภทของงบประมาณแผนดิน
1.2 ประมาณการรายรับ
1.3 ประมาณการรายจาย
2. กฎหมายงบประมาณ
2.1 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิธีการงบประมาณ
2.3 วิธีการงบประมาณของราชการสวนทองถิ่น
3. กระบวนการบริหารงบประมาณรายจายประจําป
3.1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

254
254
255
256
257
258
258
262
270
272
273

14/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข

สารบัญ
บทที่
3.2 การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
3.3 การจัดสรรงบประมาณรายจาย
3.4 การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย
3.5 การโอนเปลี่ยนแลงงบประมาณรายจาย
3.6 การบริหารงบประมาณรายจาย
3.7 การติดตามผล ประเมินผล และการรายงานผล
คําถามเชิงอภิปราย

หนาที่
274
276
278
279
280
283
286
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กฎหมายสําหรับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
1. แนวคิดและกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
1.1 แนวคิดการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
1.2 องคการกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ
1.3 กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
2. ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.1 มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2 การบริหารยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคล
3. การควบคุมวินัยและการดําเนินทางวินัย
3.1 ความจําเปนตองมีงานวินัย
3.2 การกระทําผิดวินัย
3.3 กระบวนการดําเนินทางวินัย
3.4 การดําเนินทางวินัย
คําถามเชิงอภิปราย

287
287
287
290
296
300
301
304
307
307
308
311
315
320
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กฎหมายสําหรับการบริหารพัสดุ
1. แนวคิดเชิงกฎหมายและการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับงานพัสดุการจัดซื้อจัดจาง
1.2 กฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางและสัญญา
2. แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
2.1 การดําเนินงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง
2.2 ระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง
3. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน

321
321
321
322
329
329
335
338
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สารบัญ
บทที่

13

14

หนาที่
ของรัฐ พ.ศ. 2542
3.1 ความจําเปนในการบัญญัติกฎหมาย
3.2 สาระของการกฎหมาย
คําถามเชิงอภิปราย
สวนที่สาม กฎหมายสําหรับงานสาธารณสุข
กฎหมายที่สนับสนุนกลไกการทํางานดานสาธารณสุข
1. กฎหมายที่สนับสนุนการทํางานดานสาธารณสุข
1.1 พระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจ
พ.ศ. 2542
1.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550
1.3 พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
2. กฎหมายที่สนับสนุนกองทุนดานสาธารณสุข
2.1 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544
2.2 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545
คําถามเชิงอภิปราย
มาตรการคุมครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม
1. การควบคุมอนามัยสิ่งแวดลอม
1.1 หลักการของกฎหมายการสาธารณสุข
1.2 สาระของการควบคุมตามกฎหมายการสาธารณสุข
2. กฎหมายวาดวยการควบคุมมลพิษ
2.1 หลักการของกฎหมายวาดวยการควบคุมมลพิษ
2.2.สาระของการควบคุมมลพิษ
3.3 การคุมครองสุขภาพและสิ่งแวดลอม
3. การควบคุมโรคติดตอ
3.1 หลักการของกฎหมายควบคุมโรคติดตอ
3.2 สาระของการควบคุมโรค
3.3 อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข
4. กฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
4.1 หลักการของกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่

338
339
345
347
347
347
360
366
372
372
374
379
380
380
380
382
390
390
391
394
396
396
397
398
399
399
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สารบัญ
บทที่

15

16

4.2 สาระของการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
คําถามเชิงอภิปราย
มาตรการควบคุมผลิตภัณฑและการจัดจําหนาย
1. แนวคิดของการควบคุมคุณภาพตามกฎหมาย
1.1 ความหมายของการควบคุมคุณภาพทั่วไป
1.2 สาระของการควบคุมผลิตภัณฑตามกฎหมาย
2. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑและบริการตามกฎหมาย
2.1 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
2.2 การควบคุมมาตรฐานคุณภาพบริการ
3. การควบคุมการโฆษณา
3.1 การควบคุมการโฆษณาอาหาร
3.2 การควบคุมการโฆษณายา
3.3 การโฆษณาสถานพยาบาล
3.4 การควบคุมการโฆษณายาสูบและผลิตภัณฑยาสูบ
3.5 การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท
คําถามเชิงอภิปราย
มาตรการกํากับดูแลจริยธรรมผูประกอบวิชาชีพ
1. แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพ
1.1 ความหมายของวิชาชีพ
1.2 องคประกอบความเปนวิชาชีพ
1.3 สภาวิชาชีพ
2. ผูประกอบวิชาชีพและมาตรการกํากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพ
2.1 ผูประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขที่ถูกตองตามกฎหมาย
2.2 มาตรฐานการประกอบวิชาชีพในงานสาธารณสุข
3. มาตรการการกํากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพในงานสาธารณสุข
3.1 มาตรการกํากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงาน
สาธารณสุข
3.2 กระบวนวิธีพิจารณาของสภาวิชาชีพ
คําถามเชิงอภิปราย

หนาที่
400
405
407
407
407
409
422
422
430
438
438
439
439
441
443
444
445
445
446
449
451
452
452
454
459
460
462
467
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สารบัญ
บทที่
17

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานสาธารณสุข
1. แนวคิดเกี่ยวกับจริยศาสตรและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับจริยศาสตร
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรม
1.3 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมและคุณธรรม
2. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการบริหารงานสาธารณสุข
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
2.2 ปญหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
2.3 การบริหารงานสาธารณสุขอยางมีธรรมาภิบาล
คําถามเชิงอภิปราย
บรรณานุกรม
ดัชนี
ประวัติผูเขียน

หนาที่
468
468
468
470
474
476
476
481
485
490
491
513
521

18/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข

ความนํา
ในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร ที่มาหรือบอเกิดของกฎหมายที่ศาลจะนําไปใช
ปรับแก คดีที่เกิ ดขึ้น คื อ กฎหมายลายลักษณอักษรที่ไดบัญญัติขึ้นมาตามกระบวนการนิ ติ
บัญญัติ กฎหมายลายลักษณอักษร ไดแก รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระ
ราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และกฎหมายลายลักษณอักษรขององคการบริหาร
สวนทองถิ่น เปนตน
บอเกิดหรือที่มาของกฎหมายในงานสาธารณสุขที่ผูบริหารงานสาธารณสุขตองนํามา
พิจารณาเมื่อเวลาที่จะมีการตรากฎหมายระดับอนุบัญญัติ หรือการยกรางกฎหมายใหม หรือใน
เวลาที่จะบังคับใชกฎหมาย กฎหมายเหลานี้ ไดแก
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. การบริหารงบประมาณ เงินคงคลัง นิติกรรมและสัญญาทางแพงและสัญญา
ทางปกครอง
3. การรักษาพยาบาลที่ใกลชิดกับผูใชบริการทั้งในและนอกโรงพยาบาล
4. การรั กษาพยาบาลที่ ต องเพิ่ มขอบเขตการปฏิ บัติ เพื่ อสนองตอบป ญหา
สุขภาพ
5. การควบคุมการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาขาที่เกี่ยวของ
6. การพัฒนาไปตามสถานการณของสังคมและระบบสุขภาพที่ซับซอนเพิ่มขึ้น
7. เครื่องมือที่ชวยคุมครองสิทธิของประชาชน
8. การกาวลวงวิชาชีพอื่นในการปฏิบัติหนาที่
9. การศึกษาขอบเขตการปฏิบัติงานตามกฎหมายอื่น และความรูทักษะตางๆ
เนื่องจากการบริหารงานสาธารณสุขเปนสวนหนึ่งของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งมี
กฎหมายเกี่ยวของสํ าคัญคือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพ.ร.บ.นี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผล
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สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรั ฐมีประสิทธิภาพในเชิ งภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนลดภารกิจ ยุบเลิ ก
หนวยงานที่ไมจําเปน กระจายภารกิจและทรัพยากรใหทองถิ่นสามารถอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต อ งการของประชาชน และต อ งมี ผู รั บผิ ดชอบต อ ผลของงาน
นอกจากนี้ยังมี พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 ที่มุงเนนใหการบริหารประเทศ
พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพคุณธรรม และ จริยธรรมของเจาหนาที่
ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมขอประชาชน
ในเรื่องของการบริหารนั้น มีประเด็นที่ตองพิจารณาสองประเด็นใหญคือการบริหาร
โดยแท ซึ่ งเกี่ยวข องกับการบริหารซึ่งเปนระดับนโยบาย กับการบริหารตามที่กฎหมายให
อํานาจ สําหรับแนวนโยบายพื้ นฐานแห งรัฐ คื อหลั กการแห งนโยบายหลั กซึ่งกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญใหรัฐจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนี้ มีความ
มุงหมายใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้น
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ จึงเปนการบัญญัติหลั กการที่ เปนกลางที่แตละรัฐบาลสามารถ
นําไปปฏิ บัติได ทั้งนี้เพื่ อผลประโยชน และสุขภาพของประชาชน หนาที่ที่รั ฐตองจั ดการให
สอดคล องกั บรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย ซึ่ งมีหลั กการพื้นฐาน (รัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550) ที่รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดาน
สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้
(1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา
ปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของ
สถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้ และพึ่งพาตนเอง
ได
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(2) สงเสริม สนั บสนุ น และพั ฒนาระบบสุขภาพที่เน นการสร างเสริมสุขภาพอั น
นํ าไปสู สุ ขภาวะที่ ยั่ งยื นของประชาชน รวมทั้ งจั ดและส งเสริ มให ประชาชนได รั บบริ การ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวน
รวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซึ่งได
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
(3) พัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการจั ดการศึกษาในทุ กระดับและทุกรู ปแบบให
สอดคล องกั บความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให มีแผนการศึ กษาแห งชาติ
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน
สวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(4) ส งเสริ มและสนับสนุ นการกระจายอํ านาจ เพื่ อใหองค กรปกครองส วนทองถิ่ น
ชุมชน องค การทางศาสนา และเอกชน จั ดและมี ส วนร วมในการจัดการศึกษาเพื่อพั ฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
(5) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตางๆ และเผยแพร
ขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ
(6) ส งเสริ มและสนั บสนุ นความรู รั กสามั คคี เรี ย นรู ป ลู กจิ ตสํ า นึ ก และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญา
ทองถิ่น”
ในปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีมาก และกฎหมายไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
มากดวยประชาชนมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยราชการ สิทธิในความปลอดภัยของประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียที่ไดรับความคุมครอง
และมีสิทธิที่จะไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการกอนการอนุญาตหรือการ
ดํ า เนิ นโครงการใดที่ อ าจมี ผลกระทบต อ ประชาชน และมี สิ ท ธิ แ สดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา รัฐมีหนาที่ตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
อยางทั่วถึงกอนที่จะดําเนินการในสิ่งที่มีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชนและมี
สวนรวมในกระบวนการพิจารณา
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นอกจากนี้ ประชาชนหรือบุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการ
พิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว และมีสิทธิฟองหนวยงานของรัฐอันเนื่องจากการกระทําหรือ
ละเว นการกระทํ าของเจ าหน าที่ ประชาชนหรื อ บุ คคลมี สิ ทธิ ติ ดตามและร องขอให มีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่
ของรัฐ
สําหรับมาตรการและกลไกการบังคับใชกฎหมายเปนเครื่องมือที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อ
ควบคุมใหสังคมอยูอยางปกติสุข กฎหมายที่จะออกมาบังคับตองสามารถรองรับกับพัฒนาการ
ของงานสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย ผูบริหารจึงตองมีความเขาใจการบังคับใช
กฎหมายลั กษณะกฎหมายอาญาและแพง ลักษณะกฎหมายปกครองลักษณะคดีคุมครอง
ผูบริโภค
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดเจริญกาวหนาไปมาก และสิทธิของประชาชนไดรับ
ความคุมครองมากขึ้นกว าเดิ ม ประชาชน และองค การตางๆ ที่ จัดตั้งขึ้ นมา ล วนมี ส วนที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ กระบวนการเคลื่อนไหวทางสุขภาพมีผลตอการราง
กฎหมายและมีผลตอการบังคับใชกฎหมาย ดังนั้น ผูบริหารจําตองตระหนักถึงและรูเทาทันใน
ประเด็นดังกลาว รวมทั้งเขาใจขอจํากัดตางๆ ของกระบวนการบังคับใชกฎหมาย
ทั้งนี้ มีกฎหมายอยูจํานวนมากที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข ซึ่งผูเขียนไดนําเสนอ
ในสวนที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก กฎหมายวาดวยการกระจายอํานาจ กฎหมายดานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมทั้งมาตรการคุมครอง
ประชาชน หรือใหสิทธิแกประชาชนในฐานะผูบริโภค ซึ่งอยูในรูปแบบของการสงเสริมสุขภาพ
และการรักษาสภาวะแวดลอม อยางไรก็ตาม หากผูศึกษาสนใจศึกษาเกี่ยวกับสาระและการ
บั งคั บใช สามารถค นหาอ านพระราชบั ญญั ติ ที่ เกี่ ยวข องได ในเว็ บไซต ต างๆ โดยเฉพาะ
กฎหมายของกรมอนามั ย สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองประกอบโรคศิ ลปะ
กระทรวงสาธารณสุข เปนตน
นอกจากนี้ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการแพทยและสาธารณสุขยังมีหลายฉบับ ใน
ตําราเลมนี้ ผูเขี ยนจึงขอยกตัวอยางมาพอสั งเขป โดยจั ดกลุ มการใช การตีความกฎหมาย
ออกเปน 4 กลุม ตามเจตนารมณของกฎหมายที่บัญญัติขึ้น ไดแก 1) กลุมกฎหมายที่คุมครอง
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สุ ขภาพประชาชนและสิ่ งแวดล อม 2)กลุ มของกฎหมายที่ คุมครองผู บริ โภคและควบคุ ม
ผูประกอบการ 3) กลุมของกฎหมายที่สนับสนุนกลไกการทํางานดานสาธารณสุข และ 4) กลุม
ของกฎหมายทีก่ ํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพทางดานสาธารณสุข
เมื่อผูศึกษาไดศึกษากฎหมายเหลานี้แลว ผูศึกษาในฐานะผูบริหารงานสาธารณสุข
แลวสามารถนําความรู ความเขาใจไปใชในการบังคับใชกฎหมายไดอยางถูกตอง เปนธรรม
ตามเจตนารมณของกฎหมายอยางแทจริง ผู บริ หารสามารถดําเนิ นมาตรการควบคุ มงาน
สาธารณสุขได สามารถประยุกตใชในบริบทตางๆ กับการควบคุมการผลิต การจัดจําหนาย
สินคาและบริการสาธารณสุข รวมทั้งการกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพบอยครั้งที่
ผูบริหารงานสาธารณสุขและเจาหนาที่รัฐจะตองพบกับปญหาทางสุขภาพอนามัย ตัวอยางเชน
ปญหาสิทธิของผูรับบริการ ปญหาเกี่ยวกับการผลิต เชน อาหาร ยา เครื่องสําอาง เปนของ
ปลอมเลียนแบบของแทเพื่อขายในราคาเทียบเทาของแทหรือถูกกวาและการปลอมปนเพื่อ
ความไดเปรียบในการแขงขันกฎหมายจึงเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการควบคุมทาง
สังคมดวยในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐ
การใชกฎหมาย
ของฝายบริหาร
และเจาหนาที่

- เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
-เปนเครื่องมือในการควบคุมความ
ประพฤติและรักษาความเรียบรอยใน
องคกรและสังคม
- เปนเครื่องมือปกปอง คุมครองสิทธิ

แผนภาพ ความสําคัญของกฎหมาย
ที่มา ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (2553) กฎหมายสําหรับผูบริหารงานสาธารณสุข

อํานาจหนาที่ของผูบ ริหารงานสาธารณสุขเปนไปในลักษณะปกครอง และอยูในฐานะที่
เปนฝายปกครอง ดังนี้
1. การออก ทบทวน เพิกถอน คําสั่งทางปกครองตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงาน
สาธารณสุข
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ในที่ นี้ ผู บริหารงานสาธารณสุ ขตองมีอํ านาจหนาที่ ในการออก ทบทวน เพิกถอน
คําสั่งทางปกครองตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข รวมทั้งการบริหารงานบุคคล
และการดํ าเนินทางวินัย "คํ าสั่ งทางปกครอง" ตามพระราชบั ญญั ติวิ ธี ปฏิ บัติ ราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539 มาตรา 5 สรุปไดวา เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผล
เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน และ
การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตัวอยาง การที่แพทยสภามีคําสั่งลงโทษทางจริยธรรมตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ไดแก การว ากล าวตั กเตื อน ภาคทัณฑ พักใชใบอนุ ญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ถือวาเปนคําสั่งลงโทษทางปกครอง
คําสั่งทางปกครองจึงมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาทีข่ องคูกรณี อยางไร
ก็ตาม เจาหนาที่สามารถทบทวนคํ าสั่งทางปกครองและหรือเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได
ตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 ไดบัญญัติไว
2. คําสั่งทางปกครองในการบริหารงานบุคคลและงานวินัย
ลักษณะของคําสั่งทางปกครองในคดีเกี่ยวกับการการดําเนินการทางวินัย ไดแก 1) คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเปนเพียงการแสวงหาขอเท็จจริงเตรียมการเพื่อจัดใหมี
คําสั่งทางปกครอง 2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรงเปนเพียงขั้นตอนการ
ดําเนินการเพื่อใหไดขอเท็จจริงเปนขั้นตอนเตรียมการเพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง 3) คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง
3. การบริหารตามนโยบายแหงรัฐ
การกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติของรัฐบาล มักกําหนดในชวงอายุของแต
ละรัฐบาล และสามารถกําหนดเปาหมายเปนรายปได สํานักงบประมาณจึงมีบทบาทสําคัญใน
การถายทอดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติของรัฐบาล ใหเปนเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
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ประจําป และแปลงเปนยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป เพื่อเปนแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
4. การบริหารพัสดุและสัญญา
การพิ จ ารณาว า สั ญ ญาใดจะเป น สั ญญาทางปกครองตามนั ย มาตรา 3 แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นั้นจะตองพิจารณา
ถึงองคประกอบของสัญญาวามีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ
หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญา
ที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ
การใชสิทธิตามสัญญาทางปกครอง ไมไดมีกฎหมายบัญญัติเปนลายลักษณอักษรโดย
ชัดแจง จึงตองพิจารณาตามกฎหมายวาดวยสัญญาตามกฎหมายแพง ซึ่งถือวาเปนกฎหมาย
พื้นฐานของกฎหมายทุกประเภท
ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชย ว าด วยลั กษณะสั ญญาได กําหนดเมื่ อเกิ ด
สัญญาแลว จะมีผลที่เกิดขึ้นตามสัญญา คือ ผลสัญญาทั่วไป ไดแก ผลผูกพันตามขอสัญญา
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอสัญญา ผลแหงสัญญาตางตอบแทน ไดแก ผลสัญญาตางตอบแทนใน
การชําระหนี้ ผลสัญญาตางตอบแทนในผลแหงภัยพิบัติ มัดจําและเบี้ยปรับ และการเลิกสัญญา
การต อสัญญา เปนตน ถือวา เปนการใช สิทธิตามสั ญญาทั้ งสิ้น และไมได มีลักษณะการใช
อํานาจตามกฎหมายบังคับแตฝายเดียว ขาดคุณลักษณะของ “การใชอํานาจตามกฎหมาย” จึง
ไมเปนคําสั่งทางปกครอง ตามคํานิยามมาตรา 3ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539
แมวาการกระทําของฝายปกครองจะใชสิทธิตามสัญญา ในการปฏิบัติตามสัญญาของ
ฝายปกครองนั้นมีหลักเกณฑที่กําหนดระเบียบปฏิบัติภายในของหนวยงานราชการที่จะตอง
ปฏิบัติ เพื่อใหเกิ ดความชัดเจน ความโปรงใสตรวจสอบไดนั้นคือระเบี ยบว าดวยพัสดุ ฯ ซึ่ ง
อาจจะเปนระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุฯหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือระเบียบวาดวยพัสดุเฉพาะของหนวยงานนั้นๆ
แม ว าระเบียบพั สดุ จะมีผลผู กพั นต อบุ คคลภายนอกก็ตาม แต การใช สิทธิ ตามสั ญญาของ
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เจาหนาที่ฝายปกครองจะตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยพัสดุ ดวยการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ดวยสัญญาจะตองปฏิบัติภายในขอบเขตของระเบียบวาดวยพัสดุฯ ทั้งสิ้น
5. การรับผิดตอการละเมิดของเจาหนาที่
"เจาหนาที่" ในพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิ ดของเจ าหน าที่ พ.ศ. 2539 หมายถึงขาราชการ พนั กงาน ลู กจาง หรือผู ปฏิบัติงาน
ประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด
หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทํา
ในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะ
ฟองเจาหนาที่ไมได (มาตรา 5)
ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตอง
รับผิดในการนัน้ เปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหาย อาจฟองเจาหนาทีไ่ ดโดยตรง แตจะฟอง
หนวยงานของรัฐไมได (มาตรา 6)
ในคดี ที่ ผู เสี ยหายฟ องหน ว ยงานของรั ฐ ถ าหน ว ยงานของรั ฐเห็ นว า เป นเรื่ องที่
เจาหนาที่ตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หรือในคดีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ ถาเจาหนาที่เห็น
วาเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
ดังกลาว มีสิทธิขอใหศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยูเรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ แลวแต
กรณี เขามาเปนคูความในคดี (มาตรา 7)
กรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิด
ของเจาหนาที่ ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
2539 ใหหนวยงานของรัฐมี สิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผู ทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนแก
หนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรง หรือใชสิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น ใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการ
กระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหาย
ก็ไดแตถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการ
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ดําเนินงานสวนรวม ให หักสวนแหงความรับผิดนั้ นออกและการละเมิดที่เกิดจากเจาหนาที่
หลายคน ใหเจาหนาที่แตละคนรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น
นอกจากนี้ผูบริหารตองทราบปญหาของการบังคับใชกฎหมายหรือขอขัดของในการใช
กฎหมาย ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบกฎหมายของไทยที่ใชบังคับในปจจุบันและใน
อดีต กระบวนการตรากฎหมาย ลักษณะหรือลําดับชั้นของกฎหมาย ทราบเนื้อหาของกฎหมาย
แตละฉบับที่ตนตองรับผิดชอบ ทราบกลไกของกฎหมายที่เกี่ยวของแตละฉบับ ตองทราบวา
กรณีใดควรเปนอํานาจของรัฐมนตรี / ปลัดกระทรวง / อธิบดี หรือควรเปนคณะกรรมการและ
ควรทําโดยเจาหนาที่ฝา ยใด กลาวคือตองมีความรูค วามเขาใจเรื่องเทคนิคของเรื่องที่จะยกราง
และตราเปนกฎหมาย
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สวนที่หนึ่ง
แนวคิดและหลักการของกฎหมาย
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บทที่ 1
แนวคิดทางกฎหมายกับการบริหารงานภาครัฐ
1. แนวคิดทางกฎหมายและการคุมครองทางสังคม
แนวคิดทางกฎหมายที่สําคัญประกอบดวยแนวคิดกฎหมายบานเมือง แนวคิดเสรีนิยม
แนวคิดอรรถประโยชนนิยม และแนวคิดความเทาเทียมและเปนธรรม สวนหลักการควบคุมทาง
สั งคมนั้ นที่ ผ า นมาได ยึ ด หลั กการลงโทษเพื่ อการแก แ ค นและทดแทน แต ป จจุ บั นได ให
ความสําคัญกับการไกลเกลี่ยประนีประนอมมากขึ้น โดยยึดหลักการสมานฉันท
เทคโนโลยีทางการแพทยในปจจุบันมีการพัฒนากาวหนาไปอยางมาก ครอบคลุมการ
เจริญพันธุ การเกิด การประดิษฐอวัยวะเทียม การสําเนาพันธุกรรม การผลิตยา และการยืด
อายุการตาย อยางไรก็ตาม จําเปนตองคํานึงถึงหลักจริยศาสตรการแพทย ชีวจริยศาสตร และ
กฎหมายเพื่อปกปองสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม
1.1 แนวคิดทางกฎหมาย
การควบคุมทางสังคมโดยนํากฎหมายมาใชเปนเครื่องมือนั้น มีหลักพื้นฐานคือการ
ควบคุมตองอยูคูกับเหตุผล หากไมมีเหตุผล ยอมไมมีผูใดยอมปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมาย
เปนเพียงเครื่องมือในการสรางความยุติธรรม ธํารงความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
สมาชิกในสังคม เพื่อใหการอยูร วมกันในสังคมนั้นเปนไปโดยราบรื่น ดังภาษิตละตินที่วา "ที่ใด
มีมนุ ษย ที่ นั้นมี สั งคม ที่ ใดมี สั งคม ที่ นั้นมี กฎหมาย ดวยเหตุนั้น ที่ใดมี มนุษย ที่นั้นจึ งมี
กฎหมาย" กฎหมายจึงเปน "บรรทัดฐานของสังคม (Social norms)” (สมยศ เชื้อไทย 2549)
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อยางไรก็ตาม การควบคุมโดยกฎหมายนั้ นไม ใชเพียงการควบคุ มในสถานการณ
ปจจุ บัน แตต องควบคุมสถานการณในอนาคตด วย กฎหมายจึงตองไดรั บการปรับปรุ งให
ทันสมัยและไมมีชองวาง ชองโหว กฎหมายเปนกฎอันมีที่มาจากการตราขึ้นโดยสถาบันหรือผู
มีอํานาจสูงสุดในรัฐ หรือจากจารีตประเพณีอนั เปนทีย่ อมรับนับถือ มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการ
บริหารประเทศ ใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวาง
บุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ แนวคิดทางกฎหมายและการควบคุมทางสังคมที่นําเสนอนี้มี 5
แนวคิด ไดแก แนวคิดกฎหมายบานเมือง แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดอรรถประโยชนนิยม แนวคิด
ความเทาเทียมและเปนธรรม และแนวคิดการปองกันควบคูกับการปราบปราม
1) แนวคิดกฎหมายบานเมือง (Positive law)
Thomas Hobbes (ค.ศ. 1583-1645)ถือวา กฎหมายลายลักษณอักษรที่บัญญัติขึ้น
เปนกฎหมายเพียงสวนเดียวที่รัฐมีเจตจํานง(will) หรืออํานาจ (power) ใหประชาชนในสังคม
ตองยอมรับปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว ปจเจกบุคคลยอมใหสิทธิของตนแกรัฐ เพื่อที่ตนเอง
จะไดรับความคุมครองจากรัฐเปนการตอบแทน รัฐจึงมีความชอบธรรมและอํานาจเต็มที่ในการ
ที่จะออกกฎหมายเพื่อความสงบเรียบรอยและเปนธรรมในสังคม การบังคับใชกฎหมายจะให
ความสําคัญตอเจตจํานงมากกวาเหตุผลการบังคับใชกฎหมายตามแนวคิดนี้ จะปรากฏเปน
ลั กษณ อั กษร แต ถ า ตั วบทกฎหมายใดไม ชั ดเจน ก็ ต อ งใช การตี ความบั งคั บใช ไปตาม
เจตนารมณของกฎหมาย ซึ่งหมายถึงเจตนารมณของรัฐหรือผูรา งกฎหมายนั้น (Murphy 2005)
2) แนวคิดเสรีนิยม (Liberalism)
John Locke (ค.ศ. 1632-1704) ผูเสนอแนวคิดเรื่องของสัญญาประชาคม (Social
contract) เขามองวา บุคคลมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ไมใชรัฐ ดังนั้น รัฐจะออกกฎหมายที่มี
ผลกระทบต อ สิ ท ธิ เสรี ภ าพขั้ นพื้ นฐานของบุ คคลไม ได กฎหมายไม ได ถู กตี ความตาม
เจตนารมณ ของรั ฐมากนั ก แต มองที่ “เหตุผล” ซึ่ งเป นที่ ยอมรับในสั งคมมากกวา เพราะ
สอดคลองกับแนวคิดเสรีนิยม ที่รัฐจะตองใหความคุมครองในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และทรัพยสิน
ของปจเจกบุคคล โดยยอมรับวามนุษยทุกคนมี “เหตุผล” แตภายใตเหตุผลนั้น ตองไมเกิด
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ปญหาในสังคม ทั้งนี้บุคคลตองเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นดวย ดังนั้น การตีความ
บังคับใชกฎหมายของ Locke จะแตกตางไปจากแนวคิดกฎหมายบานเมือง ซึ่งใหความสําคัญ
ตอเหตุผล (reason) มากกวาเจตจํานง (will) ของรัฐ และไมประสงคที่จะใหรัฐเขามาสราง
กฎเกณฑ ที่ เกิ นความจํ าเป น เพราะถื อว าบุ คคลในสั งคมย อมปฏิ บัติ ตนสอดคล องกั บกฎ
ธรรมชาติหรือเหตุผลอยูแลว (Ruth 1987)
3) แนวคิดอรรถประโยชน (Utilitarianism)
Jeremy Bentham (ค.ศ. 1748-1832) ไดเสนอแนวคิดอรรถประโยชน“ความพึงพอใจ
กับความเจ็บปวด (Pleasure and pain)” กลาวคือ บุคคลพอใจและจะกระทําในสิ่งที่ตนไดรับ
ความสุข แตจะหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ทําใหตนไดรับความทุกข แนวคิดของ Bentham รัฐสามารถ
ออกกฎหมายเพื่อจํากัดเสรีภาพของปจเจกบุคคลได เพื่อประโยชนตอสาธารณชนโดยรวม ซึ่ง
จะแตกตางจากแนวคิดเสรีนิยม เพราะแนวคิดของ Bentham คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
สาธารณชนและสังคม จึงยอมใหดําเนินการจํากัดเสรีภาพในระดับบุคคลได ในขณะที่แนวคิด
เสรีนิยมมองวารัฐจํากัดเสรีภาพของบุคคลไดก็ตอเมื่อการกระทําใด ๆ นั้นขัดตอกฎธรรมชาติ
หรือเหตุผล
ดั งนั้ น การตี ความบั งคั บใช กฎหมายภายใต แนวคิ ดนี้ จะพิ จารณาประโยชน ของ
ประชาชนสวนใหญเปนสําคัญ บุคคลบางสวนในสังคมจําตองยอมรับสภาพที่อาจถูกจํากัดสิทธิ
เสรี ภาพของตนเพื่ อให เกิ ด ประโยชน สู งสุ ด ในสั งคม การบั งคั บใช กฎหมายจึ งเป นการ
เปรียบเทียบประโยชนที่ควรจะไดรับความคุมครองระหวางบุคคล กับโทษที่จะลง อยางไรก็ตาม
มีขอโตแยงที่วา การจํากัดเสรีภาพจากรัฐอาจถูกนําไปใชจนมากเกินกวาเจตนารมณที่แทจริง
โดยมุงหมายไปที่ประโยชน ไมไดคํานึงถึงศีลธรรมหรือจริยธรรมในสังคม ตัวอยางเชน การ
ลงโทษในเชิงปองปราม (deterrence) นั้น อาจถึงขนาดเปนการลงโทษผูบริสุทธิ์ได หากจะทํา
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม นอกจากนี้ “สาธารณชน” ในที่นี้อาจถูกตีความวา เปนกลุมคน
เดียวกับพวก “รัฐ” ไมใช “ประชาชนสวนใหญในสังคม” อยางจริงแท และถึงที่สุดแลว แนวคิด
อรรถประโยชนกลับจะถู กใชเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสวงหาผลประโยชนสวนตนเปนหลั ก
(Routledge Encyclopedia of Philosophy 1998)
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4) แนวคิดความเทาเทียมและเปนธรรม (Equality & Equity)
John Bordley Rawls (ค.ศ. 1921-2002) ไดเสนอแนวคิดเรื่องจริยธรรม (morality) ซึ่ง
ความหมายใกลเคียงกับความยุติธรรม (justice as fairness) โดย Rawls ไมเห็นดวยกับการนํา
หลักอรรถประโยชนนิยมมาวัดความยุติธรรม (justice) และยอมรับในเรื่องเสรีภาพ และเห็นวา
แนวคิดเสรีนิยมจะตองคํานึงถึงความเทาเทียมกัน (equality) เนื่องจากความแตกตางของบุคคล
ทั้งเรื่องวัย ความรู ความสามารถ ทุนทรัพย และประสบการณ ฯลฯ และหากปลอยใหบุคคลที่มี
ขอไดเปรียบดังกลาวดําเนินการอยางเสรีไปเรื่อยๆ โดยไมคํานึงถึงความเทาเทียมกันที่แทจริง
แลว ผูไมไดรับประโยชนอาจเปนผูดอยโอกาสกวา และทายสุด อาจเกิดปญหาสังคม สังคม
ยอมไมอาจดํารงอยูได หากมีฝายใดไดประโยชนอยูเพียงฝายเดียว (Wacks 2005) ดังนั้น การ
บังคับใชกฎหมายตามแนวคิดนี้ จะพิจารณาความเทาเทียมกันในสังคมดวย โดยไมไดคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนเพิ่มตามของแนวคิดอรรถประโยชนแตเพียงอยางเดียว สิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอาจถูกจํากัดเพียงเทาที่จะเกิดประโยชนแกผูดอยโอกาส (Rawls J. 2001)
อยางไรก็ตาม มีคําถามวา รัฐจะมีวิธี การใดที่จะสร างความเท าเที ยมกั น หรือการ
กระจายประโยชนและเกิดความเปนธรรมใหแกสมาชิกในสังคมอยางเหมาะสมและเปนจริ ง
กระบวนการยุติธรรมยังต องใหความสํ าคัญกับการคุมครองสิทธิ พื้นฐานของบุ คคลที่เขามา
เกี่ยวของกับกระบวนการยุตธิ รรมดวย ทั้งผูตองหา จําเลย ผูเสียหาย หรือพยาน รวมถึงการให
หลั กประกั นที่ สํ าคั ญว า เจ าหน าที่ ข องรั ฐจะไม ใช อํ า นาจอั นไม ชอบธรรม ซึ่ งจะส งผลต อ
กระบวนการยุติธรรมดวย (Nagel 1973)
5) แนวคิดการปองกันควบคูก ับการปราบปราม (Prevention and Suppression)
แนวคิดที่วา “กันไวดีกวาแก” (Prevention is better than cure) ไดรับความสนใจมาก
ขึ้นในระยะหลัง ไมเฉพาะแตเรือ่ งการปองกันอาชญากรรม ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาเทานั้น แตยังเปนแนวคิดที่อยูเบื้องหลังความพยายามในการปฏิรปู ระบบสาธารณสุข ที่มี
ลักษณะของปญหาคลายกัน คืองบประมาณทีใ่ ชจะทุมเทไปสูการรักษา มากกวาที่จะทุมเทไปสู
การสรางลักษณะนิสัย หรือสรางความรูความเขาใจที่ทําใหคนมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคภัยไข

32/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข

เจ็บ ซึ่งจะประหยัดงบประมาณไดมากกวาและเปนวิธีที่มีอรรถประโยชนสูงกวาดวย ในสาขา
ดานการบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา ไดมีการศึกษาวิจัยจนกระทั่งมีองคความรูท ี่เกี่ยวกับการ
ปองกันอาชญากรรมที่ไดผล ทั้งในรูปของการใหความรูแกประชาชนที่จะหลีกเลี่ยงการตกเปน
เหยื่ออาชญากรรม การสรางอาสาสมัครเฝาระวังเพื่อปองกันอาชญากรรมในหมูประชาชน หรือ
ในรูปที่องคกรสามารถทําได เชน งานดานตํารวจชุมชนสัมพันธ (community policing) เปนตน
(Sibusiso 2002)
แนวคิดทางกฎหมายบางอยางอาจจะเหมาะสมกับเพียงบางยุคสมัย อาจมีการตีความ
หรือประยุกตใชแตกตางไปจากเดิม และอาจเหมาะสมเฉพาะสังคมหนึ่งแตอาจไมเหมาะสมกับ
อีกสังคมหนึ่ง ดังนั้นการพิจารณาบังคับใชกฎหมายตามแนวคิดทางกฎหมายใดนั้น ยอมจะตอง
กระทําดวยความระมัดระวัง และการใชแนวคิดทางกฎหมายใดเพื่อบังคับใชกฎหมายจะตอง
เปนไปทั้ งฉบั บเพื่ อความเปนเอกภาพ มิเชนนั้นแลว อาจเกิดความขั ดแย งในการบังคั บใช
กฎหมายดังกลาวได สุดทายแลวตองไมลืมวา วัตถุประสงคสําคัญของกฎหมายคือการสราง
ความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมโดยรวม
การที่รัฐไดบัญญัติกฎหมายขึ้นเพื่อที่จะใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการรักษาความ
สงบเรียบรอย และการลงโทษเปนเครือ่ งมือสงเสริมประสิทธิภาพของกฎหมาย วัตถุประสงคที่
แทจริงคือ ตองการใหสมาชิกของรัฐอยูรวมกันดวยความสงบเรียบรอยและเพื่อคุมครองสังคม
แมวาการคุมครองสังคมจะเปนจุดมุงหมายขั้นสุดทายของการลงโทษ การลงโทษที่ใชกันอยู คือ
การลงโทษเพื่อการแกแคนและทดแทนเพราะความรูสึกนึกคิดของคนสวนมากยังตองการให
อาชญากรไดรับผลจากการกระทําผิดที่หนักพอกับความรายแรงของความผิดที่ไดกระทําลงไป
นอกจากนี้การปฏิบัติหนาที่ของรัฐ คือ ผูพิพากษาจะกําหนดโทษแกผูกระทําผิดรายใดก็มักจะ
นึกถึงพฤติการณแหงความรายแรงของการ
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ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบกระบวนทัศนเกาของความยุติธรรมแบบแกแคนทดแทนและ
กระบวนทัศนใหมของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
กระบวนทัศนเกา
กระบวนทัศนใหม
1. นิยาม “อาชญากรรม” วาเปนการกระทําผิด 1. นิยาม “อาชญากรรม” วาเปนการกระทํา
ตอรัฐ
ผิดระหวางบุคคลตอบุคคล
2. เนนที่การกระทําผิด ตําหนิตอ ความ
2. เนนการแกปญหาและการรับผลที่ตามมา
ผิดพลาดที่ไดกระทําไป
จากผลแหงการกระทํา
3. ใชสัมพันธภาพและกระบวนวิธแี บบ
3. ใชการเจรจาไกลเกลี่ยเพือ่ กลับเขาสู
ปฏิปกษในการกลับเขาสูสภาวะปกติ
สภาวะปกติ
4. กําหนดใหไดรับความเจ็บปวดเกรงกลัวดวย 4. กําหนดใหไดรับคาเสียหายเพือ่ การ
การลงโทษ และเพือ่ ปองปราม
เยียวยาสองฝายเพื่อการคืนดีสมานฉันท
5. ความยุตธิ รรมพิจารณาจากเจตนาและการ 5. ความยุตธิ รรมพิจารณาจากสัมพันธภาพ
ดําเนินกระบวนวิธตี ามกฎเกณฑทถี่ ูกตอง
ถูกตองเหมาะสม และผลลัพธทตี่ ามมา
เหมาะสม
6. เนนการเยียวยาสมานฉันทสังคมที่ถูก
6. เนนความเสียหายที่ตอ งมีผูกระทําผิด
ประทุษรายใหถูกดุลยภาพอีกครั้ง
มารับความเสียหายแทน
7. ความรับผิดกําหนดจากความเขาใจใน
7. ความรับผิดจํากัดเพียงการถูกลงโทษ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตน
การยอมรับและมีสว นชวยตัดสินใจแกไข
8. ผูกระทําผิดเพียงแตรับผิดในการกระทําผิด 8. ผูที่กระทําผิดตองรับผิดในบริบททาง
ตามกฎหมายเทานั้น
ศีลธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
รวมกันดวย
9. ความรับผิดเนนที่พฤติกรรมทีไ่ ดกระทําใน 9. ความรับผิด เนนที่ความเสียหายอันเปน
อดีตของผูที่กระทําผิด
ผลที่เกิดตามมาจากการกระทําของ
ผูกระทําผิด
ที่มา ปรับจาก Zehr(1990) Changing lenses: A new focus for crime and justice. Scottdale PA:
Herald Press.
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กระทําผิดวาสมควรจะลงโทษหนักเบาเพียงใด วัตถุประสงคการลงโทษเพื่อการแกแคนและ
ทดแทนนี้จึงยังใชอยูในปจจุบัน
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บทางเลื อ กใหม ในการยุ ติ ข อ พิ พาทโดยไม เข า สู ระบบยุ ติ ธ รรม
(alternative dispute resolutions) เปนปรากฏการณที่สังคมตะวันตกไดใหความสนใจอยางมาก
ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่เปนสังคมแหงคดีความ (Litigious
society) ทางเลือกใหม ไดแก ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) Zehr (1990)
ไดจําแนกกระบวนทัศนของกระบวนการยุติธรรมแบบเกา คือ การอํานวยความยุติธรรมเชิงแก
แคนทดแทนกับแบบใหม คือ การอํานวยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ดังตาราง 1.1
การให ค วามสํ า คั ญต อ การใช แ นวทางสมานฉั น ท หรื อ การไกล เกลี่ ย หรื อ
ประนีประนอมยอมความหรือระบบอนุญาโตตุลาการนอกศาล นอกจากจะใชในทางแพงแลว ยัง
นํามาใชในคดีอาญา โดยผลักดันใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชนหรือทองถิ่นกอนเขาสู
กระบวนการพิจารณาคดีในศาล โดยมักนํามาใชกับคดีอาญาที่ไมรุนแรงมากนัก เชน คดีอาญา
ความผิดตอสวนตัว หรือคดีอาญาที่สามารถยอมความกันได ทําใหเกิดความรวดเร็วในการ
ตัดสินคดี ดังนั้น ทุกฝายที่ไดรับผลกระทบไมวาจะเปนผูเสียหาย ผูกระทําผิดจริง และชุมชน
จําเปนตองเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน ทั้งนี้เพื่อสรางสรรคความ
สันติและความสมานฉันทใหกลับคืนสูชุมชนอีกครั้ง อยางไรก็ตาม แนวทางสมานฉันทยังไม
สามารถขยายผลไปยังคดีอาญาที่เปนความผิดตอแผนดิน
1.2 สภาพของการบังคับใชกฎหมายและการคุมครองทางสังคม
แมกฎหมายจะไดพยายามนํามาใชเปนกติกาของสังคม ปองกันมิใหผูบริโภคตองถูก
เอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบการที่หวังผลกําไรทางธุรกิจมากเกินไป แตกฎหมายจะลงโทษ
ผูกระทําผิดไดก็ตอเมื่อ มีผูปวยหรือผูรบั บริการไดรับความเสียหาย คือเกิดผลรายตอผูบริโภค
แลว และตองมีการกลาวหากลาวโทษดวย ในกระบวนการยุติธรรมมีระยะเวลาการพิสูจนที่
ยาวนาน เสียเวลา และมีคาใชจายอยางมาก ดังนั้น การที่จะคุมครองผูบริโภคไดจริง ประการ
แรกคือ ตัวผูบริโภคเองตองไดรับการศึกษาใหรูจักปองกันตัวเองไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ ผูมี
หนาที่ปฏิบัติการไมวาจะเปนแพทย บุคลากรในสถานพยาบาล เจาของธุรกิจสถานพยาบาล

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 35

จะตองตระหนักวา ทุกชีวิตมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาเทียมกัน จึงตองไดรับการปฏิบัติ
ในดานสาธารณสุขอยางทั่วถึงดวยมาตรฐานที่ดี
กระบวนการยุ ติธรรมที่ดีตองมีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและสามารถ
คุ มครองสิ ท ธิ และเสรี ภาพของประชาชนได กระบวนการยุ ติ ธรรมของประเทศไทยขาด
ประสิทธิภาพเรือ่ งการบริหารจัดการและมีคาใชจายสูงโดยเฉพาะคดีทางอาญา มีจํานวนคดีอยู
มาก แตไมมีวิธีการลดจํานวนคดีที่มาสูศาลอยางรวดเร็วและประกันความยุติธรรม องคกรที่
สําคัญคื ออั ยการ การปรั บปรุ งระบบการบริ หารคดี โดยใหคดีที่ มีความสํ าคั ญน อยไมเป น
ความผิดทางอาญา การใชดุลพินิจสั่งไมฟอง การชะลอการฟอง การนํากระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทมาลดจํานวนคดี เพราะปญหาของกระบวนการยุติธรรม คือ ผูตองขังลนเรือนจํา
(คณิต ณ นคร 2552)
ป พ.ศ. 2551 มีการตราพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค ซึ่งมีผลบังคับใชวันที่ 23 สิงหาคม 2551 และ พระราชบัญญัติความรับผิดตอความ
เสียหายที่เกิดจากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 (Product Liability: PL Law) มีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เมื่อกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้มีผลบังคับใช แนวคิดของกฎหมายทั้ง 2
ฉบับถือวาดี เพราะทําใหเกิดระบบ และหากมีองคการอิสระผูบ ริโภคดวยก็จะเปนตัวสงเสริมให
ดียิ่งขึ้น
2. การบริหารงานภาครัฐ
ในสวนนี้ ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอดานแนวคิดของการบริหารงานภาครัฐกับการใช
กฎหมายและ อํานาจบริหารงานของรัฐบาลดังมีรายละเอียดตอไปนี้
2.1 แนวคิดของการบริหารงานภาครัฐกับการใชกฎหมาย
ในการปกครองรั ฐนั้น รัฐบาลเปนองค กรที่ สําคั ญที่สุ ดที่ถู กตั้งขึ้นมาเพื่ อบริ หาร
กิจกรรมของรัฐ รัฐบาลมีอํานาจหนาที่ ในการบริหารราชการแผนดิน เปนผูกําหนดนโยบายและ
วางแนวทางในการปกครองประเทศแกฝายที่จะปฏิบัติใหสาํ เร็จตามนโยบายและดําเนินงานเปน
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ประจํ านั้ น ได แ ก ฝ า ยปกครองหรื อรั ฐ ซึ่ งมี หน า ที่ แ ละกํ า ลั งคน ตลอดจนเครื่ อ งมื อที่ จะ
ดําเนินการในรายละเอียดเปนปกติประจําวัน (วิษณุ เครืองาม 2530: 4, 30-33)
อํานาจหนาที่ของฝายบริหารนั้นอาจจําแนกไดเปนสองสวนและอํานาจหนาที่ทั้ง
สองสวนนี้มีความเกี่ยวพันกันอยูเสมอ คืออํานาจหนาที่ในฐานะรัฐบาล (the government) อัน
เปนอํานาจหนาที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีใชรวมกันอยางหนึ่ง และอํานาจหนาที่ในฐานะฝายปกครอง
(The administrator) อันเปนอํานาจหนาที่ซึ่งนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีแตละคนเปนผูใชใน
การบริหารงานของกระทรวงที่ตนเปนผูปกครองบังคับบัญชา
ฝายปกครองเปนสวนหนึ่งของฝายบริหารและคณะรัฐบาล (คณะรัฐมนตรี) คณะ
รัฐบาลไดบริหารราชการแผนดิน กําหนดนโยบายและแนวทางการปกครองประเทศ ซึ่งการ
กําหนดนโยบาย และมีมติที่เปนกฎหรือคํ าสั่ ง ฝ ายปกครองเปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติให
เกิดผลเปนรูปธรรม เพื่อสนองตอบความตองการของสังคมหรือประโยชนของสวนรวม
2.1.1 งานบริหารโดยแท
นโยบายบริหารประเทศและนโยบายการบริหารราชการแผนดินโดยทั่วไป หรือ ที่
เรียกวา “การกระทําของรัฐบาล” ของคณะรัฐมนตรีหรือการกระทําของรัฐบาล ซึ่งเปนอํานาจ
แกนแทของฝายบริหารที่ตองรับผิดชอบตอรัฐสภา การบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ
ที่อยู ภายใต การตรวจสอบและควบคุ มการใชอํ านาจของศาลรั ฐธรรมนู ญ เพื่อให ตรงตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยไมเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดินตามนโยบาย
บริหารประเทศ (นันทวัฒน บรมานันท 2557) การใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่และดุลพินิจของฝายบริหารโดยเฉพาะ ศาล
จึงมิ อาจกาวลวงไปพิ จารณาหรือทบทวนการใช ดุลพิ นิจของฝ ายบริหารเช นว านั้นไดเช น
อํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น เปน "อํานาจโดยแทของฝายบริหาร" ซึ่งศาลจะไม
กาวล วงเขามาตรวจสอบการใช อํานาจในการประกาศดังกลาว รัฐบาลสามารถใชดุ ลพิ นิ จ
พิจารณาว าสถานการณที่ เกิ ดขึ้นนั้น เป นสถานการณฉุกเฉิ นหรื อไม อยางไร และควรจะ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือไม (ศาลแพงมีคําสั่งในคดีหมายเลขดําที่ 1389/2553)
มติ คณะรั ฐมนตรี ที่ มี ลั กษณะเป นการใช อํ า นาจทางปกครองที่ อ าจก อ ให เกิ ด
ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไปได เพราะมติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเปน
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การกําหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการซึ่งมีลักษณะเปนงานประจํา จึงเปนการใช
อํานาจในทางปกครอง ที่หากวาเจาหนาที่ฝายปกครองไดไปกระทําการหรือมีคําสั่งใด ๆ ที่
กอให เกิ ดผลกระทบต อสิ ทธิ หรื อเสรีภาพของประชาชนแล วการกระทํ าทางปกครองของ
เจาหนาที่ก็จะอยูภายใตการควบคุมและตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายโดยศาลปกครองได
และหากไมชอบดวยกฎหมาย ยอมถูกเพิกถอนการกระทําดังกลาวได (นันทวัฒน บรมานันท
2557)
กรณี ตั วอย า งงานบริ ห ารโดยแท ทางด านการจั ด บริ การด า นการแพทย แ ละ
สาธารณสุขตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 38 รวมถึงตองจัดใหมีหนวยบริการประจําตามมาตรา
26 (7) และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 กรณียอม
เปนหนาที่ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่จะกําหนดประเภทและขอบเขตของ
บุคคลที่ มีสิ ทธิ ไดรั บการบริ การสาธารณสุขที่มีมาตรฐานหรื อมีประสิทธิภาพ แตการที่จะ
กําหนดเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติเพื่อใหบริการผูฟองคดีจากการเจ็บปวย
ตามกรณีพิพาท อันเปนการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจจากสารพิษโดยคณะทํางานที่ตั้งขึ้น
ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข เปนกรณีนอกเหนือประเภทและขอบเขตทั่วไปตามบทบัญญัติ
แห งกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการหลั กประกั นสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนเรื่องที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติและผูถูกฟองคดีจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความจําเปนของโครงการ และจํานวนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดังนั้นจึง
เป นเรื่ องนโยบายการบริ หารงานและงบประมาณของคณะกรรมการหลั กประกั นสุ ขภาพ
แหงชาติ และผู ถูกฟ องคดีทั้ งสอง การกระทํานี้ มิใช การกระทําทางปกครองที่ อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (คําสั่งศาลปกครองที่ 433/2553)
2.1.2 การบริหารโดยใชอํานาจตามกฎหมาย
การตรวจสอบอํานาจรัฐ เนื่องจาก “รัฐสมัยใหมมีภารกิจมาก ทําใหตองมีกฎหมาย
มากแตเมื่อกฎหมายยิง่ มาก สิทธิเสรีภาพของประชาชนยิง่ ถูกจํากัด” ทําอยางไรจะควบคุมการ
ใชอํานาจของรัฐไดโดยที่การบริหารงานของรัฐยังมีประสิทธิภาพสูงสุดบรรดาการกระทําของ
องคกรของรัฐฝายบริหารจะตองชอบดวยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติและรัฐธรรมนูญ
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ดังนั้น ฝายตุลาการจึงเปนฝายควบคุมไมใหการกระทําของฝายบริหารขัดตอกฎหมาย หรือ
รัฐธรรมนูญ
สวนมติ คณะรั ฐมนตรีที่ มีเนื้ อหาเป นการกํ าหนดนโยบายในการบริ หารราชการ
แผนดิน ซึ่งเปนงานดานนโยบายโดยแท และเปนงานสําคัญประการหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีใน
ฐานะฝายบริหารจําตองรับผิดชอบตอรัฐสภา โดยคณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน
ตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาและชี้แจงการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และเมื่อ
แถลงนโยบายตอรั ฐสภาแล วต องจั ดทํ าแผนการบริ หารราชการแผ นดิ น เพื่อกํ าหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการแตละปกอนแถลงนโยบายตอรัฐสภา (นันทวัฒน บรมานันท 2557)
กรณีตัวอยางการบริหารโดยใชอํานาจตามกฎหมาย การปกครองสวนทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป นระเบี ยบเรี ยบร อยของบ านเมื องฯ พระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุ ขฯ และ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ ยอมมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อดูแล
รักษาที่หรือทางสาธารณะ รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ปองกันและหามไมใหผูใด
บุกรุกครอบครองทีห่ รือทางสาธารณะ ระงับเหตุแหงความไมสงบเรียบรอยและสั่งหามผูฟองคดี
และผูรองสอดวางสินคาและจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะในบริเวณที่ยังไมไดอนุญาต
หรือผอนผันใหคาขายได ผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งมีฐานะเปนพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตาม
กฎหมาย สามารถใชดุลพินิจในการวินิจฉัยสั่งการเพื่อแกไขปญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้นได
ตามความเหมาะสมและจําเปนภายในกรอบแหงอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติไว ดังนั้น แม
ผู ถู กฟ องคดี จะไม ได กล าวอ างอํ านาจหน าที่ ตามพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการ
กรุงเทพมหานครฯ และ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ในการพิจารณาเพิกถอนบัญชีรายชื่อ
ผูคาหาบเรแผงลอย และมีคําสั่งหามผูรองสอดและผูฟองคดีคาขายในที่พิพาท การที่ผูถูกฟอง
คดีออกคําสั่งดังกลาวจึงชอบดวยขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลว เมื่อผูถูกฟองคดีกระทําการ
และออกคํ าสั่ งโดยชอบด วยกฎหมาย กรณี จึงไม มีมูลละเมิ ดที่ จะต องวิ นิ จฉั ยในประเด็ น
คาเสียหาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.16/2546)
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2.2 อํานาจบริหารงานของรัฐบาล
สําหรับอํานาจการบริ หารงานของรั ฐบาลนั้ นประกอบดวยอํานาจบริหารในฐานะ
รัฐบาล และ อํานาจบริหารในฐานะฝายปกครอง (administration) ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.2.1 อํานาจบริหารในฐานะรัฐบาล
ความหมายของคําวา “รัฐบาล” หมายถึง “คณะรัฐมนตรี” ซึ่งดํารงอยูสองสถานะ
สถานะแรกเป นการดําเนินการในฐานะฝายบริ หาร ซึ่งมี ลักษณะการทํ างานขององค กรที่ มี
ลักษณะเปนคณะบุคคลที่ดําเนินการรวมกัน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
เปนองคกรหลักที่มีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินตาม “หลักความรับผิดชอบรวมกัน”
ดวยหลักความรับผิดชอบรวมกันนี้ จึงทําใหการทํางานของคณะรัฐมนตรีมีการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานออกมาในรูปแบบของมติรวมกัน หรือที่เราเรียกวา “มติคณะรัฐมนตรี” (เกรียงไกร
เจริญธนาวัฒน 2554)
การใชอํานาจของรัฐบาลที่เรียกวา“การกระทําของรัฐบาล” นั้น จะไมถูกตรวจสอบ
การใชอํานาจโดยองคกรศาลแตการกระทําดังกลาวตกอยูในความควบคุมทางการเมืองโดย
องคกรและกระบวนการทางการเมือง เชน รัฐสภาอาจลงมติไมไววางใจรัฐบาล เปนตน
นโยบายในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีนั้นจะตองมีความสอดคลอง
กับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหาร
ราชการแผนดินตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินการ เห็นได วารัฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทยไดใหความสําคัญตอการควบคุ ม
ตรวจสอบการดําเนินการในทางนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยมีการตรวจสอบผานองคกร
สําคัญทางการเมือง อันไดแก ฝายนิติบัญญัติ หรือ รัฐสภา ไมวาจะกอนที่คณะรัฐมนตรีจะเขา
มาทําหนาที่ในการบริหารประเทศหรือภายหลังจากที่เขามาทําหนาที่ในการบริหารประเทศแลว
ก็ตาม
การวางหลักเกี่ยวกับ “การกระทําของรัฐบาล” นี้ นําไปสูการจําแนกมูลเหตุแหงการ
ฟองคดีที่เกี่ยวของกับนโยบายการแกปญหาและการพัฒนาระดับประเทศ และการใชอํานาจ
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ขององคกรตามโครงสร างของรัฐธรรมนูญ เพื่อดําเนินการเกี่ ยวกั บนโยบายระดับประเทศ
ดังกลาว รวมทั้งมีการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายและการดําเนินกิจการทางปกครอง
ขององค กรเปนจํ านวนมาก เพื่อดํ าเนิ นการใหบรรลุตามนโยบายแกปญหาและการพั ฒนา
ระดับประเทศดังกลาว
จากที่กลาวมาขางตนไดพยายามที่จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางการเมือง
ระหว างฝ ายนิติ บัญญั ติและฝายบริหาร ซึ่ งเป นไปตามแบบอยางของการปกครองในระบบ
รัฐสภา
2.2.2 อํานาจบริหารในฐานะฝายปกครอง
การกระทําของรัฐอีกสถานะหนึ่งนั้น หมายถึง“ฝายปกครอง” เนื่องจากรัฐมนตรีแต
ละคน ตลอดจนนายกรัฐมนตรีจะมีอํานาจหนาที่เปนการเฉพาะเจาะจงในการบังคับบัญชาสั่ง
การเจาหนาที่ฝายปกครองที่สังกัดกระทรวงที่ตนเองรับผิดชอบและหนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายแตละฉบับ ในการบังคับบัญชาหรือสั่งการเจาหนาที่ฝายปกครองนี้ จึงเปนการใช
อํานาจทางปกครองอยางหนึ่งที่สามารถถูกตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครองได ตามหลักความชอบดวยกฎหมาย และหลักนิติรัฐ (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน
2554)
การวางหลักกฎหมายเพื่อจําแนกการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการ
ดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองออกจากการ
บริหารราชแผนดิน อํานาจบริหารในฐานะฝายปกครองจึงเปนการกระทําของฝายปกครอง ซึ่งก็
คือ “ฝายบริหาร” ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของขาราชการในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ กับ
การกระทําของขาราชการทั้งหลาย ซึ่งเปนเจาหนาที่ที่ไดออกกฎคําสั่งทางปกครอง รวมถึงการ
ใชกําลังทางกายภาพของฝายปกครองเพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
จาก “ประมวลกฎหมายปกครอง” คุณลักษณะของหลักกฎหมายปกครอง
1. จําแนก“งานนโยบาย” ออกจาก “งานประจํา” ได
2. จําแนก“ดุลพินิจโดยแทของงานบริหาร” ออกจาก “การควบคุมของศาล”
3. ไมกาวลวงเขาไปในอํานาจของสถาบันอื่นที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
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4. ต องให ความคุ มครอง “สิ ทธิ โดยชอบของเอกชน” ขณะเดี ยวกั น ก็ ให ความ
คุมครอง “สิทธิของสาธารณะ” ใหพนจากการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบของเอกชน
5. มุงไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารบริการสาธารณะภายใตระบบความ
รับผิดชอบ
3. ลักษณะของกฎหมายที่ผูบริหารงานสาธารณสุขตองบังคับใช
ลักษณะของกฎหมายที่ผูบริหารงานสาธารณสุขตองเกี่ยวของและบังคับใช ไดแก
ตามลักษณะกฎหมายแพงและอาญาตามลักษณะกฎหมายปกครองความรับผิดทางกฎหมาย
อาจจะเกิดขึ้นไดทั้งทางแพง ทางอาญา และตอกฎหมายวิชาชีพโดยเฉพาะ
3.1 ลักษณะของการบังคับใชกฎหมายตามลักษณะกฎหมายแพง
หลักคิดตามตามลักษณะกฎหมายแพง คือหลักการในการเรียกคาทดแทนทาง
ละเมิด กฎหมายแพงนั้นมุงเนนไปที่การ "ชดเชย" ตอความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับเปนตัว
เงินหรือการเยียวยาอื่นๆ
ความผิดพลาดจากการประกอบวิชาชีพซึ่งเกิดจากประมาทเลินเลอ อาจนํามา
ซึ่งการฟ องร องได ทั้ งคดี แพ งและคดี อาญา และเป นเรื่ องที่เกิ ดขึ้ นแล วในสั งคมไทย ตาม
พระราชบัญญัติวิธพี ิจารณาคดีผบู ริโภค พ.ศ. 2551 หากการรักษาพยาบาลนี้ ถือวาเปนบริการ
ที่มีการเรียกคาตอบแทน คือ คาวินิจฉัยโรคของแพทย คายา คาหองพัก ฯลฯ เชนนี้ ยอมถือ
วา เปนคาตอบแทนที่ ผูประกอบธุรกิจไดรั บและผูบริ โภคต องจายจากการใช บริการเช นนี้
โรงพยาบาลจึงเปนผูประกอบธุรกิจประเภทผูใหบริการ
ประเด็นปญหาตอมามีวา โรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลของรัฐ หรือทั้ง
สองประเภท กรณีนี้กฎหมายไมไดกําหนดยกเวนไวโดยเฉพาะ เพียงกําหนดไวโดยกวางๆ วา
“ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค” เชนนี้ จึงถือวา ทั้งโรงพยาบาล
เอกชน และโรงพยาบาลของรัฐเปนผูประกอบธุรกิจ ประเภทผูใหบริการดังนั้น เมื่อมีคดีพิพาท
ระหวางประชาชน ซึ่งเปนผูบริโภคไมวาจะเปนขาราชการหรือเอกชนทีไ่ ดใชบริการโรงพยาบาล
ไมวาของรัฐหรือเอกชนก็ตาม อาจเนื่องจากการรักษาหรือการจายยาไมถูกตองหรือประมาท
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เลินเลอ มีการรักษาผูบริโภคผิดวิธีตามวิชาชีพแพทย จนทําใหผูบริโภคไดรับอันตรายแกกาย
หรือเสียชีวิต เชนนี้ยอมเปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.
2551
มีปญหาที่สําคัญวา “ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจะมีสิทธิฟองรองดําเนินคดี
โรงพยาบาลหรื อแพทย หรื อ ทั้ งโรงพยาบาลและแพทย ที่ ก อให เกิ ด ความเสี ย หาย”ไม ว า
โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ยอมถือวาเปนผูใหบริการ และถือวาเปนผูประกอบธุรกิจ
ความแตกตางระหวางกรณีของโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐนั้น มี
เฉพาะแต ในเรื่ องความรั บผิ ดของบุ คลากรทางการแพทย เท านั้ น กล าวคื อ ในกรณี ที่ เป น
โรงพยาบาลของรัฐผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายฟองไดแตเฉพาะหนวยงานของรัฐ (กระทรวง
สาธารณสุข) เปนจําเลยกฎหมายฉบับนี้ ถือวา ผูบริโภคที่ไดรบั ความเสียหายจากการใชบริการ
โรงพยาบาลเอกชน ยอมมีสิทธิฟองไดทั้งโรงพยาบาลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
และแพทย เปนจําเลย ซึ่งความรับผิดจะอยูในรูปแบบของลูกหนี้รวมตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยนั่นเอง
ความรั บผิ ด ทางแพ งอาจจะเกิ ด ขึ้ น ได ในลั กษณะสั ญญา เช น การผ า ตั ด
ศัลยกรรม ความรับผิดชอบที่เกิดจากละเมิดของผูประกอบวิชาชีพ ทําใหเกิดความเสียหายแก
ผูอื่น เชน การใหยาผิด เปนตน การฟองเรียกคาเสียหายในคดีแพง กฎหมายแพงเปนกฎหมาย
ที่บัญญัติถึงความสัมพันธระหวางบุคคล ปจจุบันนี้ความสัมพันธที่ดีระหวางแพทย และผูปวย
ไดเปลี่ยนแปลงไป กลายเปนความสัมพันธในเชิงกฎหมายเขามาแทนที่ สําหรับความสัมพันธ
ในเชิงกฎหมายแพงนั้นสามารถวิเคราะหวาเปนความสัมพันธใน 2 สวนคือ (แสวง บุญเฉลิม
วิภาส 2551)
1. ความสัมพันธในทางสัญญา (contractual relationship) เกิดจากการรับผูปวย
เขารักษา หากมีการแสดงเจตนาเขารักษา แพทยหรือสถานพยาบาลจะปฏิเสธการรักษาได
หรือไม หากพิจารณาเฉพาะในแงมุมของกฎหมายโดยไมกลาวถึงจริยธรรมแหงวิชาชีพ ถาเปน
สถานการณปกติที่มิใชความจําเปนรีบดวน แพทยมีสิทธิที่จะรับรักษาหรือไมก็ได ถือวายังไม
มีสัญญาเกิดขึ้น แตแพทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐโดยหลัก ไมสามารถปฏิเสธการ
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รักษาผูปวยได เพราะถือวา เปนบริการสาธารณะซึ่งจะตองใหกับประชาชนทุกคนโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
2. ความรับผิ ดจากการละเมิ ด (liability for malpractice) สําหรับการเรียก
คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนนั้น กฎหมายไมสามารถระบุตัวเลขไวตายตัว สําหรับการ
ละเมิดในแตละเรื่อง แตขึ้นอยูกับการพิสูจนความเสียหายแลวแตกรณี
3.2 ลักษณะของการบังคับใชกฎหมายตามลักษณะกฎหมายอาญา
หลักคิดตามลักษณะกฎหมายอาญามุงไปที่การลงโทษเพื่อใหผูกระทําความผิด
เข็ดหลาบ เพื่อชดใช ตอการกระทําความผิด ตลอดจนเปนการข มขู มิใหบุคคลอื่ นในสั งคม
กระทําความผิดเชนนัน้ ดวย หรือใหสังคมรูสกึ วาไดรับการแกแคนทดแทนโดยรัฐดําเนินการให
แลว อันเปนหลักทั่วไปของการลงโทษทางอาญา สวนโทษตามประมวลกฎหมายอาญานั้นได
กําหนดไว 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน
สําหรับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา ไดแบงเปน“ภาคทั่วไป” อันเปน
การกําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา “ภาคความผิด” คือสวนที่บัญญัติ
ฐานความผิดตางๆ และสวนสุดทายคือภาคลหุโทษ ซึ่งไดแกความผิดเล็กๆ นอยๆ ที่กฎหมาย
กําหนดโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ในประมวลกฎหมายอาญาภาคทั่ วไป ไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการวินิจฉั ย
ความรับผิดทางอาญาไว โดยวางเปนหลักกฎหมายในมาตรา 59ในการวินิจฉัยความรับผิดของ
บุคคล กลาวคือ นอกจากเจตนาแลว การกระทําโดยประมาทก็อาจกอใหเกิดความผิดอาญาขึ้น
ได ถาการกระทําโดยประมาทในกรณีนั้นมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิด เชน การทําใหคน
ตายโดยประมาท กระทําโดยประมาทเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายของผูอื่น ประมาทเปนเหตุ
ใหเกิดผลตอเสรีภาพของบุคคลเหลานี้เปนตน
เรื่ องของความรั บผิ ดทางลั กษณะคดี ทางอาญา ต องปรากฏข อเท็ จจริ งว า
ผูกระทําไดกระทําโดยเจตนาหรือประมาท ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในกรณีดังตอไปนี้
1) ความผิดตอชีวิตและรางกาย
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บางครั้ งเกิดจากการกระทําโดยเจตนา แตส วนมากเปนเรื่องที่ เกิดจากความ
ประมาทเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตาย สูญเสียอวัยวะหรือเกิดอันตรายแกกายและจิตใจ
เชน การใหยาผูปวยผิดคน เปนกรณีกระทําโดยประมาท ซึ่งหากไดใชความระมัดระวังดีแลว
โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดยอมนอยลง โดยเฉพาะผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยนั้นเปนการ
กระทํ าต อร างกายของมนุษย จึ งต องใช ความระมั ดระวั งให มากเปนพิเศษ ตามวิ สัยของผู
ประกอบวิชาชีพ
2) ความผิดฐานกออันตรายตอชีวิตรางกาย
การดูแลผูปวยถือเปนหนาที่ นอกจากการรักษาพยาบาลแลว การดูแลมิใหเกิด
อันตรายแกผูปวยในประการอื่นก็ถือเปนหนาที่โดยตรง การปลอยปละละเลยหนาที่ดังกลาว
โดยเจตนา ถือเปนความผิดทางกฎหมายได เรียกวา“ความผิดฐานทอดทิ้งผูปวย”
3) ความผิดตอเสรีภาพ
ในการประกอบวิชาชีพทางการแพทย และพยาบาลนั้นเปนการกระทําที่ตเอง
สัมผัสตอรางกายของบุคคล และจะตองไดรับความยินยอม ถาหากผูปวยใหความยินยอมความ
แล วความผิ ดต อเสรี ภ าพย อมไม เ กิ ดขึ้ น ถื อ ว าการกระทํ านั้ นไม เข าองค ประกอบในทาง
กฎหมาย แตถาเปนกรณีที่ทําไปโดยพลการ หรือไมฝาฝนความยินยอม การกระทํานั้นอาจจะ
เปนความผิดตอเสรีภาพไดตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 310 เวนแตจะ
เปนกรณีฉุกเฉินวาตองกระทําเพื่อชวยชีวิตผูปวย
4) ความผิดตอการอยูรวมกัน
การที่สถานพยาบาลจะปฏิเสธการรับผูปว ยดวยเหตุผลดานการเงินของผูปวยที่
มีลักษณธการปวยฉุกเฉิน ถือไดวาเขาขายเปนความผิดกฎหมายอาญา ถือเปนความผิดตอ
การอยูรวมกัน โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐนั้นจะปฏิเสธการรักษาไมไดเลย เพราะเปนบริการ
สาธารณะ
5) ความรับผิดเกี่ยวกับเอกสาร
เอกสาร เวชระเบียน ใบรับรองเปนเท็จ หากมีการแจงหรือทําเท็จ การกระทํา
ดังกลาวเปนความผิดอาญาฐานทําเอกสารเท็จตามมาตรา 269 และผิดขอบังคับแหงจริยธรรม
วิชาชีพ

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 45

อย างไรก็ ตาม ในการปฏิ บัติ หน าที่ ของเจ าพนั กงานจะมี กฎหมาย ระเบี ยบหรื อ
ขอบังคับกําหนดใหยดึ ถือและปฏิบัติตาม ซึ่งหากมีการละเวนหรือไมปฏิบัติตามอันตนจําตอง
ปฏิบัติและอยูในหนาที่ของตนแลวอาจจะตองถูกดําเนินการทางดานวินัย และในขณะเดียวกัน
อาจถือวาเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ระเบียบหรือขอบังคับไดทําใหเกิดความเสียหายแก
บุคคลหนึ่งบุคคลใด เจาพนักงานผูนั้นก็อาจมีความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดไดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 แตหาก
เป นกรณี ที่ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายเปดโอกาสใหเจาพนั กงานได ใช ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติหนาที่ เพราะในบางครั้งกฎหมายไมสามารถวางระเบียบหรือกฎเกณฑตายตัวได การใช
ดุลพินิจแกผูใชกฎหมายในอันที่จะเลือกปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด ที่ไมถูกกลาวหาวาเปนเจา
พนั กงานปฏิบัติ หรื อละเว นการปฏิ บัติ หน าที่โดยมิ ชอบดั งนั้น การใช ดุลพินิจจึงตองเลื อก
พิจารณาว ากรณี ใดจึ งจะเป นประโยชน และเป นธรรมมากที่สุ ด สอดคล องต อ “มโนธรรม
ศีลธรรมและความตองการของสังคม”
3.3 ลักษณะของการบังคับใชกฎหมายตามลักษณะกฎหมายปกครอง
กฎหมายปกครอง เปนกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบการบริหารภายในภาครัฐ
ความสั มพันธ ระหวางเจาหนาที่ฝ ายปกครองกับฝายเอกชน การลงโทษหรือมาตรการทาง
ปกครอง มีไวเพื่อการ "ตรวจสอบควบคุมการใชอํานาจรัฐ" ใหเปนไปโดยชอบตามที่กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดไว มิใหละเมิดตอสิทธิเสรีภาพหรือประโยชนของประชาชน การ
บังคับใชตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของกฎหมายปกครองดวย กลาวคื อตองสอดคลองกั บ
หลักการปกครอง ที่กฎหมายมุงคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนไมใหถูกลวง
ละเมิดจากการใชอํานาจรัฐ โดยปราศจากเหตุผลสมควร และในสวนที่เปนกฎหมายที่กอใหเกิด
หน าที่ แกประชาชน เชน กฎหมายการสาธารณสุข ยอมตองคํ านึงถึงหลักความชอบด วย
กฎหมายเปนสําคั ญ กลาวคือ ตองตั้งอยูบนขอสันนิ ษฐานวา เจ าหน าที่ของรั ฐไม มีอํานาจ
กระทําการใด ๆ ในลักษณะที่มีอํานาจเหนือประชาชน เวนแตจะมีกฎหมายใหอาํ นาจไวโดยแจง
ชัด อาจกลาวไดวา หลักการเหลานี้เปนความมุงหมายทั่วไปของบทกฎหมายปกครอง การ
ตีความกฎหมายปกครองในสวนที่อาจกระทบสิทธิของประชาชนจึงตองตีความโดยเครงครัด
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แตการตีความในสวนทีเ่ กี่ยวกับอํานาจปกครองระหวางเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ
ดวยกั น ยอมตองเปนไปตามหลักความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานทางปกครองเป น
สําคัญ หลักการปกครองในกฎหมายปกครองเรียกวา “หลักนิติรัฐ” อันมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) เจาหนาที่ของรัฐตองไมกระทําการที่ขัดตอกฎหมาย
2) เจาหนาที่ของรัฐตองกระทําตามกฎหมายใหอํานาจไว
3) เจาหนาที่ของรัฐตองใชดุลยพินิจกระทําภายใตกฎหมาย
4) การใชอํานาจของรัฐสามารถตรวจสอบได
สรุปไดวา เหตุที่จากหลักคิด วัตถุประสงค มาตรการทางกฎหมายที่ตางกัน ดังนั้น
การลงโทษทางแพง อาญาและปกครองจึงตางกั น และดํ าเนินการแยกกัน การกระทํ าหนึ่ ง
ประการ สามารถสงใหเกิดผลทางกฎหมายไดหลายกรณีที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือการกระทําการ
อย างเดี ยว แตเป นผลทางกฎหมายแยกกั นตามประเภทของกฎหมาย ในคดี ปกครองกั บ
คดีอาญา สมมติเจาหนาที่ของรัฐแหงหนึ่งทุจริตตอหนาที่ จงใจออกคําสั่งทางปกครองที่มิชอบ
ดวยกฎหมาย และเรียกรั บสิ นบน หรือสั่งปดโรงงานโดยไม ชอบด วยกฎหมาย หากมีการ
ฟองรองกัน เจาหนาที่แหงนี้จะถูกฟองตอศาลอาญาในความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ ซึ่งมีโทษ
จําคุก ในขณะเดียวกัน ก็จะตองฟองใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่มิชอบนั้นตอศาลปกครอง
รวมทั้งเจาหนาที่นั้นจะตองไดรับโทษทางวินัยเพราะการกระทํานั้นดวยหรือกรณีการทุจริตยา
ของอดีตรัฐมนตรี ซึ่งมีโทษสามระดับ ตั้งแต โทษทางรัฐธรรมนูญ ห ามดํารงตํ าแหน งทาง
การเมือง 5 ป โทษทางแพง คือการยึดทรัพยสินที่ร่ํารวยผิดปกติ และโทษทางอาญา คือการ
จําคุกในความผิดอันมาจากเรื่องเดียวกันทั้งหมดได
4. แนวทางใหมของการบังคับใชกฎหมาย
การปรับแนวคิดและการสงเสริมใหมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมากขึ้นเพื่อการ
อํานวยความยุติธรรมจากแนวทางเดิมทีเ่ ปนแนวคิดเชิงแกแคนทดแทน (retributive justice) มา
เปนแนวคิดในการเยียวยาทุกฝายคือ ผูเสียหาย ผูกระทําผิด และชุมชน ทําใหกลับดีดังเดิม
ทั้งนี้แนวคิดเกี่ยวกับยุตธิ รรมทางเลือกในความเขาใจของคนประเทศทางตะวันตกนั้น เปนเรื่อง
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ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมตะวันออก รวมทั้งสังคมไทย
ซึ่งแนวคิดนี้เปนสวนเสริ มในเรื่องที่ เป นเรื่องเล็กๆ นอยๆ ไมจําเปนตองนํ าเขามาสูระบบ
ยุติธรรม มาประยุกตใช โดยเฉพาะกลุมประชาชนทั่วไปรูสึกวาเปนชองทางที่ดี และมีโอกาสที่
จะทําใหเกิดความเปนธรรมที่กวางขึ้น (บทสัมภาษณพิเศษ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ 2550)
4.1 การใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
การใชยุติธรรมทางเลือก หมายถึง กระบวนการจัดการความขัดแยงหรือขอพิพาท
อยางหนึ่ง ที่อาศัยบุคคลซึ่งเปนกลางมาชวยเหลือ เพื่อใหคูพิพาทไดเจรจาตกลงกันในปญหาที่
เกิดขึ้นรวมกัน แทนการฟองรองตอศาลแนวทางของการใชยุติธรรมทางเลือกจะชวยทําใหขอ
ขัดแยงต าง ๆ การทะเลาะวิวาท การไม เข าใจกัน และพฤติกรรมที่นําไปสู ความรุ นแรงลด
นอยลงและหายไปในที่ สุ ด ภายใต ความพึ งพอใจของทุ กฝายแนวทางของการใช ยุติ ธรรม
ทางเลือกควรเปนสวนเสริมแนวทางการใชยุติธรรมกระแสหลักที่เนนกระบวนการอํานวยความ
ยุ ติ ธ รรมตามตั วบทกฎหมาย ซึ่ งมี ลักษณะเป น กระบวนการดํ าเนิ นงานเชิ งคดี (Caseprocessing)
แนวคิดการสรางทางเลือกใหมในการยุติขอพิพาทโดยไมนําคดีเขาสูระบบยุติธรรม
และระบบศาลโดยไมจําเปน (alternative dispute resolutions) เปนปรากฏการณ ที่สังคม
ตะวั นตกได ให ความสนใจอย างมาก โดยเฉพาะสหรั ฐอเมริ กาที่ เป นสั งคมแห งคดี ความ
ทางเลื อ กใหม ไ ม ว า จะเป น การไกล เ กลี่ ย หรื อ ประนี ป ระนอมยอมความหรื อ ระบบ
อนุญาโตตุลาการนอกศาล ลวนไดรับความนิยมอยางยิ่งแมในคดีอาญา
4.1.1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
กระบวนการยุติ ธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) หมายถึ ง กระบวนการ
อํานวยความเปนธรรมที่ใหความสําคัญในการชดใช เยียวยา แกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นให
กลับคืนสูสภาพเดิมใหมากที่สุด โดยเนนความพึงพอใจของผูเสียหายเปนสําคัญ
เนื่ องจากกระบวนการยุ ติ ธรรมทางปกติ เป นเชิ งลงโทษ ซึ่ งระบบกระบวนการ
ยุติธรรมไทยนอกจากจะดําเนินการที่ชาแลวยังมีราคาแพง ซึ่งเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพ สวน
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ประสิทธิผล เราเคยมีการประเมินหรือไมวากระบวนการยุติธรรมไทยสามารถทําใหผูกระทํา
ความผิ ด เปลี่ ยนแปลงตนเองและไม กระทํ าผิ ดซ้ํ า หรื อ กลั บใจเป นคนดี หรื อปริ มาณคดี
อาชญากรรมน อยลงหรื อ ไม ดั งนั้ นในกระบวนการยุ ติ ธ รรมปกติ ควรนํ า ระบบยุ ติ ธรรม
สมานฉันทมาใชใหมากขึ้น ไมวาผูถูกกระทําและผูกระทําตางตองไดรับการฟนฟู จึงจะกลับใจ
ทําใหการกระทําความผิดซ้ํานอยลงได ในหลักการสมานฉันท ตองสงเสริมกระบวนการสุนทรีย
สนทนา การพูดคุยเจรจาระหวางฝายขัดแยงกัน ดังนั้นความยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถ
เอามาใชแทนเชิงลงโทษได แตตองพิจารณาระหวางสิทธิฝายตางๆ พิจารณาถวงดุลความ
ตองการของเหยื่อ ตองฟนฟู ผูกระทํา ผูถูกกระทํา และเรื่องประโยชนสาธารณะประกอบกัน
ดวย (โคทม อารียา 2553)
เนื่องจากความขัดแยงที่เกิดขึ้นในระบบเปนเรื่องธรรมดา แตการปองกันนั้นสําคัญ
กวา การผาตัดมะเร็ง ผาตัดใหกับผูปวยเสร็จตอมาผูปวยก็เปนมะเร็งตรงอื่นตอ เปนการแกไข
ปญหาที่ปลายเหตุ ในเรื่องกระบวนทรรศนใหมของภาวะผูนําของ Peter Druckerถาเปนเรื่อง
การบริการสุขภาพ ผูนํามีกระบวนทรรศนแหงการปองกันสวนผูจัดการจะมีกระบวนทรรศนของ
การวินิจฉัยรักษาโรคหรือซอมถาเปนเรื่องของกฎหมายผูนําตองแสวงหากระบวนการเจรจา
ไกลเกลี่ยใหทุกฝายเปนผูชนะ-ผูชนะ แตหากเปนผูจัดการแลว เขาจะใชการเผชิญหนาในศาล
ผลคือ ฝายหนึ่งชนะ กับอีกฝายหนึ่งแพ (วันชัย วัฒนศัพท 2553)
การไกลเกลี่ยประนีประนอมยอมความจะทําใหปริมาณคดีเขาสูการพิจารณาแบบ
สามัญลดลง สามารถนัดพิจารณาคดีตอเนื่องไดเร็วขึ้น และไมตองเสียเวลามาศาลหลายนัด
ยิ่งกวานั้น คูความจะไดรับความพึงพอใจในการระงับขอพิพาทของตน และเต็มใจปฏิบัติตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งสามารถลดความขัดแยงภายในสังคม การไกลเกลี่ยสามารถ
ชวยลดความขัดแยงไดและทําไดหลายรูปแบบ เชน มีอยูระหวางกระบวนการการเจรจาโดยการ
ไกลเกลี่ยกันเอง (negotiation) หรือการเจรจาไกลเกลี่ยโดยคนกลาง (mediation) หรือการใช
อนุญาโตตุลาการ (arbitration) หรือในกระบวนการตัดสินพิพากษา (adjudication) และการ
เจรจาไกลเกลี่ยจะมีผลตามกฎหมายก็ตอเมื่อไดทําหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลง
ลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้น
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เนื่องจากมีป ญหาการฟองร องคดีแพทย ฯ และส วนราชการตนสั งกั ดผูใหบริ การ
รักษาพยาบาลมีแนวโนมมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงไดดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการ
แก ไขป ญหาดั งกล าวสรุ ปได ดั งนี้ (คํ าสั่ งกระทรวงสาธารณสุ ขที่ 1029/2548 ลงวั นที่ 17
พฤศจิกายน 2548)
(1) จัดตั้งศูนยสันติวิธีขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ในการไกลเกลี่ย และเผยแพรใหแนวทาง
แกโรงพยาบาลในการไกลเกลี่ย กรณีที่สมควรดําเนินการไกลเกลี่ย
(2) จัดโครงการเผยแพรอบรมใหความรูดานกฎหมาย แนวทาง แกไข ปองกัน การ
ฟองรองทางคดีใหแกแพทยและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ในโรงพยาบาลตางๆ โดยเนนถึงการ
ใหบริการที่ไดมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ การสื่อสารทําความเขาใจกับผูรับบริการ การไกล
เกลี่ยระงับขอพิพาท และความรับผิดและขั้นตอนดําเนินการตามกฎหมาย
(3) จัดใหมีพนักงานราชการตําแหนงผูเชี่ยวชาญกฎหมายประจําเขตจํานวน 12 เขต
เพื่อใหทําหนาที่ชวยเหลือเฉพาะกรณีแพทยฯ ถูกฟองหรือมีขอโตแยงอยางเดียว
(4) ตั้ งคณะกรรมการพิจารณากรณี แพทย พยาบาล เจาหน าที่อื่ น มีข อโตแย ง
พิพาท หรือถูกฟองคดี เนื่องจากการใหการรักษาพยาบาล/มีหนาที่ไกลเกลี่ย ใหความรวมมือ
จัดเตรียมขอมูลทางวิชาการเพื่อประกอบการตอสูคดี
4.1.2 การชะลอการฟอง
การชะลอการฟอง (suspension of prosecution ) ในคดีที่เห็นวาการฟองผูตองหาไม
เปนประโยชนตอสาธารณะ เชน ในคดีที่เปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําผิดเปนเด็กหรือ
เป นความผิ ดที่ กระทําโดยบุ คคลในครอบครั ว เป นต น โดยอั ยการอาจกํ าหนดเงื่ อนไขให
ผูตองหาตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด เชน ใหทําประโยชนสาธารณะ หรืออยู
ภายใต การควบคุ มความประพฤติ ในระยะเวลาหนึ่ งกอนที่จะมีคําสั่งไมฟองเด็ ดขาด แนว
ทางเลือกใหมดังกลาวนี้สามารถสรางความพอใจตอทุกฝาย ทั้งผูกระทําความผิด ผูเสียหาย
และผูที่เกี่ยวของไดมากกวาการดําเนินคดีตามปกติ อีกทั้งประหยัดงบประมาณมากกวา ทําให
องค กรในระบบยุติ ธรรมสามารถนํ าทรัพยากรที่ มีอยู อยางจํ ากั ดไปจั ดการกั บเรื่ องอื่ นที่ มี
ความสําคัญมากกวา
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4.2 การลงโทษตามแนวคิดนิติเศรษฐศาสตร
การบังคับใชกฎหมายในระหวางโทษปรับกับโทษจําคุก มีขอเสนอวา การลงโทษ
แบบเปรียบเทียบคาปรับเปนเงินไมกอใหเกิดตนทุนตอสังคมมากนัก เพราะเปนการถายโอน
(transfer) ทรัพยสินจากผูก ระทําความผิดสูภ าครัฐ ตนทุนสําคัญคือตนทุนในการจัดเก็บคาปรับ
ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของคาปรับ หมายความวา ถาคาปรับมีมูลคาสูง ตนทุนในการจัดเก็บคาปรับ
ก็สูงขึ้นตามไปดวย ในขณะที่การลงโทษแบบจําคุก การจับกุมอาชญากรมาลงโทษมีตนทุนทาง
สังคมสูงกวาคาปรับ เนื่องจากตองจางตํารวจมากขึ้น ตองลงทุนในเทคโนโลยีและอุปกรณมาก
ขึ้น ตองจายตนทุนในการบริหารจัดการในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นตนทุนในการกอสราง
เรือนจํา ตนทุนในการบริหารจัดการเรือนจํา ตนทุนในการบํารุงรักษาเรือนจํา ฯลฯ ซึ่งมีคําถาม
เกิดขึ้นวา ตนทุนสวนเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มโอกาสการจับคนรายมาลงโทษจะไดรับความ
คุมคากวาผลประโยชนสวนเพิ่มหรือไม (ปกปอง จันวิทย 2553)
ดังนั้น ตามแนวคิดนิติเศรษฐศาสตร ระบบการลงโทษที่มีประสิทธิภาพ คือ การ
กําหนดคาปรับในระดับสูงเพื่อปองปรามการกระทําความผิด ซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติของคน
ทั่วไปที่มีลักษณะไมชอบความเสี่ยง และตอบสนองตอขนาดของคาปรับมากกวาโอกาสในการ
ถูกจับกุม นิติเศรษฐศาสตรเสนอกรอบแนวคิดวาดวยการเปรียบเทียบระหวางการปรับเงินและ
การจําคุกไว ดังนี้
บทลงโทษที่เปนตัวเงิน เชน การปรับเงิน ไมสิ้นเปลืองทรัพยากรของสังคม เพราะ
เปนเพียงการถายโอนทรัพยสินระหวางผูก ระทําความผิดกับภาครัฐ ทําใหเพิ่มรายไดแกรัฐดวย
สวนบทลงโทษที่ไมเปนตัวเงิน เชน การจําคุก แมอาจจะมีศักยภาพในดานการปองปรามการ
กออาชญากรรม แตสรางตนทุนตอสังคมในการบังคับใช เมื่อพิจารณาในแงของผูรับโทษ การ
จําคุกเปนการแยกนักโทษที่มีศักยภาพในการผลิตออกจากตลาดแรงงาน ผลตอมาคือ เขาขาด
รายไดไประหวางการถูกจําคุก ตองตั้งตนชีวิตใหมในอนาคตเมื่อพนโทษลดนอยลง อีกทั้งตรา
บาปที่ ติ ด ตั ว ทํ า ให ห างานได ยากขึ้ น ทั้ งหมดนี้ ทํ า ให ต น ทุ น ค า เสี ย โอกาสของการก อ
อาชญากรรมเมื่ อพ น โทษต่ํ าลง ส งผลให ผู กระทํ าความผิ ดที่ พนโทษมี โอกาสกลั บไปก อ
อาชญากรรมซ้ําอีก
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แนวทางของนิติเศรษฐศาสตรจึงสนับสนุนการลงโทษที่เปนตัวเงิน สวนการลงโทษ
ที่ไมเปนตัวเงิน เชน การจําคุก ควรมีสถานะเพียงการปองปราม “เสริม” จากคาปรับเทานั้น
หากผูกระทําความผิดมีทรัพยสินมากกวาระดับคาปรับที่เหมาะสม ควรลงโทษดวยการปรับ
เทานั้น แตหากทรัพยสินไมเพียงพอตอการชําระคาปรับที่เหมาะสม ก็ตองบวกเพิ่มโทษจําคุก
เขาไปดวย สวนกรณี อาชญากรรมที่รุนแรงมาก หรือสรางความเสียหายมาก จนคาปรับโดย
ลําพังมิอาจปองปรามได ก็ควรใชโทษจําคุกเปนเครือ่ งมือในการปองปราม หนาที่ทางสังคมและ
ทางกฎหมายของการจําคุกก็ยังคงมีความสําคัญ เพราะโทษจําคุกมีศักยภาพในการปองปราม
การกออาชญากรรมอยางที่การลงโทษดวยคาปรับมิอาจทดแทนไดโดยสมบูรณ สําหรับมหา
เศรษฐี การถูกลงโทษเพียงการปรับเงินอาจไมสงผลดานปองปรามพฤติกรรมทําผิดกฎหมาย
เพราะเขามีเงินมากมายเสียจนกระทั่งคุณคาของเงินหนวยหลังๆ ลดต่ําลงเรื่อยๆ จนอาจไม
รูสึ กหลาบจําจากการถูกปรั บ โทษจํ าคุ กจึ งมีประโยชน ในการปองปรามอาชญากรรมบาง
ประเภทและกับคนบางประเภท
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คําถามเชิงอภิปราย
1. การบริหารงานภาครัฐนําหลักกฎหมายอะไรมาใชบาง
2. ในป จจุ บัน กฎหมายหลายๆ ฉบั บ ขาดสภาพของการบั งคับใช กฎหมาย ท านมี
ความเห็นวาอยางไร เพราะเหตุใด
3. จงอภิปราย การบริหารงานภาครัฐกับแนวคิด “นิติรัฐ” (rule of law)
4. กฎหมายที่ผูบริหารงานสาธารณสุขตองบังคับใชมีหลักการสําคัญอะไรบาง และไดแก
กฎหมายอะไรบาง
5. จงอภิปรายความแตกตางระหวางการบังคับใชกฎหมายตามลักษณะกฎหมายแพง
อาญา และ กฎหมายปกครอง
6. การใช กระบวนการยุ ติ ธรรมทางเลื อกจะสามารถให ความเป นธรรมได มากน อ ย
เพียงไร เพราะเหตุใด
7. ทานมีความเห็นอยางไรที่คนรวยทําผิดควรเสียคาปรับมากกวาติดคุก ในความผิด
เดียวกับที่คนจนทําผิดแลวติดคุก
8. จงยกตัวอยางของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่มาใชในงานการแพทยและ
สาธารณสุข
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บทที่ 2
การใชและการตีความกฎหมาย
1. หลักเกณฑการใชกฎหมาย
ในสวนนี้ ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอยอยที่ประกอบดวยผูใชกฎหมายหลักเกณฑการ
ใช กฎหมาย และการใช กฎหมายตามลําดั บศักดิ์ ของกฎหมายดั งรายละเอี ยดที่ ผู เขียนได
นําเสนอตอไปนี้
1.1 ผูใชกฎหมาย
การใช กฎหมาย (application) หมายถึ ง การนํ า กฎหมายมาใช บั งคั บแก
ขอเท็จจริงในกรณีเฉพาะเรื่อง หลักการใชกฎหมายเปนหลักเกณฑในการปรับใชกฎหมายแก
ขอเท็จจริงอันเปนขอพิพาทเพื่อวินิจฉัยตัดสินขอพิพาทนั้น
คําวา “การใชกฎหมาย” เปนคํากวาง หมายถึง การใชกฎหมายลายลักษณอักษร
การใชกฎหมายประเพณี การใชกฎหมายลายลักษณอักษรแบบเทียบเคียงบทที่ใกลเคียงอยาง
ยิ่ง และการใชกฎหมายทัว่ ไป ในขณะเดียวกัน การใชตองตีความกฎหมายดวย โดยเฉพาะการ
ใชกฎหมายลายลักษณอักษร ดังนั้น การใชจึงมีความหมายกวางครอบคลุมไปถึงการตีความ
กฎหมายลายลักษณอักษร และหมายความรวมไปถึงการใชกฎหมายแบบเทียบเคียง กรณีที่
ตองนําบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ งมาเทียบเคียง โดยเอาเหตุผลที่ปรากฏอยูเบื้องหลั ง
กฎหมายลายลั กษณ อั กษรมาใช ปรั บข อเท็ จจริ ง หมายถึ งการใช กฎหมายประเพณี และ
หมายถึงการใชหลักกฎหมายทั่วไป
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บุ คคลไม ส ามารถอ า งว า “ไม ท ราบว า มี กฎหมายบั ญญั ติ ไว ห รื อ ทราบว า มี
กฎหมายบั ญญัติ ไว แตไม ทราบว ากฎหมายที่ บัญญั ติ ไว มีความหมายอย างไร” ซึ่ งนํ าไปสู
ประเด็นที่วาใครเปนผูใช กฎหมาย ซึ่งหากพิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวาผูใชกฎหมาย
ไดแก
1. ประชาชนทั่วไป เปนกลุมบุคคลที่ตองถูกบังคับหรือตองปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยหลัก ประชาชนตองไมตกเปนผูก ระทําความผิด เชน ความผิดฐานหมิ่นประมาท ประชาชน
ควรจะใชหรือกลาวขอความอะไร อยางไร จึงจะถือวาไมเปนการหมิ่นประมาทตอผูอื่น หรือเชน
เหตุรําคาญในกรณีของกฎหมายการสาธารณสุข อาจมีประเด็นวาอะไรบางที่สามารถถือเปน
เหตุรําคาญไดบาง เปนตน
2. เจาพนั กงานของรั ฐ ผู ซึ่งเป นผู บังคั บใช กฎหมายมี หน าที่ ใช และตี ความ
กฎหมาย เพื่อใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางถูกตอง แตการตีความกฎหมายของเจาหนาที่
ของรัฐ มิใชจะถูกตองเสมอไป บางกรณีที่กฎหมายบัญญัติวา การตี ความกฎหมายของเจ า
พนักงานถือเปนที่สุด แตถากฎหมายยอมใหมีการอุทธรณ ก็ตองมีการอุทธรณตามชองทาง
ของกฎหมายนั้น ๆ เสียกอน จึงใชสิทธิทางศาลไดไดแก เจาพนักงานของหนวยงานตาง ๆ
ของรัฐ เจาพนักงานตํารวจ พนักงานอัยการ เจาหนาที่ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่กฎหมายไมไดบัญญัติวิธีการอุทธรณตามกฎหมายนั้น ๆ กอน เอกชน
ผูไดรับผลรายจากการตีความของเจาหนาที่ ของรัฐยอมสามารถนําคดีไปฟองรองยังศาลที่
เกี่ยวของตอไปได
3. ศาล มีหนาที่พิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตาง ๆ ไดแก ศาลยุติธรรม ศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลแรงงาน ศาลภาษี ฯลฯ ในการใชกฎหมายศาลทุกศาลยอมมี
หนาที่ในการตีความเพื่อสามารถนํากฎหมายไปปรับใชกับคดีตางๆ ไดอยางถูกตอง
1.2 หลักเกณฑการใชกฎหมาย
การใชกฎหมาย หมายถึง การบัญญัติกฎหมายตามวิธีทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งการ
บัญญัติกฎหมายนี้ ก็ตองเปนไปตามหลักเกณฑ เชน หลักเกณฑตั้งแตผูมีสิทธิเสนอกฎหมาย
การพิ จารณากฎหมายของรั ฐสภาไปจนถึ งการประกาศใช ในทํ านองเดี ย วกั น การตรา
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชกําหนดและพระราชกฤษฎีกา ก็คือเปนการใช
กฎหมายอยางหนึ่งเชนเดียวกัน
นอกจากนี้ การออกกฎหมายระดับรอง เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ก็
คือเปนการใชกฎหมายในความหมายนี้ ก็ตองนํากฎหมายแมบทมาใชวากฎหมายแมบทนั้น ให
อํานาจในการออกกฎหมายลําดับรองประเภทใดบาง และอนุญาตใหออกเกี่ยวกับเรื่องใด มี
ขอบเขตเพี ยงใด ก็ ต องปฏิ บัติ ตามนั้ น จะออกเกิ นอํานาจที่ กฎหมายแม บทกํ าหนดไม ได
ตัวอย าง เชน ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บที่ 19 พ.ศ. 2553 เรื่ อง กําหนดชื่ อหรื อ
ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไ มสูบบุหรี่ และกําหนดสวนหนึ่ง
ส ว นใดหรื อ ทั้ งหมดของสถานที่ ส าธารณะเป นเขตสู บ บุ ห รี่ ห รื อ เขตปลอดบุ ห รี่ ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
การออกกฎหรือประกาศซึ่งเปนกฎหมายระดับรองนี้ ก็คือเปนการใชกฎหมายใน
ความหมายนี้อยางหนึ่งคือ เป นการใช กฎหมายแม บทเพื่ อปฏิ บัติ การตามกฎหมายนั้น ที่
กําหนดใหไปออกกฎหมายกระทรวงเพื่อปฏิ บัติการตามกฎหมายนั้นๆ และยั งเป นการนํ า
กฎหมายมาใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติการอีกแงหนึ่งดวย
หากผูศึกษา พบวา มีกฎหมายลักษณะเดียวกันใชบังคับพรอมกันหลายฉบับ ถา
กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังไมยกเลิกโดยชัดแจง เราถือหลักวา ถากฎหมายที่บัญญัติขึ้น
ภายหลังมีขอความอยางเดียวกันหรือแยงหรือขัดกัน ถือไดวากฎหมายเกาไดถูกยกเลิกโดย
ปริยายดังนี้เพราะตองถือวากฎหมายที่บัญญัติในภายหลังไมประสงคจะใหใชกฎหมายเกา แม
จะมีขอความอยางเดียวกัน
ในกรณีที่เปนกฎหมายตางลักษณะกัน ตองถือเปนหลักวาไมเกี่ยวของกันเลย
บทนิยามตลอดจนถอยคําอืน่ ของกฎหมายใดก็ใชเฉพาะกฎหมายนั้นเทานั้น ยกเวนแตก็กรณีที่
กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังมีความประสงคที่จะใหกฎหมายที่บัญญัติไวกอนมาเกี่ยวของกัน
เพื่อใหมีหลักเกณฑอันเดียวกันสําหรับกฎหมายทั้งสองฉบับนั้นก็อาจทําได
การใชกฎหมายโดยตรง คือ การใชกฎหมายลายลักษณอักษรที่บัญญัติสําหรับ
ขอเท็จจริงนั้นโดยตรง (ปรีดี เกษมทรัพย 2525) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4
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บัญญัติวา “กฎหมายนั้น ตองใชในบรรดากรณีซึ่งตองดวยบทบัญญัติใด ๆ แหงกฎหมายตาม
ตัวอักษรหรือตามความมุงหมาย ของบทบัญญัตินั้น ๆ….”
การใช กฎหมายมี ความหมาย 2 ประการ คื อ การบั ญญั ติ กฎหมายตามที่
กฎหมายแมบทใหอํานาจไวประการหนึ่ง และการใชกฎหมายกับขอเท็จจริงอีกประการหนึ่ง
นอกจากนี้ การใชกฎหมายกับขอเท็จจริงนั้นผูเกี่ยวของและผูไดรับผลจากกฎหมายก็อยูใน
ฐานะที่เปนผูใชกฎหมายทั้งสิ้น
การใชกฎหมายกับขอเท็จจริง หมายถึง การนํากฎหมายที่เปนขอบังคับหรื อ
กฎเกณฑทั่วไปมาปรับเขากับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปนกรณีๆ ไป มีตัวอยาง ดังนี้
1. เป น เรื่ อ งอะไร กล าวคื อ เมื่ อ มี เหตุ การณ ใดเกิ ดขึ้ นก็ จํ าต อ งวิ นิ จฉั ย
เหตุการณ หรือขอเท็จจริงนั้นในเบื้องตนวาอาจเปนอะไรไดบาง เชน บริษัทแหงหนึ่งปลอยน้ํา
ทิ้งโดยเจาะกําแพงดานหลังโรงงานตอทอทิ้งน้ําลงที่ดนิ รางเกือบทุกวัน ซึ่งอยูขางบานคนอาศัย
ทําใหมีน้ําขังแลวสงกลิ่นเนาเหม็น ก็ตองพิจารณาในทางแพงและอาญา เปนตน
2. มีหลักเกณฑของกฎหมายในเรื่องนั้นๆ อยางไร ในกรณีตามตัวอยาง ตอง
พิจารณาทั้กรณีที่เปนความผิดทางอาญาและทางแพง ดังนี้
ทางอาญา ฐานความผิดมีได 3 ประการ ประการแรก คือ ความผิดเนื่องจาก
การกอใหเกิดมลพิษ ประการที่สอง คือ ความผิดฐานละเวนไมปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม และประการที่สาม คือ ความผิดฐานกระทําผิดเงื่อนไข ที่เจาพนักงานอนุญาตหรือ
คําเตือนที่เจาพนักงานแจงใหทราบ
ทางแพง หลักเกณฑของกฎหมายที่กลาวถึงความรับผิดทางแพงที่เกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล อ มนั้ นตามพระราชบั ญญั ติ ซึ่ งเป น กฎหมายเฉพาะ บทบั ญญั ติ ที่ สํ า คั ญได แ ก
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติไวในมาตรา
96 และมาตรา 97 ซึ่งใหผูที่เปนตนเหตุแหงความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแกสิ่งแวดลอมและหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนผูจายคาเสียหายทัง้ หมด ทั้งนี้เปนไปตามหลัก “ผูกอมลพิษเปนผูจ าย”
นอกจากนี้ จะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย ที่เปนผลมาจากมลพิษที่ตนเอง
กอใหเกิดดวย เชน คาใชจายในการทําความสะอาดและกําจัดน้ํามันที่รวั่ ไหลจากโรงงานของตน
ที่รัฐตองจายไป มาตรา 96 เปนความรับผิดในความเสียหายที่กอใหเกิดมลพิษ ซึ่งเอกชนที่
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ไดรับความเสียหาย และรัฐมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน บัญญัติวา “แหลงกําเนิดมลพิษ
ใด กอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการรั่วไหล หรือแพรกระจายของมลพิษ อันเปนเหตุให
ผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นหรือ
ของรัฐเสียหายดวยประการใด ๆ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษนั้น มีหนาที่ตอง
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อการนั้น ไมวาการรั่วไหล หรือแพรกระจาย
ของมลพิษนั้น จะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของเจาของหรือผูค รอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม
คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
มลพิษ มีหนาที่ตองรับผิด หมายความรวมถึง คาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการ ตองรับภาระจาย
จริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นดวย”
3. ข อ เท็ จจริ งที่ เกิ ด ขึ้ น เข า กั บหลั กกฎหมายนั้ น ได ห รื อ ไม เมื่ อ ทราบ
หลักเกณฑของกฎหมายแลวก็ตองนําขอเท็จจริงไปปรับเขากับกฎหมายนั้นๆ
4. เมื่อขอเท็จจริงเขากับหลักกฎหมายแลว ก็จะทราบผลไดวาเกิดผลอยางไร
กรณีตามตัวอยางของการกระทําดังกลาวทางอาญาก็ยอมเปนความผิดตองรับโทษ และทาง
แพงก็ตองชดใชคาสินไหมทดแทน
1.3 การใชกฎหมายตามลําดับศักดิ์ของกฎหมาย
ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย (Hierarchy of law) คือ ลําดับความสูงต่ําของกฎหมาย
ลําดับศักดิ์ของกฎหมายมีความสําคัญตอการบังคับใช การตีความ และการยกเลิกกฎหมาย
เชน กฎหมายฉบับที่อยูในลําดับต่ํากวาจะมีเนื้อหาขัดหรือแยงกับกฎหมายลําดับสูงกวานั้น
มิได และกฎหมายทีม่ ีลําดับศักดิต์ ่ํากวาอาจถูกยกเลิกไปโดยปริยาย สวนคําวา “กฎหมายลูก”
หมายถึง กฎหมายทุกฉบับที่ออกใชบังคับ จะตองมีกฎหมายแมใหอํานาจ ลําดับศักดิ์ของ
กฎหมายและการบังคับใชดังแผนภาพ 1.1 มีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญถือไดวาเปนกฎหมายแมบท และมี ลําดั บศักดิ์
สูงสุดในประเทศที่ทุ กฝ ายจะตองยึ ดถื อปฏิบัติ และอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญเพื่ อออก
กฎหมายในระดั บกฎหมายลูกหรือในลํ าดับรองๆ ลงไปอีก เพื่อบังคับใชกับประชาชนและ
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บังคั บใช กับการปฏิ บัติ ของเจ าหน าที่ ภาครั ฐเองเช นกั น ซึ่ งรั ฐธรรมนูญก็ ได บัญญั ติ ไว ว า
“รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได” จากบทบัญญัตินี้ เห็นไดว า
กฎหมายในลํ าดั บรองๆ ลงไป เช น พระราชบั ญญั ติ พระราชกํ าหนด พระราชกฤษฎี กา
กฎกระทรวง ข อบั งคั บ ข อบั ญญั ติ เทศบั ญญั ติ หรื อประกาศต างๆ ที่ มีสภาพบั งคั บเป น
กฎหมาย หากขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้จะมีผลทําใหบทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิไดเลย
รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบหรือคําสั่งกระทรวง
ระเบียบหรือคําสั่งกรม
ประกาศอธิบดีกรม

แผนภาพ 1.1 ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย
ที่มา ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (2554)
เนื่องจากหลักการในรัฐธรรมนูญไดคุมครองหลักวาดวยความเปนกฎหมายสูงสุด
(ปรีดี เกษมทรัพย 2526) ดังนี้
1) กลไกในรั ฐธรรมนู ญกั บหลั กความเป น กฎหมายสู งสุ ดของรั ฐธรรมนู ญ
กลาวคือ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ไมอาจทําไดเชนเดียวกับการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ธรรมดา
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กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีลําดับศักดิ์เทาเทียมกับพระราชบัญญัติทั่วไป
หากมีความขัดหรือแยงกันระหวางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ ใหถือวา
ทั้งสองมีลําดับศักดิ์เทาเทียมกัน โดยมีหลักการที่วา ใหกฎหมายใหมยกเลิกกฎหมายเกาและ
กฎหมายเฉพาะยกเวนกฎหมายทั่วไป
2) การคุมครองสถานะความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญโดยองคการตุลา
การหลักนี้ไมขัดตอหลักสิทธิเสรีภาพ และหลักนิติรัฐ คือหลักการแบงแยกอํานาจ หลักประกัน
สิทธิเสรีภาพของประชาชน หลักการกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย หลักความชอบ
ดวยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา หลักไมมีความผิดและไมมี
โทษโดยไมมกี ฎหมาย และหลักความเปนกฎหมายสูงสุดทางรัฐธรรมนูญ
2. พระราชบัญญัติและกฎหมายซึ่งมีฐานะเทียบเทาพระราชบัญญัติมีสาม
ประเภท ไดแก พระราชบัญญัติทั่วไปพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน ขอพิจารณาดานรูปแบบแลว พระราชบัญญัติเปนการกระทําของฝายนิติ
บัญญัติ หากพิจารณาดานเนื้อหาพระราชบัญญัติมีการกําหนดกฎเกณฑซึ่งมีเนื้อหาเปนการ
ทั่วไป ไมมุงเฉพาะเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง ลักษณะ
สําคัญของพระราชบัญญัติ มีดังนี้
1) เปนกฎหมายโดยแท เพราะตราโดยองคกรผูแทนปวงชน
2) ฝายนิติบัญญัติมีอํานาจตรากฎหมายโดยอิสระ ไมตองอาศัยอางอิงมาตราใด
ของรัฐธรรมนูญเปนแหลงที่มาของอํานาจ เพียงแตจะตองตราขึ้นโดยเนื้อหาไมขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญ
3) เมื่อรัฐธรรมนูญถูกลมลางยกเลิก พระราชบัญญัติไมสิ้นผลไปดวย
4) เนื้อหาวางกรอบกวาง ไมตองการรายละเอียด
5) มอบอํานาจใหฝายบริหารและฝายปกครองออกกฎหมายลําดับรอง เพื่อการ
บังคับใหเปนไปตามกฎหมายแมบท
กฎหมายที่มีฐานะเทียบเทาพระราชบัญญัติ ไดแก พระราชกําหนดประกาศคณะ
ปฏิวัติฯลฯ
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3. กฎหมายลํ าดับรอง กฎหมายลําดั บรอง หรื อ “กฎ” เปนกฎเกณฑ หรื อ
ขอบังคับที่องคกรของรัฐฝายบริหารไดรับมอบอํานาจจากองคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติ ซึ่งมี
ลักษณะ 4 ประการดวยกัน กลาวคือ
1) องคกรฝ ายปกครองออกกฎเกณฑ มาใช บังคับโดยอาศั ยอํ านาจจาก
พระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนดฉบับใดฉบับหนึ่ง
2) กําหนดรายละเอียดของกฎเกณฑปลีกยอย ใหเปนไปตามหลักการและ
เจตนารมณของกฎหมายแมบท
3) มีคาบังคับต่ํากวาพระราชบัญญัติ จึงขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติไมได
ดวยเหตุนี้จึงเรียกกฎหมายลําดับรองวา “อนุบัญญัติ”
4) กฎหมายลําดับรองตองสําคัญนอยกวากฎหมายแมบทที่ใหอํานาจในการ
ตรากฎหมายลําดับรอง
กฎหมายลําดับรองจําแนกตามลักษณะที่มาได (บรรเจิด สิงคะเนติ 2548) ดังนี้
1) กฎหมายลําดับรองที่ออกโดยองค กรปกครองสวนกลาง คือ กระทรวง
ทบวง กรม เชน กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ หรือขอบังคับตางๆ ตัวอยาง เชน
พระราชกฤษฎีกา ออกโดยฝายบริหารคณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกาที่ตรา
ออกมาต องมี สภาพเฉพาะเรื่ องตามที่ กํา หนดในพระราชบั ญญั ติ และจะขั ดหรื อแย งกั บ
พระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดไมได และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา
กฎกระทรวง ออกโดยรั ฐมนตรี ประจํ ากระทรวงนั้ น ผู ตรา คื อ รั ฐมนตรี
ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ เปนกฎหมายกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติ
หรือพระราชกําหนดไดใหอํานาจไว
2) กฎหมายลํ าดับรองที่ ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นต างๆ เช น
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เทศมนตรี เทศบัญญัติ หรือขอบัญญัติขององคการบริหารสวน
จังหวัด เปนตน ตัวอยาง เชน
ขอบัญญัติจังหวัด ออกโดยสภาจังหวัด โดยประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ออกโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูตรา คือ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
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เทศบั ญญั ติ ออกโดยสภาเทศบาล ผู ตรา คื อ ผู ว าราชการจั งหวั ด หรื อ
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
3) กฎหมายลําดับรองที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน
4) กฎหมายลําดับรองทีอ่ อกโดยองคกรวิชาชีพ เชน ขอบังคับของแพทยสภา
ขอบังคับของสภาทนายความ เปนตน
5) กฎลํ าดั บรองที่ อ อกโดยองค กรอิ สระตามที่ รั ฐธรรมนู ญกํ าหนด เช น
ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนตน
2. การตีความกฎหมาย
การตีความกฎหมายเปนเรื่ องของทั้ งศาสตร และศิ ลปะ และยั งมี หลั กการตีความ
กฎหมายหลายระบบดวยกัน ประเทศไทยเองก็ใชระบบกฎหมายถึง 3 ระบบผสมผสานกั น
ไดแก ระบบกฎหมายไทยเดิม ระบบคอมมอนลอว และระบบประมวลกฎหมาย ในเรื่องนี้จะ
กลาวถึงการตีความกฎหมาย ดังนี้
2.1 การตีความกฎหมาย
Sir William Blackstone (ค.ศ. 1723 - 1780) ไดชี้ใหเห็นวา การตีความกฎหมายคือ
หัวใจของการศึ กษากฎหมายกล าวคือ “การตี ความกฎหมาย” คื อการค นหาหรื ออธิ บาย
ความหมายของถอยคําทีป่ รากฏในตัวบทกฎหมายโดยอาศัยการใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยา
และสามัญสํานึก ใหมีความหมายที่ชัดเจนขึ้น เพื่อที่จะนํากฎหมายนั้นไปใชบังคับแกกรณีที่มี
ปญหาไดอยางถูกตองและเปนธรรม (Milsom 1991) ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร (2539)
ปจจุบันดํารงตําแหนงองคมนตรี ไดกลาววา “ถาหากวาฝายนิติบัญญัติสามารถลวงรูเ หตุการณ
ที่จะเกิดขึ้นภายหนาไดทุกกรณี และบัญญัติกฎหมายไวอยางแจงชัดรัดกุม ครอบคลุมทุกกรณี
ก็ไมจําเปนเลยที่จะตองมีการตีความกฎหมายแตเรื่องดังกลาวเปนการพนวิสัยที่จะทําได แม
จะใชความพยายามอยางใด ๆ ก็ไมอาจทําได”
แตทั้งนี้ การตีความกฎหมายไมใชการสรางหรือบัญญัติกฎหมายขึน้ ใหม แตเปนเพียง
การใหความหมายที่ ชัดแจ งแกบทบั ญญั ติของกฎหมายเท านั้ น ซึ่งจะชวยทํ าใหการศึกษา
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กฎหมายเปนไปอยางมีหลักเกณฑและมีความคิดที่เปนระบบ การศึกษากฎหมายก็ เพื่อใช
กฎหมาย และในการใชกฎหมายนัน้ ก็จําเปนตองมีการตีความกฎหมายโดยผูที่ใชกฎหมายดวย
อย างไรก็ ตาม ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชย มาตรา 4 ได ว างหลั กไว ว า
“กฎหมายนั้น ตองใชในบรรดากรณีซึ่งตองดวยบทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมายตามตัวอักษร
หรือตามความมุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ”
เมื่อไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได ใหวินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแหง
ทองถิ่นถาไมมีจารีตประเพณีเชนวานั้น ใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยาง
ยิ่ง และถาบทกฎหมายเชนนั้นก็ไมมีดวย ใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป”
ตามมาตรา 4 ข างตน หมายความวา การนํากฎหมายมาปรับแก ขอเท็ จจริงในคดี
จะตองนําเอาตัวบทกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษรมาประกอบกับเจตนารมณของกฎหมาย
กอนจะมาปรับใช หากไมสามารถนํามาปรับใชแก ขอเท็จจริ งในคดีได ใหนําบทกฎหมายที่
ใกลเคียงที่สุดมาปรับใช แตถายังไมมีอีก ใหเอาหลักกฎหมายทั่วไปมาใช
สําหรับการตีความกฎหมาย หมายถึง การทําความหมายของถอยคําในบทบัญญัติแหง
กฎหมายให ได ความชั ดแจ งขึ้ น การตี ความกฎหมายไม ได ใช เฉพาะกรณี มี ข อ สงสั ย ใน
ความหมายของกฎหมายเทานั้น (หยุด แสงอุทัย 2535) ที่จริงแลว การที่เราสรุปไดวาขอความ
ในบทกฎหมายใดชัดเจนหรือไม ก็ยอมหมายความอยูในตัววา เราไดตีความขอความนั้นจนรูวา
ขอความนั้นมีความชัดเจนคือ มีความหมายนั่นเอง และการที่จะรูไดวาถอยคําใดมีความหมาย
อย างไรนั้ น ไม มีทางที่ เราจะรู ไดจากความหมายของถ อยคํ า (text) ในตั วของมั นเองได
จําเปนตองอาศัยขอความรอบๆ (context) และเหตุผลของเรื่องๆ นั้นประกอบเขาดวยกัน การ
ทําความเข าใจขอความแวดล อมเพื่อการคนหาเหตุผลของกฎหมาย หรื อการทํ าความเข า
ใจความมุงหมายของบทกฎหมายนั้นๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในถอยคําของบทกฎหมาย (สม
ยศ เชื้อไทย 2551)
หลักการตีความกฎหมายในระบบกฎหมายของนานาประเทศ เชน ประเทศเยอรมนี ได
จําแนกการตีความออกเปน 4 หลักใหญ ๆ คือ (กิตติศักดิ์ ปกติ 2551)
1) การตีความตามหลักภาษา (grammatical interpretation) หมายถึงการตีความ
ตามถอยคําของบทกฎหมาย รูปประโยคที่ใช ทั้งนี้โดยคํานึงถึงรูปแบบการใชภาษาตามปกติ
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เปนเกณฑและในกรณีมีการใชศัพทเฉพาะ หรือคํานิยามก็ยอมเปนไปตามความหมายที่พึง
เขาใจกันตามรูปศัพทนั้น นอกจากนี้ การนําเอาแนวคําพิพากษาของศาลที่เคยตัดสินไวมาชวย
อธิ บายก็ จัดอยู ในการตี ความตามหลั กภาษาอย า งหนึ่ งด วย เนื่ องจากถ อยคํ าที่ ใช อาจมี
ความหมายในเวลาทีต่ รากฎหมายขึน้ แตกตางจากเวลาที่ปรับใชและตีความกฎหมายนั้น ดังนั้น
การตี ความกฎหมายตามหลักภาษาก็ ตองคํ านึ งถึ งความเขาใจถ อยคํานั้นๆ ในเวลาที่ตรา
กฎหมายนั้นประกอบไปดวย
2) การตีความตามหลักทางประวัติศาสตร (historical interpretation) หมายถึง การ
ตีความโดยวิเคราะหประวัติพัฒนาการและความเปนมา อันเปนเหตุแหงการเสนอกฎหมายนั้น
หรือเหตุผลที่ใชในการประกอบขอเสนอรางกฎหมาย บันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งการ
แกไขปรับปรุงในระหวางพิจารณารางกฎหมาย และความเห็นของผูเกี่ยวของดวย
3) การตีความอยางสอดคลองกันเปนระบบ (systematic interpretation) หมายถึง
การตีความโดยคํานึงถึงขอความและเหตุผลแวดลอมของบทกฎหมายและความสัมพันธเชิง
เหตุ ผลของบทกฎหมายนั้ นกั บระบบกฎหมายทั้ งระบบ ซึ่ งรวมตั้ งแตตํ าแหน งของตั วบท
กฎหมาย การจัดหมวดหมู การจัดลําดับ หัวเรื่อง และอารัมภบทของกฎหมาย มีความสัมพันธ
กันอยางเปนเอกภาพทั้งระบบ มีลําดับชั้น และสอดคลองเปนเนื้อเดียวกัน ไมขัดแยงกันเอง
เปนระเบียบ มีเหตุผลทั้งในประเทศและระหวางประเทศดวย เชนหลักเสรีภาพในการแสดง
เจตนา หลักการผูกนิติสัมพันธตามเจตนาที่แทจริง หรือหลักความรับผิดมีขึ้นเมื่อมีความผิด
หรือมีพฤติการณที่ ผูรับผิดตองรับผิด หลักความคุมครองผูเกี่ ยวของโดยมี การชั่งน้ําหนั ก
ประโยชนไดเสียในบทกฎหมายตาง ๆ หรือหลักสุจริต หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง หลัก
คุมครองความเชื่อถืออั นบุคคลพึ งมีแกกัน ลวนแลวแตมีความสัมพันธ กัน และสัมพั นธกับ
ระบบกฎหมายทั้งระบบ เปนตน
4) การตีความตามความมุงหมาย (teleological interpretation) หมายถึ งการ
ตีความตามความมุงหมายหรือบทกฎหมาย หรือตามเหตุผลที่อยูเบื้องหลังบทกฎหมายนั้น
เชน ในกฎหมายแพงมีวัตถุประสงคมุงคุมครองใหเปนไปตามเจตนาที่แทจริง แตขณะเดียวกัน
ก็มุงคุมครองบุคคลภายนอกผูสุจริตที่ตองเสียหายเพราะผลแหงเจตนาที่แสดงออก ซึ่งมีขึ้นก็
เพื่ อคุ มครองความมั่ น คงในการติ ดต อค าขายกั น ความมุ งหมายในกฎหมายอาญาก็ อาจ
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หมายถึง “สิ่งที่กฎหมายมุงคุมครอง” หรือ “หลักความสมควรแกเหตุ” และ “ดุลยภาพระหวาง
ประโยชนสวนรวมและประโยชนเอกชน”
อยางไรก็ตาม คําวา “ชองวางของกฎหมาย” เปนกรณีที่ไมอาจนํากฎหมายลาย
ลักษณอั กษรมาปรับใช แก ขอเท็ จจริงที่เกิดขึ้นได ซึ่งวิธี การอุ ดช องวางของกฎหมายยอม
แตกตางกันไปตามแตทองถิ่น โดยสรุปการใชกฎหมาย มีดังนี้ (กิติศักดิ์ ปกติ 2551)
- กฎหมายเฉพาะยอมยกเวนกฎหมายทั่วไป
- กฎหมายหรื อกฎเกณฑ แหงกฎหมายจะขั ดหรื อแยงต อกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑแหงกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์สูงกวามิได
- กฎหมายแมถูกยกเลิก กฎหมายลูกก็เปนอันถูกยกเลิกตามไปดวย
- กฎหมายเรื่องเดียวกัน หากมีซ้ําซอนกันและมิไดบัญญัติวาใหใชฉบับใด
ใหถือวาตองใชฉบับที่บัญญัติขึ้นภายหลัง
- การตีความกฎหมายตองถือตามเจตนารมณของกฎหมายควบคูกับตัวบท
กฎหมาย และตองตีความเพื่อใหกฎหมายบังคับใชไปได โดยไมเกิดผล
ประหลาด (golden rule)
- กฎหมายไมมีผลยอนหลังในทางเปนโทษ (โดยเฉพาะโทษทางอาญา)
2.2 หลักเกณฑของการตีความกฎหมาย
การตีความกฎหมาย คือ การคนหาความหมายหรืออธิบายความหมายของกฎหมายที่
มีถอยคําที่คลุมเครือไมชัดเจนหรืออาจมีความหมายไดหลายทาง ซึ่งโดยทั่วไปแลวการตีความ
กฎหมายจะนํามาใชก็ตอเมื่อเกิดความสงสัยเกี่ยวกับความหมายของบทบัญญัติหรือถอยคําใน
บทบัญญัตินั้นๆ เพื่อจะไดนํากฎหมายไปปรับใชไดอยางถูกตองและเกิดความเปนธรรมที่สุด
แตถากฎหมายนั้นมีความหมายที่ชัดเจนอยูแลวก็ไมมีความจําเปนที่จะตองตีความแตอยางใด
เนื่องจากตัวบทของกฎหมายรวมทั้ งขอเท็จจริงที่นํามากลาวแกศาล เปนสิ่ งที่อาจ
นํามาพลิกแพลงใหผิดเพี้ยนไปไดตาง ๆ ดวยความหลง ดวยอคติ หรือดวยเจตนาอันไมสุจริต
ทําใหความเที่ยงธรรมตองถูกลิดรอนทําลายไป ซึ่งความจริงแลว กฎหมายเปนเพียงเครื่อง
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สํ า หรั บกํ า หนดความถู ก ผิ ด เพื่ อ อาศั ย เป น หลั ก วิ นิ จฉั ย ในการอํ า นวยความยุ ติ ธ รรม
(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 2521)
ในทางนิติศาสตร คุณธรรมทางกฎหมายเปนสิ่งที่แฝงอยูในตัวบทกฎหมายทุกมาตรา
ซึ่งสามารถนํามาใชในการพิจารณาวากฎหมายในฐานความผิดนั้น ๆ บัญญัติขึ้นมาเพื่อมุ ง
คุมครองสิ่งใด คุณธรรมทางกฎหมายจึงเปนสิง่ ที่กฎหมายมุงจะคุมครอง ผูเสียหายคือบุคคลซึ่ง
เปนเจาของคุณธรรมทางกฎหมาย (คณิต ณ นคร 2521) คุณธรรมทางกฎหมายชวยในการ
ตีความกฎหมายอาญา โดยคํานึงถึงคุณธรรมทางกฎหมายของบทบัญญัตินั้นๆ จะทําใหเกิด
ความแนนอนในการวินิจฉัย (แสวง บุญเฉลิมวิภาส 2539)
การที่ต องมีการตีความกฎหมายก็ เพราะวาฝายนิติบัญญัติไม สามารถรูเหตุการณ
ลวงหนาที่เกิดขึ้นในภายหนาไดทุกกรณี จึงไมสามารถบัญญัติกฎหมายใหครอบคลุมทุกกรณี
นอกจากนี้ ฝายนิติบัญญัติอาจมีความผิดพลาดในเรื่องการตรากฎหมายขึ้นใชบังคับได
หลักการตีความกฎหมายของแตละประเทศอาจมีหลักเกณฑแตกตางกัน เพราะปจจัย
แตกตางกั น เชน ความแตกต างของระบบกฎหมาย วิวัฒนาการในการใชกฎหมาย การนํ า
กฎหมายมาใช ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนั้นๆกฎหมายที่ เราใชอยูใน
ปจจุบันนี้ อาจกลาวไดวามีที่มาใหญๆ อยูสองสวนคือ เปนกฎหมายที่พัฒนามาจากกฎหมาย
ดั้งเดิมและขนบธรรมเนียมประเพณีและความจําเปนตามสภาพการณทางหนึ่ง และกฎหมายที่
นํามาจากตางประเทศอีกทางหนึ่ง ดังนั้น การศึกษาหลักเกณฑการตีความกฎหมายของบาง
ประเทศที่มีอิทธิ พลตอระบบกฎหมายไทยจึงนั บว าจํ าเปนและเป นประโยชนในการศึกษา
หลักเกณฑในการตีความกฎหมาย
หลักเกณฑการตีความกฎหมายนั้นจะตองจําแนกพิจารณาออกเปนหลักการตีความ
กฎหมายทั่ วไป กั บ หลั กการตี ความกฎหมายพิ เศษ เพราะกฎหมายพิเศษบางอยางจะมี
หลักการตีความของตนเองเฉพาะ จะนําหลักการตีความกฎหมายทั่วไปมาใชมิได
1. หลักเกณฑการตีความกฎหมายทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยการ
ตีความตามตัวอักษร ก็คือการถอดความหมายของถอยคําหรือคําศัพทตางๆ ในบทบัญญัติ
ออกมาเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยอาศัยความหมายตามที่คนทั่วไปเขาใจกัน เชน
บิดามารดา ก็หมายถึง พอแม หรืออาจอาศัยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ได แตใน
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สวนของคําศัพทที่เปนศัพททางกฎหมายหรือศัพททางวิชาการอื่นๆ ก็ตองอาศัยความรูเฉพาะ
ทางนั้นๆ ในการชวยถอดความหมาย เชน คําวา “หนี้” ในทางกฎหมายนั้น หมายถึง สิทธิ
เรียกรองที่เจาหนี้จะเรียกใหลูกหนี้กระทําการ งดเวนกระทําการ หรือสงมอบทรัพยสินใหแก
เจาหนี้ ฯลฯ
สําหรับการพิเคราะหตัวอักษร การพิเคราะหตัวอักษรกระทําโดยพิเคราะหถึงศัพทที่
นํามาบัญญัติเปนกฎหมายนั้น ซึ่งอาจแบงไดเปน 3 ประเภท คือ
ก) คําศัพทธรรมดา ก็ตองแปลความหมายตามความหมายธรรมดาที่ใชกัน
อยู โดยอาจอาศัยความหมายตามพจนานุกรม
ข) คําศัพทวิชาการ หรือศัพทเทคนิค ในวิชาการแตละสาขาก็มีศัพทวิชาการ
ที่ใช ในแต ละสาขานั้นๆ เช น ศัพท ชาง ศั พทวิ ทยาศาสตร ก็ ต องเข าใจความหมายตามที่
วิชาการในสาขานั้นๆ ใชอยู หรือแมแตทางกฎหมายเองก็มีศัพทกฎหมายของตนเองเฉพาะซึ่ง
อาจมีความหมายเฉพาะแตกตางไปจากความหมายทั่วไปซึ่งก็อาจเกิดขึ้นไดหลายลักษณะ คือ
- ศัพทธรรมดา แตเมื่อใชกฎหมายแลวจะมีความหมายตางไปจาก
ความหมายธรรมดา เชน คําวา “ความสามารถ” ของบุคคลในความหมายทั่วไป มักหมายถึง
ความเกง คุณภาพ ของคนโดยทั่วไป แตในทางกฎหมายยอมหมายถึง ความสามารถที่จะทํา
นิติกรรมไดหรือไมเพียงใด
คําศัพทประเภทนี้ผูศึกษา ผูใชกฎหมายตองมีความระมัดระวัง เพราะ
หากนําความหมายธรรมดามาใชก็จะผิดไปจากความหมายของกฎหมาย และเปนผลทําใหการ
ตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได
- ศัพทพิเศษที่ใชในกฎหมายเปนคําศัพททางวิชาการทางกฎหมายที่
ใช กั น ก็ ต อ งแปลความหมายทางวิ ช าการกฎหมายเท า นั้ น เช น คํ า ว า “โมฆะกรรม”
“โมฆียกรรม” “สังหาริมทรัพย” “สวนควบ” เปนตน ซึ่งเมื่อศึกษาในแตละเรื่องก็จะตองศึกษา
ถึงความหมายของศัพทเหลานี้วามีความหมายอยางไร
ค) คํ า ศั พท ที่ กฎหมายนั้ นๆ ให ความหมาย หรื อ นิ ย ามศั พท ไว
โดยเฉพาะ ปจจุบันมีกฎหมายเทคนิคอยูมาก และกฎหมายแตละฉบับก็ตองการใหความหมาย
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เฉพาะของถอยคําบางคําไวใหชัดเจน หรือบางครั้งก็นําเอาศัพทที่เปนศัพทเทคนิคของวิชา
นั้นๆ มาบัญญัติไวโดยการใหนิยามศัพทเฉพาะ
ในบางกรณีอาจกําหนดคํานิยามเฉพาะสําหรับใชในกฎหมายฉบั บ
นั้นๆ เชน พระราชบัญญัติพันธุพ ืช พ.ศ. 2518 มาตรา 3 ก็ไดนิยามศัพทวา “ขาย หมายความ
วา จําหนาย จายแจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการคาและหมายความรวมถึงมีไว
เพื่อขาย” ซึ่งแทจริงแลว คําวา “ขาย” กับ “แลกเปลี่ยน” นั้นในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยบัญญัติไวแตกตางกันอยางชัดเจน
ถ อยคํ า ประเภทนี้ เ ป น ถ อยคํ า ที่ กฎหมายนิ ยามศั พท ไว ถ อยคํ า ประเภทนี้ มี
หลักเกณฑในการแปลความ 2 ประการ คือ
1) ตองแปลความหมายที่กฎหมายนิยามศัพทไวให แมวาความหมายที่ไดจะผิด
แปลกแตกตางไปจากความหมายทั่วไป แตเปนเจตนาเฉพาะของกฎหมายที่ตองการใหเปน
เชนนั้น
2) ความหมายที่นิยามศัพทไวนี้ใชไดเฉพาะการแปลความในตัวกฎหมายนั้ น
เทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง คําศัพทที่นิยามและมีความหมายผิดปกติไปจากความหมายทั่วไป
จะนําไปใชกับกฎหมายอื่นมิไดเลย
พิเคราะหเจตนารมณของกฎหมาย เจตนารมณของกฎหมายคือ เหตุผลหรือความ
มุงหมายที่ตองบัญญัตหิ รือสรางกฎหมายนั้นๆ ขึ้นมา กฎหมายในแตละฉบับ แตละมาตรายอม
มีความมุงหมายตามผูท ี่บัญญัติกฎหมายนั้นแฝงไว ผูศึกษาอาจทราบเจตนารมณของกฎหมาย
ไดโดยพิจารณาถึงที่มาของบทบัญญัตินั้นๆ หรือสถานการณในขณะที่บัญญัติกฎหมายนั้นๆ
ฯลฯ
สาเหตุที่ตองตีความตัวอักษรและเจตนารมณไปพรอมๆ กัน ก็เพราะภาษาสวนนั้น
อาจแสดงความหมายไดหลายนัย ผูตีความจึงตองพิจารณาถึงความมุงหมายและเจตนารมณไป
พรอมกัน เพื่อใหไดความหมายทีช่ ัดเจนและถูกตองทีส่ ุด ตัวอยางเชน คําพูดประชดที่ผูพูดพูด
ออกมา ซึ่งโดยแทจริงแลว ผูพูดไมไดตองการสื่อความหมายตามที่ตนพูด กลับตองการที่สื่อ
ตรงกันขามดัว้ ยซ้ําไป ดังนั้น ถาเราพิจารณาแตถอยคําหรือคําพูด โดยไมพิจารณาถึงความมุง
หมายของผูพูด ก็อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดได
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ขอสั งเกตวา นักกฎหมายในประเทศไทย มีความเขาใจในกฎหมายไม ตรงกั น
ปญหาก็คือความไมเขาใจกันในกฎเกณฑการแปลความการใชกฎหมาย จนทําใหเขาใจไปวา
การบริหารประเทศติดปญหากับการตีความกฎหมายไปทุกครั้ง และมองนักกฎหมายในทางที่
ไมดี (อักขราทร จุฬารัตน 2542) จากแนวคิดนี้ เห็นไดวา บางครั้งผูใชกฎหมายจะพิจารณา
ตีความถอยคําอยางแคบ และบางครั้งก็จะจินตนาการออกไปอยางกวาง โดยอางเพื่อความเปน
ธรรม ดังนั้น ควรมีขอพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้
- เมื่อกลาวถึงสิ่งหนึ่งแลว ยอมไมหมายถึงสิ่งอื่น
- คําๆ หนึ่งมีความหมายตางจากคําอื่นๆ ที่ใชรวมกัน
- คําที่มีความหมายกวางที่ตอทายคําเฉพาะ ยอมมีความหมายจํากัดเทาที่ใชคํา
เฉพาะที่อยูขางหนา
- ถ อยคํ ายอมมีความหมายตามธรรมดาที่ ใช เว นแต เปนศั พท ทางเทคนิ คที่
กฎหมายระบุวาเปนศัพททางเทคนิค
- เมื่อใชถอยคําตางกันยอมมีความหมายตางกัน
- คําเดียวกันที่ใชในหลายที่ยอมมีความหมายอยางเดียวกัน
- ถอยคํามีความหมายตามไวยากรณ และเครื่องหมายวรรคตอน
- คําวา “ตอง” เปนการบังคับ “อาจ” หมายถึงการใหเลือก
- กฎหมายที่ จํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนต องบั ญญั ติ อย างชั ดเจน
มิฉะนั้นแลวจะตีความวาไมจํากัด
อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ แลวเรามักจะตีความโดยตีความตัวอักษรกอน ถายั ง
ไมไดความหมายที่ชัดเจน เราถึงจะไปตีความตามเจตนารมณของกฎหมาย เพราะโดยสวน
ใหญนั้นลําพังแตเพียงการตีความตามตัวอักษรก็พอจะทําใหไดความหมายที่ชัดเจนถูกตองได
อยูระดับหนึ่งแลว
ตัวอยางเชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 15 “สภาพบุคคลยอมเริ่ม
แตเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย...” คําวาอยูรอดเปนทารกนี้มีลักษณะ
เปนอยางไร เด็กพนจากชองคลอดแลวถือวาอยูรอดเปนทารกหรือยัง หรือแคหัวเด็กพนจาก
ชองคลอดมาแลวเชนนี้ก็ถือวาอยูรอดเปนทารกแลว ฯลฯ การอยูรอดเปนทารกอาจถือไดวา
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เป นศั พท ทางวิ ชาการ ดั งนั้ น การจะตี ความในเรื่ องนี้ ก็อาจต องใช หลั กการแพทย เข ามา
เกี่ยวของดวย แตโดยสรุปแลว การอยูรอดเปนทารกในทางกฎหมาย หมายถึง การที่เด็กพน
จากชองคลอดทั้งตัวแลว และมีการหายใจ รวมทั้งมีการเตนของกลามเนื้อหัวใจ สภาพบุคคลจะ
เริ่มขึ้นนับแตนั้นและกอใหเกิดสิทธิหนาที่ตามกฎหมาย
โดยสรุปการตีความกฎหมาย คือการตี "ถอยคํา" ของกฎหมายใหไดเปนขอความ
ที่จะนํ าไปใช วิ นิจฉัยชี้ ขาดข อพิพาท การตี ความไม ใช แปลความ การแปลเป นการกระทํ า
ตรงไปตรงมาไมตองขบคิดคนหาอะไรมาก การตีความจึงตองคิดคนหาจากบทบัญญัติของ
กฎหมายโดยวิธใี ชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยา และสามัญสํานึกเพื่อใหไดมาซึ่ง "ขอความ" ของ
กฎหมายที่จะนําไปใชวินิจฉัยคดีขอพิพาทไดอยางถูกตอง แนวทางในการพิจารณาประกอบ
กันอาจทําได ดังนี้ (ธานินทร กรัยวิเชียร 2547)
1) ชื่ อของกฎหมายนั้น เชน พระราชบั ญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
พระราชบั ญญัติ วิ ชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 ซึ่ งชื่ อของกฎหมายก็
สามารถระบุไดวาเปนการดําเนินการเพื่อผูใดบาง เปนตน
2) พระราชปรารภหรือคําปรารภ กฎหมายในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยมักมี
พระราชปรารภแสดงความเป นมาและจุ ดมุ งหมายของกฎหมายนั้นๆ ซึ่งก็อาจช วยในการ
แสวงหาเจตนารมณของกฎหมายได แตกฎหมายที่ตราขึ้นในปจจุบัน ฝายนิติบัญญัติไมไดให
เหตุผลการตรากฎหมายไวในพระราชปรารภอันเปนสวนหนึ่งของตัวกฎหมาย แตไดใหเหตุผล
แหงการตรากฎหมายนั้นไวในหมายเหตุทายตัวบทกฎหมายแทน ซึ่งหมายเหตุทายตัวบท
กฎหมายนี้ไมถือวาเปนสวนหนึ่งของตัวกฎหมาย การใชกฎหมายตีความกฎหมายตองอาศัย
ตัวบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยเฉพาะ
3) หลักการและเหตุผลของกฎหมาย การเสนอกฎหมายตอสภานิติบัญญัตินั้น
จะตองมีการเสนอหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติตอสภาดวย บันทึกหลักการ
และเหตุผลนี้ สําหรับประเทศไทย เมื่อมีการประกาศใช ก็จะพิมพหลักการและเหตุผลตอทาย
กฎหมายนั้น เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาหลักการ และเหตุผลนี้ จึงเปนเครื่องแสดง
ใหเห็นถึงเจตนารมณของกฎหมายนั้นๆ
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4) การศึกษากฎหมายทัง้ หมดในเรือ่ งเดียวกัน การพิจารณาเพื่อหาเจตนารมณ
ของกฎหมายนั้น บางครั้งเมื่อสงสัยหรือตองการหาเจตนารมณของกฎหมายบางมาตราก็จริง
แตการพิจารณาเฉพาะมาตรานั้นเพียงมาตราเดียวอาจไมสามารถหาเจตนารมณของมาตรานั้น
ได แตเมื่อพิจารณากฎหมายมาตราตางๆ หรือกฎหมายในเรื่องเดียวกันนั้นทั้งหมดแลว ก็อาจ
อางอิงถึงเจตนารมณของกฎหมายนั้นๆ ได
5) ฐานะที่เป นอยูกอนวันใช บังคับกฎหมาย ปกติการบัญญั ติกฎหมายขึ้นก็
ดวยเหตุ 2 ประการคือ
ก) การจั ด ให มี สิ่ งที่ ยั งไม เคยมี ม าก อ นเลย เช น พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแตเดิม ในประเทศไทยยังไมมโี รงพยาบาลโรงเรียนแพทยในกํากับของ
รัฐ จึงตองจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายนี้
ข) การเพิ่มเติม หรือหรือแกไขขอบกพรองหรือขอขัดของตางๆ ในการ
ดําเนินการ ซึ่งในกฎหมายที่ปรับปรุงนี้ อาจเปนตัวชี้ถึงเจตนารมณของกฎหมายใหมไดว า
กฎหมายเดิมมีขอบกพรองอยางไร จึงจําเปนตองตรากฎหมายเพื่อปรับปรุง
6) หลั กเกณฑ บางประการที่จะชวยในการหาเจตนารมณบางประการของ
กฎหมายหลักดังกลาวก็คือ
ก) หลักที่ถือวากฎหมายมีความมุงหมายที่จะใชบังคับไดในบางกรณีนั้น
กฎหมายอาจแปลความไดหลายนัย บางนัยทําใหกฎหมายไรผลบังคับ ปญหาวาเจตนารมณ
ของกฎหมายจะใชความหมายใดตองถือวากฎหมายมีเจตนาจะใหมีผลบังคับไดจึงตองถือเอา
ตามนัยที่มีผลบังคับได
ข) กฎหมายที่เปนขอยกเวนไมมีความมุงหมายที่จะใหขยายความออกไป
กลาวคือ กฎหมายที่เปนบทยกเวนจากบททั่วไปหรือกฎหมายที่เปนบทบัญญัติตัดสิทธินั้น
หากมีกรณีที่อาจแปลความไดอยางกวาง กับ แปลความอยางแคบ ตองถือหลักแปลความอยาง
แคบ เพราะกฎหมายประเภทนี้ไมมีความมุงหมายใหแปลความอยางขยายความ
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2. การตี ความตามกฎหมายพิ เศษ นอกจากหลั กการตี ความกฎหมาย
โดยทั่วไปแลว กฎหมายบางอยางที่มีลักษณะพิเศษ จะนําหลักทั่วไปในการตีความมาใชดวย
มิได กฎหมายพิเศษที่วานี้ไดแก
1) กฎหมายอาญา ซึ่งมีหลักเกณฑพิเศษ มีดังนี้
กฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่กําหนดความผิดและโทษจึงตองตีความอยาง
เครงครัด กลาวคือ เมื่อกฎหมายบัญญัติวาการกระทําใดเปนความผิด ก็ตองหมายถึงเฉพาะ
การกระทํานั้นเทานั้นตัวอยาง เชน แมหองพิพาทจะเปนอสังหาริมทรัพยของจําเลยแตเมื่อ
โจทกก็ยังครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น และยังโตแยงสิทธิตามสัญญาเชนกันอยู การที่จําเลย
ใชไมกระดานตีขวางทับประตูหองพิพาทที่โจทกครอบครอง ขณะที่โจทกไมอยูและปดหองไว
ทําใหโจทกเขาหองไมได เปนการลวงล้ําเขาไปในอํานาจการครอบครองของโจทก ถือไดวาเปน
การรบกวนการครอบครองของโจทกโดยปกติสุข ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 แลว
2) กฎหมายปกครองกฎหมายปกครองเป นกฎหมายที่มุงจั ดระเบี ยบการ
ปกครองภายในของรั ฐ โดยเฉพาะกิ จการของฝ ายบริ หารในการตอบสนองความต องการ
สวนรวมของประชาชน กฎหมายปกครองจึงเปนกฎหมายที่กําหนดโครงสรางอํานาจหนาที่ของ
เจาหนาที่ฝายปกครอง และวางหลักวาดวยความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ฝายปกครอง ซึ่ง
เปนองคกรของรัฐกับประชาชน ในวัตถุประสงคของกฎหมายปกครองจะประกอบดวยหลักการ
2 ประการเสมอ คือประการแรก มุงคุมครองประโยชนสาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของรัฐ และประการที่สอง มุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (ฤทัย หงสสิริ
2543)
แตกฎหมายปกครองฉบับใดจะมีความมุงหมายคุมครองประโยชนสาธารณะ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐ มากกวามุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
หรื อกฎหมายปกครองฉบั บใดมุ งหมายคุ มครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนมากกว า
หมายถึงคุมครองประโยชนสาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐ จะตอง
พิจารณาแต ละฉบั บ และแต ละตัวบทเป นกรณีๆ ไป การพิ จารณาความมุงหมายในความ
คุมครองนี้ จะมีหลักสําคัญในการตีความกฎหมายปกครอง
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การใชกฎหมายปกครองอันเปนแหลงที่มาของอํานาจฝายปกครอง จะตองเปน
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่มีคาบังคับเทียบเทาพระราชบัญญัติ
เทานั้น แตรวมถึงกฎหมายลําดับรองหรือ กฎที่ออกโดยฝายปกครองซึ่งกฎหมายแมบทให
อํานาจออกกฎที่ใชบังคับแกบุคคลทั่วไปดวย เชน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 65/2552)
- พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2527 (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. 74/2552)
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 148/2552)
- กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 6/2552)
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2549 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. 64-79/2551)
การใชและตีความกฎหมายปกครองทุกครั้ง จะตองคํานึงถึงเจตนารมณหรือความ
มุงหมายของหลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครอง เปนหลักการพื้นฐานกฎหมายปกครองที่จําเปนในการใชและตีความกฎหมาย
ปกครอง กลาวคือ การกระทําทางปกครองตองไมขัดตอกฎหมาย และหลักไมมีกฎหมายไมมี
อํานาจ
3. การอุดชองวางของกฎหมาย
กฎหมายอาจมีชองวางในการใชเกิดขึ้นได ทั้งอาจเนื่องมาจากผูรางคิดไปไมถึงใน
ขณะที่รางกฎหมายวาจะมีชองวางได ซึ่งอาจเกิดไดเพราะความบกพรองในการราง หรืออาจ
เกิดเพราะสภาพความเจริญกาวหนาของสังคมและเทคโนโลยีใน ภายหลังการรางและบัญญัติ
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กฎหมายทําใหเกิดชองวางของกฎหมายขึน้ เชน ขณะรางกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ซึ่ง
ยังไมมีไฟฟาใชอยางแพรหลาย ผูรางจึงนึกไปไมถึงการลักพลังงาน เปนตน
นอกจากนี้บางกรณีผูรางกฎหมายอาจนึกถึงชองวางของกฎหมายได แตขณะนั้นยัง
มิไดมีการวิ เคราะหพิจารณาศึ กษากันถึงหลั กเกณฑที่ เหมาะสมในเรื่ องนั้ นๆ หากบัญญั ติ
กฎหมายลงไปก็ จะเป นกฎเกณฑ ตายตั ว ซึ่ งอาจเป นอุปสรรคทางวิ ชาการ ที่ จะศึ กษาหา
แนวทางที่เหมาะสม ดังนั้น จึงปลอยใหเปนชองวางไว เพื่อใหนักวิชาการและศาลไดหาชองทาง
เหมาะสมตอไป ตัวอยาง เชน สัญญาทางปกครองในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติถึงสัญญาทางปกครองไว โดย “ให ความหมาย
รวมถึง... ” ซึ่งแสดงวายังมีสัญญาอื่นที่อาจเปนสัญญาทางปกครองอีกได
วิธีการอุดชองวางของกฎหมายจะกระทําโดยวิธีใดยอมตองพิจารณาถึงกฎหมายนั้นๆ
เองวาไดกําหนดวิธีการไวหรือไม ดังนั้นการอุดชองวางของกฎหมายจึงอาจแบงเปน 2 กรณี
คือ
1. กรณี ที่ กฎหมายนั้ นได กําหนดวิ ธี การแก ไขป ญหา หรื อกํ าหนดวิ ธี การอุ ด
ชองวางของกฎหมายไว การใชกฎหมายก็ต องใชตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนั้นในการอุ ด
ชองวางของกฎหมาย เชน ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติไวใน มาตรา 4 ดังที่จะ
กลาวตอไป
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไวใน มาตรา 15 บัญญัติวา
“…วิธีพิจารณาขอใดซึ่ งประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติ ไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแห ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาใชบังคับเทาที่พอจะใชบังคับได”
ในพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายพ.ศ. 2481 บัญญัติไวในมาตรา
3 ดังนี้วา “เมื่อใดไมมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใด แหงประเทศสยามที่
จะยกมาปรั บกับกรณี ขั ดกั นแหงกฎหมายได ให ใช กฎเกณฑ ทั่ วไปแห งกฎหมายระหว าง
ประเทศแผนกคดีบุคคล”
2. กรณีที่กฎหมายมิไดกําหนดวิธีการอุดชองวางแหงกฎหมายของตนเองไว ใน
กรณีนี้ ผูใชหรือศาลยุติธรรมก็จะตองหาหลักเกณฑเพื่อมาใชบังคับ หลักเกณฑที่สําคัญก็คือ
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หลักเกณฑแหงความยุติธรรม หรือในกรณีทั่วไปที่อาจนําหลักเกณฑที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งเปนหลักเกณฑที่มีลักษณะเปนการทั่วไปมาใชโดยอนุโลม
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เปนกฎหมายอาญา แมศาลจะอุดชองวางแหงกฎหมายได
แตก็มีหลักเกณฑสําคัญคือการอุดชองวางของกฎหมายใหเปนการลงโทษแกบุคคลไมได และ
การอุดชองวางไปในทางที่จะลงโทษบุคคลใหหนักขึ้นไมได (หยุด แสงอุทัย หนา 109)
3.1 การอุดชองวางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติหลักในการอุดชองวางของกฎหมายไว
ในมาตรา 4 วรรค 2 วา“เมื่อไมมีกฎหมายที่จะมายกปรับคดีได ใหวินิจฉัยคดีนั้นตามจารี ต
ประเพณีแหงทองถิ่น ถาไมมีจารีตประเพณีเชนวานั้นใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่
ใกลเคียงอยางยิ่ง และถาบทกฎหมายเชนนั้นก็ไมมีดวยใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป”
จากหลักดังกลาวจะเห็นไดวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวางขั้นตอนการอุด
ชองวางของกฎหมายไว 3 ขั้นตอน คือ
1. เมื่อไมมีกฎหมายลายลักษณอักษร ก็วินิจฉัยตามจารีตประเพณีแหงทองถิ่น จารีต
ประเพณีเปนเครื่องมือของสังคมที่ใชดูแลใหสังคมอยูกันมาอยางสงบสุขกอนที่จะมีกฎหมาย
ลายลักษณอักษร ดังนั้นจารีตประเพณีจึงเปนสิง่ ที่สังคมยอมรับและถือปฏิบัติกันมาดวยเหตุผล
ในตัวของมันเอง ดังนั้น เมื่อมีการบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษรขึ้น จารีตประเพณีสวน
หนึ่งไดมีการยอมรับนํามาบัญญัติไวเปนกฎหมายลายลักษณอักษร แตก็ยังมีจารีตประเพณีอีก
สวนหนึ่งที่สังคมยังยอมรับและถือปฏิบัติกันอยู
2. เมื่ อไม มี จารี ตประเพณี แห งท องถิ่ น ให วิ นิจฉั ยคดี อาศั ยเที ยบบทกฎหมายที่
ใกลเคียงอยางยิ่ง หมายความวา เมื่อไมมีกฎหมายลายลักษณอักษร และจารีตประเพณีเรื่อง
นั้นก็ไมมี ก็ใหใชกฎหมายอยางเทียบเคียง เชน เงินฌาปนกิจสงเคราะห เงินประกันชีวิต ที่
ผูรับประโยชนตายไปกอนสมาชิกหรือผูเอาประกัน และมิไดระบุผูรับประโยชนไว ไมมีลักษณะ
เปนมรดกเพราะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกหรือผูเอาประกันตาย แตไมมีกฎหมายบัญญัติไวจึงตองนํา
บทกฎหมายเกี่ยวกับมรดกในฐานะเปนบทใกลเคียงอยางยิ่งมาใชบังคับใหตกแกทายาทโดย
ธรรม เปนตน

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 75

3. เมื่อไมมีกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งก็ตองใชหลักกฎหมายทั่วไป หลักกฎหมาย
นั้นจะตองเปนสิ่งที่ไดมาจากกฎหมายนั้นเองโดยการศึกษากฎหมายนั้นๆ หลายสวนหลาย
มาตรา ก็จะเห็นหลักที่อยูเบื้องหลังดังกลาวไดหรืออาจจะเปนภาษิตกฎหมายในภาษาละติน
เนื่องจากหลักกฎหมายของแตละระบบแตละประเทศมีอยูมากมาย และหลักเหลานี้ก็
มิใชจะสอดคลองตองกันไปเสียทั้งหมด บางกรณีก็ขัดแยงกัน จึงตองดูวากฎหมายนั้นๆ หรือ
ของประเทศนั้นยอมรับหลักใด หากถือวาใชไดทั้งหมดก็จะเกิดความสับสนหรือขัดกันเองได
เชน หลักผูซื้อตองระวัง (Caveat emptor) ก็มีหลัก ผูขายตองระวัง (Caveat Venditor) ดวย
เชนกัน และในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยเราก็ไดบัญญัติในเรื่องซื้อขายไว ให
ผูขายตองรับผิดในความชํารุดบกพรองและรอนสิทธิ ดังนั้น จึงเห็นไดวาหลักผูซื้อตองระวังไม
มีในระบบกฎหมายซื้อขายของไทย
หลักกฎหมายทั่วไปอยูใ นรูปสุภาษิตกฎหมายมีจํานวนมาก มีทั้งซ้ําซอนกัน ใกลเคียง
กัน และแตกตางกัน ตัวอยาง สุภาษิตกฎหมายวา “สิ่งที่มากอนและสิ่งที่ตามหลังมา ยอมชวย
ตีความหมายไดดีที่สุด” เชนในคดีอาญา เสียฟนไปเพียงซี่เดียวมีปญหาตีความกฎหมายวา
เปนอันตรายสาหัส ตามมาตรา 297 (3) หรือไม
มาตรา 297 (3) บัญญัติวา เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด ตามสุภาษิต
กฎหมายสิ่งที่มากอนคื อ แขน ขา มื อ เทา นิ้ว จึงตีความได วาตองเปนอวั ยวะที่สํ าคัญต อ
รางกาย เที ยบเทากับแขน ขา มื อ มิ ใช อวั ยวะอื่ นใดก็เปนอันตรายสาหัสไปทุ กอวัยวะ(คํ า
พิพากษาฎีกาที่ 631/2509)
3.2 การอุดชองวางตามหลักกฎหมายมหาชน
ในกรณีการใชกฎหมายปกครองที่มิไดคํานึงถึงลําดับชั้นของการอุดชองวางตามแบบ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง กรณีการอุดชองวางกฎหมายปกครอง
ผูใชกฎหมายปกครองสามารถที่จะนํากฎหมายจารีตประเพณี หรือหลักกฎหมายปกครองทัว่ ไป
หรื อกฎหมายที่ใกลเคียงอย างยิ่ง หรื อหลั กเหตุ ผลในหลั กความยุ ติ ธรรม หรื อเหตุผลทาง
ตรรกวิทยา อยางใดหนึ่งมาอุดชองวางกฎหมายไดโดยไมจําเปน ตองใชไปตามลําดับ หาก
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กฎหมายที่นํามาใชอุดชองวางนั้นเกิดผลทีด่ ีที่สดุ ในการทําใหเจตนารมณของกฎหมายสัมฤทธิ์
ผลในการคุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชนและเกิดประโยชนสาธารณะก็ใหใชกฎหมายนั้น
การใช กฎหมายแพ งมาเปนบทเสริ มในฐานะที่ กฎหมายแพ งเป นบทพื้ นฐานของ
กฎหมายทั่วไป ในกรณีที่ไมมีกฎหมายปกครองบัญญัติเฉพาะเรื่องเอาไว แตการใชกฎหมาย
แพงในฐานะที่เปนบทพื้นฐานของกฎหมายทั่วไปนั้น จะใชไดเพียงแตเฉพาะเทาที่ไมขัดตอ
หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง และไมทําใหการบริการสาธารณะหรือประโยชนสาธารณะ
กระทบกระเทือนเทานั้น
เนื่องจากระบบกฎหมายปกครองของประเทศไทยมีกฎหมายปกครอง 2 ประเภท คือ
กฎหมายปกครองในลักษณะเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะกรณี เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 ซึ่ ง อยู ใ นรู ป พระราชบั ญ ญั ติ หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ มี ค า บั ง คั บ เที ย บเท า กั บ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่วางหลักเกณฑวิธีพิจารณาทาง
ปกครองของเจาหนาที่ฝายปกครองทั่วไป การใชกฎหมายปกครองจึงตองใชกฎหมายปกครอง
ที่ เป นลายลั กษณ อั กษรเฉพาะเรื่ อ งก อ น หากกฎหมายเฉพาะเรื่ องไม มีบัญญั ติ หรื อ วาง
หลักเกณฑประกันความเปนธรรมต่ํากวาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 จะตองใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในฐานะกฎหมาย
ปกครองลายลักษณอักษรที่เปนหลักทั่วไป
การใชกฎหมายปกครองที่เปนลายลักษณอักษรหลักที่จะคํานึงมากที่สุดคือ ลําดับชั้น
ของกฎหมาย เพราะตามหลักความชอบดวยกฎหมายในการกระทําของฝายปกครอง ซึ่งเปน
หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง ในการปรับใชกฎหมายปกครองจะตองคํานึงถึงลําดับชั้น
ของกฎหมาย โดยทีก่ ฎหมายลําดับรองจะขัดหรือแยงกับกฎหมายแมบทไมได และกฎหมาย
แมบทจะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได
การใช ก ฎหมายลายลั ก ษณ อั ก ษรอั น เป น แหล ง ที่ ม าของอํ า นาจ เฉพาะแต
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นใดที่มีคาบังคับเทียบเทาพระราชบัญญัติเทานั้น แตกฎหมาย
ปกครองในลักษณะเปนขอจํากัดของอํานาจ มีทั้งกฎหมายลายลักษณอักษร จารีตประเพณี
และกฎหมายทั่วไป
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การใชนิติวิธีประกอบเปนวิธีการคิดวิเคราะหโดยอาศัยการเปรียบเทียบกฎหมายและ
อาศัยการวิเคราะหกฎหมายโดยพิจารณาในแงของประวัติศาสตรและสังคมวิทยา เพื่อที่จะทํา
ใหสามารถเขาถึงนิติวธิ ีหลักของกฎหมายมหาชนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง เที่ยงตรงยิ่งขึ้น และ
เพื่อที่จะทําใหสามารถใชนิติวิธีสรางหลักกฎหมายมหาชน หรือสามารถใชนิติวิธีหลักในการ
ตีความกฎหมายมหาชนไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับสภาพสังคม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของกฎหมายมหาชน คือ การประสานใหเกิดความสมดุลที่ดีที่สุดระหวางประโยชนสาธารณะ
กับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในกรณีที่ปรากฏวา กฎหมายเกิดชองวาง หากการอุดชองวางของกฎหมายนั้นไมขัด
หรือแยงกับกฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญแลว นิติวิธีในการอุดชองวางของกฎหมายนับเปน
นิติวิธีประกอบ ซึ่งทําไดหลายลักษณะดังนี้
1. การใชกฎหมายโดยเที ยบเคียงกฎหมายที่ใกลเคียงอย างยิ่ง นับเป นวิธี การอุ ด
ชองวางของกฎหมายแบบเปด ซึ่งมีบัญญัติไวใน มาตรา 4 แหง ป.พ.พ. ดังไดกลาวไปแลว
2. การใชกฎหมายโดยใหเหตุผลแบบ “ยิ่งตองเปนเชนนั้น” ซึ่ งการอุดช องว างใน
ลั กษณะนี้ เป นการให เหตุ ผลจากสิ่ งที่ ใหญ กว าไปสู สิ่ งที่ เล็ กกว า โดยต อ งตกอยู ภ ายใต
บทบัญญัติที่กฎหมายบัญญัติไวยิ่งเสียกวาขอเท็จจริงที่บทบัญญัติแหงกฎหมายไดบัญญัติไว
ครอบคลุมแลว
3. การใชกฎหมายโดยใหเหตุผลวา กรณีที่กฎหมายไมบัญญัติเทากับกฎหมายไม
ตองการผลทางกฎหมายในกรณีนั้น
4. การใชกฎหมายประเพณี เป นการนํ าเอากฎหมายประเพณี มาใช ในกรณีที่เกิ ด
ชองวางของกฎหมาย
3.3 การใชบทกฎหมายใกลเคียง
การใชกฎหมายแบบเทียบเคียงนั้น มีหลักการสําคัญคือการใชดังนี้
1) เฉพาะที่เปนบทหลักเทานั้นที่อาจใชแบบเทียบเคียงได แตถาหากเปนบท
ยกเวนแลว ยอมไมสามารถใชแบบเทียบเคียงไดเลย เพราะแมแตการตีความตามปกติก็ยังตอง
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ตีความอยางแคบเพื่อใหตรงกับความมุงหมายอยูแ ลว การจะนําบทยกเวนมาใชแบบเทียบเคียง
ก็จะเปนการผิดความมุงหมายของการใชกฎหมาย
2) ตองมีเหตุผลที่พอจะใชเทียบเคียงได เมื่อไดพิจารณาวาบทบัญญัตินั้นเปน
บทหลักแลวก็ยังตองพิจารณาตอไปอีกวาบทบัญญัตินั้นมี “เหตุผล” พอที่จะใชเทียบเคียงได
3) ต อ งจํ า แนกบทกฎหมายระหว า งส ว นที่ เป น สาระสํ า คั ญกั บส ว นที่ มิ ใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้เพราะในตัวบทกฎหมายนั้นจะมีหนาที่เปนสาระสําคัญซึ่งถือเปนหัวใจในการ
วินิจฉัย
4) ตองอาศัยเหตุผลความเปนธรรม ขอเท็จจริ งแวดลอมในแตละกรณี ๆ ไป
เพื่อใหสามารถใชไดอยางถูกตองเหมาะสมดวย
กรณีตัวอยางตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 นั้นมิไดบัญญัติถึ ง
รายละเอียดและขอบเขตการวัดขนาดผลกระทบของคําวา “เหตุรําคาญ” “ของเสีย” “กิจการ
อันตราย” ฯลฯ ผูใชกฎหมายจึงตองนําบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งมาเทียบเคียง อันไดแก
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่ง พระราชบัญญัติ
นี้ไดใหความหมายคําวา “มลพิษ”วาเปนของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก
ตะกอนหรือสิ่งตกคางที่ถู กปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิ ษ หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอมตาม
ธรรมชาติ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดหรือสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เปนพิษภัย
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน และรวมถึงรังสี ความรอน แสง เสียง กลิ่น ความสั่น
สะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย
สรุป
ปญหาเรื่องการตีความกฎหมาย เปนเรื่องสําคัญที่สุดในการบังคับใชกฎหมาย หาก
ตีความผิดไมถูกตองตามความมุงหมาย หรือเจตนารมณแหงกฎหมายยอมทําใหเกิดผลในทาง
ตรงกั นข าม ทั้งนี้การที่ ไม สามารถเขี ยนกฎหมายใหดี คือใหชัดเจนไปเลย เพราะฝ ายนิ ติ
บัญญัติสามารถลวงรูเหตุการณ ที่จะเกิดขึ้นภายหนาไดทุกกรณี และเปนการพนวิสัยที่จะทํา
ไดกฎหมายนั้นขึ้นอยูก ับการใช คือ ถาใชใหไดถูกวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของกฎหมาย ก็
จะทรงความศักดิ์สิทธิ์ และประสิทธิภาพอันสมบูรณ (ธานินทร กรัยวิเชียร 2539 และ 2543)

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 79

การใชและการตีความกฎหมายนั้น ผูใชกฎหมายตองพิจารณาทั้งลําดับศักดิ์คือความ
สูงต่ําของกฎหมายกฎหมายในลําดับที่ต่ํากวา ในเรื่องของการตีความ หลักการตีความนั้นตอง
ตีความตามลายลั กษณ อักษร ประกอบกับเจตนารมณของกฎหมายก อนมาปรั บใช การใช
กฎหมายของเจาหนาที่ตองสอดคลองกับขอเท็จจริงและเจตนารมณของกฎหมาย
การตีความตองพิจารณาสวนประกอบของการคนหาเจตนารมณของกฎหมายได เชน
ประวัติศาสตรของการรางกฎหมายนั้น ซึ่งรวมถึงรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ
รายงาน การอภิปราย บันทึกของผูยกราง หรือหนังสือสั่งการของฝายบริหาร เปนตน เนื่องจาก
กฎหมายไมสามารถเขียนครอบคลุมไดหมดทุกอย าง การใชวิธี การอุดชองวาง การใชการ
เทียบเคียงจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญของเจาหนาที่ผูใชและผูตีความกฎหมาย
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คําถามเชิงอภิปราย
1.
2.
3.
4.

การใชและการตีความกฎหมายมีหลักเกณฑอยางไรบาง
เหตุใดจึงตองศึกษาวิเคราะห การใชและการตีความกฎหมาย
ผูใชกฎหมายควรตีความอยางไร เพื่อประโยชนแกใคร
วิธีการอุดชองวางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตกตางหรือเหมือนกับ
วิธีการอุดชองวางตามหลักกฎหมายมหาชน
5. จงยกตัวอยางการใชบทกฎหมายใกลเคียง และการใชบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง
จะมีจุดออนจุดแข็งอยางไร
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บทที่ 3
องคกรฝายปกครองและอํานาจหนาที่
1. แนวคิดและประเภทขององคกรฝายปกครอง
ในสวนนี้ ผูเขียนไดนําเสนอหัวขอแนวคิดเกี่ยวกับองคกรฝายปกครองและประเภท
ขององคกรฝายปกครอง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับองคกรฝายปกครอง
การวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรและอํานาจหนาที่ของฝายปกครอง ตลอดจน
ความรับผิดขององคกรฝายปกครอง และการควบคุมการใชอํานาจหนาที่ของฝายปกครองโดย
องคกรฝายปกครอง หรือโดยองคกรศาล หรือโดยองคกรวินิจฉัยคดีปกครองอื่นๆ มีอยูใน
กฎหมายปกครอง (administrative law)
อยางไรก็ตาม องคกรฝายปกครองนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดใชคําวา "หนวยงานทางปกครอง" ซึ่งหมายถึง กระทรวง
ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือให
ดําเนินกิจการทางปกครอง
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1.2 ประเภทขององคกรฝายปกครอง
การจะวินิจฉัยวาคดีใดเปนคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองหรือไม จะตอง
วินิจฉัยในประการแรกกอนวา การกระทําที่ถูกฟองรองนั้น เปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ
หรือของหนวยงานทางปกครองหรือไม
ตามคํานิยามของคําวา หนวยงานทางปกครอง จะเห็นไดวา หนวยงานทางปกครอง
หมายถึงหนวยงาน 4 ประเภท ดังตอไปนี้
1.2.1 สวนราชการ
สวนราชการ ซึ่งหมายถึง ราชการสวนกลาง อันไดแก กระทรวง ทบวง กรม หรือ
และสวนราชการที่เรียกชือ่ อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสวนนี้มี 2 ประเภท คือ สวนราชการ
ที่อยูในสังกัดของกระทรวงหรือทบวง เชน สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนสวนราชการที่มี
ฐานะเปนกรมอยูในสังกัดกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนสวนราชการ
ที่อยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการที่ไมอยูในสังกัดของกระทรวงหรือทบวง
โดยมีเลขาธิการ ผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาปลัดกระทรวงหรือ
อธิบดี เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น
ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
สวนหนวยงานในระเบี ยบบริหารราชการสวนภู มิภาค คือ จังหวั ด อํ าเภอ ตําบล
หมูบาน เปนหนวยงานที่อยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
นอกจากจังหวั ดและอํ าเภอแลว ราชการบริหารส วนภู มิภาคยั งประกอบดวยสวน
ราชการซึ่งกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ในราชการบริหารสวนกลางไดตั้งขึ้น มีหนาที่เกี่ยวกับ
ราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ โดยมีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้ นๆ เป น
ผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการสวนภูมิภาคของราชการบริหารสวนกลางนั้น
นอกจากนี้ เจาหน าที่ ที่ปฏิบัติ หน าที่ ประจํ าในจั งหวัด ก็อาจไม ถือวาเป นราชการ
บริ หารสวนภู มิภาค เพราะมี กฎหมายว าด วยการแบงส วนราชการของหนวยงานที่ ไม ได
กําหนดใหเปนราชการสวนภูมิภาค แมวาจะจัดสงเจาหนาที่ไปปฏิบัติหนาที่ประจําในจังหวัด
เชน สํานักงานการคาภายในจังหวัด สํานักงานประกันภัยจังหวัด สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
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จังหวัด ซึ่งถือเปนหนวยงานภายในของกรมการคาภายใน กรมการประกันภัย และการพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนตน
หนวยงานในระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
ราชการสวนทองถิ่นเปนระบบการบริหารราชการจัดทําบริการสาธารณะบางอยาง
ภายในเขตพื้ นที่ ใดพื้ นที่ ห นึ่ ง โดยมี การแยกหน ว ยงานออกไปเป น นิ ติ บุ คคลอิ ส ระที่ มี
งบประมาณและเจาหนาที่ของตนเอง สามารถจัดทําบริการสาธารณะไดตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยไม ตองรับคํ าสั่ งจากราชการสวนกลาง เพื่อตอบสนองความต องการของประชาชนใน
ท องถิ่ นนั้ นๆ ราชการส วนกลางเพี ยงแต คอยกํ ากั บดู แลให การปฏิ บัติ หน าที่ ถู กต องตาม
กฎหมายเทานั้น เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลตางๆ
ไมวาจะเปนเทศบาลนคร เทศบาลเมือง หรือเทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล เปน
หนวยงานที่อยูในกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
1.2.2 รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
รั ฐวิ ส าหกิ จทุ กประเภทจะต อ งอยู ในกํ า กั บหรื อควบคุ มของนายกรั ฐมนตรี ห รื อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง รัฐวิสาหกิจทั่วไปมี 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 คือ รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเปนการเฉพาะราย เชน
การรถไฟแหงประเทศไทย การทางพิเศษแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาฝาย
ผลิต การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค เปนตน
ประเภทที่ 2 รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ ง
รัฐวิสาหกิจเปนพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวา
ดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เชน องคการสวนสัตว องคการอุตสาหกรรมปา
ไม องค การตลาดเพื่ อ เกษตร รั ฐวิ ส าหกิ จประเภทนี้ เป น นิ ติ บุ คคลตามมาตรา 4 แห ง
พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496
ประเภทที่ 3 รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ลักษณะหุนสวนบริษัท และบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
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บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เชน บริษัท ขนสง จํากัด ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด บริษัท การทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เปนตน
ประเภทที่ 4 รัฐวิสาหกิจที่เปนสวนราชการภายในของหนวยงานทางปกครองที่จัดตั้ง
โดยระเบียบ หรือขอบังคับของหนวยงานทางปกครองนั้น ไดแก สํานักงานธนานุเคราะห จัดตั้ง
โดยขอบังคับวาดวยการบริหารงานสํานักงานสถานธนานุเคราะห กรมประชาสงเคราะห พ.ศ.
2517 โรงงานยาสู บ จั ด ตั้ ง โดยระเบี ย บบริ ห ารงานโรงงานยาสู บ พ.ศ. 2516 สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง องคการสุราจัดตั้งโดยระเบียบจัดตัง้ องคการสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2506
รัฐวิสาหกิจประเภทนี้ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล
เฉพาะรัฐวิสาหกิจประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เทานั้นที่เปนหนวยงานทางปกครอง
ตามที่มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ให คํานิยามไว คือ รั ฐวิ สาหกิจที่จัดตั้ งขึ้ นโดยพระราชบั ญญัติ หรื อพระราชกฤษฎี กา ส วน
รัฐวิสาหกิจประเภทที่ 3 ซึ่งเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และรัฐวิสาหกิจประเภทที่ 4
รัฐวิสาหกิจที่เปนสวนราชการภายในของหนวยงานทางปกครอง ไมใชหนวยงานทางปกครอง
โดยสภาพตามคํานิยาม
1.2.3 หนวยงานอื่นของรัฐ
หนวยงานอื่นของรัฐ หมายถึง บรรดาหนวยงานของรัฐทั้งหลายที่ไมใชหนวยงานตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และไมใชรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือโดยพระราชกฤษฎีกา แยกออกเปน 2 ประเภท คือ
หนวยงานอื่นของรัฐประเภทที่หนึ่ง: องคการมหาชน
หน ว ยงานอื่ นของรั ฐ ที่ อ ยู ใ นบั งคั บบั ญชาหรื อ ในกํ า กั บ หรื อ ควบคุ ม ดู แ ลของ
นายกรัฐมนตรีหรือของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง ไดแก องคการมหาชนทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบั ญญั ติ หรือพระราชกฤษฎี กาออกโดยอาศั ยอํ านาจตามความในพระราชบั ญญั ติ
องคการมหาชน พ.ศ. 2542
องคการมหาชนประเภทนี้เปนหนวยงานของรัฐที่ไดรับมอบหมายภารกิจในการจัดทํา
บริการสาธารณะเฉพาะดาน หรือจัดทําใหแกประชาชนเฉพาะกลุม (โดยไมมีลักษณะของการ
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ประกอบการทางอุตสาหกรรมและการคา) หรือเปนภารกิจที่ มีความสําคัญสู งและมี เทคนิ ค
วิธีการเฉพาะซึ่งตองการความรวดเร็วของการตัดสินใจและประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ
อย างทั นท วงที ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ เกิ ดขึ้น ภารกิ จดั งกล าว เช น การรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ การ
พัฒนาและสงเสริมการกีฬา การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย การถายทอดและ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอนุรักษสงิ่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการ
ทางการแพทยและสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การอํานวยบริการแกประชาชน หรือการ
ดําเนิ นการอันเป นสาธารณประโยชน อื่นใด ซึ่งการดําเนินกิจการเฉพาะด านดังกลาว ไม มี
วัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรเปนหลัก
องคการมหาชนมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ
ประการแรก องค การมหาชนมี ฐานะเป นนิติ บุคคล ทํ าให สามารถมี ทรัพย สิ น
บุคลากร ระบบบัญชีและงบประมาณเปนของตนเอง และมีอํานาจบริหารจัดการกิจการของตน
ไดโดยอิสระ ไมตองตกอยูภายใตสายการบังคับบัญชาของระบบราชการ
ประการที่สอง องคการมหาชนมีฐานะเปนนิตบิ ุคคลในกฎหมายมหาชน ซึ่งทําใหมี
สิทธิพิเศษและมีอํานาจบังคับบางประการเหนือประชาชนทั่วไป แตในขณะเดียวกันก็ทําใหตอง
ตกอยูภายใตการกํากับดูแลขององคกรของรัฐตามที่กําหนดในกฎหมายจัดตั้ง
ประการที่ ส าม องค การมหาชนมี ภ ารกิ จในการดํ าเนิ นกิ จการที่ เป นบริ การ
สาธารณะเฉพาะดานที่มีขอบเขตจํากั ด กลาวคือ จะมีอํานาจหนาที่เฉพาะในกิจกรรมที่ได
กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งเทานั้น โดยเมื่อรัฐมอบภารกิจใดใหองคการมหาชนแลวจะตองถือ
วาภารกิจนั้นเปนภารกิจที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับองคการมหาชนนั้น องคกรใน
ภาคมหาชนอื่นยอมไมมีอํานาจกาวลวงไปปฏิบัติภารกิจดังกลาวไดอีก
องคการมหาชนที่จัดตั้งขึน้ ตามพระราชบัญญัติไดแก กองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดตั้ง
โดยพระราชบัญญัติสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จัดตั้งโดย
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ จัดตั้ง
โดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 องคการเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน จัดตั้งโดยพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540
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สวนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่มีลักษณะเปน “มหาวิทยาลัยใน
กํ ากั บของรั ฐ” เช น มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ ร นารี มหาวิ ทยาลั ย มหิ ดล จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนตน ซึ่งอยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
องค การมหาชนที่ ตั้ งขึ้ น ตามพระราชกฤษฎี กาโดยอาศั ย อํ า นาจตามความใน
พระราชบั ญญั ติ องค การมหาชน พ.ศ. 2542 เช น สํ านั กงานปฏิ รู ปการศึ กษา สํ านั กงาน
สนับสนุ นการสรางเสริมสุ ขภาพ สถาบันพัฒนาองค กรชุ มชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ
โรงพยาบาลบานแพว สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปนตน
หนวยงานอื่นของรัฐประเภทที่สอง: หนวยงานอิสระของรัฐ
หน ว ยงานอิ ส ระของรั ฐเป นหน ว ยงานของรั ฐ ที่ กํ า หนดตามรั ฐ ธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทยโดยใหตราเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
จัดตั้งขึ้นเพื่อใหทาํ หนาที่เปนหนวยธุรการของศาลตางๆ องคกรของรัฐที่เปนอิสระ และรัฐสภา
เช น สํ านั กงานศาลปกครองอยู ในการบั งคั บบั ญชาของประธานศาลปกครอง สํ านั กงาน
ผูตรวจการแผนดินอยูในการบังคับบัญชาของประธานผูตรวจการแผนดิน สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติอยูใ นการบังคับบัญชาของประธานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ต สํ า นั กงานตรวจเงิ นแผ นดิ น อยู ในการบั งคั บบั ญชาของประธาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
1.2.4 หนวยงานที่ได รับมอบหมายใหใช อํานาจทางปกครองหรือให ดําเนิ น
กิจการทางปกครอง
องคการเอกชนที่ไมไดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานของรัฐ หรือเปนรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือโดยพระราชกฤษฎีกา แตเปนองคการเอกชนที่กฎหมาย
มอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจกรรมทางปกครอง
การใชอํานาจทางปกครองเปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มี
คาบังคับเสมอพระราชบัญญัติ เพื่อกอใหเกิดผลทางกฎหมายอันเปนการกอ เปลี่ยนแปลง โอน
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาทีข่ องบุคคลคนนั้นหรือบุคคลคณะ
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นั้น และบุคคลหรือคณะบุคคลที่เปนคูกรณีในนิติสัมพันธที่ไดรับผลไมจําตองใหความยินยอม
แตอยางใด
การใชอํานาจทางปกครอง ซึ่งโดยปกติสงวนไวสําหรับรัฐหรือหนวยงานของรัฐเทานั้น
เนื่องจากเปนการใชอํานาจของผูปกครองที่อยูในฐานะที่เหนือกวา ซึ่งหนวยงานของรัฐยอมใช
อํานาจทางปกครองไดเองตามที่กฎหมายกําหนดไว
ตรงกันขาม เอกชนที่มีความสัมพันธเทาเทียมกันตามกฎหมาย เอกชนผูหนึ่งผูใดจึง
ไมสามารถใชอํานาจในฐานะที่เหนือกวากระทําการใหเอกชนอื่นเสียหายโดยปราศจากความ
ยินยอมของเอกชนนั้น ความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนยอมเปนไปตามเจตจํานงระหวาง
คูกรณีภายใตสิทธิเสรีภาพที่เสมอกัน
การที่องคกรเอกชนไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการ
ทางปกครอง จึงถือวาเปนการใชอํานาจปกครองที่ทําใหองคกรเอกชนมีฐานะเปนหนวยงานทาง
ปกครองที่ใชอํานาจตามที่กฎหมายมอบหมายตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 อยางไรก็ตาม องคกรเอกชนนั้นยังมีฐานะเปน
องคกรเอกชนอยู หากองคกรเอกชนนั้นมิไดใชอํานาจทางปกครององคกรนั้นก็มิไดมฐี านะเปน
หนวยงานของทางปกครองแตอยางใด
องคกรเอกชนที่ถือวาเปนหนวยงานทางปกครองเพราะไดรับมอบหมายใหใชอํานาจ
ทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครองอาจแบงเปน 2 ประเภทสําคัญคือ องคกรวิชาชีพ
และองคกรเอกชนที่ไมไดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มิได
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือโดยพระราชกฤษฎีกาที่ ไดรับมอบหมายใหใช อํานาจทาง
ปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง
ประเภทที่หนึ่ง องคกรวิชาชีพ
เนื่ องจากการประกอบอาชี พซึ่ งต องนํ าความรู จากการศึ กษาอบรมใช ที่ เรี ยกว า
“วิชาชีพ” ทําใหรัฐจําเปนตองเขาไปควบคุม ตรวจสอบ รวมทั้งสงเสริมเพื่อใหการประกอบ
วิชาชี พนั้ นเป นไปตามมาตรฐานอั นเปนการคุมครองประโยชน สาธารณะดวยการกํ าหนด
มาตรฐานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และมารยาทของผูประกอบวิชาชีพ เชน การกําหนด
คุ ณสมบั ติ เ ฉพาะสํ าหรั บผู ป ระกอบวิ ชาชี พ การให ยื่ นคํ า ขอประกอบวิ ชาชี พ การให ผู มี
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พฤติกรรมไมเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพหยุดหรือเลิกประกอบวิชาชีพนั้น เปนตน ทั้งนี้
เพื่อควบคุมมิใหมีการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไมมีความรูความสามารถ อัน
กอใหเกิดภัยและความเสียหายแกประชาชน อยางไรก็ตาม เมื่อมีผูประกอบวิชาชีพในแตละ
วิชาชีพมากขึ้น ทั้งในเรื่องจํานวนวิชาชีพและจํานวนผูประกอบวิชาชีพ รัฐจึงเห็นควรจัดใหมี
องคกรที่มาจากผูประกอบวิชาชีพเดียวกัน ทําหนาที่ควบคุม ตรวจสอบ รวมทั้งสงเสริมการ
ประกอบวิชาชีพแทนรัฐ โดยใหองคกรดังกล าวเปนศูนยส งเสริมความรูและพั ฒนาส งเสริ ม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพมีคุณภาพและมาตรฐาน แตยังคงอยู
ภายใตการกํากับดูแลจากรัฐหรือฝายปกครองที่เกี่ยวของ โดยเรียกองคกรเหลานี้วา “องคกร
วิชาชีพ” ซึ่งมีรูปแบบ 2 ลักษณะ คือ
1) องคกรวิชาชีพที่ มีลักษณะเป นคณะบุคคลที่ ไมมีฐานะเป นนิติ บุคคล โดยมี
“คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ” ที่มาจากการแตงตั้งของฝายปกครอง
2) องคกรวิชาชีพที่มีลักษณะเปน “สภาวิชาชีพ” มีฐานะเปนนิติบุคคลเอกเทศ โดย
องคประกอบขององคกรมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกผูประกอบวิชาชีพนั้นๆ
แมวาองคกรวิชาชีพนั้นจะเปนเพียงหนวยงานเอกชน แตในการใชอํานาจแทนรัฐของ
องคกรวิชาชีพนั้น ยอมถือไดวาเปนการใชอํานาจทางปกครอง ซึ่งมีผลเทากับเปนการกระทํา
ของรัฐ จึงทําใหองคกรวิชาชีพเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองอันถือ
เป นหน วยงานทางปกครองตามมาตรา 3 แห งพระราชบั ญญั ติ จัดตั้ งศาลปกครองและวิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ จะตองเปนกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการใช
อํานาจดังกลาวไวอยางชัดเจนในปจจุบันหนวยงานเอกชนหลายแหงที่ไดรับมอบหมายใหใช
อํ า นาจทางปกครองซึ่ งเป นองค กรวิ ชาชี พ เช น แพทยสภา จั ด ตั้ งโดยมาตรา 6 แห ง
พระราชบั ญญั ติวิ ชาชี พเวชกรรม พ.ศ. 2525 สภาการพยาบาล จั ดตั้ งโดยมาตรา 6 แห ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 ทันตแพทยสภา จัดตั้งโดย
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 เปนตน
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องคกรประเภทที่สอง องคกรเอกชนที่ไมไดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานของ
รัฐ หรื อรั ฐวิสาหกิ จที่ มิได จัดตั้ งขึ้ นโดยพระราชบั ญญั ติ หรื อโดยพระราชกฤษฎี กาที่ ได รั บ
มอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง
โดยทั่ วไปแลวบริ การสาธารณะทางปกครองถู กจั ดทําโดยนิ ติ บุคคลในกฎหมาย
มหาชนต อมาเมื่อรัฐมีภารกิ จมากขึ้น กิ จกรรมที่ไมเกี่ยวข องกับการใช อํานาจรั ฐ และเป น
กิจกรรมที่ตองใชเงินลงทุนมาก หรือเปนกิจกรรมที่ตองใชบุคลากรที่มีความชํานาญเปนพิเศษ
จึงเกิดการมอบหมายเอกชนใหจัดบริการสาธารณะตามความพรอมเปนผูจัดทําแทนรัฐ การให
เอกชนดําเนินการแทนในการผลิตหรือบริการแทนรัฐและขายใหแก ผูบริโภค โดยผูบริโภค
จะตองจายคาบริการตามที่กําหนด
การมอบหมายให หน วยงานหรื อองคกรอื่ นที่ ไมใชส วนราชการดํ าเนินกิ จการทาง
ปกครองสามารถกระทําไดมี 2 ลักษณะ คือ การมอบหมายฝายเดียว และการมอบหมายโดย
สัญญา
การมอบหมายใหดาํ เนินกิจการทางปกครองฝายเดียว เปนกรณีที่ฝายนิติบัญญัติออก
กฎหมายมอบใหเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยหรือประเภทบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไปจัดทํานิติกรรมทางปกครองฝายเดียวในรูปของการอนุญาต
ก็ได
กรณีที่กฎหมายระดับพระราชบัญญัติมอบหมายใหเอกชนเปนผูดําเนินการ เชน
1) โรงเรียนเอกชน (สถานศึกษาหรือสถานทีท่ ี่บุคคลจัดการใหการศึกษาในระดับ
ที่ต่ํากวาขั้นปริญญาตรีไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการทางปกครองเกี่ยวกับการสอนและ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525
2) สํานักงานชางรังวัดเอกชน ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการทางปกครอง
เกี่ยวกับการรังวัดที่ดนิ ทีม่ ีโฉนดที่ดนิ เพื่อการสอบเขต แบงแยก หรือรวมที่ดินหลายแปลง เขา
เปนแปลงเดียวกันตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 ชางรังวัด
เอกชนและคนงานของชางรังวัดเอกชนมีสิทธิเขาไปในที่ดินของบุคคลอื่นในเวลาระหวางพระ
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก มีสิทธิเคลื่อนยาย ถอดถอน หรือจัดทําหลักหมายเขตที่ดิน และ
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ในกรณีจําเปนอาจขุดดิน ตัดรากกิ่งไม หรือกระทําการอยางอืน่ แกสิ่งที่กีดขวาง ตอการรังวัดใน
ที่ดินที่ทําการรังวัดหรือในที่ดินขางเคียงได ตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
3) ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ไดรับมอบหมายใหดําเนิน
กิ จการทางปกครองเกี่ ย วกั บการตรวจสภาพรถ การวิ นิ จฉั ยผลการตรวจสภาพรถ ตาม
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 37) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 และ
ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2547
กรณีที่มอบหมายใหรฐั วิสาหกิจประเภทบริษทั จํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยหรือประเภทบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 เปนผูดําเนินการ เชน
1) บริษัท ขนสง จํากัด ไดรับมอบหมายใหดาํ เนินกิจการทางปกครองเกี่ยวกับการ
บริการสาธารณะดานการคมนาคมและการขนสงของประเทศ
2) บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการ
ทางปกครองเกี่ยวกับการควบคุมการจราจรทางอากาศและการใหบริการสื่อการบิน
3) บริษัทไปรษณีย ไทย จํากัด ไดรั บมอบหมายใหดํ าเนินกิจการทางปกครอง
เกี่ยวกับกิจการไปรษณีย
4) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการ
ทางปกครองเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม
การมอบหมายโดยสัญญา เปนกรณีที่ฝายปกครองตกลงทําสัญญากับเอกชนเพื่อมอบ
ใหเอกชนดําเนินกิจการทางปกครอง ซึ่งโดยทั่วไป ไดแก กิจการที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและ
สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท การคมนาคม เปนตน
เนื่ องจากพระราชบั ญญั ติความรับผิดทางละเมิดของเจ าหนาที่ พ.ศ. 2539 ไม ได
บัญญัติองคการมหาชน เหตุผลเพราะพระราชบัญญัติความรั บผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
บัญญัติในป พ.ศ. 2539 แตพระราชบัญญัติองคการมหาชนบัญญัติในป พ.ศ. 2542 ซึ่งหลัง
กวา ดวยเหตุนี้ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 จึงไมกลาวถึง
องคการมหาชนไวโดยตรง ตองพิจารณาวา หนวยงานนั้นอยูในขอบเขตตามนิยามตรงนี้หรือไม
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เปนกระทรวง ทบวง กรม หรือหน วยงานที่ไดชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมหรือไม เป น
จังหวัด อําเภอ เปนภูมิภาค เปนทองถิ่นหรือไม รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกาเทานั้น ไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตาม ป.พ.พ. ไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่
จัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี สําหรับรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ก็คือพระราช
กฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ.
2496 สวนรัฐวิ สาหกิ จที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญั ติ รวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวามิใชหนวยงานทางปกครอง
การพิจารณาวาหนวยงานใดเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการทาง
ปกครองนั้ น ตองพิจารณาอํานาจหน าที่ ของหนวยงานนั้ นเปนสําคัญวาเปนหน วยงานที่ มี
อํานาจหนาที่ และใชอํ านาจทางปกครองหรือไม เนื่องจากการดํ าเนิ นกิ จการทางปกครอง
บางอยาง รัฐกระทําในฐานะที่เทาเทียมกับเอกชน
หนวยงานของรัฐอื่นหรือองคกรเอกชนอื่นที่ไมเขาลักษณะของคํานิยาม หนวยงาน
ทางปกครอง ก็ไมอาจที่จะถือวา “คูกรณี” ที่จะถูกฟองหรือเปนผูฟองในคดีปกครองตอศาล
ปกครองได ตามแนววินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเปนการตีความคํานิยามหนวยงานทาง
ปกครอง โดยพิจารณาลักษณะของการจัดตั้งและการใชอํานาจวา ถาหากมิไดจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่ คาบังคั บเทากับพระราชบัญญัติ หรือจัดตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกา และมิไดใชอํานาจปกครอง ก็ไมถือวาเปน “หนวยงานทางปกครอง”
กรณีที่ไมถือวาเปน “หนวยงานทางปกครอง” ไดแก องคกรเอกชนที่จดทะเบียนเปน
นิติบุคคลตามกฎหมาย เชน
สหกรณ เปนคณะบุ คคลซึ่ งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชน ทางเศรษฐกิ จและ
สังคม โดยช วยตนเองและช วยเหลือซึ่ งกั นและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบั ญญั ติ
สหกรณ พ.ศ. 2542
สมาคม เปนการรวมตั วกันของบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่ อ
กระทําการใด ๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกันและมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปน
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กัน และยื่ นคํ าขอจดทะเบี ยนเป นหนั งสื อต อนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย
มูลนิธิ เปนทรัพยสินที่จัดสรรไวโดยเฉพาะเพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ
วิ ท ยาศาสตร วรรณคดี การศึ กษาหรื อเพื่ อ สาธารณประโยชน อ ย า งอื่ น โดยมิ ได มุงหา
ผลประโยชนมาแบงปนกัน และจดทะเบียนต อนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย
บริษัทจํากัดที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมหาชนจํากัด
ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 แตมิไดใชอํานาจปกครอง
นิติบุคคลอาคารชุดที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 นิติบุคคล
หมูบานจัดสรร ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
2. องคกรฝายปกครองกับภารกิจการจัดบริการสาธารณะ
แตเดิมการจัดบริการสาธารณะโดยสวนใหญเปนหนาที่ของรัฐ แตเมื่อสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป รัฐสามารถมอบหมายใหเอกชนดําเนินการจัดทําภารกิจของรัฐในการ
บริ การสาธารณะแทนรั ฐ รั ฐเข า ไปควบคุ ม กํ ากั บ ดู แ ลการดํ า เนิ นงานขององค กรที่ มา
ดําเนินการแทน คือ การจัดทําภารกิจของรัฐในรูปแบบราชการ การจัดทําภารกิจของรัฐใน
รูปแบบรัฐวิสาหกิจและการจัดทําภารกิจของรัฐในรูปแบบองคการมหาชน (สิทธิกร ศักดิ์แสง
2554) ดังนี้
2.1 บริการสาธารณะโดยสวนราชการ
การดําเนินการจัดทําภารกิจของรัฐในรูปแบบราชการ ฝายปกครองเปนผูจัดทําเองโดย
ใชองคการหรือหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐเปนผูดําเนินการ ในการบริการสาธารณะ
ดังกลาวจําเปนตองใชอํานาจบังคับบัญชาฝายเดียวตอประชาชนเพื่อใหภารกิจของรัฐบรรลุผล
ดังนั้น ในการดําเนินงานจึงตองมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน มีการจัดลําดับชั้นการ
บังคับบัญชากันตามความเหมาะสม
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2.1.1 การจัดทําบริการสาธารณะโดยราชการสวนกลาง
แนวทางการดําเนินการของกรมหรือหนวยงานตามพันธกิจและภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิต และบรรลุเปาหมายการใหบริการของกรม บริการสาธารณะ
สวนใหญที่จัดทําโดยราชการสวนกลางจะเปนภารกิจที่สําคัญและมีผลตอการดํารงอยูของรัฐ
และเกี่ยวของกับประโยชนสวนรวม เชน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การ
ปองกันประเทศ ความยุติธรรม การสาธารณสุข การปองกันสาธารณภัย เปนตน
2.1.2 การจัดทําบริการสาธารณะโดยสวนราชการสวนภูมิภาค
การบริการสาธารณะที่จัดโดยราชการสวนภูมิภาค ไดแก บริการสาธารณะที่อยูใน
อํานาจของสวนกลางที่แบงออกไปใหตามเขตการปกครองตางๆ ของประเทศเพื่อสนองความ
ตองการของประชาชนในสวนภูมิภาค โดยมีเจาหนาที่ของสวนกลางไปควบคุมดูแลภายใตการ
บังคับบัญชาจากสวนกลาง
2.2 บริการสาธารณะโดยรัฐวิสาหกิจ
ภารกิจของรัฐกับการบริการสาธารณะโดยรัฐในรูปแบบรั ฐวิสาหกิจนั้ นเปนภารกิ จ
ในทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐจําเปนตองเขามารับผิดชอบตามการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิ จภายหลังการปฏิวั ติอุ ตสาหกรรม ซึ่ งภารกิ จเหลานี้ ไดแก การจัดหาแหล ง
วัตถุดิบและพลังงานที่เพียงพอในทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม รวมไปถึงการจัดระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อรองรับการขยายตัวของพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
โดยที่สภาพการดําเนินการกิจการดังกลาว มีลักษณะของการตกลงดวยความสมัครใจที่จะเขา
ซื้อขายหรือรับบริการที่รัฐจัดทําขึ้น เชนเดียวกับที่เอกชนปฏิบัติตอกันในทางพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม ซึ่งแตกตางไปจากบริการสาธารณะที่สวนราชการเปนผูรับผิดชอบซึ่งรัฐจะใช
อํานาจบังคับฝายเดียวกับเอกชน ดังนั้น รัฐจึงไดจัดระบบองคการภาครัฐขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งคือ
“รัฐวิสาหกิจ” (public enterprise) เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําภารกิจของรัฐ เชน รถไฟ ประปา
ไฟฟา การขนสง โดยรัฐวิสาหกิจจะมีการบริหารงานที่เปนอิสระ มีการดําเนินงานที่มีความ
ยืดหยุน และมีความคลองตัวในการตัดสินใจในเชิงพาณิชยภายใตการกํากับตรวจสอบจาก
องคการของรัฐ
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2.3 การบริการสาธารณะโดยองคการมหาชน
ภารกิจของรั ฐกั บการบริ การสาธารณะโดยรัฐในรู ปแบบองค การมหาชนนั้ น เป น
ลักษณะใหบริการเฉพาะดานที่ตองการความคลองตัวในการดําเนินงานสูง ความเปนอิสระใน
การตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและเปนภารกิจที่ตองการความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดําเนินงานสูง ไดแก ดานการศึกษา อบรม การวิจัยและการคนควาทางวิชาการระดับสูง
หรือการดําเนินภารกิจที่มีเทคนิควิธีการเฉพาะแตกตางไปจากงานราชการทั่วไป และโดยที่
บริ การสาธารณะนั้ น ไม ได เ ป น กิ จกรรมทางด านในทางพาณิ ชยกรรมและอุ ต สาหกรรม
เชนเดียวกับการบริการสาธารณะที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยู ดังนั้น รัฐจึงไดจัดระบบองคการ
ของรัฐขึ้นมาใหมที่ มิใชส วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ เรี ยกวา “องคการมหาชน” (public
organization) เพื่อทําหนาที่ปฏิบัติภารกิจที่มีความคลองตัวในการดําเนินการ โดยมีสายการ
บังคับบัญชาที่สั้นและมีองคการบริหารที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจเรื่องตางๆ
2.4 บริการสาธารณะโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บริการสาธารณะที่จัดทําโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก บริการสาธารณะบาง
ประเภททีส่ วนกลางมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดทําเอง เพื่อสนองความตองการ
ของประชาชนในเขตทองถิ่นนั้น การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
คํานึงถึงขอบเขตของพื้นที่เปนหลัก กลาวคือ แตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นมุงเนนที่จะ
บริหารงานเฉพาะในพื้นที่ของตน ภายใตแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ในขอบเขตที่ตนรับผิดชอบ
เปนหลัก องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําบริการสาธารณะมีดังนี้
2.4.1 องคการบริหารสวนตําบล หรือ อบต.
อบต. มีภารกิ จจัดทํ าบริการสาธารณะตาม “พระราชบั ญญั ติ สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537” ตามมาตรา 67 ซึ่งมีอยู 9 เรื่องรวมกับภาระหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 ตามมาตรา 16 ซึ่งมีอยู 31 เรื่อง ซึ่งรวมทั้งสิ้นองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน มี
ภาระหนาที่ในการที่จะตองจัดทําบริการสาธารณะทั้งสิ้น 40 เรื่อง
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2.4.2 เทศบาล
เทศบาลเป น หน ว ยการปกครองท อ งถิ่ น รู ป หนึ่ ง ของไทย ป จ จุ บั น มี
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เปนกฎหมายแมบท กําหนดใหมีฐานะเปนนิติบุคคลทั้งนี้
เทศบาลแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1) เทศบาลตําบล มีภารกิจจัดทําบริการสาธารณะรวม 9 เรื่อง
2) เทศบาลเมือง มีภารกิจจัดทําบริการสาธารณะรวม 8 เรื่อง
3) เทศบาลนคร มีภารกิจจัดทําบริการสาธารณะรวม 8 เรื่อง
จากภารกิ จตามพระราชบั ญญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 ข างต น ประกอบกั บ
ภาระหนาที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 ซึ่งมีอยู 31 ประการ ซึ่งรวมทั้งหมดแลว เทศบาลตําบล มี
ภาระหนาที่ในการที่จะตองจัดทําบริการสาธารณะรวม 40 เรื่อง เทศบาลเมือง มีภารกิจ 39
เรื่อง และเทศบาลนครมีภารกิจ 39 เรื่อง
2.4.3 เมืองพัทยา
เมืองพัทยามีภารกิจจัดทําบริการสาธารณะตาม “พระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการเมื องพั ท ยา พ.ศ. 2542” มาตรา 62 ซึ่ งมี อ ยู 14 เรื่ อ งประกอบกั บ
ภาระหนาที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
ส วนท องถิ่ น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 ซึ่ งมี อยู 31 เรื่ อง ซึ่ งรวมแล วเมื อ งพั ทยามี
ภาระหนาที่ในการที่จะตองจัดทําบริการสาธารณะรวม 45 เรื่อง
2.4.4 องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ อบจ.
อบจ. มีภารกิจจัดทําบริการสาธารณะตาม “พระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540” มาตรา 45 ซึ่งมีอยู 9 เรื่อง รวมกับกับภาระหนาที่ตามพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 17 ซึ่ง
มีอยู 29 เรื่อง ซึ่งรวมทั้งหมดแลว องคการบริหารสวนจังหวัด ในปจจุบัน มีภาระหนาที่ในการ
ที่จะตองจัดทําบริการสาธารณะทั้งสิ้น 38 เรื่องตามลําดับ
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2.4.5 กรุงเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร หรื อ กทม. มี ภ ารกิ จจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะตาม
“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528” ซึ่งมีอยู 27 เรื่อง
ประกอบกับภาระหนาที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 18 ซึ่งเมื่อนับรวมกับภาระหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 60 เรื่อง รวมแลวกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ใน
การจัดทําบริการสาธารณะรวม 87 เรื่อง
จากภารกิจขางตน เห็นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายมีภารกิจ
แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูตามขนาดขององคกรที่บัญญัติตามกฎหมาย
2.5 บริการสาธารณะโดยภาคเอกชน
การจัดบริการสาธารณะนั้นบางกรณีตองใชเงินลงทุนสูง และรัฐเองไมสามารถ
จัดทําบริการสาธารณะสนองความตองการของประชาชนไดทั้งหมดอยางทั่วถึง เนื่องจาก
ขาดคน องค ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ และเงิ น ทุ นที่ จ ะดํ า เนิ น การ เมื่ อ เอกชนมี
ความสามารถจัดทํา รัฐก็สามารถมอบหมายใหเอกชนนําไปจัดทําไดโดยอยูภายใตกํากับ
กําดูแลโดยรัฐ การบริการสาธารณะที่รัฐสามารถมอบหมายใหเอกชนดําเนินการนั้นจะตอง
เปนภารกิจที่ไมเกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศและไมเกี่ยวของกับภารกิจหนาที่
หลักของรัฐ
วิธีการมอบหมายใหเอกชนดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ สามารถทําได 2
วิธีดวยกันคือ การใหผูกขาดและการใหสัมปทาน ดังนี้
2.5.1 การใหผูกขาด
การใหผูกขาดนั้ นได แก การที่ ฝายปกครองใหสิทธิ พิเศษแกเอกชนที่จะ
จัดทําบริการสาธารณะบางอยางไดแตเพียงผูเดียวในระยะเวลาหนึ่ง ผูไดรับการผูกขาด
ตองจายเงินคาสิทธิจํานวนหนึ่งใหแกรัฐเปนการตอบแทนสิทธิที่ไดรับผูกขาด
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2.5.2 การใหสัมปทาน
การใหสัมปทานนั้นเปนวิธีการที่ฝายปกครองมอบหมายใหเอกชนมีสิทธิ
จัดทําบริการสาธารณะอยางใดอยางหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนดดวยทุนและดวยความ
เสี่ ยงภัยของตนเอง โดยฝายปกครองไมไดจายเงิ นค าจ างให แก ผูรั บสั มปทาน แต ให
ผลประโยชนแกผูรับสัมปทานเปนการตอบแทนดวยการใหสิทธิที่จะเรียกเก็บคาบริการ
หรือคาตอบแทนจากผูร ับบริการหรือผูใชประโยชนในกิจการนั้น การใหสัมปทานบริการ
สาธารณะนั้นไมจําเปนตองใหสทิ ธิแกผูรับสัมปทานไดแตเพียงผูเดียว อาจใหสัมปทานแก
บุคคลหลายๆ คนพรอมกันก็ได เพราะบริการสาธารณะที่ใหสัมปทานนั้นเปนกิจการที่
จําเปนแกประชาชน เชน กิจการสาธารณูปโภค เปนตน มิไดเปนกิจการที่จัดทําเพื่อหา
รายไดใหแกรัฐเหมือนกิจการที่ใหผูกขาด ดวยเหตุนี้ในบางกรณี รัฐจึงอาจใหเงินอุดหนุน
หรือเงินกู เพื่อใหเอกชนรับสัมปทานไปจัดทําแทน โดยรัฐไมตองลงทุนจัดทําเอง
2.6 บริการโดยองคกรภาคประชาสังคม
จากการทบทวนแผนการบริหารราชการแผนดินรวม 4 ฉบับ คือ 1) ฉบับ พ.ศ. 25482551 สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 2) ฉบับ พ.ศ. 2551-2554 สมัยรัฐบาลนายสมัคร
สุนทรเวช 3) ฉบับ พ.ศ. 2552-2554 สมัยรัฐบาลนายสมชาย วงศสวัสดิ์ และ 4) ฉบับ พ.ศ.
2552-2554 สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยแผน ฯ ดังกลาวทั้ง 4 ฉบับมีสาระเกี่ยวของกับ
การบริหารรัฐกิจรวมคลายคลึงกัน เพียงแตระดับการมีสวนรวมอาจแตกตางกัน
ในแผนการบริหารราชการแผนดินทั้ง 4 ฉบับ พบวา 1) มีการกําหนดการมีสวนรวม
ของภาคสวนตาง ๆ ในการดําเนินงานตามนโยบายดานตาง ๆ คอนขางหลากหลาย ไดแก
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และนโยบายความ
มั่นคง โดยแตละนโยบายจะมีการกําหนดกลยุทธรองรับ รวมทั้งระบุวาจะใหภาคสวนใดบางมี
สวนร วม อยางไรก็ดี แผนทั้ง 4 ฉบั บไมมีการกลาวถึงการดําเนินงานในลักษณะภาคีรวม
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในดานโครงสรางพื้นฐานหรือโครงการขนาดใหญ ซึ่ง
เปนภารกิจที่รัฐมักจะไมไดดําเนินการเอง แตการบริหารรัฐกิจซึ่งตองอาศัยความรวมมือจาก
ภาคสวนอื่นมีอยูจํานวนมาก (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน และ สุขยืน เทพทอง 2552)
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เนื่องจากการอาศัยกลไกภาครัฐจัดบริการสาธารณะดานตางๆ แกประชาชนโดยตรง
เริ่มไมไดรับความสนใจในทางปฏิบัติ ประกอบกับการแสดงบทบาทของภาคธุรกิจ และภาค
ประชาสังคมมีควบคูกันมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น กลุมพลเมืองและกลุมผูมีสวนไดเสียในนโยบาย
สาธารณะรวมกันขับเคลื่อนกิจการสาธารณะใหสาํ เร็จ และสามารถทํางานที่กอใหเกิดประโยชน
และคุณคาตอสาธารณะและสังคมได ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่รัฐตองทํางานรวมมือกับภาค
ประชาสังคม
องคกรสวนรวมที่ไมใชของภาครัฐและไมใชภาคเอกชน มีชื่อเรียกแตกตางกันในหลาย
ประเทศ อาทิ องคกรภาคสวนที่สาม (third sector) ภาคสวนที่ไมแสวงหากําไร (non-profit
sector) องคกรภาคสวนที่ไมเปนทางการ (non-statutory sector)องคกรภาคสวนที่ไมใชรั ฐ
(non-government sector) องคกรภาคอาสาสมัครและชุ มชน (voluntary and community
sector)
ประเภทขององคกรภาคประชาสังคม
ดําเนินกิจการในการปฏิเสธ หรือคัดคาน หรือกดดันภาครัฐ ไดแก
1. กลุมหรือเครือขายเคลื่อนไหว รณรงค ประเด็นสาธารณะ (Advocacy group or
network)
2. องคกรระดับรากหญา เชน กลุมหรือองคกรที่อนุรักษความเปนชุมชน ทองถิ่น
ดั้ งเดิ ม และปฏิ เ สธการพั ฒ นาจากภายนอก (Grassroot development
organizations)
3. องคกรพัฒนาเอกชน (Non-government organizations) ที่มุงปฏิเสธหรือตอตาน
การพัฒนาภาครัฐ
ดําเนินกิจกรรมคูขนานหรือรวมมือกับภาครัฐ
1. สหภาพ สมาคมวิชาชีพ และสมาคมธุรกิจ (Union, business and professesional
organiazations)
2. องคกรจัดทําสาธารณกุศลแบบไมแสวงหาผลกําไร(Non-profit service providers)
เชน ศูนยดูแลคนชรา ศูนยดูแลเด็กออนในชุมชน บานเด็กกําพรา
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3. กิจการเพื่อสังคม (Social enterprise)
4. องคกรจั ดสวัสดิการและบรรเทาทุ กข (Relief and welefare agencies) เช น
มูลนิธิสาธารณกุศล
5. องคกรชุมชน (Community based or grassroots associations)
6. องคกรอาสาสมัคร (Voluntary organization)
7. กลุมทางสังคม (Social clubs) เชน ชมรม สมาคม
3. เจาหนาที่
ในสวนนี้ ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับเจาหนาที่ประเภทของ
เจาหนาที่และเจาหนาที่ในงานสาธารณสุข ดังนี้
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับเจาหนาที่
การจั ด บริ การสาธารณะเพื่ อสนองความต อ งการของส ว นรวมที่ มักเรี ย กกั นว า
"ประโยชนสาธารณะ" หรือ "ประโยชนสวนรวม" ไมวาในระดับชาติหรือระดับทองถิ่นนั้นจะ
หยุดชะงักไมได ตองมีความตอเนื่องหลักนี้มีผลตอบุคคล 3 กลุมที่เกี่ยวของ คือ (โภคิน พลกุล
2548)
1) ผูมีหนาที่รับผิดชอบจัดทํา จะตองควบคุมดูแลใหบริการสาธารณะดําเนินไปอยู
ตลอดเวลา มิเชนนั้นจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น หากมีการหยุดชะงัก เชน
โรคติดตอที่มีการแพรระบาดออกไปในวงกวาง ซึ่งตองมีเจาหนาที่จัดการปองกันความเสียหาย
หรือเจาหนาทีจ่ ราจรจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายในอุบัติเหตุรถชนกัน เพราะสัญญาณไฟ
จราจรเสียหายและไมจัดการแกไขหรือหาวิธีปองกันในระหวางนั้น
2) เจาหนาที่ของฝายปกครอง จะนัดหยุดงานไมไดโดยเฉพาะงานบริการสาธารณสุข
3) คูสัญญาที่เป นเอกชน ในสัญญาทางปกครองที่มีวัตถุ แหงสัญญาเปนการจัดทํ า
บริการสาธารณะ จะตองปฏิบัติตามสัญญาตลอดไป หากคูสัญญาที่เปนเอกชนตองประสบ
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัตติ ามสัญญา ซึ่งปญหาอุปสรรคนี้เกิดจากเหตุที่ไมอาจคาดหมายได
ฝายปกครองจะตองชวยเอกชนใหจัดทําบริการสาธารณะตอไป เชน ดวยการเพิ่มคาตอบแทน
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และคูสัญญาที่เปนเอกชนจะอาศัยหลักตางตอบแทนในกฎหมายแพงดวยการไมยอมชําระหนี้
จนกวาฝายปกครองจะชําระหนี้คือปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญากอนไมได เอกชนคูสัญญามี
หนาที่ตองปฏิบัติตามสัญญาตอไปและเรียกคาเสียหายจากฝายปกครองแทน
เนื่ องจากมี คําหลายคําที่คนทั่วไปใช ปนกัน เช น รัฐบาล เจาหน าที่ รัฐ พนั กงาน
เจาหนาที่ เจาพนักงาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2550) จึงไดใหความสําคัญกับคํา
เหลานี้ จนไดเขียนบรรยายไวในคูมือการยกรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย กลาวคือ
คําวา “รัฐบาล” ใชในกรณี ที่ประสงคใหมีความหมายในลักษณะการปกครองแหงรัฐ
รัฐในฐานะที่เปนตัวแทนของประเทศ หรือคณะบุคคลซึ่งปกครองประเทศ หรือคณะรัฐมนตรีใน
ฐานะที่ บ ริ ห ารกิ จ การในนามรั ฐ แต ใ นกรณี ที่ ป ระสงค จ ะให ห มายถึ ง คณะบุ ค คลซึ่ ง
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งโดยไดรับความไววางใจจากสภาผูแทนราษฎรใหบริหารประเทศ
ควรใชคณะรัฐมนตรี
คําวา “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูไดรับแตงตัง้ จากผูมีอาํ นาจตามกฎหมาย
เฉพาะเรื่องใหมีหนาที่ปฏิบัติการตามกฎหมายนั้น ในกรณีที่กฎหมายนั้นตองการใหเจาหนาที่
มีอํานาจปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง อันเปนการนอกเหนือจากอํานาจทั่วไปที่เจาหนาที่ผู
นั้นมีอยู
คําวา “เจ าหน าที่” หมายความว า ผู มีหน าที่ปฏิบัติงานในองคกรนั้ น ๆ เป นการ
ทั่วไป
3.2 ประเภทของเจาหนาที่
องคกรเจาหนาที่มี 2 ประเภท ไดแก องคกรเดี่ยว หมายถึงเปนการใชอํานาจของ
องคกรเจาหนาที่โดยเจาหนาที่คนใดคนหนึ่ง กับ องคกรกลุม หมายถึงเปนการใชอํานาจของ
องคกรเจาหนาที่โดยผานกลุมบุคคลหรือที่เรียกวา “คณะกรรมการ” ซึ่งในกฎหมายวาดวยวิธี
ปฏิ บัติ ราชการทางปกครองนี้ ก็ได กําหนดขั้ นตอนวิ ธี การของการกระทํ าการขององค กร
เจาหนาที่ประเภท “คณะกรรมการ” ไว เชน การประชุม องคประชุม มติของที่ประชุม เปนตน
(หมวด 5 คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง)
โดยปกติเจาหน าที่ ของรั ฐจะกระทําการต างๆ แทนรั ฐในนามของรั ฐ และจะไดรั บ
ผลตอบแทนจากความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ แตความ

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 101

รับผิดชอบของรัฐนั้นมีอยูจํานวนมาก และมีความซับซอนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการบริหารงาน
ของรัฐยังเปนภารกิจที่ตองอาศัยความรูและการตัดสินใจที่ละเอียดออน การตัดสินใจผิดพลาด
จึงอาจเกิดขึ้นไดกับเจาหนาที่ทุกคนในสภาพการทํางานที่ตองอาศัยความรูทางเทคนิคสูง ซึ่ง
ความรับผิดชอบในการนี้ มิใชอยูที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของรัฐเพียงฝายเดียว แตยัง
ขึ้นอยูกับระบบการบริ หารโดยรวม ซึ่ งการจั ดวางระบบการบริ หารเปนเรื่องของผู บริ หาร
ระดับสูง และอาจเปนกรณีที่หนวยราชการหลายหนวยตองศึกษาพิจารณาปญหารวมกันก็ได
ดังนั้น ความรับผิดในหลายๆ กรณีจึงมิไดเปนความรับผิดของเจาหนาที่ผูตัดสินใจผิดพลาด
โดยสุจริตหรือโดยประมาทเลินเลอเพียงเล็กนอยเทานั้น
ทั้งนี้ กฎหมายนี้ไดกําหนดเงื่อนไขของ “เจาหนาที่” ไมวาจะเปนองคกรเดี่ยวหรือ
องคกรกลุม ที่สําคัญ คือ ตองเปนเจาหนาที่ที่มีอํานาจในเรื่องนั้นๆ (หรือกลาวไดวาตองเปน
เจ าหน าที่ ที่มีอํ านาจตามกฎหมาย) ด วย ดั งนั้ น ความเป นเจ าหนาที่ ของรั ฐกับความเป น
หนวยงานของรั ฐมี ความสัมพันธ กันที่จะต องไปดวยกั น เจาหน าที่ ก็คือคนที่ ปฏิ บัติ งานใน
หนวยงาน
คณะกรรมการกฤษฎี กายั งใหความเห็นว า คํ าว า “เจาหนาที่ ” ตามกฎหมายนี้ ไม
รวมถึงเอกชนที่รับทําหรือจัดทํากิจการใหแกรัฐหรือดําเนินการแทนรัฐตามสัญญาจางทําของ
เชน กรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคทําสัญญาแตงตั้งใหเอกชนซึ่งเปนบุคคลภายนอก หรือนิติ
บุคคล หรือองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการในหนาทีอ่ ยางหนึ่งอยางใดแทนการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เชน เปนตัวแทนเก็บคาไฟฟาจากผูใชไฟฟาแทนพนักงานเก็บเงินของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค หรือแก ไขกระแสไฟฟ าที่ขัดของใหแกผูใช กระแสไฟฟา หรือก อสร างอาคารใด ๆ
ใหแกการไฟฟาส วนภูมิภาค ทั้งนี้ บุ คคลดั งกล าวไม ถือเป น “เจาหน าที่ ” ตามกฎหมายนี้
เนื่องจากไมใชเจตนารมณของกฎหมายที่ขยายความรับผิดของหนวยงานของรัฐใหตองรับผิด
ไปถึ งกรณี ที่ เอกชนหรื อบุ คคลภายนอกที่ ไม ใช เจ าหน าที่ ไปทํ า ละเมิ ดด ว ย ซึ่ งโดยปกติ
หนวยงานของรัฐยอมไมตองรับผิดในกรณีที่บุคคลดังกลาวทําละเมิดอยูแลว เวนแตจะเปน
กรณีที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ใหความหมายของ
คําวา “เจาหนาที่” ไววา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น
ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือในฐานะอื่นใด
1. ข าราชการ คื อผู ที่ ปฏิ บัติ หน าที่ ในส วนราชการตามพระราชบั ญญั ติ ปรั บปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม โดยมีความสัมพันธพิเศษที่ไมไดเปนไปตามสัญญาจางไปในอันธรรมดา
เปนขาราชการโดยคําสั่งแตงตั้งใหเปนขาราชการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
2. ลูกจาง ปฏิบัติงานในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ โดยไดรับ
เงินเดือนประเภทลูกจาง
3. พนักงานของรัฐ คือตัวเจาหนาที่ที่ปฏิบัตหิ นาที่อยูในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรั ฐที่ ไม เป นส วนราชการ แตเป นหน วยงานของรั ฐ ซึ่งจะเปนส วนราชการหรื อจะเป น
รัฐวิสาหกิจ หรือจะเปนองคการมหาชน ถือเปนหนวยงานของรัฐ ดังนั้นไมวาจะเปนเจาหนาที่
หรือเปนพนักงานขององคการมหาชนก็ถือวาเปนเจาหนาที่ของรัฐ
4. ผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือในฐานะ
อื่นใด
เห็นไดวา คณะกรรมการตางๆ บางทีมาจากคนภายนอกองคการเชน คณะกรรมการ
หรือบอรดการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูทรงคุณวุฒิเปน
ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ไดรับการแตงตั้งเขามาเปนกรรมการ ปญหาคือวา
คณะกรรมการมี หน าที่ หรื อมี คํ าสั่ งแล วไปก อ ให เกิ ด ความเสี ยหาย จะอยู ภ ายใต บั งคั บ
พระราชบัญญั ติความรับผิ ดทางละเมิ ดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 กฎหมายนี้ จึงกํ าหนดให
ชัดเจนวาคณะกรรมการเหลานี้เปนเจาหนาที่ของรัฐ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการองคกร
อิสระทั้งหลาย กฎหมายจึงไดใชคําวาปฏิบัติหนาที่อยางอื่น ประเภทอื่น แตมีกฎหมายรองรับ
แตงตั้งในฐานะกรรมการ หรือในฐานะอื่นใด เชน เปนที่ปรึกษา เปนตน
3.3 เจาหนาที่ในงานสาธารณสุข
ตัวอยางซึ่งพอจะเห็นไดวา เจาหนาที่ของรัฐในงานสาธารณสุขเปนใคร คําพิพากษา
อ.10/2550 กรณีกิจการซอมบํารุงรถยนตโดยการเคาะทดลองเครื่องเชื่อมโลหะดวยแกส หรือ
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กิจกรรมอื่นที่ตอเนื่องเปนกิจวัตรประจําวัน โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ยอม
ทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนที่พักอาศัยอยูบริเวณใกลเคียง ถือไดวาเปนเหตุ
รําคาญที่มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของผูฟองคดีที่เกิดขึ้น
ในสถานที่เอกชน นายกเทศมนตรีจึงเปนเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขพ.ศ. 2535 ที่จะออกคําสั่งใหเจาของสถานประกอบการระงับเหตุรําคาญได
ในงานสาธารณสุข กฎหมายไดใหอํานาจแกเจาหนาที่ เจาหนาที่ไดแกบุคคลตอไปนี้
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
2. คณะกรรมการ ได แก คณะกรรมการสาธารณสุ ขเป นคณะกรรมการตาม
กฎหมายที่ แต งตั้ งโดย พ.ร.บ.การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติเปนคณะกรรมการที่แตงตั้งตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษา
คุ ณภาพสิ่ งแวดล อ มแห งชาติ พ.ศ.2535 คณะกรรมการแพทยสภาเป น
คณะกรรมการที่แตงตั้งตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 เปนตน
3. เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น คื อ ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานคร สํ า หรั บ ในเขต
กรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล นายกองคการบริหาร
ส วนตํ าบล สํ าหรั บในเขตองค การบริ หารส วนตํ าบลและนายกเมื องพั ทยา
สําหรับในเขตเมืองพัทยา
ตัวอยาง คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม คดีหมายเลขแดงที่ 123/2546 ศาล
พิพากษาใหนายกเทศมนตรีตําบลชางเผือกในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ควบคุมดูแลมิใหมีการนําขยะซึ่งเก็บและขน
มาจากเขตเทศบาลนครเชียงใหมมาพักและขนถายในที่ดินสุสานขวงสิงห
4. เจ าพนั กงานสาธารณสุ ขซึ่ งเป นผู ที่ ได รั บการแต งตั้ งจากรั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีเจาพนักงาน
สาธารณสุขทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ซึ่งปจจุบัน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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ตัวอยางคําพิพากษา อ.251/2551 เมื่อสถานที่ฝงศพไมอยูในหลักเกณฑที่จะ
ขอรั บใบอนุ ญาตจั ดตั้ งสุ สาน เนื่ องจากอยู ในเขตป าไม ที่ ต องห ามตามมติ
คณะรัฐมนตรี การที่ผูฟองคดีฝงศพในสถานที่ดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ฝา
ฝนมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสุสานฯ นายอําเภอในฐานะเจา
พนักงานท องถิ่นจึงมี อํานาจสั่ งใหผู ฟองคดี เคลื่อนย ายศพไปฝ งหรือเก็ บใน
สุสานที่ไดรับใบอนุญาตได
5. ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น คือ ขาราชการหรือพนักงานของ
ราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหมีอํานาจ
ปฏิบัติตรวจตรา กํากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ ในเขตอํานาจของราชการ
สวนทองถิ่นที่รับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหอํานาจแกคณะกรรมการในการ
ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐาน
ที่ เกี่ ย วข องหรื อวั ตถุ ใด ๆ มาเพื่ อ ใช ประกอบการพิ จารณาได และอาจมอบหมายให แ ก
คณะอนุกรรมการซึ่งไดรบั การแตงตัง้ เปนผูมีอํานาจออกคําสั่งพิจารณาอยูในอํานาจหนาที่ออก
กฎกระทรวงกํ าหนดค าธรรมเนี ยมหรื อยกเว นค าธรรมเนี ยม และกํ าหนดกิ จการอื่ นเพื่ อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมี
อํานาจออกกฎกระทรวง (มาตรา 6) ไดแก
(1) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแล สําหรับ
กิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตางๆ
(2) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูท ี่เหมาะสมแกการดํารงชีพของประชาชน
และวิธีดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ซึ่งกฎกระทรวงไดกําหนดใหใชบังคับ
เปนการทั่วไปทุกทองถิ่นหรือใหใชบังคับเฉพาะทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งก็ได
ในการบังคั บใช ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น กฎหมายได กําหนด
โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกร สวนราชการตาง ๆ และบุคคลทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่น ใหมีลักษณะประสานสอดคลองกัน เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปได
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อยางมี ประสิ ทธิภาพ โดยการกระจายอํานาจ และควบคุมดู แลให เปนไปตามกฎหมายลงสู
ราชการสวนทองถิ่น โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการออกขอกําหนดของ
ทองถิ่ น ซึ่ งสามารถใช บังคับในเขตท องถิ่ นนั้ นได ทั้ งนี้ โดยถือว าเปนหน วยงานที่ใกล ชิด
ประชาชนมากที่สุด และใหอํานาจแก “เจาพนักงานทองถิ่น” ในการควบคุมดูแลโดยการออก
คําสั่ งให แก ไขปรั บปรุงการอนุ ญาตหรื อไม อนุ ญาต การสั่ งพั กใช หรื อเพิ กถอนใบอนุ ญาต
รวมทั้งการเปรียบเทียบคดี หรือการบังคับใชกฎหมาย เปนตน
และกําหนดใหหนวยงานสวนกลางเปนผูกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานและวิธีปฏิบัติ
เพื่อการสนับสนุนและสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานสวนทองถิน่ นอกจากนั้นยังได
กําหนดใหมี “เจาพนักงานสาธารณสุข” เปนเจาพนักงานสายวิชาการ เปนผูตรวจตราดูแลและ
วินิจฉัยทางวิชาการ รวมทั้ง “ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” เพื่อชวยในการ
ตรวจตรา กํากับดูแล อีกดวย
คุณสมบัติของเจาหนาที่
คุณสมบัติประการหนึ่งของเจาหนาที่ที่สําคัญคือ ขอพิจารณาหลักความเปนกลาง
หรือไมของเจาหนาที่ กฎหมายไดกําหนดถึงหลักความไมเปนกลางไว 2 ประการ คือ
1) หลักความไมเปนกลางโดยผลของกฎหมาย หมายถึงความเปนกลางของตัวผูใช
อํานาจทางปกครอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา
13 ไดบัญญัติถึงคุณสมบัติของเจาหนาที่ไววา “เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทาง
ปกครองไมได” กลาวคือ
(1) เป นคู กรณี เอง เช น เจ าพนั กงานท องถิ่ นจะประกอบกิ จการที่ เป น
อันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและเปนผูออกใบอนุญาตนั้นกระทํา
ไมได ถาฝาฝนก็ถือวาใบอนุญาตนั้นออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(3) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุ พการี หรือผู สืบสันดานไมวาชั้ นใด ๆ
หรือเปนพี่นอง หรือ ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงาน
นับไดเพียงสองชั้น
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(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษ หรือผูแทน หรือ
ตัวแทนของคูกรณี
(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2) หลักความไมเปนกลางตอพฤติการณ หมายถึงการกระทําหรือพฤติกรรมของตัว
ผูใช อํานาจทางปกครองกับผู ที่จะรั บคํ าสั่งทางปกครอง ซึ่ งตามพระราชบั ญญัติ วิ ธีปฏิ บัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กฎหมายไดกําหนดลักษณะหรือเหตุที่จะทําใหเจาหนาที่ไมมี
อํานาจในการเขาร วมการพิจารณาทางปกครองในเรื่องใดไว (มาตรา 13) และกระบวนการ
ดํ า เนิ นการหากเกิ ด ข อ เท็ จจริ งดั งกล า วขึ้ น นอกจากนี้ กฎหมายยั งเป ด โอกาสให อ อก
กฎกระทรวงกําหนดเหตุที่จะถือวามีลักษณะที่ทําใหเจาหนาที่ผูใดมีสวนไดเสียในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่ผูนั้นไมมีอํานาจในกระบวนการพิจารณาเรื่องทาง
ปกครอง ซึ่ งหากปรากฏข อเท็ จจริ งตามที่ กฎหมายกํ าหนดแล ว กฎหมายก็ กํา หนดให มี
กระบวนการในการคัดคาน และการดําเนินการในเรื่องดังกลาวไว มาตรา 16 ไดบัญญัติไววา
“ในกรณีมีเหตุอื่นใด นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจาหนาที่หรือกรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณา
ทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่อง
นั้นไมได” จะเห็นวาการที่กฎหมายบัญญัติไวเชนนี้ เปนการเปดกวางไมวาจะเกิดเหตุการณใด
ก็ ตามที่ อาจทํ าให การพิ จารณาทางปกครองดู ไม เป นกลาง ซึ่ งก็ ไม ควรที่ จะให โอกาสแก
เจาหนาที่ผูนั้นทําการพิจารณา
3.4 อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่
ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้นใชกับการทํานิตกิ รรม
ทางปกครอง/ การออกคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยเจาหนาทีข่ องรัฐ โดยกระบวนการออกคําสั่ง
ทางปกครอง มีหลักวาดวยอํานาจของเจาหนาที่ในการวินิจฉัยสั่งการ เจาหนาที่จะตองมีอํานาจ
หนาที่ทํ าการพิ จารณาในเรื่ องนั้น ๆ ซึ่งตามมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.วิ ธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติไววา “คําสั่งทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจ
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หนาที่ในเรื่องนั้น” เชน ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขใหอํานาจกับเจาพนักงานทองถิ่น
เปนผูมีอํานาจในการออกคําสั่ง เปนตน
1) เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจตองเปนไปตามที่กฎหมายเฉพาะกําหนดไวเทานั้น
เชน กรุงเทพมหานคร มีกฎหมายใหอํานาจผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการมอบอํานาจโดย
ทําเปนหนังสือในเรื่องตาง ๆ
2) การมอบอํานาจตองทําตามแบบที่กฎหมายเฉพาะกําหนด
3) การใชอํานาจแทนของผูบังคับบัญชาซึ่งตามหลักของกฎหมายปกครองของไทย
ยังสามารถทําไดอยูแมจะมอบอํานาจไปแลวก็ตาม
การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่เปนการทํางานที่กฎหมายใหอํานาจใหไปปฏิบัติ
หนาที่ การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ ดังนี้
1. อํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีอาญา
ตามพระราชบัญญัติต างๆ ที่เกี่ยวของกั บการควบคุมผลิตภัณฑอาหาร ยา ยาสู บ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และพระราชบัญญัติอื่นๆ ในการปฏิบัติหนาที่นี้ ใหผูที่เกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควรและพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติมีบทบัญญัติใหอํานาจ
แกพนักงานเจาหนาที่คือ
(1) การเขาไปในสถานที่ทําการของผูผ ลิต นําเขา หรือขาย สถานที่เก็บ ในเวลาทําการ
ของสถานที่นั้น รวมถึงเขาตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้
(2) การยึดหรืออายัดผลิตภัณฑของผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(3) การมีหนั งสื อเรียกบุคคลใดมาใหถ อยคําหรือให สงเอกสารหรือวัตถุ ใดมาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา
อํานาจตามประมวลอาญา (ปอ.)
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พนักงานเจาหนาที่จะดําเนิ นการจับผูกระทําผลิดไมได เลย กรณีกฎหมายไมไดให
อํานาจตามประมวลอาญา (เวนแตความผิดซึ่งหนา) กฎหมายไมไดใหอํานาจจับ ผูถูกจับจึง
สามารถปองกันเพื่อปองกันการจับกุม อันไมเกินกวาเหตุได หากพนักงานเจาหนาที่จับไมชอบ
(ไมถูกตองตามกฎหมาย) เจาหนาที่อาจมีความผิดตามประมวลอาญา (ป.อ.) ฐานกักขังหนวง
เหนี่ยว หรือ กระทําใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกายได (อาจถูกแจงความกลับ)ผูจะถูกจับ
โตตอบกลับมาโดยอางปองกันตัวตาม ป.อ. มาตรา 68 ได และหากการจับไมชอบ ผูถูกจับตอสู
ขัดขวางไมมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 138
ตามมาตรา138 ผูใดตอสูหรือขัดขวางเจาพนักงาน หรือ ผูซึ่งตองชวยเจาพนักงาน
ตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
อํานาจตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ อาญา) ดังนี้
1) การจับ คือ การจํากัดเสรีภาพในรางกายของผูถูกจับในลักษณะที่ทําใหเสรีภาพใน
การเคลื่อนที่สิ้นสุดลงเพือ่ ดําเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายตอไป ซึ่งอาจจะไมถูกเนื้อ
ตองตัวก็ได
กฎหมายวางหลักไววา การจับ คุมขัง การคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพ จะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
วัตถุประสงคของการจับ
1. เพื่อเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ
2. เพื่อประโยชนในการระงับ ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดที่อาจเกิดขึ้น
เฉพาะหนา
3. เพื่อปองกันมิใหผูกระทําผิดมีโอกาสหลบหนีไปได
แตผูจับตองกระทําภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด เพื่อเปนการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกจับ และหากการจับนอกจากที่กฎหมายใหอํานาจไว อาจถู ก
ฟองรองดําเนินคดีกลับในความผิดทางอาญาและทางแพงได
หลักการ
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1. การแจงสิทธิแกผูถูกจับ
2. การเอาตัวผูถูกจับไปยังพนักงานสอบสวน
3. พนักงานอัยการยื่นฟองคดีตอเมื่อไดมีการสอบสวน
โดยปกติแลวการจับเปนการใชอํานาจรัฐ แตมีบางกรณีที่กฎหมายใหอํานาจราษฎร
กระทําการจับบุคคลได เพื่อประโยชนในการที่จะใหราษฎรนั้นชวยเหลือ และมีสวนรวมกับรัฐ
ในการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมบานเมืองกฎหมาย จึงใหอํานาจไวบาง
กรณีดังตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญามาตรา 79 ราษฎรจะจับผูอื่นไมไดเวนแต
จะเขาอยูในเกณฑแหง มาตรา 82 หรือเมื่อผูนั้นกระทําความผิดซึ่งหนา และความผิดนั้นได
ระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายอาญา
2) การคน คือ มาตรการที่สําคัญอยางหนึ่งที่เจาพนักงานไดกระทําตามที่กฎหมาย
บัญญัติใหอํานาจไวในอันที่จะทําใหการสืบสวนสอบสวน ไตสวนมูลฟอง การพิจารณาและ
การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลใหบังเกิดผลสมความมุงหมายโดยหลักแลวไมมี
อํานาจในการคน เวนแต เปนการคนตาม ป.วิ อาญา มาตรา 85 วรรค 2 คือ คนผูหญิงตองให
ผูหญิงอื่นเปนผูคน และอาจไมใชเจาพนักงานก็ได
2. อํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีปกครอง
การทําคําสั่งทางปกครองซึ่งจะตองเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและที่สุด ผูที่
เป นเจ าหน าที่ จะต อ งมี ความรู ในข อเท็ จจริ ง และเป นผู รั บผิ ด ชอบในความถู กต องของ
ขอเท็จจริงที่ใชในการทําคําสั่งทางปกครอง เจาหนาที่จึงตองดําเนินการทุกอยางตามที่เห็นวา
เหมาะสมที่ ตนจะได ความจริ งที่ ถู กต องครบถ วน กล าวคื อ ต องพิ เคราะห ด วยว า ควรหา
ขอเท็จจริงจากที่ใดบาง หรือจะรับฟงความเห็นจากผูใดหรือจากผูเชี่ยวชาญหรือควรตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานใด อยางไร เชน ในการที่เอกชนยืน่ ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน จะเห็นไดวา
ขอมูลตางๆ จะรับฟงจากผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตเทานั้นไมได สําหรับการตรวจสอบที่ตั้งนั้น
อาจตองหาขอมูลจากกรมการผังเมือง ราชการสวนทองถิ่น กรมที่ดิน สวนการตรวจสอบผัง
โรงงานอาจต อ งหาข อ มู ล จากกรมโยธาธิ ก าร หรื อ ฝ า ยวิ ช าการด า นวิ ศ วกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบกิจกรรมในโรงงานอาจตองหาขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ
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กรมวิ ท ยาศาสตร บ ริ ก าร กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ก ระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ
สถาบันอุดมศึกษา เปนตน
อยางไรก็ตาม อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ มีดังนี้
1) อํานาจออกคําสั่งทางปกครอง เชน การออกใบอนุญาต ไมออกใบอนุญาต การตอ
อายุ ใบอนุญาต การอนุมัติ หรือไมอนุ มัติในกิ จการหรื อธุรกรรมตางๆ การออกคํ าสั่งหาม
กระทําการเพื่อระงับเหตุรําคาญ “เหตุรําคาญ คือ เหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผู
อาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น” โดยมีอํานาจออกคําสั่งหามผูหนึ่งผูใด
มิให กอเหตุรํ าคาญในที่ หรือทางสาธารณะ หรื อสถานที่ ของเอกชน รวมทั้งการระงับ เหตุ
รําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาบรรดาถนนทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา
คูคลอง และสถานที่ตาง ๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ
2) อํานาจสั่งแกไข ปรับปรุงในกรณีที่ปรากฎวาผูดําเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
ขอกําหนดของทองถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น
3) อํานาจสั่งใหหยุดดําเนินกิจการ การสั่งใหหยุดดําเนินกิจการเปนการชั่วคราวนัน้ มี
2 กรณี คือ
ก. ถาผูดําเนินกิจการไมแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองตามคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือถาการดําเนินการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายรายแรง
ตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันทีเปน
การชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได
ข. ผูดําเนินกิจการไดดาํ เนินกิจการตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เพราะ
เหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง
4) อํานาจออกคําสั่งใหพักใชใบอนุญาต ในกรณีที่ปรากฎวาผูรับใบอนุญาตสําหรับ
กิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงหรือ
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ขอกําหนดของทองถิน่ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่
กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน 15 วัน
5) อํานาจออกคําสั่ งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช
ตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะตองสั่งพักใชใบอนุญาตอีก หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา
ได กระทํ าความผิ ดตามพระราชบั ญญั ติ หรือไม ปฏิ บัติ หรื อปฏิ บัติ ไม ถู กตองตามบทแห ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอกําหนดของทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรั บ
ใบอนุญาต และการไมปฏิบัติ หรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน
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คําถามเชิงอภิปราย
1. องคกรฝายปกครองเกี่ยวของกับภารกิจการจัดบริการสาธารณะอยางไร
2. รัฐวิสาหกิจประเภทองคการมหาชนที่กฎหมายกําหนด ได แกรัฐวิ สาหกิจประเภท
ใดบาง
3. โรงงานยาสูบเปนองคกรประเภทใด
4. บริการสาธารณะคืออะไร ใชเกณฑอะไร และการบริการสาธารณสุข แตกตางบริการ
สาธารณะอื่นอยางไร จงยกตัวอยาง
5. บริการสาธารณะของรัฐบางชนิดไดฟรี บางชนิดผูรับบริการตองเสียเงิน เพราะเหตุผล
ใด จึงเปนเชนนั้น จงยกตัวอยาง
6. องค กรปกครองส วนท องถิ่ น เช น องค การบริ หารส วนตํ าบล มี หน าที่ จัดบริ การ
สาธารณสุขอะไรบาง และองคการนี้มีขอจํากัดในการบริการสาธารณสุขอยางไร
7. รัฐมีวิธีการอยางไรใหภาคเอกชนเขามารวมจัดบริการสาธารณสุขไดบาง
8. ทุกวันนี้ ภาคประชาสังคมสามารถเขามารวมจัดบริการสาธารณสุขไดหรือไม อยางไร
9. คําวา “เจาหนาที่” ตามกฎหมายวาดวยการปฏิบัติราชการทางปกครองหมายถึงใคร มี
ใครบางที่ถือวาเปนเจาหนาที่ในงานสาธารณสุข
10. ความเปนกลางของเจาหนาที่หมายความวาอยางไร และเกี่ยวของกับการออกคําสั่ง
ทางปกครองอยางไร
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บทที่ 4
นิติกรรมทางปกครอง
1. แนวคิดและหลักเกณฑเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครอง
ในบทนี้ ผูเขียนไดจัดลําดับการนําเสนอหัวขอยอย ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับนิติกรรม
ทางปกครอง หลักเกณฑการใชกฎหมายปกครอง และการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของ
ฝายปกครอง ดังตอไปนี้
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครอง
หลักการที่สําคัญในรัฐเสรีประชาธิปไตยก็คือหลักการที่วาดวยการกระทําทางปกครอง
ที่ตองชอบดวยกฎหมาย โดยมีความมุงหมายรัฐเพื่อประชาธิปไตยอยู 3 ประการ กลาวคือ 1)
เพื่อปองกันมิใหผูถืออํานาจรัฐใชอํานาจรัฐในการแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง
2) เพื่ อให การใช อํ านาจของรั ฐรั กษาซึ่ งประโยชน สาธารณะอย างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี
ประสิทธิผล และ 3) เพื่อปองกันมิใหการใชอํานาจรัฐไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพของเอกชนจน
เกินขอบเขตแหงความจําเปน (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2550)
นิติกรรมทางปกครองตองดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ
การใชอํานาจรัฐตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ การกระทําของฝายปกครองก็ตองไมขัดตอ
วัตถุประสงคที่กฎหมายเฉพาะกําหนด ตองไมบกพรองเรื่องเจตนา เรื่องนิติกรรมทางปกครอง
เปนสวนหนึ่งของกฎหมายปกครอง (administrative law) ซึ่งเปนกฎหมายหนึ่งในกฎหมาย
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มหาชน เปาหมายของกฎหมายมหาชนเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพและประโยชนของประชาชนที่
จะไมใหรัฐมาละเมิดไดกฎหมายปกครองเปนกฎหมายที่ใหอํานาจและหนาที่แกรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งไดแก การจัดสวัสดิการสังคม ใหบริการสาธารณะ กําหนด
พฤติกรรมที่เหมาะสมแกประชาชน อนุมัติและอนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพและผูประกอบการ
มีอํานาจมอบหมายหน วยงานระดับรองลงไปและเอกชนโดยกฎหมายให อํานาจ ตลอดจน
อํานาจในการลงโทษแกผูกระทําผิด เชน การเปรียบเทียบปรับ เปนตน (Hall DE 2009; 2-3)
จึงเห็นไดวา การใชกฎหมายปกครองสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชน ซึ่งหากผูมีอํานาจใช
อํานาจมากกวาอํานาจที่ตนมี จะทําใหเกิดผลเสียหายตอประชาชนได
กฎหมายที่เกี่ยวของในบทนี้คือกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งอธิบายถึง
เรื่องคําสั่งทางปกครอง ความสมบูรณของคําสั่งทางปกครอง การยกเลิก การเพิกถอน การ
กําหนดเงื่อนไขไดหรือไม ขณะเดียวกันก็บัญญัติถึงขั้นตอนของการออกคําสั่งทางปกครองวา
จะตองคํานึงถึงอะไรบาง หลักการรับฟง หลักการใหเหตุผล ผูออกคําสั่งตองไมมีสวนไดเสีย ไป
จนถึงกระบวนการอุทธรณภายในของฝายปกครองกอนนําคดีไปสูศาล นอกจากนั้นยังมีหลัก
คลายๆวิธีพิจารณาความแพง คือ การพิจารณาเรื่องใหม
เจาหนาที่ภาครัฐจะตองมีความรูเขาใจหลักกฎหมายมหาชนทั้งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.จัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 อยางนอย 4 ฉบับนี้ (กมลชั ย รัตนสกาววงศ 2544) และจะตองมีความรูในกฎหมาย
เฉพาะที่บังคับใชดวย เชน ถาเปนนิติกรในกระทรวงสาธารณสุข ก็ ตองทราบกฎหมายการ
สาธารณสุข กฎหมายอาหาร ยา เครื่องมือแพทย หรือถาเปนนิติกรในราชการปกครองสวน
ทองถิ่ น เขาก็ตองรูพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร พระราชบั ญญัติรั กษาความสะอาด และ
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุขที่เขาบั งคั บใชรวมทั้งเทศบัญญัติ ตางๆ อันนี้เปนตัวอย าง
กฎหมายเฉพาะแตกฎหมาย 4 ฉบับที่กลาวมาแลวขางตน
เนื่องจากเราไมสามารถหลีกเลี่ยงความสัมพันธระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐ
ตัวอยาง เช น เอกชนอาจจะมาขอตอใบอนุ ญาตดํ าเนินการบางอยาง คือ ถาใบอนุ ญาตจะ
หมดอายุ เขาก็ จะต องมาขอตอใบอนุ ญาต เอกชนอาจจะไดรั บการกระทํ าโดยละเมิ ดโดย

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 115

เจาหนาที่ของรัฐ เอกชนกลายเปนผูเสียหายเขาก็จะตองทราบวา พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เปนอยางไร แลวก็เขตอํานาจระหวางศาลยุติธรรมกับศาลปกครอง
อยูตรงไหน คดีที่เกิดขอพิพาทนั้นจะตองไปฟองที่ศาลใด เขาจะตองทราบกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งศาลปกครองและเขตอํานาจศาลปกครอง ไมเชนนั้นอาจจะฟองผิดศาล เขาจะตองทราบ
กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองวา สิ่งที่สวนราชการออกคําสั่งนั้นเปนคําสั่งทางปกครองหรือไม เพราะถาคําสั่งนั้นเปน
คําสั่งทางปกครองอยูๆจะนําคําสั่งนั้นไปฟองยังศาลปกครองเลยไมได จะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนการอุทธรณภายในของฝายปกครองกอน จนถึงที่สุด ตองพยายามใหมเี ยียวยาในฝาย
ปกครองกอนที่จะไปสูศาลปกครองกอน กรณีนั้นเขาจะตองทราบกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองเพื่อที่จะทราบวาคําสั่งที่สั่งตอเขาสมบูรณหรือไม ประเด็นตรงใดที่ไมสมบูรณถึง
จะใชสิทธิอุทธรณได
ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติใหการบังคับตามนิติ
กรรมทางปกครองมีหลัก 4 ประการดังนี้
1. มาตรการบังคับทางปกครองตองใชเทาที่จําเปน
2. การใชมาตรการบังคับทางปกครองตองมีการเตือนกอนเสมอ
3. มาตรการบังคับทางปกครองตองมีความชัดเจนแนนอน
4. มาตรการบังคับทางปกครองอาจถูกโตแยงได
1.2 หลักเกณฑการใชกฎหมายปกครอง
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้มีหลักประกันความเปนธรรมและ
ความเป นกลาง กล า วคื อ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายต า ง ๆ ให เป น ไปตามที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว
โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม
ต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ ในทางปฏิบัติการออกคําสั่งทางปกครองจึง
ตองพิจารณากฎหมาย 2 ฉบั บ คื อ กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนั้ น ตั วอย างในที่ นี้คือ
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งเปนกฎหมายกลาง และพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
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ทางปกครอง พ.ศ. 2535 หลั กของกฎหมายกลางอาจขั ด หรื อ แย งกั บกฎหมายเฉพาะ
พระราชบัญญัตินี้กําหนดแนวทางแกไขไวตามมาตรา 3 ถากฎหมายเดิมประกันความเปน
ธรรมมากกว า /ไม นอ ยกว า ให ใช กฎหมายเดิ ม ถ ากฎหมายเดิ มไม มีห รื อ มี ต่ํ ากว า ให ใช
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2551)
หลักเกณฑของคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ.
2539 มีลักษณะ ดังนี้ (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2551)
1. เปนกฎหมายกลางที่นําไปใชกับกระบวนการออกคําสั่งทางปกครองที่ออกตาม
กฎหมายตางๆ เชน มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 วาดวยการให
อํานาจแกเจาพนักงานทองถิ่นที่จะใชดุลพินิจในการออกคําสั่งใหบุคคลใดแกไข เปลี่ยนแปลง
รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจัดการอยาง
อื่นตามความจําเปน เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพหรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะภายใน
เวลาซึ่งกําหนดใหตามสมควร
2. เป นหลั กเกณฑ ที่ อาศั ยความเป นธรรมในการออกคํ าสั่ ง เพราะให สิ ทธิ แ ก
ประชาชนหรือเปดโอกาสใหประชาชนไดโตแยง เชน ประชาชนมีสิทธิคัดคานได หากการออก
คําสั่งนั้นไมชอบดวยกฎหมายและมีสิทธิรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสาร เปนตน อยางไร
ก็ตาม ขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงที่กําหนดในกฎหมายไมใหนํามาใชบังคับ เพื่อ
ประโยชนในการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของผูวา
ราชการจั งหวั ดตามที่ ได รั บมอบอํ านาจให ป ฏิ บัติ ร าชการแทนรั ฐมนตรี ว าการกระทรวง
สาธารณสุข จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานไวดังตอไปนี้
(1) การพิจารณาอุทธรณอาจดําเนินการโดยการแตงตั้ง “คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณระดับจังหวัด”
(2) คณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณระดับจังหวัดควรประกอบดวยผูว า
ราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ โดยมีอัยการจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการ และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
(3) ในการพิ จารณาอุ ทธรณ จะตองปฏิบัติ ตามหลั กเกณฑที่ กําหนดไว
โดยเฉพาะตามพระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ได แก หลั กเกณฑ เกี่ ยวกั บ
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ระยะเวลาการใชสิทธิอุทธรณและการทุเลาการบังคับ (มาตรา 66) และหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
พิจารณาอุทธรณ (มาตรา 67) และหลักเกณฑกลางที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดวย
1.3 การควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครอง
ตามหลักกฎหมายปกครอง การกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมายเสมอ ผู
ไดรับผลกระทบจากคําสั่งทางปกครองสามารถใชสิทธิอุทธรณคําสั่งทางปกครองได ตามหลัก
กฎหมายปกครองที่ ว า คํ า สั่ งทางปกครองสามารถอุ ท ธรณ ไ ด เสมอ ดั งจะเห็ น ได จาก
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดวางหลักการสําคัญไวในมาตรา
45 ประกอบ มาตรา 3 ใหสิทธิประชาชนสามารถอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดแมกฎหมายใน
เรื่องนั้นๆ จะไมไดกําหนดเรื่องการอุทธรณไวก็ตาม หรือการขอใหพิจารณาใหม ตามมาตรา
54 แหงพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เมื่อคูกรณีมีคําขอ เจาหนาที่
อาจเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมในคําสั่งทางปกครองแมวาจะพนกําหนดเวลาอุทธรณแลวก็ตาม
นอกจากนี้ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ยังกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติในการ
ควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครองไวหลายประการ เชน เรื่องความเปนกลางของเจาหนาที่
การรับฟงความเห็นขอโตแยงของคูกรณี การใหเหตุผลไวในคําสั่งทางปกครอง หรือการจัดให
มีเหตุผลในการทําคําสั่งทางปกครอง เปนตน
หลั กสํ าคั ญในการพิ จารณาการบั งคั บใชกฎหมายนั้ น หากจํ าแนก คํ าว า “บั งคั บ
แปลวา เอามาทําใหศักดิ์สิทธิ์ เอามาทํ าใหสมจริง เอามาทําใหเกิดความขลั ง” นั่นคือ เมื่ อ
กฎหมายมีผลใชบังคับแลว หากเจาหนาที่ภาครัฐยังไมไดนําเอากฎหมายนั้นมาใช ก็ยังไมถือ
วามีการบังคับใชแลว การบังคับใชนั้นจะสงผลทําใหกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้น เพราะหาก
ผูใดไมทําตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและถูกจับได (ปยะนุช เงินคลาย และคณะ 2551) หรือ
นัยหนึ่ง ถูกเจาหนาที่ภาครัฐที่มีหนาที่ตามกฎหมายนําเอากฎหมายมาใชก็จะสงผลใหผูทําผิด
นั้นตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวนี้ เปนการบังคับใชกฎหมาย อํานาจหนาที่ของเจา
พนักงานสาธารณสุขตามที่กฎหมายมอบอํานาจ ภาพรวมแลวมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใช
กฎหมาย ดังนี้
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1. อํานาจในการอนุญาต ฝายนิติบัญญัติไดตราพระราชบัญญัติตาง ๆ กําหนดให
เจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจในการออกคําสั่งอนุญาต ไมอนุญาต เพิกถอนการอนุญาตแกเอกชน
ผูประกอบการ โดยทั่ว ๆ ไปซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ มีอํานาจตามกฎหมายที่จะออกคําสั่งดวย
ตนเองโดยที่เอกชนไมจําเปนที่จะตองรองขอแตการออกคําสั่งบางประเภท เจาหนาที่ของรัฐก็
ไมอาจมีอํานาจที่จะออกคําสั่งดวยตนเองได จะตองรอใหเอกชนมายื่นคํารองขอกอน เจาหนาที่
ของรัฐจึงจะมีอํานาจออกคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตได
2. อํานาจดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐจะต องมีกฎหมายให อํานาจหนาที่ โดย
อํานาจนั้นมีลักษณะเด็ดขาดไมตองรับความยินยอมจากเอกชน เนื่องจากกิจการที่เจาหนาที่
ของรัฐไดกระทําไปเปนการกระทําเพื่อประโยชนสาธารณะ
3. อํานาจในการใชมาตรการบังคับ กรณีของเจาหนาที่ของรัฐจะเขาไปแทรกแซงหรือ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของเอกชนได จะตองมีกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดเจน และกฎหมายที่ให
อํานาจนั้นจะตองรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของรัฐ
เปนไปอยางรวดเร็ว ฝายนิติบัญญัติไดกําหนดมาตรการเพื่อบังคับใชแกกรณีใด ๆ ที่เห็นวา
คุมครองเอกชน จึงไดกําหนดมาตรการขึ้น โดยมากมักเกี่ยวของกับการอนามัย หรือความ
เปนอยู เพื่อความสงบสุขของประชาชน
4. อํานาจพิเศษ การดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐเปนการกระทําที่มุงประสงคเพื่อ
สนองตอสวนรวมและเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่องและรวดเร็วทันตอเหตุการณ
เพื่ อให เกิ ดความสุ ขแก ประชาชน ฝ ายนิ ติ บัญญั ติ ได มอบอํ านาจให แก ข าราชการซึ่ งเป น
เจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจพิเศษเหนือเอกชน ดังนี้
- การกระทําฝายเดี ยว เปนการกระทํ าที่ขาราชการซึ่งเป นเจาหนาที่ของรัฐมี
เจตนาฝายเดียวไมมีการแลกเปลี่ยนเจตนาหรือรับอนุญาตจากเอกชน เปนอํานาจหนาที่ของ
ขาราชการที่จะบังคับเอกชน หรือกําหนดใหเอกชนกระทําการเพื่อดําเนินการบริการสาธารณะ
โดยไมคํานึงวาเอกชนผูเกี่ยวของจะใหความยินยอมหรือไม ดังนั้น เจาหนาที่ของรัฐจึงมีอํานาจ
บางอยางที่เอกชนไมมีสิทธิที่จะกระทําได
- บังคับใหเปนไปตามคําสั่ง เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและรวดเร็ว กฎหมายจึงได
ใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการบังคับใหเปนไปตามคําสั่งโดยไมจําเปนตองขออนุญาตจากศาล
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กอน แต เอกชนจะกระทําการบังคั บใหเอกชน กระทําการตามที่ ต องการไม ได เพราะไม มี
กฎหมายใหอํานาจไว เอกชนจะตองฟองรองตอศาลและเมื่อศาลพิพากษาใหชนะคดีแลว ศาลก็
จะออกคําบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา
- อํานาจในทางแกไขสัญญา การดําเนินการของรัฐในบางครั้งมีการมอบหมายให
เอกชนเปนผูดําเนินการบริการสาธารณะ ซึ่งเรียกวา “สัญญาทางปกครอง” ถาหากหลังจากทํา
สัญญาแล วเกิ ดความจํ าเป นที่จะตองจัดทําเพื่อประโยชน ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ ผูที่ เป น
คูสัญญามีอํานาจที่จะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในสัญญาใหเหมาะสมกับสถานะและ
ความจําเปนไดฝายเดียวโดยไมตองรับความยินยอมจากเอกชนผูเปนคูสัญญาแตถาการแกไข
สัญญานั้นทําใหเอกชนไดรับความเสียหายขึ้น เจาหนาที่ของรัฐจะตองชดใชคาเสียหายใหแก
เอกชนผูเปนคูสัญญานั้นดวย
ตัวอย าง คํ าพิ พากษา อ.26/2549 เมื่ อเทศบาลในฐานะพนั กงานเจ าหน าที่ ตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ เห็นวาการกําหนดจุดผอนผันบริเวณหนาบานผูรองเรียน
ไมมีความเหมาะสมอีกตอไป เนื่องจากผูฟองคดีตั้งรานกวยเตี๋ยวและตั้งเต็นทปดกั้นหนาราน
จึงไดยกเลิกจุดผอนผันบริเวณพื้นที่ที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาต และมีคําสั่งใหผูฟองคดีรื้อเต็นท
และขนยายอุปกรณจําหนายสินคาออกไป จึงเปนการใชดุลพินิจในการออกคําสั่งที่ชอบดวย
กฎหมาย
อยางไรก็ดี การดําเนินนิตกิ รรมทางปกครองนั้น เพื่อใหผูรับคําสั่งไดดาํ เนินแกไขกรณี
ที่ไดกระทําการกระทบสิทธิผูอื่น ถาผูรับคําสั่งไมดําเนินการแกไขตามคําสั่ง ผูนั้นอาจไดรับ
โทษทางปกครองได ซึ่งเปนโทษที่กฎหมายกําหนดใหฝายปกครองลงแกผูกระทําการอันเปน
การฝาฝนกฎหมายทั้งหมดนี้เพื่อใหบริการสาธารณะสามารถดําเนินการตอไปได
2. นิติกรรมทางปกครอง
นิติกรรมทางปกครอง หมายถึง การใดที่องคกรของรัฐฝายปกครอง หรือองคกรอื่น
ของรัฐหรือองคกรเอกชนอาศัยอํานาจมหาชนทํานิติกรรมแทนหนวยงานของรัฐฝายบริหาร
หนวยงานอื่นของรัฐ และในนามหน วยงานดังกลาวแตเพียงฝายเดียว เพื่อแสดงเจตนาให
ปรากฏตอบุคคลคนหนึ่งหรือบุคคลคณะหนึ่งวา ที่ประสงคจะใหเกิดผลทางกฎหมายเปนการ
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สรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางหนวยงานของรัฐฝายบริหารหรือหนวยงานอื่นของรัฐกับบุคคลนั้น
หรือบุคคลคณะนั้น โดยที่บุคคลนั้นหรือคณะบุคคลนั้นไมจําตองใหความยินยอม ลําดับการ
นําเสนอในสวนนี้ ไดแก ลักษณะของนิติกรรมทางปกครอง ประเภทของนิติกรรมทางปกครอง
รูปแบบของคําสั่งทางปกครองและเงื่อนไขความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครอง ดังนี้
2.1 ลักษณะของนิติกรรมทางปกครอง
การใชอํานาจของผูบริหารและเจาหนาที่ในการบริหารและการบริการสาธารณะของ
รัฐ มีหลัก 3 ประการ คือจะตอง
1) กระทําเพื่อใหบรรลุผลตามเปาประสงคของกฎหมาย
2) กระทําดวยความเหมาะสมและตามสมควร และ
3) จะตองไมเปนการสรางภาระใหแกประชาชนจนเกินควร
อยางไรก็ตาม การใชอํานาจและหนาที่ตามหลักกฎหมายมหาชนของเจาหนาที่
กฎหมายมหาชนมีบทบัญญัติถึงกระบวนการควบคุมการใชอํานาจนั้นดวย การพิจารณาวา
การกระทําตามอํานาจและหนาทีใ่ ดจะเปนการสมควรหรือมีความเหมาะสมหรือไมอยางไรนั้น ก็
ตองพิจารณาจากองคประกอบขณะนั้ นเปนสําคัญดวย เพราะหลักการและเหตุผลในการใช
ดุลพินิจในแตละช วงเวลามีความเหมาะสมและเป นการสมควรแตกต างกัน ทั้ งนี้ ขึ้นอยู กับ
องคประกอบสิ่งแวดลอม และปจจัยตาง ๆ หลายอยาง
นิติกรรมทางปกครองมีสองลักษณะ คือนิติ กรรมฝ ายเดี ยวที่เรียกว า “กฎ” กั บ
“คําสั่งทางปกครอง” และนิติกรรมหลายฝายที่เรียกวา “สัญญาทางปกครอง”
ลักษณะของนิติกรรมทางปกครอง
1. เปนการกระทําขององคกรของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐฝายปกครองที่กระทําโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเพื่อแสดงเจตนาใหปรากฏตอบุคคล
2. เจตนาที่แสดงออกมานั้น ตองมุงหมายที่จะใหเกิดผลทางกฎหมายอยางใดอยาง
หนึ่งขึ้น
3. ผลทางกฎหมายที่มุงหมายใหเกิดขึ้น คือ การสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล
2 ฝาย โดยฝายหนึ่งมีอํานาจ หรือสิทธิเรียกรองใหอีกฝายหนึ่งกระทํา หรืองดเวนการกระทํา
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อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมีผลเปนการกอ เปลี่ ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต อ
สถานภาพของสิ ทธิหรือหนาที่ของอี กฝายหนึ่ง เช น การได รับการแต งตั้งเปนสาธารณสุ ข
อําเภอ ถือวาเปนการกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ หรือ ถาสาธารณสุขอําเภอทําความผิดวินัย
รายแรง ผูวาราชการจังหวัดใหออก ผลทางกฎหมาย คือ ระงับสิ้นสุดสิทธิและหนาที่ตอกัน
4. นิติสัมพันธดังกลาวเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาฝายเดียวขององคกรของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐฝายปกครอง โดยที่อีกฝายหนึ่งไมจําเปนตองใหความยินยอม คําสั่งนั้นตองมี
ผลออกไปภายนอกฝายปกครองที่ไปกระทบประชาชน (บุคคลที่ 2 หรือ 3 ก็ไดที่ถูกกระทบ)
สวนในเรื่องของคําสั่งทางปกครองในกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่ตองทําเปนหนังสือนั้น
กฎหมายไดกําหนดไวแทบทุกหมวด ไมวาจะเปนเรื่องที่สั่งใหระงับเหตุรําคาญ สั่งใหแกไข
สุขลักษณะของอาคาร หรือเรื่องการออกใบอนุญาตตางๆเปนตน
2.2 ประเภทของนิติกรรมทางปกครอง
กฎ เปนบทบัญญัติที่มีผลเปนการบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ เชนพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ และขอบังคับ
คําสั่งทางปกครอง เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสราง
นิติ สั มพั นธ ขึ้นระหว างบุคคลเพื่ อกอ เปลี่ ยนแปลง โอน สงวน ระงั บ หรื อมี ผลกระทบต อ
สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว ที่มีผลบังคับแก
กรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ ตัวอยาง เชน การไมอนุญาต การไมตอใบอนุญาต การพัก
ใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตทั้งหลาย การไมอนุมัติ การเพิกถอนการอนุมัติ การไมรับวินิจฉัย
อุทธรณ การไมรับรอง หรือการเพิกถอนการรับรอง การลงโทษทางวินัยขาราชการ การไม
เลื่อนระดับขาราชการ การไมเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ การใหออกจากราชการเพราะหยอน
ความสามารถ หรือมีมลทินมัวหมอง การบรรจุแตงตั้งขาราชการ การไมบรรจุเปนขาราชการ
คําสั่งทางปกครองใหบุคคลกระทําการอยางหนึ่งอยางใด หรือหามไมใหบุคคลกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใด เชน เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคารออกคําสัง่ ใหรอื้ ถอนอาคารที่
กอสรางหรือดัดแปลงโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนคําสั่งบังคับใหบุคคลกระทําการ หรือออก
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คําสั่งหามไมใหผูใดใชหรือเขาไปในสวนใดๆ ของอาคารหลังใดหลังหนึ่ง หรือเปนการสั่งหาม
ไมใหบุคคลกระทําการ
คําสั่งทางปกครองเปนผลผลิตของกระบวนวิธี พิจารณาเรื่ องทางปกครองซึ่งเป น
มาตรการอันเกิดจากการใชอํานาจรัฐที่ตอ งกระทําโดยเจาหนาที่โดยมุงตอผลในทางกฎหมายที่
เป นผลเฉพาะกรณีและต องมี ผลบังคั บโดยตรงออกไปภายนอกฝ ายปกครองกระบวนการ
พิจารณาคําสั่งทางปกครอง เจาหนาที่ที่มีอํานาจทําคําสั่ง แลวคําสั่งมีผลทางกฎหมายออกไป
ภายนอกองค กร ในการดํ าเนิ นกระบวนการนั้ นย อมทํ าให เกิ ดนิ ติ สัมพั นธ ระหว างองค กร
เจาหนาที่กับผูมารับบริการ (กระบวนการพิจารณาทางปกครองอาจริเริ่มโดยเจาหนาที่เองหรือ
เริ่มโดยคําขอยื่นเรื่อง)
ในกรณี ที่กฎหมายเฉพาะไดบัญญัติให มีขั้นตอน ระยะเวลา และวิ ธีการอุ ทธรณไว
บุคคลผูรับคําสั่งทางปกครองก็จะตองปฏิบัติตามที่กฎหมายเฉพาะนั้นกําหนดไว หากไมมี
กฎหมายเฉพาะ จึงจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งเปน
กฎหมายกลาง

ภาพ กระบวนการพิจารณาคําสั่งทางปกครอง
ที่มา ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (2550)
การอุทธรณคําสั่งไมมีผลเปนการทุเลาการบั งคับตามคําสั่ง เว นแตเจาหน าที่ผูทํ า
คําสั่งจะพิจารณาทุเลาการบังคับให
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คําสั่งทางปกครองที่ลวงเลยระยะเวลาอุทธรณ ยอมมีผลบังคับผูกพันใหผูรับคําสั่งตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น จะมาอุทธรณตอเจาหนาที่ฝายปกครองหรือจะนําคดีไปฟองศาลปกครอง
ทันทีไมได
ตัวอยาง คําสั่งที่ 223/2554 คดีนี้ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง
ทันตแพทยชํานาญการ (ทันตแพทย 6 เดิม) สังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ไมไดรับความเปนธรรมจากการที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 2870/2551 ลง
วันที่ 25 กั นยายน 2551 เรื่ อง ย ายข าราชการ ย ายผู ฟองคดี จากตํ าแหนงทั นตแพทย 6
ตําแหนงเลขที่ 75892 กลุมงานสนับสนุนวิชาการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ไปดํ า รงตํ าแหน งทั น ตแพทย 6 ตํ าแหน งเลขที่ 76826 กลุ มงานบริ การทางการแพทย
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี โดยไมแจงคําสั่งและ
เหตุผลในการออกคําสั่งใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวา คําสั่งดังกลาวของผูถูกฟองคดีไม
ชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งเรื่อง ยายขาราชการ
อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ก็ไดเป ดชองทางให
คูกรณีขอใหพิจารณาเรื่องทางปกครองใหมได (มาตรา 54)ซึ่งผูเขียนจะไดนําเสนอตอไปใน
หัวขอหลัง
2.3 รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง
รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง ซึ่งมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติไววา “คําสั่งทางปกครองอาจทําเปนหนังสือหรือวาจาหรือโดย
การสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได แตตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะ
เขาใจได” ซึ่งตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขก็มีรูปแบบในการออกคําสั่งทั้งสองชนิด เชน
- รู ปแบบของการออกคํ าสั่ งด วยวาจาตามมาตรา 46 วรรคสอง “ในกรณี ที่ เจ า
พนักงานสาธารณสุขเห็นวา อาจมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูทเี่ หมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวม ซึ่ ง
สมควรจะดํ าเนิ นการแกไขโดยเร งด วน ให เจาพนักงานสาธารณสุ ขมีอํ านาจออกคํ าสั่ งให
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ผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาว ใหแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อ
แกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ...” ซึ่งจะเห็นวา
หากเป นกรณีเร งด วนหากปล อยให เนิ่ นช าจะมี อั นตรายอย างร ายแรง จึ งควรมี การแก ไข
ปรับปรุงในขณะนั้น แตหลังจากที่เจาพนักงานสาธารณสุขออกคําสั่งไปแลว ก็ตองแจงใหเจา
พนักงานทองถิ่นทราบ ซึ่งก็ตองทําคําสั่งเปนหนังสือภายหลังตามมาตรา 35 ในกรณีที่คําสั่ง
ทางปกครองเปนคําสั่งดวยวาจา ถาผูรับคําสั่งนั้นรองขอและการรองขอไดกระทําโดยมีเหตุอัน
สมควรภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาวเจาหนาที่ผูออกคําสั่งตองยืนยันคําสั่งนั้นเปน
หนังสือ (มาตรา 35)
- รูปแบบของการออกคํ าสั่งด วยหนั งสือ ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิ ธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนดองคประกอบของคําสั่งทางปกครองที่ทําเปน
หนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้น
อยางนอยตองประกอบดวย
(1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
(2) ขอกฎหมายที่อางอิง
(3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ
ตัวอยางกรณีที่มีการรองเรียนจากประชาชนเรื่องเหตุรําคาญ หรือกรณีเจาพนักงาน
ทองถิ่นไปพบเห็นการกระทํานั้นขึ้นเอง ก็อาจจะเขียนคําสั่งทางปกครองเพื่อระงับเหตุรําคาญ
โดยเจาหนาที่นั้นตองเขียนวัน เวลา สถานที่ที่ตรวจ สาเหตุที่เกิดเหตุรําคาญ และในตัวคําสั่ง
เองก็จะตองมีขอกฎหมายที่อางอิง เชน ตามมาตรา 28 ของ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ที่ใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นในการสั่งแกไข ปรับปรุง หรือระงับเหตุรําคาญที่
เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนก็ใหระบุไวดวย
ขั้นตอนการออกคําสั่งทางปกครองตองใหโอกาสแกผูรบั คําสั่งทางปกครองในการยื่น
คํารองขออนุญาต หรือแจงเตือนผูฟองคดีใหรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ หรือมีโอกาส
โตแยงแสดงพยานหลักฐาน จึงจะถือเปนการออกคําสั่งที่ถูกตองและชอบดวยกฎหมายเพื่อให
โอกาสแกผรู ับคําสั่ง หรือผูยื่นคําขออนุญาต ผูออกคําสั่งทางปกครองตองแจงใหทราบ หรือ
สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได หรือออกใบอนุญาตใหใชได
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อยางไรก็ตาม คําสั่งทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะที่ผูนั้นไดรับแจง
เปนตนไป คําสั่งทางปกครองมีผลขณะที่ยังไมมีการเพิกถอน หรืออาจจะสิ้นผลลงไปไดโดย
เงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น (มาตรา 42) และคําสั่งทางปกครองที่มีขอผิดพลาดเล็กนอยหรือผิด
หลงเล็กนอยนั้นเจาหนาที่อาจแกไขเพิ่มเติมได (มาตรา 43)
2.4 เงื่อนไขความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครอง
เงื่อนไขความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครอง ไดแก
1. อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ที่ทํานิติกรรมตองเปนอํานาจที่กฎหมายใหมา
2. แบบและขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญของการทํานิติกรรมทางปกครอง เพราะถา
ไมใชสาระสําคัญก็จะไมกระทบตอความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครอง
3. นิติกรรมทางปกครองตองมีวัตถุประสงคที่เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ การใช
อํานาจรัฐต องเปนไปเพื่อประโยชน สาธารณะ การกระทํ าของฝ ายปกครองก็ต องไมขั ดต อ
วัตถุประสงคที่กฎหมายเฉพาะกําหนด หากขัดตอวัตถุประสงคแลว ถือวาเปนการกระทําที่ไม
ชอบดวยกฎหมาย
4. ผูทําคําสั่งทางปกครองตองไมบกพรองเรื่องเจตนา คําสั่งทางปกครองจะตองไม
เกิดจากการถูกฉอฉล ไมสําคัญผิดหรือไมถูกขมขู เชน ผูขอสัมปทานรวมกับเจาหนาที่ระดับ
ลางบิดเบือนขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพพื้นที่จนผูบังคับบัญชาหลงเชื่อแลวสั่งการไป ก็ถือเปน
คําสั่งที่ไมชอบ
5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด เชน พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
มาตรา 21 วรรค 2 วาการสั่งพักใบอนุญาตสั่งไดครั้งละ 30 วัน เพราะฉะนั้นจะสั่งพักใบอนุญาต
ในระยะเวลาที่เกินกวาที่กฎหมายกําหนดไมได
ระบบกฎหมายที่ตามประเพณีทางกฎหมายของตะวันตกยังผลในความยุติธรรมที่
ทุกคนปรารถนา ความยุติธรรมนีห้ มายถึงวิธกี ารที่ปฏิบัติอยางเปนทางการหรือกระบวนการซึ่ง
บรรลุความยุติธรรมโดยสม่ําเสมอโดยใชหลักเกณฑและวิธีการที่สรางจากสถาบันของระบบ
กฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความยุติธรรมและวิธีพิจารณาความประกอบดวยหลักการดังนี้
1) กฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการตัดสินใจที่ยุติธรรม
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2) กฎที่ยุติธรรมและขั้นตอนตองวางไวลวงหนาและประกาศลวงหนา (Pre-fixed
and pre-announced)
3) กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติตองใชอยางโปรงใส
4) กฎและกระบวนวิธีปฏิบัติตองใชอยางสม่ําเสมอ
เงื่อนไขขางตน ถือไดวามีความยุติธรรมในกระบวนการที่เปนทางการ ทั้งนี้ แนวคิด
ของความยุติธรรมนี้ใหความสําคัญในกระบวนการและขั้นตอนมากกวาผลลัพธที่ได Selznick
(1969) ชี้ ว า "ความถู กตองตามกฎหมายตองทํ าเปนหลั ก มีวิ ธี การกําหนดนโยบายและ
กฎระเบียบที่จะทําและนําไปใชมากกวาการเนนเนื้อหา" เปรียบเทียบไดกับกระบวนการที่
ยุติธรรม โปรงใส และสม่ําเสมอ ความยุติธรรมที่ไดรับและถูกตองตามกฎหมายจึงจะสามารถ
บรรลุได (Shen Yuanyuan 2000)
อยางไรก็ตาม หากจะพิจารณาถึงนิติกรรมทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น
มีเกณฑที่สําคัญอยู 4 ประการสําคัญดังนี้
1) เจาหนาที่กระทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือไมไดรับมอบหมายอํานาจและ
หนาที่ในการอนุมัติอนุญาต
2) นิติกรรมทางปกครองที่ทําโดยการใชอํานาจที่มีอยูตามกฎหมาย แตเปนการ
ใชอํานาจผิดวัตถุประสงคที่กฎหมายกําหนดไว หรือใชอํานาจบิดเบือนไป โดยเจาหนาที่ มี
เจตนา หรือจงใจที่จะทําใหลาชา หรือถวงเวลาในการอนุมัติหรือการอนุญาต เปนตน
3) นิติกรรมทางปกครองที่ไมไดทําตามรูปแบบหรือขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญ
4) นิติกรรมทางปกครองนั้นขัดตอกฎหมาย เชน กฎหมายใหอํานาจ และหนาที่
ในการสั่งปดโรงงานที่ปลอยน้ําเสียลงลําน้ําลําคลองไดเพียง 1 เดือน แตเจาหนาที่ของรัฐกลับ
สั่งปดโรงงานดังกลาวถึง 3 เดือน ดั งนี้ ถือวาเจาหนาที่ของรัฐนั้น กระทํ านิติกรรมทางการ
ปกครองที่ขัดตอกฎหมายซึ่งนิติกรรมทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายนี้ ยอมจะกอใหเกิด
ผลกระทบตอประชาชน ไมวาจะเปนสิทธิ หนาที่ ความสงบสุข หรือผลประโยชนของประชาชน
อันกอใหเกิดขอพิพาทที่เรียกวา "กรณีพิพาททางปกครอง"
กรณี พิพาททางปกครอง เป น ข อพิ พาทที่ เกิ ดขึ้ นจากความขั ดแย งระหว า งรั ฐ
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชนซึ่งฝายที่ทําการปกครองมีอํานาจเหนือกวา
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ฝายที่ถูกปกครองไดใชอํานาจที่มากกวาในการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเกณฑตาง ๆ
มากเกินขอบเขต หรืออาจจะไมเกินขอบเขต แตเปนการใชอํานาจและหนาที่เกินแกความพอดี
หรือเกินความเหมาะสม
3. ประเด็นที่ตองพิจารณาของนิติกรรมทางปกครอง
ประเด็ น ที่ ต อ งพิ จารณาของนิ ติ กรรมทางปกครองในที่ นี้ มี ป ระเด็ นของคู กรณี
ขอพิจารณาหลักความเปนกลางหรือไมของเจาหนาที่ และประเด็นการมุงหมายเพื่อคุมครอง
สิทธิของบุคคลดังตอไปนี้
3.1 คูกรณี
“คูกรณี” หมายถึง “ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับ
ของคําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิ
ของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง” (บทนิยามมาตรา 5) ไมวาจะ
เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทั้งนี้ เปนคู กรณีในกระบวนพิจารณาทางปกครองไดตาม
ขอบเขตของสิทธิที่ถูกกระทบหรืออาจถูกกระทบโดยไมอาจเลี่ยงได (มาตรา 21)
เมื่อผานเงื่อนไขของการเปนคูกรณีในกระบวนพิจารณาทางปกครองแลว กฎหมาย
กําหนดใหคูกรณีมี “สิทธิ” บางประการเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาเรื่องทางปกครอง สิทธิ
ดั งกล าวที่ สํ าคั ญ เช น สิ ทธิ การได รั บแจ งหรื อแนะนํ าจากเจ าหน าที่ สิ ท ธิ ได รั บแจ งหรื อ
ผลกระทบจากการออกคํ าสั่ ง สิ ทธิ ที่ จะมี ที่ ป รึ กษาหรื อผู ทํ าการแทน สิ ทธิ ที่ จะได รั บการ
พิจารณาจากเจาหนาที่ที่มีความเปนกลาง สิทธิในการขอตรวจดูเอกสารหลักฐาน สิทธิในการ
โตแยงพยานหลักฐาน (กฎหมายกําหนดขอยกเวนบางประการที่จะไมแจงผลที่อาจจะกระทบ
ตอบุ คคลตามมาตรา 30 วรรคสอง รวมถึ งกรณี การพิ จารณาทางปกครองที่ กําหนดไว ใน
กฎกระทรวงดวย เชน การพิจารณาบรรจุแตงตั้งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนตน) สิทธิในการ
ไดรับการพิจารณาที่รวดเร็ว สิทธิที่จะไดรับทราบเหตุผลของคําสั่งทางปกครอง สิทธิในการ
อุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครอง เปนตน
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3.2 การมุงหมายเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลและประโยชนสาธารณะ
เพื่อใหคูกรณีไดรับทราบขอมูลอันเปนประโยชนตอตนเองในการเขาสูกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง ซึ่งเจาหนาที่จะตองแจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิ จารณาทาง
ปกครองใหคูกรณีทราบตามความจําเปนแกกรณี (มาตรา 27) ไดแก การแจงใหคูกรณีรับทราบ
ว า คู ก รณี มี สิ ท ธิ ที่ จะได ท ราบข อ เท็ จจริ งอย า งเพี ย งพอและมี โ อกาสโต แ ย ง และแสดง
พยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) หรือแจงสิทธิใหคูกรณีทราบวาเมื่อตองมาปรากฏตัวตอ
หนาเจาหนาที่คูกรณีมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข ามาในการพิจารณาทาง
ปกครองได (มาตรา 23) เปนตน
ตัวอยางคดีเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลและประโยชนสาธารณะผูมีสิทธิฟองคดีตอ
ศาลปกครอง ตามมาตรา 42 แหง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 และการฟองเพื่อคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติ
และตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเปน
ชุมชนทองถิ่น จึงเปนการฟองคดีเพื่อประโยชนแกสวนรวม ศาลปกครองยอมมีอํานาจที่จะรับ
คดีนี้ไวพิจารณาไดตามมาตรา 52 วรรคสอง แหงพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 แมจะเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดเวลา การฟองคดีตามมาตรา 49
แหงพ.ร.บ.เดียวกันแลวก็ตาม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 96/2555)
คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักเกี่ยวกับผูมีสทิ ธิฟองคดี กรณีที่แมความเดือดรอน
หรือเสียหายจะยังไมเกิดขึน้ จากการประกอบกิจการ แตหากผูอาศัยหรือประชาชนในชุมชนเห็น
วาจะมีการกระทําใดๆ ที่จะสงผลกระทบตอการรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ตอการดํารงชีพอยูอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพอนามั ย สวัสดิ ภาพ หรื อคุ ณภาพชีวิ ตของตนแลว กรณี ยอมถือเปนผู ได รั บความ
เดือดรอนหรือเสียหายอันเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได และกรณีนี้ถือวาเปนการฟอง
เพื่อประโยชนแกสวนรวม
1) สิทธิขอตรวจดูเอกสารของคูกรณี
คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกัน
สิทธิ ของตนได แต ถายังไม ไดทํ าคํ าสั่ งทางปกครองในเรื่ องนั้ น คูกรณี ไม มีสิ ทธิ ขอตรวจดู
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เอกสารอันเปนตนรางคําวินิจฉัย (มาตรา 31) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) เพราะใน
การพิจารณาทางปกครองของเจาหนาที่จะตองใหโอกาสแกคูกรณีผูมีสวนไดเสียไดโตแยงหรือ
ชี้แจงขอเท็จจริง เพื่อสนับสนุนหรือหักลางขออางหรือขอเถียงพรอมทั้งแสดงพยานหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาทําคําสั่งทางปกครองอันเปนการปองกันสิทธิของคูกรณี หากคูกรณีไมได
รับทราบขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่จะใชเปนพื้นฐานในการพิจารณาทางปกครองของ
เจาหนาที่แลว คูกรณีอาจไมทราบสิทธิของตนและวิธีปองกันสิทธิของตนอยางไร ซึ่งมาตรา
31แหงพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดใหสิทธิแกคูกรณีในการขอ
ตรวจดูเอกสารที่จําเปนเพื่อการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตนได และหากคูกรณีที่
ประสงคจะขอเขาตรวจดูเอกสารใดเพื่อประกอบการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตนใน
กระบวนพิจารณาทางปกครองอาจทําคําขอด วยวาจาหรือทํ าเปนหนังสือโดยนํามายื่นดวย
ตนเองตอเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัด
เจาหนาที่อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ในคําสั่งทางปกครองเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของกฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินิจเปนอยางอื่น รวมถึงเงื่อนไขตาม
ความเหมาะสมแกกรณีดวย ไดแก 1) การกําหนดใหสิทธิหรือภาระหนาที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 2) การกําหนดใหการเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหนาที่ตอง
ขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอน 3) ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งทางปกครอง และ
4) การกําหนดใหผูไดรับประโยชนตองกระทําหรืองดเวนกระทําหรือตองมีภาระหนาที่หรือ
ยอมรับภาระหนาที่ หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดขอความในการจัดใหมี
การเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขอกําหนดดังกลาว (มาตรา 39)
กรณีเปนเรื่องที่สามารถอุทธรณได เจาหนาที่ที่เปนผูทําคําสั่งจะตองแจงใหผูรับ
คําสั่งทราบดวย ซึ่งก็ตองไปพิจารณาตามกฎหมายเฉพาะนั้นๆ ใน พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ก็ไดบัญญัติไวในมาตรา 66 ที่ผูรับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต
วันที่ไดรับทราบคําสั่ง และในตัวคําสั่งก็จะตองระบุไวดวย เพราะถาไมระบุไว ตาม พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ก็ไดบัญญัติไวในมาตรา 40 ซึ่งถาในตัวคําสั่งไมไดแจงใหผูรับ
คําสั่งทราบ ก็ใหขยายเปน 1 ปนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งทางปกครอง (กรมอนามัย 2006)
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คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือ
โตแยงการยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงนั้นไว
ดวยและในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติ ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงเริ่ม
นับใหมตั้งแตวันที่ไดรบั แจงหลักเกณฑ แตถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลานี้สั้นกวา 1 ป ให
ขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง (มาตรา 40)
คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑถือวาไมเปน
เหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ (มาตรา 41) ไดแก
(1) การออกคํ าสั่ งทางปกครองโดยยั งไม มี ผู ยื่ นคํ าขอในกรณี ที่ เจ าหน า ที่ จะ
ดําเนินการเองไมไดนอกจากจะมีผูยื่นคําขอ ถาตอมาในภายหลังไดมีการยื่นคําขอแลว
(2) คําสั่งทางปกครองที่ตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถาไดมีการจัด
ใหมีเหตุผลดังกลาวในภายหลัง
(3) การรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการ
รับฟงใหสมบูรณในภายหลัง
(4) คําสั่งทางปกครองที่ตองใหเจาหนาที่อื่นใหความเห็นชอบกอน ถาเจาหนาที่นั้น
ไดใหความเห็นชอบในภายหลัง
กรณีตาม (2) (3) และ (4) จะตองดํ าเนินการก อนสิ้นสุดกระบวนการพิ จารณา
อุทธรณ หรือ ตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนัน้ หรือถาเปนกรณีที่ไมตองมีการอุทธรณก็ตอง
กอนมีการนําคําสั่งทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตอง
ของคําสั่งทางปกครองนั้น
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขไดบัญญัติใหอํานาจกับเจาพนักงานทองถิ่น
เปนผูมีอํานาจในการออกคําสั่งและสามารถมอบอํานาจ การมอบตองทําตามแบบที่กฎหมาย
เฉพาะกํ า หนดไว เ ท า นั้ น เช น กรุ ง เทพมหานครมี ก ฎหมายให อํ า นาจผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานครมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือในเรื่องตางๆ แมกระทั่งปจจุบัน ผูวาราชการ
จั งหวั ด กรุ งเทพมหานครก็ มอบอํ า นาจในเรื่ อ งกฎหมายว า ด ว ยการสาธารณสุ ข ให กั บ
ผูอํ านวยการเขตทุ กสํ านั กงานเขต เปนผู ใชอํ านาจในการออกคํ าสั่ งตามกฎหมายนี้ ส วน
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กฎหมายเทศบาลบัญญัติไววา ใหนายกเทศมนตรีเปนผูมอบอํานาจใหกับเทศมนตรี โดยทํา
เปนหนังสือ เปนตน
อยางไรก็ตาม การออกคําสั่งทางปกครองมีขอพิจารณาเกี่ยวกับ "หลักความเปน
กลาง" ของเจาหนาที่ในการแสวงหาขอเท็จจริง ใชหลักการไตสวน โดยไมจําเปนตองผูกพัน
กับพยานหลักฐาน หรือเอกสารทีค่ ูกรณีกลาวอาง ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 29 ไดบัญญัติไววา "เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตน
เห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง" ในการนี้ใหรวมถึงการตางๆ ดังนี้
1. ดําเนินการแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ
2. รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นชอบของคูกรณี หรือของพยาน
บุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ ที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาที่เห็นวา เปนการกลาวอางที่
ไมจําเปน ฟุมเฟอย หรือเพื่อประวิงเวลา
3. ขอขอเท็จจริง หรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ
4. ขอใหผูครอบครองเอกสาร สงเอกสารที่เกี่ยวของ
5. ออกไปตรวจสถานที่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539นี้มุงหมายคุมครองเรื่อง
ความเปนกลางในการทําคําสั่งทางปกครอง
2) การทบทวนคําสั่งทางปกครอง
ผูอุทธรณตองเปนคูกรณีเทานั้น ซึ่งตามนัยแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดใหคําจํากั ดความของคําว า "คูกรณี" ไววา "ผู ยื่นคําขอ หรือผู
คัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับ หรือจะอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาใน
กระบวนการพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของ
คําสั่งทางปกครอง" ซึ่งตัวอยางกรณี พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เชน เรื่องการ
ขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการตางๆ นั้น ก็จะมีผูยื่นขออนุญาตประกอบกิจการตางๆ นั้น
ก็จะมีผูยื่นคําขออนุญาต คือ ผูยื่นคําขอนั่นเอง หรือผูคัดคานคําขอก็คือผูที่ไมประสงคจะใหมี
การประกอบกิจการไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม เชน การที่ผูประกอบการจะเปดรานคาราโอเกะ
ซึ่งตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ไดกําหนดไววา ผูประกอบการจะตองขออนุญาตตอ
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เจาพนักงานทองถิ่นเสียกอนจึงจะดําเนินกิจการได ปรากฏวามีผูมาคัดคานไมใหเปดรานคารา
โอเกะ เพราะจะเปนการรบกวน ผูอยูอาศัยใกลเคียง เนื่องจากตรงสถานที่นั้นมีประชาชนอาศัย
อยูอยางหนาแนน หรือกรณีอื่นๆ
การอุทธรณไมเปนทางการทุเลาบังคับตามคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 44 วรรค
สอง แห งพระราชบัญญั ติวิ ธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได บัญญัติไวว า "การ
อุทธรณไมเปนสาเหตุใหทุเลาการบังคับ ตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการ
บังคับ..." ซึ่งก็สอดคลองกับ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่บัญญัติไวในมาตรา 66 วรรค
สอง ตัวอยางการอุทธรณ คําพิพากษา อ.6/2549 เมื่อเทศบาลมิไดยื่นคําแกอุทธรณปฏิเสธ
ขออางของผูฟองคดีเกี่ยวกับกรณีน้ําเสียของอาคาร กรณีเสียงดังจากเครื่องคาราโอเกะ และ
ลมรอนจากเครื่องปรับอากาศ ยอมถือวา เทศบาลมิไดแกไขความเดือดรอนเสียหายใหแกผู
ฟองคดี จึงไดถือวานายกเทศมนตรีละเลยตอหนาที่ในการระงับเหตุรําคาญตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุขพ.ศ. 2535
4. การบังคับตามคําสั่งทางปกครอง
ในหัวขอนี้ ผูเขียนไดนําเสนอหัวขอยอย ไดแก การมีผลของคําสั่งทางปกครองการ
อุ ทธรณ คํ าสั่ งทางปกครอง การเพิ กถอนคํ าสั่ งทางปกครอง และการบั งคั บทางปกครอง
ดังตอไปนี้
4.1 การมีผลของคําสั่งทางปกครอง
คําสั่งทางปกครองมีผลเมื่อได “แจง” ใหผูรับคําสั่งทางปกครองทราบ และยังคงมีผล
อยูตลอดจนกวาจะมีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น หรือคําสั่งทางปกครองนั้นสิ้นผลไป
เนื่ องจากมี เงื่ อนเวลากําหนดไว หรือมีเหตุผลอื่น นอกจากนี้ คําสั่งทางปกครองยังอาจถู ก
เปลี่ยนแปลงแกไขได (ทั้งการแกไขเล็กนอยหรือการแกไขตามกระบวนการขอใหพิจารณาใหม)
4.2 การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
หลักการสําคัญของการอุทธรณคําสั่งทางปกครองคือ เปนการทบทวนการตัดสินใจ
ของผูมีอํานาจทําคําสั่งทางปกครองอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเปนกระบวนการเยียวยาของฝายปกครอง
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เอง ระบบอุทธรณเปนผลมาจากการจัดองคกรทางปกครองสวนใหญจะเปนไปโดยการมีสาย
การบังคับบัญชาและมีหัวหนาองคกรเปนผูรับผิดชอบดูแลทั่วไปทั้งองคกร องคกรเจาหนาที่มี
ความผูกพันจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย หากเรื่องใดผิดกฎหมายไมวาจะเปนตั ว
เจ าหน าที่ ผู ทํ าคํ าสั่ งนั้ นเองหรื อผู บังคั บบั ญชาของเจ าหน าที่ นั้น มี ความจํ าเป นที่ จะต อ ง
เปลี่ยนแปลงแกไขใหถูกตองตามกฎหมายหรือใหเกิดผลดีตอภารกิจขององคกรนั้น
คําสั่งทางปกครองขององคกรเจาหนาที่ดังตอไปนี้ ไมใชระบบอุทธรณ ไดแก
(1) “รัฐมนตรี” (เนื่องจากตําแหนงรัฐมนตรี ในระบบกฎหมายถือวาเปนตําแหนงที่
สูงสุดในฝายปกครองแลว ไมมีผูบังคับบัญชาที่สูงกวานั้น การอุทธรณจึงเกิดขึ้นไมได) หรือ
(2) “คณะกรรมการ” ซึ่งคณะกรรมการนั้นเปนองคกรทีใ่ ชอํานาจที่มีอยูเฉพาะไดอยูใน
ระบบสายการบังคับบัญชา การที่คณะกรรมการใดมีคําสั่งทางปกครองจึงเปนที่สุดในตัว ไมมี
การอุ ทธรณ ตอองคกรใดอีก (เว นแตจะมี กฎหมายกํ าหนดขั้นตอนการอุ ทธรณ ไว เป นการ
เฉพาะ)
กระบวนการการอุทธรณคําสั่งทางปกครองในระบบกฎหมายไทยนั้นมีอยูในกฎหมาย
เฉพาะตางๆ แตในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้ก็ไดกําหนดใหมีระบบอุทธรณ
บังคับไวเปนการทั่วไป เพื่อเปดโอกาสใหฝายปกครองแกไขปญหาของตนเอง และเปนเงื่อนไข
อยางหนึ่งในการนําคดีเพิกถอนคําสั่งไปฟองตอศาลปกครองดวย ในระบบการอุทธรณของ
กฎหมายไทยในระบบ “อุทธรณบังคับ” ซึ่งก็คือกําหนดใหคูกรณีใชระบบอุทธรณนี้กอนขั้นตอน
หนึ่งกอนที่จะนําคดีไปสูการพิจารณาของศาล หาไมแลวศาลปกครองจะรับคดีไวพิจารณาไมได
หลักการของการอุทธรณ คือ หากคําสั่งทางปกครองไมไดออกโดยรัฐมนตรีและไมมี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนไวเปนอยางอื่น ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งนั้นได (มาตรา 44) โดยใหยื่น
อุทธรณตอ “เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง” นั้นเอง โดยใหยื่นภายใน 15 วัน โดยทําเปน
หนังสือและมีเนื้อหาขอเท็จจริงที่จําเปน
ในกระบวนการ “พิจารณาอุทธรณ” นั้น เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองจะตองเปนผู
พิจารณาอุทธรณในชั้นแรก (มาตรา 45) ซึ่งเจาหนาที่นั้นอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งไดตามอํานาจ
หนาที่ของตน สามารถพิจารณาทบทวนไดทั้งในปญหาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย หรือในแง
ความเหมาะสมก็ได โดยอาจพิจารณาไปในทางเพิ่มภาระหรือเพิ่มเงื่อนไขก็ได (มาตรา 46)
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นอกจากนี้ ในการออกกฎกระทรวงไดกําหนด “ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ” เนื่องจากโดยปกติ
ผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณสมควรเปนเจาหนาที่ในระดับสูงตามสายการบังคับบัญชา
เพราะตองควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูตองบังคับบัญชาอยูแลว แตโดยเจาหนาที่ใน
หลายหน วยงานมี สายการบั งคั บบั ญชาหลายชั้ น จึ งจํ าเป นจะต องเลื อกผู มีอํ านาจในการ
พิจารณาอุทธรณทเี่ หมาะสม ทั้งในเรื่องความเกี่ยวของกับภารกิจและความสําคัญของคําสั่งทาง
ปกครองนั้น
การยื่นอุทธรณในระบบกฎหมายไทยไมมีผลเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทาง
ปกครอง เวนแตจะมีคําสั่งทุเลาการบังคับโดยเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้นเองหรือโดยคําสั่งทุเลา
การบังคับของศาลปกครอง หรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
หลักเกณฑในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอน
มีคําพิพากษา มีการพิจารณาสองประการ (คดีหมายเลขแดงที่ 445/2551 ของศาลปกครอง
ชั้นตน) คือ
ประการที่หนึ่ง คําฟ องตองมีมูลและมีเหตุผลเพียงพอที่จะนํามาตรการหรือวิธีการ
คุมครองตามที่ขอนั้นมาใชได โดยตองใหเปนที่พอใจของศาลวา ผูถูกฟองคดีตั้งใจจะกระทําซ้ํา
หรือกระทําตอไปซึ่งการละเมิด การผิดสัญญา หรือการกระทําที่ถูกฟองรอง หรือผูฟองคดีจะ
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายตอไป เนื่องจากการกระทําของผูถูกฟองคดี
ประการที่ สอง จะต องคํ านึ งถึ งความรั บผิ ดชอบของหน วยงานทางปกครองหรื อ
เจาหนาที่ของรัฐและปญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารงานของรัฐ
มีคดี ที่ฟองเจาหนาที่รัฐผูออกใบอนุ ญาตเกี่ ยวกับการประกอบกิจการอันตรายต อ
สุขภาพ ที่ผูฟองคดีอุทธรณวา กฎกระทรวงให ใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2549 นั้น ใชบังคับกับทุกคน แตผูถูกฟองคดีที่ 1 มาจํากัดสิทธิของผูฟองคดีแตเพียงผูเดียวทัง้
ที่สถานประกอบการอื่นๆ ก็กระทําผิดตอขอกําหนดของกฎกระทรวงนี้เหมือนกันนั้น ศาลเห็น
ว า การที่ ห น ว ยงานทางปกครองหรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐปฏิ บั ติ ต อบุ คคลที่ เหมื อนกั น ใน
สาระสําคัญแตกตางกันที่จะถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลไดตอเมื่อการ
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ปฏิบัติตอบุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญที่แตกตางกันนั้น ตองเปนการปฏิบัติที่ถูกตองตาม
กฎหมายเทานั้น ดั งนั้น การที่ ผูฟองคดีอางวาผูถู กฟองคดีที่ 1 ไดปฏิบัติตอการประกอบ
กิจการของผูฟองคดีแตกตางกับการประกอบกิจการของเจาของสถานประกอบการรายอื่นๆ ก็
ไม อาจถื อไดว าเปนการเลือกปฏิบัติโดยไม เปนธรรมตอผูฟองคดี ผู ฟองคดีไมมีสิทธิหรื อ
ความชอบธรรมอยางใดๆ ที่จะเรียกรองใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ดําเนินการออกใบอนุญาตใหผูฟอง
คดีประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเปนการเรียกรองใหผูถูกฟองคดีที่ 1 กระทํา
การที่ขั ดหรือไม ถูกตองตามกฎหมาย อุ ทธรณ ของผู ฟองคดีฟงไมขึ้ น(คดี หมายเลขแดงที่
445/2551 ของศาลปกครองชั้นตน)
ผลการพิจารณาอุทธรณนั้น ผูพิจารณาอุทธรณอาจมีคําสั่งแทนคําสั่งเดิมที่ใหไว ไม
วาจะเปนการแกไข ยกเลิกเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิม แต การพิจารณาอุทธรณที่มีผลเปน
การยกเลิกคําสั่งทางปกครองเดิม จะสามารถทําไดมากนอยเพียงใดหรือมีผลเปนอยางไร ตอง
เปนไปตามหลักเกณฑของการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
4.3 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเปนการทําใหคําสั่งทางปกครอง (ที่มีผลใชบังคับอยู)
สิ้นผลในทางกฎหมาย การเพิกถอนคําสั่งโดยเจาหนาที่ผูทําคําสั่งเอง กระทําไดโดย
1) เจาหนาที่ที่ทําคําสั่งเห็นสมควรเพิกถอนเอง หรือ
2) เจาหนาที่ที่เพิกถอนเพราะคูกรณีรองขอซึ่งเปนเรื่องใหพิจารณาใหม
เจาหนาที่เพิกถอนเอง กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการไดกําหนดเงื่อนไขและเงื่อน
เวลาของการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไว โดยไดกําหนดเงื่อนไขเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่
ชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 53) และคํ าสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 50
มาตรา 51 และ 52) นอกจากนี้ยังไดกําหนดเงื่อนไขของการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองสําหรับ
กรณีของคําสั่งทางปกครองที่มีผลเปนการใหประโยชนและคําสั่งทางปกครองที่ไมมีผลเปนการ
ใหประโยชน พรอมทั้งเงื่อนไขการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการเพิกถอนคําสั่งดังกลาว
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ไปดวย และในประการที่สําคัญ กฎหมายไดกําหนดผลของการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองใน
กรณีตางๆ ไววามีผลอยางไร
เจาหนาที่ที่ เพิกถอนเพราะคูกรณีร องขออันเป นเรื่องพิจารณาใหม ซึ่ งในกรณีการ
ขอใหพิจารณาใหมนี้ กฎหมายกําหนดเงื่อนไขไวในมาตรา 54 วากรณีและเงื่อนไขของการยื่น
ขอให พิจารณาใหม และเพื่อพิจารณาใหมแล ว เจ าหนาที่ก็จะเพิกถอนหรื อแกไขคําสั่ งทาง
ปกครองที่ใหไวเดิม (มาตรา 54)
แต ทั้ งนี้ การขอให พิจารณาใหม ตามนั ยมาตรา 54แห งพระราชบั ญญั ติ วิ ธี ปฏิ บัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นั้น ตองเพียงพอที่จะเปนเหตุใหแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิก
ถอนคําสั่งแตถาพยานหลักฐานที่ผูฟองคดีนําเสนอแมจะเปนขอมูลใหมก็ไมมีน้ําหนักเพียงพอ
จนทําใหขอเท็จจริงที่ยุติแลวอาจเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญไดตามกฎหมาย ก็ไมอาจเขา
ขายเปนพยานหลักฐานใหม ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 อันเป นกรณีที่ จะให เจาหน าที่ผูออกคําสั่ งสามารถยกเลิกเพิ กถอนคําสั่งได คํ า
อุทธรณของผูฟองคดียังฟงไมเพียงพอทีจ่ ะเปนเหตุใหแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคําสั่งไม
รับคําขอใหพิจารณาใหมได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด คําสั่งที่ 685/2552)
4.4 การบังคับทางปกครอง
คําสั่งทางปกครองแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก
(1) คํ าสั่ งทางปกครองที่มีผลทางกฎหมายโดยตรง กลาวคื อ เปนคํ าสั่งทาง
ปกครองที่มีผลสําเร็จในตัวทันทีที่ มีคําสั่งโดยไมต องมี การปฏิบัติการใดอี ก เช น การออก
ใบอนุญาตตางๆ
(2) คํ าสั่ งทางปกครองที่ ต องการผลทางกายภาพ กล า วคื อ เป นคํ าสั่ งทาง
ปกครองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูอยูในบังคับของคําสั่งนั้น โดยบังคับใหกระทําหรือละเวน
กระทําการอย างใดอยางหนึ่ ง หากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม จะตองมีมาตรการบังคั บ
เพื่อใหเกิดผลตอไปอีกชั้นหนึ่ง
ดังนั้น คําสั่งทางปกครองที่จะจําเปนตองมีมาตรการบังคับก็คือคําสั่งทางปกครองที่
ตองการผลในทางกายภาพ ซึ่งเปนคําสั่งทางปกครองที่บังคับเกี่ยวกับการกระทําของบุคคล
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วิธีการบังคับเกี่ยวกับพฤติกรรมแยกออกได 2 กรณี ไดแก การบังคับใหชําระเงิน และ การ
บังคับใหกระทําการหรือละเวนกระทําการ (อันไมใชการชําระเงิน)
พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 56 – 63 ไดบัญญัติ
ถึงมาตรการทั่วไปที่อาจนํามาใชบังคับใหคําสั่งทางปกครองเกิดผลได โดยจะนําไปใชกับคําสั่ง
ในเรื่องใดตามกฎหมายก็ได และไมอยูภายใตหลักเกณฑการประกันความเปนธรรม (มาตรา 3)
โดยมาตรการทั่วไปในการบังคับทางปกครองมุงที่จะใชบังคับกับผูรับคําสั่งทางปกครองเปน
เอกชนเทานั้น (มาตรา 55)
การใชมาตรการบังคับทางปกครองซึ่งมีสภาพเปนคําสั่งทางปกครองเชนกัน หลักการ
สําคัญก็คือนํ ามาใช “เพียงเทาที่ จําเป น” เพื่ อให บรรลุ เปาหมายของคํ าสั่งทางปกครองโดย
กระทบกระเทือนผูรับคําสั่งทางปกครองนอยที่สุด
คําสั่งทางปกครองที่เปนการสั่งให “ชําระเงิน” หากผูรับคําสั่งทางปกครองฝาฝนไม
ปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว กฎหมายกําหนดมาตรการบังคับที่นํามาใชไดคือ การยึดหรืออายัด
ทรัพย สินของผู รับคํ าสั่งทางปกครองนั้นออกขายทอดตลาดเพื่อชําระเงิ นให ครบถวน โดย
กฎหมายกําหนดใหนําวิธกี ารยึด การอายัด และการขยายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยซึ่งมาใชกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูถูกสั่งใหชําระเงินโดยอนุโลม และ
เนื่องจากองคกรเจาหนาที่ทางปกครองมีมาก
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการใชอํานาจของมาตรการบังคับทางปกครองดังกลาว
กฎหมายจึงเปดโอกาสใหมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการสั่งยึด
หรืออายัดทรัพยเพื่อขายทอดตลาด (กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2542)
คําสั่งทางปกครองที่บังคับใหกระทําการหรือละเวนการกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
นั้น หากปรากฎวามีการฝาฝนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะดังกลาว พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนดมาตรการบังคับไว 2 ทางไดแก
(1) เจาหนาที่เขาดําเนินการเอง (มาตรา 58 วรรคหนึ่ง (1)) โดยเจาหนาที่อาจ
เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทนได โดยกําหนดใหผูฝาฝน
คําสั่งทางปกครองนี้ชดใชคาใชจายดังกลาวใหแกเจาหนาที่
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(2) กําหนดคาปรับทางปกครอง (มาตรา 58 วรรคหนึ่ง (2)) ในกรณีที่เปนคําสั่ง
ทางปกครองที่สั่งใหกระทําหรือละเวนกระทําการนั้น เจาหนาที่จะกําหนดมาตรการบังคับโดย
การกํ าหนดค าปรับทางปกครองก็ ได โดยกฎหมายกําหนดเพดานขั้ นสูงของค าปรั บทาง
ปกครองไว 20,000 บาทตอวัน แตก็ไดมีการกําหนดการใชอํานาจในการกําหนดคาปรับทาง
ปกครองสําหรับเจาหนาที่ทางปกครองแตละระดับแตละประเภทไว (กฎกระทรวง ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2542) ฯ) มาตรการบังคับนี้มักใชกับการบังคับสําหรับการกระทําที่ไมอาจใชวิธกี ารบังคับ
โดยการเขาดําเนินการแทนโดยสภาพ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ยังไดกําหนด
เกณฑในการใชมาตรการบังคับทางปกครองในกรณีปกติ (มาตรา 59) และการใชมาตรการ
บังคับทางปกครองในกรณีพิเศษ (กรณีเรงดวน) (มาตรา 58 วรรคสาม) ซึ่งหากมาตรการบังคับ
ตามคํ าสั่งทางปกครองในเรื่องใดไดมีการกํ าหนดไว เปนการเฉพาะแลว ก็ให ดําเนินการใช
มาตรการบังคับตามที่กฎหมายในเรื่องนั้นๆ กําหนดไว (มาตรา 63)
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คําถามเชิงอภิปราย
1. นิ ติ กรรมทางปกครองคื ออะไร หลั กเกณฑ เกี่ ยวกั บนิ ติ กรรมทางปกครองได แ ก
อะไรบาง การสั่งรื้อถอนอาคารที่ผิดพระราชบัญญัติ ถือเปนนิติกรรมทางปกครอง
หรือไม อยางไร
2. จะมีวิธีการ และหลักเกณฑควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครองอยางไร
3. นิติ กรรมทางปกครองมี การจํ าแนกเป นกี่ประเภท และแต ละประเภทดํ าเนิ นการ
อยางไรบาง
4. ความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครองมีเงื่อนไขอะไรบาง
5. ขอพิจารณาหลักความเปนกลางหรือไมของเจาหนาที่ นําไปใชประโยชนในการใด
ทําไมตองพิจารณาหลักความเปนกลางนี้
6. กฎหมายปกครองมุงหมายเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลอยางไรบาง จงอภิปราย
7. จงอภิปรายถึงกระบวนการบังคับตามคําสั่งทางปกครองและการเพิกถอนคําสั่งทาง
ปกครองตลอดจนผลของการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง กรณีคําสั่งทางปกครองที่
เปนประโยชน
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บทที่ 5
สัญญาทางปกครอง
1. แนวคิดสัญญาทางปกครอง
ในหัวขอนี้ ผูเขียนไดนําเสนอเกี่ยวกับความหมายของสัญญาทางปกครองและระบบ
ของสัญญาทางปกครองดังตอไปนี้
1.1 ความหมายของสัญญาทางปกครอง
ความหมายของสัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 แหงพระราชบั ญญั ติจัดตั้ งศาล
ปกครองและวิ ธี พิ จารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542 ซึ่ งบั ญ ญั ติ ว า “สั ญญาทางปกครอง
หมายความรวมถึงสัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือ
เปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการ
สาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ”
ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักไววา สัญญาใดจะมีลักษณะ
เปนสัญญาทางปกครองนั้น จะตองมีสาระสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกคูสัญญาอยางนอย
ฝายหนึ่งตองเปนหนวยงานทางปกครองหรือบุคคล ซึ่งไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนรัฐ
ประการที่สอง สัญญานั้นมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ
หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่
หน วยงานทางปกครองหรื อบุ คคลซึ่ งกระทํ าการแทนรั ฐตกลงให คูสั ญญาอี กฝ ายหนึ่ งเข า
ดําเนินการ หรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดใน
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สัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินกิจการทางปกครอง
ซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผลตรงกันขาม หากสัญญาใดเปนสัญญาที่หนวยงานทาง
ปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐมุงผูกพันตนกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งบนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคและสมัครใจสัญญานั้ นยอมเป นสัญญาทางแพง (ชาญชัย แสวงศักดิ์ 2545
โภคิน พลกุล 2545)
ทุ ก ประเทศในโลก แม ว า จะใช ร ะบบกฎหมายต า งกั น ก็ ต าม แต ก ารดํ า เนิ น
กระบวนการในการจัดทําบริการสาธารณะไมแตกตางกัน (โภคิน พลกุล 2548) การใชสัญญา
เปนเครื่องมือเกิดขึน้ เพราะฝายรัฐเห็นวากิจกรรมหลายลักษณะ หลายประเภทนั้นไมเหมาะสม
ที่จะใชวิธีการบังคับหรือไมมีกฎหมายใหบังคับเอาฝายเดียว จึงตองใชรูปแบบของสัญญาแทน
เพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล ดังจะไดกลาวตอไปถึงระบบสัญญาทางปกครอง
1.2 ระบบของสัญญาทางปกครอง
กระบวนการในการใชสญ
ั ญาเปนเครื่องมือในการจัดทําบริการสาธารณะของฝายรัฐไม
วาจะเปนสัญญาทางปกครองหรือไมนั้น อาจอยูภายใตหลักเกณฑในหลายเรื่องที่เหมือนกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นตอนการเขาทําสัญญา แตสวนที่จะแตกตางกันชัดเจนก็คือผลของ
สัญญา สํ าหรั บเรื่ องแบบของสั ญญานั้ น โดยปกติแล วจะทํ าเป นลายลั กษณ อั กษร เพราะ
กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของฝายรัฐจะกําหนดไว
การกอใหเกิดสัญญาทางปกครอง ฝายรัฐมิไดมีอิสระที่จะทําสัญญาใดๆ กับผูใดก็ได
เหมื อนอย างในกรณี ของเอกชน การก อให เกิ ดสั ญญาของฝ ายรั ฐไม ว าจะเปนสั ญญาทาง
ปกครองหรือสัญญาทางแพง จะตองอยูภายใตกฎเกณฑที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของ
ทางราชการกําหนด ดังนั้น เสรีภาพในการเขาทําสัญญาทางปกครองจึงมักจะถูกจํากัด ใน 2
ดาน คือ การเลือกคูสัญญา และการกําหนดเนื้อหาของสัญญา
2. ขอพิจารณาประเภทของคูสัญญาในสัญญาทางปกครอง
การที่กฎหมายกําหนดใหสั ญญาทางปกครองจะตองมี ฝายหนึ่งเปนหนวยงานทาง
ปกครองหรือบุคคลที่กระทําการแทนรัฐ เปนคูสัญญาฝายหนึ่ง จึงทําใหพิจารณาลักษณะของ
สัญญาทางปกครองเกี่ยวกับประเภทของคูสัญญาในสัญญาทางปกครองไดดังนี้
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2.1 หลักเกณฑเกี่ยวกับคูสัญญา
หลั กเกณฑเกี่ยวกั บคู สัญญาของสั ญญาทางปกครอง มี ทั้งลักษณะที่ เป นคู สัญญา
ระหวางนิติบุคคลมหาชนดวยกันกับคูสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน ดังนี้
2.1.1 คูสัญญาระหวางนิติบุคคลมหาชนดวยกัน
สําหรับหลักเกณฑของตัวคูสัญญานั้น กฎหมายกําหนดใหสัญญาทางปกครองตองมี
คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลที่กระทําการแทน
รัฐ
นอกจากคูสัญญาที่เปนหนวยงานทางปกครองแลว หากมีบุคคลอื่นที่กระทําการแทน
รัฐ สัญญาที่กระทําขึ้นโดยบุคคลเชนวานี้อาจเปนสัญญาทางปกครองได โดยบุคคลอื่นที่กระทํา
การแทนรัฐจะหมายถึงบุคคล ดังนี้
1) บุคคลผูไดรับมอบหมายจากรัฐใหดําเนินการโดยตรง ซึ่งมักปรากฏวา ไดรับ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษรโดยชัดแจง ในกรณีเชนนี้ยอมเปนที่ประจักษชัดวา สัญญาที่
ทําขึ้นโดยบุคคลดังกลาว ยอมถือวาเปนสัญญาที่กระทําการแทนรัฐ เพราะปรากฏหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษรอันชัดเจนวา บุคคลนั้นไดรับมอบหมายจากรัฐ
2) บุคคลผูไดรับมอบหมายจากรัฐใหดําเนินการ กรณีที่ผูรับสัมปทาน หรือเปน
กรณีของรัฐวิสาหกิจที่มิไดตั้งขึ้นโดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาได
เขาทําสัญญากับบุคคลภายนอกเพื่อใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําหรือดําเนินงานที่ตนไดรับ
มอบหมายจากรั ฐ เช น การจ างให เป นผู รั บเหมาก อสรางสิ่ งสาธารณู ปโภค หรื อก อสร าง
ทรัพยสินที่จะใชในงานบริการสาธารณะ
โดยหลักสัญญาที่คูสัญญาทั้งสองฝายเปนนิติบุคคลมหาชนดวยกันมักจะเปนสัญญา
ทางปกครอง แตทั้งนี้ก็มิไดหมายความวาจะตองเปนสัญญาทางปกครองเสมอไป เชน การที่
กระทรวงๆ หนึ่ งทํ าสั ญญาซื้ อกระแสไฟฟ าจากการไฟฟ า คู สั ญญาฝ ายหนึ่งเป นราชการ
สวนกลางและอีกฝายหนึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ ทั้งสองฝายจึงตางเปนนิติบุคคลมหาชนดวยกันทั้งคู
แตสัญญาดังกลาวมิใชสัญญาทางปกครองแตเปนสัญญาทางแพงของฝายรัฐซึ่งตองอยูภายใต
หลักกฎหมายแพง ดังนั้น สัญญาที่คูสัญญาทั้งสองฝายตางเปนนิติบุคคลมหาชนจะเปนสัญญา
ทางปกครองเมื่อมีวัตถุประสงคของสัญญา ดังนี้

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 143

1) เพื่อการดําเนินการบริการสาธารณะ ถาไมมีวัตถุประสงคดังกลาว ตองมีขอ
สัญญาพิเศษตางจากในสัญญาทางแพงธรรมดาจึงจะเปนสัญญาทางปกครอง
2) เพื่ อการจั ดการและบริหารการใช อํานาจ ได แก สัญญาเขาแทรกแซงทาง
เศรษฐกิจที่รัฐทํากับนิติบุคคลมหาชนอื่น อาจเปนสัญญาที่เขามาวางโครงการหรือมอบหมาย
ภารกิจบางประการใหแกนิติบุคคลมหาชนนั้น
3) กอตั้งสถาบันหรือองคกรของรัฐเปนเรื่องขอความรวมมือระหวางองคกรของ
รัฐสององคกรขึ้นไปทําสัญญาตกลงกันเพื่อจัดบริการสาธารณะรวมกัน
2.1.2 คูสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน
สัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนเปนลักษณะที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาสัญญา
ทางปกครองมักเปนสัญญาที่คูสัญญาฝายหนึ่งเปนฝายรัฐและอีกฝายหนึ่งเปนเอกชน ทั้งนี้ ผูที่
จะเข ามาทํ าสั ญญาทั้ งคู จะมี เ กณฑ ในการพิ จารณาถึ งคุ ณสมบั ติ ไม เหมื อนกั น ในแง ของ
คูสัญญาฝายรัฐ จะวางอยูบนหลักเรื่องอํานาจหนาที่ คือ วัตถุประสงคของสัญญาอยูในอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานที่จะเปนคูสัญญาหรือไม และเจาหนาที่ผูทําสัญญามีอํานาจตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังตองพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหลาย เชน เจาหนาที่ผูทําสัญญาตองไมเปน
ผูมีส วนได เสี ยอั นจะทํ าให ขั ดกั บหลั กความเป นกลาง กล าวคื อ ต องเปนเจ าหน าที่ ผู ที่ ไม
ตองหามตามมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 25391 เปนตน
1

มาตรา 13 เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได
(1) เปนคูกรณีเอง
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(3) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือ
ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น
(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 14 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคูกรณีคัดคานวาเจาหนาที่ผูใดเปนบุคคลตามมาตรา 13 ให
เจาหนาที่ผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอน และแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ
เพื่อที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวจะไดมีคําสั่งตอไป
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ขณะที่ เกณฑ ในการพิ จารณาคุ ณสมบั ติ ข องเอกชนจะวางอยู บนหลั กเรื่ องของ
ความสามารถของบุคคล บุคคลที่จะเปนคูสัญญากับรัฐไดจะตองเปนผูมีความรูความสามารถ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ถาเปนนิติบุคคลตองตั้งโดยชอบดวยกฎหมายและ
เนื้อหาหรือวัตถุประสงคของสัญญาอยูในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น หากเปนบุคคล
ธรรมดาตองไมเปนผูมีความบกพรองในเรื่องความสามารถ เปนตน
2.1.3 คูสัญญาระหวางเอกชนกับเอกชน
สัญญาระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน เปนกรณีที่บุคคลอื่นกระทําการแทนรัฐ เมื่อ
เอกชนไดกระทําการแทนรัฐหรือในนามของรัฐ สัญญาที่เอกชนทํากับเอกชนก็อาจเขาลักษณะ
เปนสัญญาทางปกครองได แตทั้งนี้จะตองพิจารณาในหลักเกณฑเนื้อหาของสัญญาดวย จะ
พิจารณาเพียงแตวาเอกชนกระทําการแทนรัฐอยางเดียวมิได
2.2 หลักเกณฑเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญา
สวนหลั กเกณฑเกี่ยวกั บเนื้อหาของสั ญญานั้ น มีข อพิ จารณาประกอบ 2 ประการ
สําคัญคือ ประการแรก หลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัตใิ หเปนสัญญาทางปกครอง และประการที่
สอง หลักเกณฑโดยสภาพของสัญญาหรือเนื้อหาของสัญญามุงมีวัตถุประสงคใหคูสัญญาฝาย
มาตรา 16 ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจาหนาที่หรือกรรมการ
ในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทาง
ปกครองไมเปนกลาง เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไมได
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการดังนี้
(1) ถาผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอนและแจงให
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบแลวแตกรณี
(2) ถามีคูกรณีคัดคานวาผูนั้นมีเหตุดังกลาว หากผูนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่คัดคานนั้น ผูนั้น
จะทําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ไดแตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธาน
กรรมการทราบ แลวแตกรณี
(3) ใหผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผูนั้นเปน
กรรมการอยูมีคําสั่งหรือมีมติโดยไมชักชา แลวแตกรณี วาผูนั้นมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองใน
เรื่องนั้นหรือไม
ใหนําบทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสอง และมาตรา 15 วรรคสองวรรคสาม และวรรคสี่มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
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หนึ่งเขาดําเนินการหรือรวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนด
ในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ ของรั ฐ เพื่ อให การดํ าเนินบริการสาธารณะ
บรรลุผล หลักเกณฑเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญา มีดังนี้
2.2.1 สัญญาสัมปทานที่รัฐใหเอกชนจัดบริการสาธารณะ
พิจารณาจากวิ วั ฒนาการของสั ญญาภาครั ฐในประเทศไทยแล วจะพบว า สั ญญา
สัมปทานแตเดิมนั้นพัฒนามาจากรูปแบบของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเอกชน
เขาจัดใหมีและดําเนินการดานสาธารณูปโภค สัญญาสัมปทานเปนนิติวิธีทางปกครองที่รั ฐ
มอบหมายใหเอกชนมีสิทธิเขาจัดทําหรือดําเนินการในกิจการที่รัฐมีอาํ นาจผูกขาดหรือกิจการที่
รัฐมีหนาที่และมีอํานาจดําเนินการไดแตเพียงฝายเดียว โดยใหจัดทําไดภายในระยะเวลาอันมี
กําหนดดวยทุนและความเสี่ยงภัยของฝายเอกชนเอง แตใหฝายเอกชนคูสัญญามีสิทธิเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนจากประชาชนผูใชบริการในกิจการนั้นเปนการตอบแทน สัญญา
สัมปทานประเภทตาง ๆ เปนสัญญาที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนสัญญาทางปกครอง ซึ่งเปน
สัญญาที่หน วยงานทางปกครองทํากั บเอกชนเพื่อให เขามาลงทุ นสรางสาธารณู ปโภค แต
ดําเนินการบริหารภายใตการควบคุมของหนวยงานทางปกครอง (นันทวัฒน บรมานันท 2554)
สวนคําวา “สัมปทาน” (concession) คือ การที่ไดรับมอบหมายจากรัฐใหเปนผูจัดทํา
ให มีการบริ การสาธารณะ ผู รั บสัมปทานจะต องลงทุ นเอง ต องรั บความเสี่ ยงภั ยเอง ผู รั บ
สัมปทานมีรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมจากผูใชบริการ เมื่อหมดสัญญาแลวสิ่งกอสราง
ตางๆ จะตกเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ
สัญญาสัมปทานในประเทศ ไดแก การที่ฝายรัฐมอบบริการสาธารณะอันอยูในอํานาจ
หนาที่ของรัฐบาลใหเอกชนเปนผูจัดทํา เชน การเดินรถประจําทาง สัมปทานรถไฟฟามหานคร
ซึ่งสัมปทานบริการสาธารณะมีลักษณะดังนี้
1. เปนสัญญาทางปกครองที่ ฝายรัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ
อยางใดอยางหนึ่งไดดวยทุนของเอกชนนั้นเอง ตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่
ฝายรัฐกําหนดใหปฏิบัติเพื่อประโยชนสาธารณะ
2. ทรัพยสินที่ผูรับสัมปทานนํามาใชในการจัดทําบริการสาธารณะนั้นถือวาเปน
ทรั พย สิ นของเอกชน จึ งไม ได รั บความคุ มครองเป นพิ เศษจากกฎหมาย
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เหมือนกับทรัพยสินของรัฐที่อนุญาตใหผูรับสัมปทานใชในการจัดทําบริการ
สาธารณะ
3. ฝายรัฐมีอํานาจควบคุมกิจการที่ใหสัมปทานแกเอกชนไปจัดทําเนื่องจากกิจการ
ดังกลาวยังเปนบริการสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบของฝายรัฐ
4. บริการสาธารณะที่ฝายรัฐมอบใหเอกชนไปจัดทํานั้น จะตองไมเปนกิจการที่
เกี่ยวกับความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ โดยมักจะเปนบริการสาธารณะในทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค เชน การไฟฟา การประปา หรือการเดินรถประจําทาง
เปนตน
สัญญาอุปกรณของสัญญาทางปกครอง เชน สัญญาจางกอสรางถนน เปนสัญญาทาง
ปกครอง สวนสัญญาประกันการกอสรางโดยธนาคารเขามาประกันวาจะตองกอสรางใหเสร็จ
เปนสัญญาอุปกรณ สัญญาอุปกรณเปนสัญญาทางแพง แตคณะกรรมการชี้ขาดฯ ใหอยูใน
อํานาจศาลปกครอง
2.2.2 สัญญาสัมปทานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สัมปทานการใชประโยชนจากทรั พยากรธรรมชาติมีวัตถุประสงค ในการที่จะสงวน
รักษาทรัพยากรของชาติ ไมใหถูกทําลายโดยไมไดรับประโยชนคุมคา มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชนดังเชนสัมปทานบริการสาธารณะแตอยางใด แตเปน
ผลที่มาจาก “สวนหนึ่ง” ของการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของรั ฐ
นั่นเอง
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติโดยหลักแลวเปนสมบัติของชาติ สัญญาสัมปทานการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาตินั้นกฎหมายจึงกําหนดใหเปนสัญญาทางปกครอง โดยมีรัฐ
เปนผูควบคุมดูแล การที่จะใหผูใดจะเขามาแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติผูนั้น
จะตองขออนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐกอน และตองจายคาตอบแทนใหแกรัฐในการเขา
แสวงหาประโยชนดังกลาวดวย ทั้งนี้เพื่อใหรัฐสามารถเขามาควบคุมดูแลการแสวงหาประโยชน
ใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง
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2.2.3 สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ
กิจกรรมของบริการสาธารณะทางปกครองเปนเรื่องที่เปนหนาที่เฉพาะของรัฐที่ตอง
อาศัยเทคนิคพิเศษในการจัดทํา รวมทั้ง “อํานาจพิเศษ” ของรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวย และบริการสาธารณะทางปกครองสวนใหญจะเปนกิจกรรมที่รัฐจัดทําใหประชาชนโดยไม
ตองเสียคาตอบแทน ดังนั้น รัฐจึงไมสามารถมอบบริการสาธารณะประเภทนี้ใหแกองคกรอื่น
หรือเอกชนเขามาดําเนินการแทนได นอกจากนี้ บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมี
แหลงที่มาของเงินทุนจากรัฐแตเพียงอยางเดียว โดยรัฐจะเปนผูรับผิดชอบเงินทุนทั้งหมดที่
นํามาใชจายในการดําเนินการโดยหลักบริการสาธารณะนั้นตองอยูภ ายใตหลักเกณฑที่สําคัญ 3
ประการ คือ หลั กว าด วยความเสมอภาค หลั กว าด วยความต อเนื่ อง และหลั กว าด วยการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดวย (นันทวัฒน บรมานันท 2554)
ตัวอยางที่ศาลปกครองสูงสุ ดเคยวินิจฉัยวาสัญญาซื้อขายเครื่องพนเคมีระบบฝอย
ละอองละเอียดเพื่อใชประโยชนในราชการของโรงพยาบาลชุมชนและอยูในสังกัดของกระทรวง
สาธารณสุข เปนสัญญาทางปกครอง
คดีนี้เนื่องจากผูฟองคดีซึ่งเปนโรงพยาบาล เห็นวาผูถูกฟองคดีผิดสัญญา ไมสามารถ
สงมอบสินคาไดตามเวลาที่กําหนดในสัญญาจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง โดยเห็นวา ผู
ฟองคดีเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคและมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามมาตรา 51 (1) และมาตรา
52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ผูฟองคดีจึงเปนหนวยงาน
ทางปกครองตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 และโดยที่มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
บัญญัติใหกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจหน าที่เกี่ ยวกับการสรางเสริ มสุขภาพอนามั ย การ
ปองกัน ควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน เมื่อการจัดซื้อเครื่องพน
เคมีระบบฝอยละอองละเอียด ของผูฟองคดีตามสัญญาพิพาทในคดีนี้เปนการจัดซื้อเครื่องมือ
สําหรับพนสารเคมีเพื่อควบคุมและปองกันโรคตางๆ โดยการกําจัดแมลง สัตวนําโรคและเชื้อ
โรคในมนุษย พืช สัตว และฆาเชื้อโรคในโรงพยาบาล อาคาร บานเรือน และที่พักอาศัย ดังนั้น
วัตถุ แห งสั ญญาในคดี นี้ คื อ เครื่องพนเคมีระบบฝอยละอองละเอียด ซึ่ งเปนเครื่ องมือหรื อ
อุ ป กรณ ที่ สํ า คั ญหรื อ จํ า เป นเพื่ อ ใช ในการจั ด ทํ า บริ การสาธารณะด า นสาธารณสุ ข ของ

148/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข

โรงพยาบาลใหบรรลุผล สัญญาซื้อขายเครื่องพนเคมีระบบฝอยละอองละเอียดในคดีนี้จึงเปน
สัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 71/2554)
2.2.4 สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค
สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค ไดแก สัญญาจางกอสรางหรือปรับปรุง
ซอมแซมสิ่งปลูกสราง อาคาร สถานที่ ซึ่งเปนอาคารสถานที่สําหรับหนวยงานทางปกครองใช
สอยตามอํานาจหนาที่ถื อวาเปนอาคารสถานที่อันเปนเครื่องมือสําคัญในการจั ดทําบริการ
สาธารณะใหบรรลุผล เชน อาคารสํานักงานของหนวยงานทางปกครอง อาคารปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ บานพักราชการ บานพักนักศึกษา เปนตน หรือสถานที่บางประเภทเปนทั้งอาคาร
สถานที่ ใช ส อยของหน ว ยงานที่ มี ไว สํ าหรั บบริ การประชาชนโดยตรงด ว ย เช น อาคาร
โรงพยาบาล อาคารเรียน เปนตน และรวมถึงสัญญาจางออกแบบ สัญญาควบคุมงานกอสราง
ของอาคารหรือสถานที่ดังกลาวหรืออาคารสถานที่ซึ่งเปนสาธารณูปโภคดวยตัวอยาง ดังนี้
- สัญญากอสรางปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลซึ่งเปนถาวรวัตถุเปนองคประกอบและ
เครื่องมือสําคัญในการดําเนินการบริการสาธารณะใหบรรลุผล นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปยัง
สามารถเขาใชประโยชนไดโดยตรง อาคารโรงพยาบาลของรัฐจึงเปนสิ่งสาธารณูปโภค และ
เนื่องจากวัตถุแหงสัญญานี้ คือการรับจางกอสรางปรับปรุงโรงพยาบาล จึงถือไดวาเปนการที่
หนวยงานทางปกครองมอบใหเอกชนเขาดําเนินการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนขอพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 10/2545)
- สั ญญาจางกอสร างอาคารศู นยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและศูนย เครื่ องมือกลาง
ระหวางบริษัทเอกชน เปนผูฟองคดี กับมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนผูถูกฟองคดี ซึ่งผูถูกฟองคดี
เปนสวนราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและมีฐานะเปนกรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวงฯ มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษาซึ่งเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งของรัฐ อาคาร
มหาวิทยาลัยของรัฐเปนถาวรวัตถุและเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะให
บรรลุผลกับเปนถาวรวัตถุที่ประชาชนจะเขาไปใชสอยประโยชนไดโดยตรง การที่ผูถูกฟองคดี
วาจางผูฟองคดีถือไดวาเปนกรณีที่หนวยงานทางปกครองมอบใหเอกชนเขาดําเนินการจัดใหมี

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 149

สิ่งสาธารณูปโภคจึงเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลที่ 18/2545)
2.2.5 สัญญาที่ใหเอกชนเขาดําเนินการหรือรวมดําเนินการบริการสาธารณะ
สัญญาที่ใหเอกชนเขาดําเนินการหรือรวมดําเนินการบริการสาธารณะ ซึ่งการรวม
ดําเนินการมีหลายรูปแบบ เชน สัญญาจางใหใชความรูความสามารถเฉพาะดานหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือการรวมลงทุนโดยเอกชนเปนผูออกแบบกอสราง เปนเจาของดําเนินการ
และบริ หารจัดการสินทรัพย ดวยตนเอง เมื่อครบกําหนดเวลาหรือสิ้ นสุดสัญญาไมต องโอน
สินทรัพยคืนใหกับรัฐ หรือ เอกชนเปนผูออกแบบกอสรางบริหารจัดการ เมื่อครบกําหนดเวลา
หรือสิ้นสุดสัญญาก็จะตองโอนสินทรัพยคืนใหกับรัฐ การดําเนินการที่เอกชนเขามาเปนผูจัดทํา
บริการสาธารณะอันเปนโครงสรางขั้นพื้นฐาน จะทําใหรัฐประหยัดเงินงบประมาณในการลงทุน
แลว ยังทําใหภาคเอกชนมีชองทางในการทําธุรกิจมากขึน้ สวนประชาชนก็นาจะไดรับบริการที่
มีประสิทธิภาพมากกวาการที่รัฐเปนผูดําเนินการจัดทํา
มีคดีพิพาทไปสูศาลปกครองเมื่อป พ.ศ. 2550 คดีนี้ผูฟองคดีเปนผูมีอํานาจจากกรม
ควบคุ มมลพิ ษ ฟ องว า ผู ฟองคดี ได ทํ าสั ญญาจ างผู ถู กฟ องคดี กับพวกเป นที่ ปรึ กษาเพื่ อ
ปฏิบัติงาน แตผูถูกฟองคดีไมอาจปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามสัญญาได ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
บอกเลิกสัญญา และแจงใหผูถูกฟองคดีสงมอบเครื่องใชสํานักงานและยานพาหนะที่ผูฟองคดี
จัดใหผูถูกฟองคดีใชในงานที่ปรึกษาคืนใหแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีปฏิเสธที่จะสงมอบ
เครื่องใชสํานักงานและยานพาหนะดังกลาวคืนใหแกผูฟองคดีเมื่อพิจารณาสัญญาพิพาทและ
ขอเท็จจริงตางๆ แลว เห็นวา ผูฟองคดีเปนผูออกคาใชจายทั้งหมดในการดําเนินการและให
คาตอบแทน ความรูของผูถูกฟองคดีกับพวกเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดในขอสัญญา แตการ
จะให ได มาซึ่ งวั ตถุ แห งสั ญญาจํ าเป นต อ งใช เครื่ องมื อ เครื่ องใช อุ ปกรณ สํ า นั กงาน และ
ยานพาหนะในการดํ า เนิ นการด ว ย จึ งจํ า เป น ต อ งมี ค า ใช จ า ยในส ว นนี้ ซึ่ งจํ า นวนเงิ น
คาตอบแทนความรูแ ละอุปกรณอื่นๆ รวม 31,744,460 บาท ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาเหมาะสมจึงได
ตกลงทําสัญญากับผูถูกฟองคดี การดําเนินการของผูถกู ฟองคดีจึงตองผูกพันตามขอเสนอดาน
ราคาดังกลาว ขออางของผูถูกฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได เพราะขัดแยงกับเงื่อนไขในสัญญาที่
กําหนดให ผูถูกฟองคดีคืนทรัพยสินที่ผูฟองคดีเปนผูจัดหาเมื่ อทํางานเสร็จหรือเลิกสัญญา
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พิพากษากลับคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน ใหผูถูกฟองคดีคืนทรัพยสินใหผูฟองคดี หาก
คืนไมไดใหชดใชราคาภายใน 60 วัน นับแตวันที่คดีถงึ ที่สุด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่
อ.301/2553)
2.2.6 สัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของ
รัฐ
ในกรณีที่การใชสิทธิตามสัญญาที่เปนเอกสิทธิ์ของฝายรัฐในสัญญาทางปกครองที่มี
อํานาจมหาชนบังคับแกเอกชนคูสัญญา ในการบังคับในลักษณะที่ฝายรัฐที่มีอํานาจเหนือกวา
และวัตถุประสงคของสัญญาเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยที่ฝายเอกชนไมจําตองยินยอมดวย
เชน การแกไขสัญญาฝายเดียวการตอระยะเวลาในสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีในการชวยเหลือ
ผูประกอบการในกรณีตางๆการบอกเลิกสัญญา การขอรับเงินชดเชยคางานกอสราง เปนตน
สั ญญาทางปกครองแม จะไม เ ป น คํ าสั่ งทางปกครอง แต ก็ มีลักษณะการกระทํ าและมี ผ ล
เชนเดียวกับคําสั่งทางปกครอง ในการดําเนินการใชสิทธิตามสัญญาในกรณีเชนนี้จึงตองเปน
กรณีที่จําเปนและเพื่อประโยชนสาธารณะ รวมทั้งมีความโปรงใสในการดําเนินดวย
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 6/2547
จําเลยซึ่งรับราชการเปนแพทยในสังกัดของโจทก ไดทําสัญญาลาศึกษาหรือฝกอบรม
แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตร ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปนระยะเวลา 3 ป
ดวยทุนของโรงพยาบาลชลบุรี โดยสัญญาวาเมื่อสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมแลว จําเลยจะ
เขารับราชการหรือเขาปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนเวลาไมนอย
กวา 2 เทาของเวลาศาลปกครองกลางพิเคราะหแลวเห็นวา การที่จําเลยซึ่งเปนขาราชการไดทํา
สัญญาลาศึ กษาไว กับโจทก ซึ่ งเป นหน วยงานทางปกครองโดยมี ข อสัญญาวา เมื่ อสํ าเร็ จ
การศึกษาหรือฝกอบรมตามสัญญาแลว จําเลยจะกลับมารับราชการตอไปนั้น วัตถุแหงสัญญา
คือการใหจําเลยกลับมาดําเนินการหรือมีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะ สัญญานี้
จึงมีวัตถุประสงคหลักใหจําเลยกลับมารับราชการตอไป จึงเปนสัญญาทางปกครองตามนัยคํา
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 25/2545 สวนการที่โจทกฟองเรียกรองใหจําเลยซึ่ง
เปนคูสัญญาชดใชเงิน ฐานมิไดปฏิบัติตามขอสัญญา เปนวัตถุประสงครองจากวัตถุประสงค
หลักของสัญญาที่ใหจําเลยกลับมารับราชการตอไป ซึ่งเปนสัญญาทางปกครอง คดีนี้จึงเปนคดี
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พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา สัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้ งศาลปกครองฯ รวมถึ งสั ญญาที่มีข อกํ าหนดซึ่ งแสดงถึงเอกสิทธิ์ ของหน วยงานทาง
ปกครองที่เหนือกวาเอกชนดวย เมื่อปรากฏวาสัญญาการลาศึกษาตอที่ผูฟองคดีทํากับผูถูก
ฟองคดีที่ 2 ผูถูกฟองคดีที่ 2 เปนผูกําหนดขอกําหนดในสัญญา โดยที่ผูฟองคดีมิไดมีสวนรวม
ในการกําหนดด วย ดังนั้น สั ญญาระหวางผู ฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ 2 จึ งเปนสัญญาทาง
ปกครองตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 544/2546)
อนึ่ง สวนการใชสิทธิตามสัญญาทางปกครอง เนื่องจากไมมีกฎหมายบัญญัติไว การ
ใชสิทธิตามสัญญาเพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมนั้น จําเปนตองนําเรื่องการใชสิทธิตาม
สัญญาในพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในฐานะกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง
มาเทียบเคียงในการใชกฎหมายมาบังคับใชโดยอนุโลม เทาที่ไมขัดตอลักษณะของสัญญาและ
ผลของสัญญาทางปกครอง ไดแก หลักความกลางของเจาหนาที่ หลักการรับฟงคูกรณี และ
หลักการใหเหตุผล
นอกจากนี้บทบัญญัติอื่นๆ ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก็อาจ
นํามาใชกับการใชสิทธิตามสัญญาเชน การพิจารณาใหม สิทธิของคูกรณี การยกเลิกหรือเพิก
ถอนการใชสิทธิตามสัญญาที่ดําเนินการไปแลว เปนตน แตทั้งนี้จะขัดแยงกับขอสัญญาไมได
3. การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
ภาครัฐในปจจุบันไดลดบทบาทลงดานระบบบริการสุขภาพการแปรรูปเปนเอกชน
(privatization) การจํากัดจํานวนบุคลากรที่จะบรรจุเขารับราชการโดยทีน่ ักเรียนทุกดานสุขภาพ
เชน แพทย พยาบาล มีมากกวาอัตราจาง ทําใหรัฐไมสามารถรองรับบรรจุได นอกจากนี้ รัฐยัง
กระจายอํานาจ (decentralization) ใหทองถิ่นเริ่มจัดบริการสุขภาพมากขึ้น เปนการกระจาย
อํานาจจากรั ฐอย างหนึ่งอาจโอนกิ จการบริ การสุขภาพของราชการส วนภู มิภาคไปให การ
ปกครองสวนทองถิน่ มีการสงเสริมการจัดตั้งและขยายโรงพยาบาลเอกชน เพราะจะไดดึงดูดเงิน
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ลงทุ นจากภาคเอกชนมาจั ด บริ การสาธารณสุ ข เพิ่ ม ขึ้ น ทดแทนภาครั ฐ ที่ ล ดขนาดลง
(คณะกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแหงประเทศไทย 2555)
3.1 แนวคิดการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนมีจุดมุงหมายคือกําไรสูงสุด จึงอาจใชวิธีการ
ที่ไมถูกตอง เชน เพิ่มกําไรจากการคิดคาบริการสวนเกิน สั่งจายยาจํานวนมากใหผูปวย ทําให
ผูปวยเขาใจผิดวาคุณภาพบริการคือการเนนเทคโนโลยีและวินิจฉัยโรคมากชนิด หรือลดตนทุน
ดวยการลดคุณภาพ เปนตน
นอกจากนี้ งานสาธารณสุขไมไดใหผลตอบแทนเชิงกําไรแกภาคเอกชน ภาคเอกชนที่
หวังผลกําไรจึงอาจไมสนใจบริการที่ภาคสาธารณสุขใหความสําคัญ เชน สุขศึกษาหรือการให
ความรูดานสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค
ยิ่งไปกวานั้น คาตอบแทนที่ตางกันมากระหวางภาคเอกชนและรัฐ ไมวาจะเปนเรื่อง
เกี่ยวกับคาตอบแทนแกบุคลากร คาตอบแทนจากการดําเนินงาน จึงทําใหภาครัฐเกิดภาวะ
สมองไหล (brain drain) หรือ การสูญเสียคนชั้นมันสมองที่มีทักษะหรือความรูเฉพาะดาน เปน
ยายออกจากงาน "สมองไหล" มักไดรับพิจารณาวาเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ เพราะบางสวนของ
การสรางและการฝกอบรมเกิดจากการสนับสนุนของรัฐบาล คูขนานกับการโยกยายทุน ซึ่ง
หมายถึงการเคลื่อนไหวในแนวเดียวกันของทุนทางการเงิน สภาวะนี้จึงทําใหบริการในภาครัฐ
ขาดแคลน และมีชองวางระหวางภาครัฐและเอกชนมากขึ้น
สําหรับประเทศไทย มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายความรวมมือในการลงทุนระหวาง
ภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ใน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการฯ มี
บทบาท ดังนี้
1) คัดกรองโครงการสําคัญภาครัฐที่มีศักยภาพและความเหมาะสมที่จะดําเนินการใน
รูปแบบการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
2) พิ จารณาความพรอมในการระดมทุนของโครงการสําคัญภาครัฐเพื่อใหมีความ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลอยางตอเนื่อง
3) ขับเคลื่อนการจัดทําความรวมมือในการลงทุนในโครงการสําคัญระหวางภาครัฐและ
เอกชน
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4) กํากับและติดตามความกาวหนาในการดําเนินโครงการลงทุนที่สําคัญในภาครัฐ
โดยมีหนวยงานในสํานักงบประมาณติดตามความคืบหนาของโครงการ สวนหนวยงานเจาของ
โครงการเปนผูด ําเนินการตามกรอบกฎหมายใหเกิดผลตอไป เอกชนที่เขารวมลงทุนสามารถมี
บทบาทตั้งแตการพิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการ รูปแบบ และการวิเคราะหโครงการ
และสามารถรวมเสนอโครงการ รูปแบบความรวมมือในการลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน
(Public Private Partnership: PPP) มี 4 แบบคือ
ก. รัฐบาลซื้อบริการจากการลงทุนของเอกชน
ข. เอกชนรวมลงทุนกับรัฐบาล
ค. เอกชนรับสัมปทานจากรัฐ และ
ง. เอกชนดําเนินการภายใตการกํากับของรัฐบาล
ความรวมมือในการลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชนมีการดําเนินการมานานพอควร
จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายความรวมมือในการลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
ครั้งแรก (เลขที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2551) คือ การสรางโรงพยาบาลภาครัฐแหง
ใหมในลักษณะใหภาคเอกชนจัดหาเงินทุน ออกแบบกอสราง จัดหาอุปกรณการแพทย บริการ
การแพทย บํารุงรักษา บริหารบุคคล และบริการอื่นๆ
ความรวมของภาครัฐและเอกชนดานสุขภาพที่ผานมา มักเปนรูปแบบการเชาและจาง
เหมาบริการจากภาคเอกชน ในระดับสถานพยาบาล ซึ่งมีขอพิจารณาสําคัญคือ การวิเคราะห
ตนทุนผลได และการแบงผลประโยชนที่ยุติธรรมระหวางภาครัฐและเอกชน เชน
1. การก อสราง ลงทุ นโครงสร างพื้ นฐาน และจั ดหาเครื่ องมื อที่ มีราคาแพง เช น
โรงพยาบาลรามาธิบดีใหภาคเอกชนลงทุนซื้อเครื่องสลายนิ่ว เพื่อจัดบริการในโรงพยาบาล
พบวา มีอั ตราการใชบริ การสูงกวาโรงพยาบาลอื่ นๆ ในสั งกั ดมหาวิทยาลั ยและกระทรวง
สาธารณสุข
2. การบริ การทางคลิ นิก เช น การชั นสู ตร การตรวจทางพยาธิวิ ทยา การตรวจ
วินิจฉัยโรคดวยวิธีพิเศษจากภาคเอกชน
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3. การจางเหมาบริการที่ไมใชบริการคลินิก เชน อาหาร ซักฟอก ตัดเย็บ ทําความ
สะอาด ถายทําสําเนาและจัดทําเอกสาร
สําหรับการใหเอกชนเขารวมดําเนินการในการใหบริการสาธารณสุขของไทย ที่ผานมา
ระบบบริ การสุ ขภาพของไทยได นํ าภาคเอกชนเข า มาร ว มจั ดบริ การสาธารณสุ ข โดยมี
ภาคเอกชนเขามารวมเปนผูใ หบริการ (service provider) ซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขเปนผูกํากับ
ดูแลหลัก
ปจจุ บัน ระบบการจั ดการมี การเปดใหมีการแข งขั นและการทําสัญญาผู ให บริ การ
ขณะเดียวกัน ก็มีการควบคุมการใชจาย 3 กองทุนไมใหขยายตัวเกินรอยละ 6 (เนื่องจากอัตรา
การขยายตัวขั้นต่ําของผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ: NGDP เทากับรอยละ 6.5) สาระสําคัญคือ
การรักษาระดับคุณภาพการใหบริการของทั้ง 3 กองทุนใหเทาเดิม ซึ่งควรจะทําไดภายใตเงินที่
เพิ่มขึ้ นรอยละ 6 คาอุปกรณขยายตั วตามอัตราเงินเฟอ ซึ่งไม เกินร อยละ 3 คาตอบแทน
บุคคลากรไมเกินรอยละ 6 และยังมีสวนเหลือเพื่อเพิ่มบริการ ความรวมมือระหวาง 3 กองทุน
(ณรงค สหเมธาพัฒน 2556) ไดแก
1) การลดการใชยา ให นโยบายการลดการใชยาพรอมกั นทั้ ง 3 กองทุน ให
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)ดําเนินการรณรงคลดการใชยาทั่ว
ประเทศ
2) การรวมกันกําหนดราคากลางยาและอุปกรณทางการแพทย โดยใหสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) ประกาศราคายาและอุปกรณทางการแพทยที่จัดซื้อ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหเริ่มประมูลยาพื้นฐานและอุปกรณทางการแพทยรวมกัน (ถาราคา
แพงกวาราคาประกาศ ใหสั่งซื้อผานสวนกลาง ถาราคาถูกวา หนวยงานสั่งซื้อไดเลย)
3) ระบบวินิจฉัยรวมกันกําหนดราคากลางของการรักษา
4) ระบบประเมินเทคโนโลยีดา นสุขภาพ จัดตั้งคณะกรรมการประเมินเทคโนโลยี
ดานสุขภาพ
5) การสรางระบบติดตามประเมินผลรวมกัน เพื่อประหยัดคาใชจาย
6) สวนราชการ (รวมรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ) แกปญหา
ระบบจายเงินผูปวยนอก ระบบสวัสดิการของขาราชการใหม และพนักงานใหม
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7) ระบบประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมตองมีการควบคุมคาใชจายใน
งบประมาณป พ.ศ. 2555
มีคดีพิพาทเกี่ยวกับความรวมมื อในการลงทุนระหว างภาครัฐและเอกชน กลาวคื อ
กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งไดเขาทําสัญญาใหบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครตาม
กฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ผูฟอง
ฟองวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีหนังสือเรียกใหผูฟองคดีคืนเงินคาใชจายเพื่อ
บริการสาธารณสุขที่สํานักงานจายเกินไปกวาสิทธิที่ผูฟองคดีพึงไดรับตามสัญญาโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย อยางไรก็ตาม ศาลเห็นวา กรณีนี้เปนเพียงการใชสิทธิตามสัญญาและยังไมถือวา
มีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีสิทธิเรียกเงิน
คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขคืนจากผูฟองคดีไดหากตรวจสอบแลวพบวาไดจายคาใชจาย
ดังกลาวเกินไปกวาสิทธิที่ผูฟองคดีพึงไดรับ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 507/2554)
3.2 หลักกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
กฎหมายเดิมคือ พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติขึ้นมาดวยวัตถุประสงคสําคัญคือ การกําหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินงานในโครงการลงทุนขนาดใหญที่
สําคัญของรัฐ พรอมทั้งกําหนดใหมีหนวยงานและผูเชี่ยวชาญเฉพาะเขามาชวยวิเคราะหและ
พิจารณาคั ดเลื อกเอกชนเข าร วมดํ าเนิ นโครงการในทุ ก ๆ ขั้ นตอน กฎหมายดั งกล าวได
กําหนดใหอํานาจในการอนุมัติโครงการลงทุนสําคัญเปนของคณะรัฐมนตรีแทนที่จะเปนของ
กระทรวงหรือรัฐมนตรี มีการกําหนดมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงระยะเวลาการ
ดําเนินงานของเอกชนที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค การ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน สงผลทําใหการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐเปนไปอยางลาชาและมีปญหาทางกฎหมาย
ในหลายประการ (คณิศ แสงสุพรรณ 2556)
เนื่องจาก ป พ.ศ. 2556 มีพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 ไดมาแทนที่พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน
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กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เพราะประเทศมีความจําเปนตองจัดทําโครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะในดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองใชงบประมาณเปน
จํานวนมาก ทําใหรัฐยังไมสามารถดําเนินการใหเพียงพอแกความตองการของประชาชนได
ดังนั้น การมอบหมายใหเอกชนเขารวมดําเนินการในกิจการของรัฐเพื่อจัดทําโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหมีการจัดทําโครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะขึ้น อีกทั้ งยังสงผลให เปนการประหยัดงบประมาณของภาครัฐดวย ทําใหการใช
ทรัพยากรของรัฐเปนไปอยางคุมคาและเกิดประสิทธิภาพ และเปนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ โดยมีการเปดเสรีดานการคาและการลงทุนกับประเทศตางๆ ดวย
สาระสําคัญของกฎหมายคือ การรวมงานระหวางรัฐกับเอกชน กฎหมายใหมไดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ชื่อวา “คณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ” ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมเกิน 17 คน ดังที่กําหนดไวในมาตรา 8 คณะกรรมการ
ชุดนี้มีอํานาจหนาที่ที่สําคัญอยูหลายประการตามมาตรา 16 เชน การจัดทําแผนยุทธศาสตร
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบหลักการโครงการที่จะใหเอกชน
รวมลงทุนและการดําเนินโครงการตามที่กําหนดในกฎหมาย พิจารณาเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางดานการเงิ นหรื อการคลังในการสนับสนุนใหเอกชนรวมลงทุนในกิ จการของรั ฐต อ
รัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติหรือตัดสินชี้ขาดการไมใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูล กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลคาต่ํากวา 1,000 ลานบาท
สําหรั บขั้ นตอนการดํ าเนิ นการตามกฎหมายที่ เอกชนเข าร วมงานกั บรั ฐนั้ น มี 4
ขั้นตอนดวยกันคือ การเสนอโครงการ การดําเนินโครงการ การกํากับดูแลและติดตามผล และ
การแกไขสัญญาและการทําสัญญาใหม ดังนี้
1. การเสนอโครงการ (มาตรา 23 ถึง 31) หนวยงานเจาของโครงการตองวาจางที่
ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการ แลวใหหน วยงานฯ เสนอผล
การศึกษาฯ และรายงานของที่ปรึกษาตอรัฐมนตรีกระทรวงที่สังกัด หลังจากนั้นรัฐมนตรีฯ ตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับการเสนอเรื่อง ขณะเดียวกันหนวยงานฯ
เสนอสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานฯ ตองพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายใน
60 วัน นับแตวันที่ไดรับผลการศึกษาฯ เมื่อพิจารณาแลว ถาสํานักงานฯ เห็นดวยกับโครงการ
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ใหเสนอคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐเพื่อพิจารณาใหความ
เห็ นชอบ แต ถ าสํ านั กงานฯไม เห็ นด วยกั บโครงการ ให แจ งความเห็ นต อรั ฐมนตรี ฯ และ
หนวยงานฯ และหากรัฐมนตรีฯ ไมเห็นดวยกับสํานักงานฯ ใหเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ
ตัดสินพิจารณาอีกทีหนึ่ง
เมื่ อ คณะกรรมการนโยบายฯ เห็ นชอบแล ว หากโครงการใดต องมี การใช จ า ย
งบประมาณรายจ า ยของแผ น ดิ น หรื อ ต อ งก อ หนี้ โ ดยการกู ห รื อ การค้ํ า ประกั น โดย
กระทรวงการคลั ง ให คณะกรรมการฯ เสนอโครงการต อคณะรั ฐมนตรีเพื่อพิ จารณาอนุมัติ
โครงการและวงเงินงบประมาณฯ
2. การดําเนินโครงการ (มาตรา 32 ถึง 42) เมื่อคณะกรรมการนโยบายฯ ใหความ
เห็นชอบหรือเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ใหหนวยงานฯ จัดทํารางประกาศเชิญชวนเอกชน ราง
ขอบเขตโครงการและรางสัญญารวมลงทุน แลวหนวยงานฯ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแลว
พิจารณาคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน ในการคัดเลือกอาจใชวิธีประมูลหรือไมก็ได หลังจากนั้น
ภายใน 15 วัน นับแตไดผลการคัดเลือกเอกชนและรางสัญญารวมลงทุนกับเอกชนที่ไดรั บ
คัดเลือก ใหคณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการดังตอไปนี้
1) นํ าผลการคั ดเลื อก ร างสั ญญาร ว มลงทุ นและเอกสารเสนอสํ านั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยใหสํานักงานฯ เสนอความเห็นและเอกสารตอรัฐมนตรี
กระทรวงเจาสังกัดภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก
2) สงร างสั ญญารวมลงทุนให สํานั กงานอั ยการสู งสุดตรวจพิ จารณา โดยให
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจใหแลวเสร็จและเสนอรางสัญญาที่ตรวจแลวตอรัฐมนตรีฯ ภายใน
45 วันนับแตวันที่ไดรับรางสัญญา รัฐมนตรีฯ พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาภายใน 30 วัน
เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว หากคณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยใหสงเรื่องคืนรัฐมนตรีฯ
เพื่อแจงคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาทบทวน แลวนําผลการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีชี้
ขาด แตหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหหนวยงานฯ ลงนามในสัญญากับเอกชนที่ไดรับคัดเลือก
แลวสงสําเนาสัญญารวมลงทุนตอสํานักงานฯ ภายใน 30 วันนับแตวันที่ลงนาม
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3.การกํากับดูแลและติดตามผล (มาตรา 43 ถึง มาตรา 46) ซึ่งมีหลักการแนวทาง
ดังนี้
1) รัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
2) สํานักงานฯ อาจกําหนดใหหนวยงานเจาของโครงการจัดทําแผนการจัดการ
แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นและใหเอกชนจัดทําแผนการปฏิบัติตามสัญญารวมลงทุนดวยก็ได
3) หากมีเหตุที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญารวมลงทุนได ใหหนวยงานฯ
และเอกชนเสนอแนวทางการแกไขปญหาตอคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อพิจารณาหาแนว
ทางการแกไขปญหา
4) หากหนวยงานฯ ละเลยหรือไมปฏิบัติตามสัญญารวมลงทุน ใหคณะกรรมการ
กํากับดูแลทํารายงานและความเห็นเสนอตอรัฐมนตรีฯ เพื่อสั่งการใหหนวยงานฯ ดําเนินการ
ตามสัญญา หากรัฐมนตรีฯ ไมดําเนินกาตามหลักเกณฑ ใหคณะกรรมการกํากับดูแลรายงาน
ตอสํ านั กงานฯ เพื่ อเสนอให คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา หากเปนกรณี ร ายแรงให
คณะกรรมการนโยบายฯ เสนอเรื่องพรอมความเห็นใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
4. การแกไขสัญญาและการทําสัญญาใหม (มาตรา 47 มาตรา 48)
1) หากคณะกรรมการกํ า กั บดู แลเห็ นว าเป น การแก ไขสั ญญาส วนที่ เป น
สาระสํ า คั ญ ให ห น ว ยงานฯ เสนอเรื่ อ งต อ คณะกรรมการกํ า กั บดู แ ลพิ จารณาด ว ย ถ า
คณะกรรมการกํ ากับดูแลเห็ นด วยกั บการแก ไขใหหน วยงานฯ สงรางสัญญารวมลงทุนให
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแลว สงความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแลและราง
สัญญาฉบับใหมไปยังรัฐมนตรีฯ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี เมื่อแกไขสัญญา
แลว หนวยงานฯ จั ดสงสําเนาสัญญาต อสํานักงานฯ ภายใน 30 วันนั บแต วันที่มีการแกไข
สัญญาแตหากตองแกไขสัญญารวมลงทุนสัญญาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ใหหนวยงานฯ เสนอ
คณะกรรมการกํากับดูแล หากคณะกรรมการกํากับดูแลเห็นวาเปนการแกไขสัญญาในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ใหคณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแลวแจงตอรัฐมนตรีฯ เพื่อทราบ
2) หนวยงานฯ จัดทําแนวทางการดําเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญารวม
ลงทุนสิ้นสุด เสนอกระทรวงเจาสังกัดอยางนอย 5 ปกอนสัญญาสิ้นสุด เพื่อเสนอใหรัฐมนตรีฯ
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พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการนโยบายฯ และใหคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาเสนอ
ความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
3)ใหสํานักงานฯ แจงใหหนวยงานฯ ชี้แจงขอเท็จจริงและแนวทางการดําเนินการ
ตอคณะกรรมการนโยบายฯ หากปรากฏวามีโครงการใดที่มิไดดําเนินการใหถูกตองในเรื่องการ
เสนอโครงการหรือการดําเนินโครงการ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นสมควรยกเลิก
หรือแกไขสัญญารวมลงทุน ใหเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี
สรุป
สั ญ ญาทางปกครองเป น สั ญ ญาที่ ให จั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะ หรื อ จั ด ให มี สิ่ ง
สาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผานมา มีคดีพิพาทที่ถือเปน
สัญญาทางปกครอง โดยมีวัตถุแหงสัญญาในคดีเปนความรูบาง เครื่องมือหรืออุปกรณที่สําคัญ
หรือจําเปนเพือ่ ใชในการจัดทําบริการสาธารณะดานสาธารณสุขของหนวยงานสาธารณสุขบาง
สัญญาใหขาราชการลาศึกษาตอก็ดี และสัญญาจัดมีสิ่งสาธารณูปโภค
ทั้งนี้ ทิ ศทางอนาคตของการใหเอกชนร วมลงทุ นในกิ จการสาธารณสุขนั้นซึ่งเป น
สัญญาทางปกครองชนิดหนึ่ง ควรได รับการสนับสนุน เพราะยั งมีข อจํากัดด านการจั ดสรร
งบประมาณ และขีดจํากัดของวงเงินงบประมาณตามที่กฎหมายกําหนดในการตัดสินใจทํ า
โครงการสาธารณะซึ่ งรั ฐบาลยังตองคํานึงถึงกฎเกณฑ ทางการคลัง (fiscal rules) กรอบ
งบประมาณรายจ ายล วงหน าระยะปานกลาง (medium-terms expenditure framework)
ตลอดจนขอจํากัดดานงบประมาณตาง ๆ ทั้งตามที่กฎหมายกําหนดและตามความรับผิดชอบ
ทางการเมือง
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คําถามเชิงอภิปราย
1. จงอภิปรายถึงความแตกตางระหวางสัญญาทางปกครองกับสัญญาทางแพง
2. เหตุใดตองพิจารณาประเภทของคูสัญญาในสัญญาทางปกครอง
3. หลักเกณฑเกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญาเขามาเกี่ยวของอยางไรในการพิจารณาคดีทาง
ปกครอง
4. จงยกตัวอยางสัญญาที่ใหเอกชนเขาดําเนินการหรือรวมดําเนินการบริการสาธารณสุข
5. จงยกตัวอยางสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์
ของรัฐ
6. พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มีเจตนารมณ
อะไร ตามพระราชบัญญัตินี้ หากเกิดความรวมมือระหวางเอกชนกับรัฐบาล จะเขา
องคประกอบเปนสัญญาทางปกครองหรือไม เพราะอะไร และในการดําเนินสัญญาตาม
กฎหมายนี้จําเปนตองใหหนวยงานใดเปนผูตรวจสอบ
7. กฎหมายที่ ให เอกชนเข า ร วมงานหรื อ ดํ า เนิ นการในกิ จการสาธารณสุ ข ของรั ฐ
กฎหมายนี้มีขอดีเสียอยางไร
8. ทิศทางการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการสาธารณสุขมีลักษณะอยางไร
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บทที่ 6
ดุลพินิจของเจาหนาที่ในงานสาธารณสุข
1. แนวคิดเกี่ยวกับดุลพินิจ
ในหัวขอนี้ ผูเขียนไดนําเสนอเกี่ยวกับความหมายของดุลพินิจความสัมพันธระหวาง
ดุลพินิจกับกฎและขั้นตอนการใชดุลพินิจ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1.1 ความหมายของดุลพินิจ
ตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของดุลพินิจ
วาเปนการวินิจฉัยที่เห็นสมควร
S.A.de Smith และ J.M. Evans (1980) อธิบายวา ดุลพินิจ หมายถึง อํานาจที่จะ
เลือกกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ในกรณีที่มีทางเลือกหลายทาง ถามีทางเลือกที่ชอบดวย
กฎหมายเพียงทางเดียว ยอมไมใชการใชดุลพินิจแตเปนการปฏิบัติตามหนาที่
นักกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา Kenneth C.Davis กลาววา เจาพนักงานของรัฐ
มีดุลพินิจไดในกรณีที่กฎหมายใหอํานาจเลือกโดยอิสระระหวางทางเลือกกระทําหลายทางหรือ
ทางที่จะไมกระทํา
ในการควบคุมการใชดุลพินิจทางปกครอง คือ ความสามารถในอันที่จะตัดสินใจออก
คําสั่งอย างใดอย างหนึ่ง ในบรรดาคําสั่งหลายๆ อยาง ซึ่ งกฎหมายเปดชองใหออกได เพื่ อ
ดําเนินการใหบรรลุเจตนารมณ หรือ ความมุงหมายของกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่ง โดยบัญญัติ
เปดชองใหองคกรของรัฐ ฝายปกครององคกรนั้นตัดสินใจไดอยางอิสระวาเมื่อมีขอเท็จจริง
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อยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไวเกิดขึ้น ตนสมควรจะออกคําสั่งหรือไม และสมควรจะออก
คําสั่งโดยมีเนื้อความอยางไร (วรพจน วิศรุตพิชญ 2547)
หากพิจารณาโครงสรางของบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ใหอํานาจองคกรฝายปกครอง
ดําเนินการ เราจะพบวาองคกรนิติบัญญัติจะกําหนดองคประกอบสวนเหตุอันเปนเงื่อนไขของ
ผลในทางกฎหมายไว และเมื่อองคประกอบสวนเหตุเกิ ดขึ้นครบถวนองคกรเจาหน าที่ฝาย
ปกครองก็สามารถเลือกผลในทางกฎหมายที่องคกรนิติบัญญัติกําหนดไวได เราเรียก “ดุลพินิจ
ขององคกร” เจาหนาที่ฝายปกครองทีป่ รากฏอยูในโครงสรางอํานาจทางกฎหมายสวนที่เปนผล
ทางกฎหมายนี้วา “ดุลพินิจตัดสินใจ” ผลในทางกฎหมายที่กําหนดไวอันเปนดุลพินิจตัดสินใจ
มี 2 กรณี คือ (วรเจตน ภาคีรัตน 2549)
1. กรณีขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบสวนเหตุเกิดขึ้ นครบถวนแล ว องคกรฝาย
ปกครองมีดุลพินิจในการตัดสินใจตอไปวาจะดําเนินการหรือไม เชน อํานาจของเจาพนักงาน
ทองถิ่น ในการสั่งรื้อถอนอาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาต เมื่อปรากฏ
ขอเท็จจริ งวามีการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุ ญาต และการกอสรางหรื อ
ดัดแปลงนั้นไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นยอมมีอํานาจใน
การสั่งรื้อถอนอาคารนั้นหรือไมก็ได ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 42
2. กรณี ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบสวนเหตุเกิ ดขึ้นครบถวนแลว และองคกร
เจาหนาที่ฝายปกครองตัดสินใจที่จะดําเนินการ องคกรเจาหนาที่ฝายปกครองสามารถเลือก
ดําเนินการตามมาตรการใดมาตรการหนึ่งในบรรดาหลายๆ มาตรการทีก่ ฎหมายกําหนดไว เชน
ผูรับอนุญาตสถานบริการดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี พนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจที่จะไมตอใบอนุญาตหรือสั่งพักใชใบอนุญาตคราวละไมเกิน 30 วัน หรือสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตได ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 21
ทั้งนี้ การใชอํานาจแตละครั้งควรจะตองสอดคลองกับขอเท็จจริงในแตละกรณี หาก
การใชอํานาจดุ ลพินิจมีความถี่เกินไป อาจสงผลใหฝ ายปกครองใชอํ านาจโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (abuse of power) ได ดังนั้นจึงมีอํานาจผูกพัน ซึ่งถาถืออํานาจที่กฎหมายใหแกฝาย
ปกครอง กล าวคือ เมื่ อมี ขอเท็ จจริงอยางใดอยางหนึ่ งที่ กฎหมายบัญญัติเกิดขึ้นแล ว ฝาย
ปกครองตองใชอํานาจและกระทําการตามตัวบทที่กฎหมายกําหนด
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ดุลพินิจของฝายปกครอง หมายถึง การที่กฎหมายใหอํานาจแกฝายปกครองตัดสินใจ
อยางอิสระที่จะเลือกกระทําการ หรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือกระทําการไปในทาง
ใดทางหนึ่ง ในกรณีที่กฎหมายใหทางเลือกหลายทาง ซึ่งหากเลือกกระทําการไปในทางใดโดยมี
เหตุผลอันสมควรแลว ก็ลวนเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย ถากฎหมายกําหนดใหฝาย
ปกครองมีทางเลือกที่ชอบดวยกฎหมายเพียงทางเดียว ยอมถือไมไดวาฝายปกครองมีดุลพินิจ
แตเปนกรณีที่ฝายปกครองตองปฏิบัติการตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว
ดังนั้น อาจกลาวโดยสรุปไดว า ฝายปกครองมี อํานาจใช ดุลพิ นิจเมื่ อกฎหมายให
อํานาจฝายปกครองตัดสินใจอยางอิสระที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือไมกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง เมื่อฝายปกครองวินิจฉัยและคําวินิจฉัยนั้นถึงที่สุดแลว เราเรียกอํานาจนี้วา
“ดุลพินิจ”
การใชอํานาจตามกฎหมายนั้น กฎหมายใหอํานาจฝายปกครองหรือหนวยงานทาง
ปกครองมีอํานาจใน 2 ลักษณะ คือ อํานาจผูกพัน (mandatory power) และ อํานาจดุลพินิจ
(discretionary power) (อํ าพน เจริญชี วินทร2545) อํานาจดุ ลพินิจจะไมผู กพันบังคั บ (not
mandatory) มันเปนอํานาจภายใตกฎหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือการมอบหมายงานภายใน
ขอจํ ากั ดที่แน นอน ผูมีอํ านาจตัดสิ นใจสามารถที่ จะเลื อกว าและ/หรือใช ดุ ลพิ นิจตั ดสิ นใจ
(Public Sector Agencies 2003) ทั้งนี้เพราะกฎหมายไมอาจกําหนดรายละเอียดไดในทุกกรณี
การตัดสินใจมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตรที่เปนทั้งเชิงรุกและเชิงรับวิจารณญาณตางๆ จึงตอง
มีบริบทของขอเท็จจริงและพฤติการณเฉพาะเรื่องและการอํานวยความเปนธรรมเฉพาะกรณี
อยางไรก็ตาม พบวา จะมีการใชดุลพินิจมาก เมื่อจํานวนกฎที่ใหมีนอยไปหรือมาก
ไปดังภาพ ก. ขณะที่ความยุติธรรมจะมาก หากมีการใชดุลพินิจเพียงปานกลาง หากดุลพินิจมี
นอยไป มากไป ก็จะทําใหความยุติธรรมและความเปนธรรมนอยตามไปดวย ดังภาพ ข.
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แผนภาพ 6.1 ความสัมพันธระหวางดุลพินิจ จํานวนกฎ และความยุติธรรม
ที่มา Hall DE. Administrative Law: Bureaucracy in a Democracy. 4th ed 2009: 38-39
1.2 ความสัมพันธระหวางดุลพินิจกับกฎ
กฎหมายไดใหอํานาจดุลพินิจแกผูมีอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครอง แตการใช
ดุลพินิจมีเจตนารมณเพียงเพื่อที่จะใหผูมีอํานาจสามารถปรับใชขอกฎหมายกับขอเท็จจริงและ
เจตนารมณของกฎหมายที่เกิดขึ้นไดทกุ กรณีที่ลวนแลวแตชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเปนทางเลือก
ที่เหมาะสมและจําเปน สามารถดําเนินการทางปกครองใหบรรลุตามเจตนารมณไดเทานั้น การ
บริหารกิจการภาครัฐที่ดตี องมุงประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ การใชอํานาจของผูมีอํานาจ
จึงจําเปนตองยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance) บนพื้นฐานของความเปนธรรมในการ
บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
ดุลพินิจของฝายปกครองเปนการใชอํานาจของฝายปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
เพื่อใหฝายปกครองไดมีทางเลือกในการตัดสินใจกระทําการใดหรือไมกระทําการใดเพื่อปรับใช
กฎหมายใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับขอเท็จจริงตามยุคตามสมัยเพื่อใหบรรลุเจตนารมณ
ตามกฎหมาย การใชอํานาจดุ ลพินิจของฝายปกครองต องเป นไปอยางอิสระปราศจากการ
แทรกแซงใดๆ มี ความเป นกลาง โปรงใส เปนธรรม เหมาะสมตรวจสอบได การบั งคับใช
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กฎหมายจะมีความยุติธรรมหรือไมก็อยูท ี่การตีความ จึงมีคําถามตามมาวา “แลวความยุติธรรม
คืออะไร” ซึ่งก็ไดมีคําอธิบายหรือใหความหมายกันไวหลากหลายตั้งแตยุคโบราณ สมัยเพลโต
(Plato) หรืออริสโตเติล (Aristotle) มาจนกระทั่งถึงปจจุบันนักกฎหมายหลายสํานัก ตางก็ได
อธิบายกันไว แตที่สามารถเขาใจไดงายที่สุดคือ ลอรด เดนนิ่ง (Lord Denning) ไดกลาววา
ความยุติธรรม คือ การที่วิญูชนหรือคนทั่วไปนั้นรูสกึ วาถูกตอง (ธานินทร กรัยวิเชียร 2547)
อยางไรก็ตาม ไมมีเจาหนาที่รัฐคนใดมีอํานาจการตัดสินใจอยางเต็มที่ เจาหนาที่
ของรัฐตองใชอํานาจตัดสินใจใหสอดคลองกับรายละเอียดที่กฎหมายบัญญัติไว และบังคับใช
อยางเหมาะสม ยุติธรรม และหลีกเลี่ยงปญหาหรือการบาดเจ็บที่ไมจําเปนหนวยงานควรจะ
ยอมรับนโยบายและวิธกี ารทั่วไปที่จะปฏิบัติตามอยางนอยในพื้นที่ที่สําคัญของแตละกิจกรรมที่
พวกเขามีความรับผิดชอบ แนวทางนี้จะทําใหแนใจไดวา อํานาจของหนวยงานมีการใชสิทธิ
อยางตอเนื่องจากกรณีหนึ่งไปสูกรณีหนึ่ง เวนแตกรณีใดๆ ที่แตกตางออกไป
แนวคิดเรื่องดุลพินิจเปนทางเลือกที่เจาหนาที่จะตองไดรับอํานาจภายใตกรอบอยาง
กวาง ๆ ทั้งทางเลือกเริ่มตนที่ตอ งเลือกวินิจฉัยเพื่อดําเนินการ และสิ้นสุดเมื่อตองใชดุลพินิจใน
การตัดสิน การใชดุลพินิจเพื่อเลือกวิธกี ารหรือมาตรฐานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
สุดทาย แกลลิแกน (Galligan 1976) เรียกวา เปนกระบวนการสรางมาตรฐานของ “ปจเจก
บุคคล” และมาตรฐานที่สรางขึ้นซึ่งเปนแนวทางของดุลพินิจ กิฟฟอรด (Gifford) เรียกดุลพินิจ
วา “ดุลพินิจอางอิ ง” วิธีการใช ดุลพิ นิจของเจาหนาที่ขึ้ นอยู กับลักษณะของอํ านาจและการ
ยอมรับ ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว การบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่จะตองมีพื้นฐาน
ทางกฎหมาย ศาลชี้ วา ตองมีอํ านาจสุ ดทาย (final authority) ในการตัดสิ นใจถูกตองตาม
กฎหมายของการกระทําตางๆ (Galligan 1976) ดวย
1.3 ขั้นตอนการใชดุลพินิจ
การใชดุลพินิจขององคกรฝายปกครอง ได กําหนดไว 3 ขั้ นตอน (1) การวิ นิจฉั ย
ขอเท็จจริง (2) การปรับบทกฎหมาย และ (3) การตัดสินใจ (วรเจตน ภาคีรัตน 2549) ดังนี้
1. ขั้นตอนการวินิจฉัยขอเท็จจริง กอนที่ฝายปกครองจะใชอํานาจกระทําการใด
ตองวินิจฉัยข อเท็ จจริ งไปตามพยานหลั กฐาน ตองตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิ ดขึ้นกอนวามี

166/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข

ขอเท็ จจริ งเกิ ดขึ้ นหรื อไม และวิ นิจฉั ยวาพยานหลั กฐานเทาที่ มีอยู เพี ยงพอต อการพิสู จน
ขอเท็จจริงวาเกิดขึ้นหรือมีอยูจริงหรือไม
2. ขั้นตอนการปรับบทกฎหมาย คือ ขั้นตอนการวินิจฉัยวาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
หรือมี อยูนั้นตรงกับหลั กที่กฎหมายบัญญั ติในมาตราใด โดยปกติการปรั บบทกฎหมายกั บ
ขอเท็จจริงเปนปญหาขอกฎหมาย ไมใชปญหาดุลพินิจที่ฝายปกครองจะวินิจฉัยไดอยางอิสระ
ตามที่ตนเห็นสมควร ซึ่งเห็นไดชัดเจนในกรณีกฎหมายบัญญัติขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบ
โดยใชถ อยคําที่มีความหมายแนนอนชัดเจน ฝายปกครองยอมไมมีดุลพินิจที่จะวินิจฉัยว า
ถ อ ยคํ านั้ นมี ความหมายเป นอย า งอื่ น แต ในกรณี กฎหมายบั ญญั ติ ข อ เท็ จจริ งอั น เป น
องคประกอบโดยใชถอ ยคําที่มีความหมายไมแนนอนชัดเจน คือ ถอยคําที่กฎหมายไมไดใหคํา
จํากัดความ และวิญูชนอาจเขาใจความหมายแตกตางกันได ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของฝาย
ปกครองตองใชวิจารณญาณแสวงหาคําตอบที่ถูกตองภายใตการควบคุมของศาล
3.ขั้นตอนการตัดสินใจเมื่อฝายปกครองวินิจฉัยขอเท็จจริงและปรับบทกฎหมาย
เสร็จแลว ขอพิจารณาตอไป คือ กฎหมายกําหนดการใชอํานาจกระทําการของฝายปกครองไว
อยางไร กฎหมายอาจกําหนดใหฝายปกครองกระทําการไดเพียงประการเดียว หรือกฎหมาย
อาจกําหนดใหฝายปกครองเลือกกระทําการไดหลายประการ เพื่อใหเหมาะสมกับขอเท็จจริง
เฉพาะเรื่อง ซึ่งอาจอยูในรูปกระทําการ หรืองดเวนไมกระทําการก็ได หรืออาจกําหนดทางเลือก
ไวมากกวาสองทางเลือก หรือเลือกกระทําภายในขอบเขตที่กําหนดก็ได เพื่อใหฝายปกครองมี
ดุลพินิจในการตัดสินใจตามความคิดเห็นของตน ซึ่งสามารถจะใชดุลพินิจตัดสินใจวาจะใช
อํานาจหรือไม ฝายนิติบัญญัติจะบัญญัติใหอํานาจฝายปกครอง โดยใชถอยคําในกฎหมายวา
“มีอํานาจ” “มีสิทธิ” “อาจ.…ก็ได” “สามารถ” หรือ “ควรจะ”
ตัวอยางเชน ดุลพินิจในการกําหนดคาใชจายในการจัดฝกอบรม ไดแก คาใชจายและ
ตกแตงสถานที่คาใชจายพิธีเปด – ปดคาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ฯลฯใหสวนราชการผูจัด
ฝกอบรมใชดุลพินิจเบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด ยกเวน
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก และคาพาหนะ เบิกตามระเบียบฯคาใชจายที่ไม
ต องทํ าตามระเบี ยบพั สดุ ได แ ก ค าอาหารว าง-เครื่ องดื่ ม ค าอาหาร ค าเช าที่ พั กกรณี
จําเปนตองใชวิทยากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณเปนพิเศษ จะจายสูงกวาอัตรา
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ที่กําหนดอยูในดุลพินจิ ของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ วิทยากรสังกัดสวนราชการ
เดี ยวกั บผูจัด ให อยู ในดุ ลพินิจของหัวหนาส วนราชการผู จัดที่ จะจ ายไดแต ไม เกินอั ตราที่
กําหนด
จากตัวอยางขางตน เห็นไดวา ฝายนิ ติบัญญัติอาจบัญญัติกฎหมายใหอํานาจฝาย
ปกครองใชดุลพินิจวาจะเลือกการกระทําเพียงหนึ่งในหลายประการ หรือเลือกกระทําไดเอง
ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด ฝายนิติบัญญัติไมไดกําหนดเจาะจง เจาหนาที่สามารถ
เลือกกระทําตามความจําเปนเพื่อความเหมาะสม ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
2. หลักการของการใชดุลพินิจในกฎหมายปกครอง
ในกฎหมายปกครองถือวาอํานาจดุลพินิจเปนเสรีภาพที่กฎหมายใหแกฝายปกครอง
ในอันที่จะตัดสินใจวาในกรณีเฉพาะเรื่องกรณีใดกรณีหนึ่ง สมควรเลือกคําสั่งใดในบรรดาคําสั่ง
หลายๆอยางที่แตกตางกันออกไป ที่ ตนเห็นวาสามารถดําเนินการใหเปนไปตามความมุ ง
หมายแหงอํานาจหนาที่ของตนไดดีที่สุด
2.1 หลักการที่เจาหนาที่ใชดุลพินิจ
จากตัวอยาง คําพิพากษา อ.271/2550 แมวาเทศบาลจะมีอํานาจบํารุงและสงเสริม
การทํามาหากินของราษฎร และมี อํานาจในการกํ าหนดจุดผ อนผั นชั่ วคราว เพื่อใหมีการ
ประกอบกิจการปรุง ขาย หรือจําหนายสินคาบนทางสาธารณะก็ตาม แตก็ตองดําเนินการตาม
ความเหมาะสมมิให เกิ ดเหตุ เดื อดร อนรํ าคาญหรื อกระทบสิทธิ ของประชาชนที่ ใชทางเท า
สาธารณะในการสัญจรไปมา “ความเหมาะสม” จึ งเปนดุลพินิจที่เจาหนาที่พิจารณาวา จะ
นําไปสูผูใชทางเทาหรือไม
เหตุผลที่กฎหมายจะตองกําหนดใหฝายปกครองมีอํานาจดุลพินิจ เพราะฝายนิติ
บัญญัติที่ไมอาจจะตรากฎหมายใหมีเนื้อหาสาระครอบคลุมขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นไดในทุกเรื่อง
ทุกกรณี จึงตองบัญญัติใหฝายปกครองมีอํานาจดุลพินิจในการปรับใชกฎหมายใหสอดคลอง
กับขอเท็จจริงและเจตนารมณของกฎหมายการใชกฎหมายจึงเปนการนํากฎหมายมาใชบังคับ
แก ขอเท็ จจริงในกรณีเฉพาะเรื่ อง ซึ่ งเปนการปรั บบทกฎหมายใหเขากับขอเท็ จจริงเป นที่
เกิดขึ้นแลว โดยมีหลักเกณฑการใชกฎหมายที่ผูใชกฎหมายตองพิจารณาวา ขอเท็จจริงนั้น
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เปนเรื่องอะไร มีหลักกฎหมายในเรื่องนั้นวาอยางไร ขอเท็จจริงเขากับหลักกฎหมายนั้นหรือไม
และถาขอเท็จจริงเขากับหลักกฎหมายนั้นแลวมีผลอยางไร (หยุด แสงอุทัย 2542)
นอกจากนี้ กฎหมายนี้มีหลักเกณฑที่อาศัยความเปนธรรม ในการออกคําสั่ง เพราะ
ใหสิทธิแกประชาชน หรือเปดโอกาสใหประชาชนไดโตแยง เชน ประชาชนมีสิทธิคัดคานได
หากการออกคําสั่งนั้นไมชอบดวยกฎหมาย และมีสิทธิรับทราบขอเท็จจริง และตรวจเอกสาร
เปนต น ในการจะใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุ ข ในการออกคําสั่ง ไมวาเรื่องใดก็ตาม
จะตองนํากฎหมายวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับดวย โดยขอบเขตในการบังคับใช
กฎหมายออกคําสั่งทางปกครอง ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติฯ ทั้งฉบับ การที่ฝายปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามอําเภอใจ ซึ่งไมใชเปนการ
ใชดุลพินิจแตเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ดังตัวอยางคําสั่งทางปกครอง คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 222/2555 กรณีฟองวา
ผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายมีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับการกอสรางซุมแผงคาและคําสั่ง
ใหรื้อถอนซุมแผงคา โดยไมใหโอกาสแกผูฟองคดีในการยื่นคํารองขออนุญาต หรือแจงเตือนผู
ฟองคดีใหรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ หรือมีโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐาน ขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายออกคําสั่งที่ถูกตองและ
ชอบดวยกฎหมายเพื่อใหโอกาสแกผูฟองคดีในการยื่นคําขออนุญาตหรือแจงใหทราบ หรือ
สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได หรือออกใบอนุญาตใหใชซุมแผงคาแกผูฟองคดี นั้น กรณีนี้ศาล
ปกครองมีอํานาจเพียงบังคับใหผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายดําเนินการตามกฎหมาย
กอนออกคําสั่งใหผูฟองคดียื่นคําขออนุญาต หรือแจงใหทราบ หรือสามารถแกไขเปลี่ยนแปลง
ได หรื อออกใบอนุ ญาตให ใช ซุมแผงค าให แกผู ฟองคดี เท านั้ น แต จะก าวล วงไปบั งคั บให
ผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายออกคําสั่งตามที่ผูฟองคดีรองขอโดยไมเปดโอกาสใหใช
ดุลพินิจตามกฎหมายไมได กรณีจึงเปนคําขอที่ศาลไมสามารถออกคําบังคับไดตามมาตรา 72
แหงพรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ทั้ งนี้ การใช ดุ ลพิ นิจของฝ ายปกครองจะต องไม ฝ าฝ นระเบี ยบภายในของฝ า ย
ปกครองที่วางไวเปนแนวปฏิบัติ ตองใชดุลพินิจอยางมีเหตุมีผลและไมขัดกับหลักกฎหมาย
สวนการใช ดุลพิ นิจโดยมิชอบ เป นการใชดุลพินิจโดยไม มีเหตุผลอั นสมควร ไมสอดคลอง
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เหมาะสมกับขอเท็จจริงและพฤติการณแตละกรณี รวมถึงการใชดุลพินิจไมเปนไปตามสัดสวน
ของการกระทํา ซึ่งเปนหลักกฎหมายพื้นฐานที่กําหนดความสัมพันธของผูใชอํานาจปกครอง
กับผู อยูใต อํ านาจปกครองให เกิ ดความสมดุ ลพอควรแก กรณี ได แก หลั กความเหมาะสม
(principle of suitability) คือการใชอํานาจใหสอดคลองกับเจตนารมณตามกฎหมาย หลักความ
จําเปน (principle of necessity) ตองออกคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนนอยที่สุดหรือทําใหรัฐเสียหายนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได และหลักความได
สัดสวน (principle of proportionality) ในความหมายอยางแคบ หากผลของคําสั่งทางปกครอง
เกิดประโยชนตอสวนรวมนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายทีป่ ระชาชนไดรับ (วรพจน
วิศรุตพิชญ 2540)
ตัวอยาง คําพิพากษา อ.262/2550 สรุปสาระโดยสังเขปไดวา เมื่อผูฟองคดีตั้งวาง
และจําหนายสินคาบนถนนและที่สาธารณะ โดยมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เทศบาลกําหนด
การที่เจาหนาที่ของเทศบาลเขารื้อถอนสิ่งของและสินคาของผูฟองคดี เฉพาะสวนที่ตั้งวางเกิน
แนวเขต จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายและไมเปนการละเมิด
หลักการตาง ๆ มีวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับดุลพินิจ
ในกฎหมายปกครอง สามารถสรุปไดดังนี้
1. ใช อํ านาจตั ดสิ นใจในทางสุ จริ ตและเพื่ อจุ ดประสงคที่ เหมาะสม (เชน สุ จริ ต
เฉพาะภายในขอบเขตของอํานาจ และตรงตามความมุ งหมายที่กฎหมายให
อํานาจ
2. ฐานการตัดสินใจบนทรัพยากรที่สมเหตุสมผล (เชน เหตุผลเชิงตรรกะ ขอมูลที่
พิสูจนประเด็นในคําถามหลักฐานที่เกี่ยวของและเชื่อถือได)
3. พิจารณาประโยชนที่เกี่ยวของเทานั้นเหมาะสมเปนจริงเพื่อประโยชนของกรณีที่
เฉพาะเจาะจงและไมใชกับกรณีที่เปนนโยบายที่ยืดหยุน
4. ใหน้ําหนักเพียงพอที่จะเปนเรื่องของการใหความสําคัญมาก แตไมใหน้ําหนัก
มากเกินกวาปจจัยที่เกี่ยวของที่ไมมีความสําคัญ
5. ใชดุลพินิจของตนอยางเปนอิสระ สังเกตบนกฎพื้นฐานของความเปนธรรมใน
การดําเนินการ (เชน กฎธรรมชาติ ความยุติธรรม)
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ซึ่ งเมื่ อกฎหมายให อํ านาจแก ฝ ายปกครองแล ว ฝ ายปกครองจะต อ งใช อํ านาจ
ดุลพินิจนั้น และถอยคําที่เปนอํานาจดุลพินิจนั้น กฎหมายมักใชคําวา "อาจ" "ได" "ก็ได" เปน
ตน
2.2 อํานาจผูกพันและอํานาจดุลพินิจ
ในหลักกฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชนนั้น กฎหมายไดกําหนดความสัมพันธ
ระหวางเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ(ฝายปกครอง)กับประชาชน ในลักษณะที่ฝาย
ปกครองมีอํานาจเหนือกวาในฐานะเปนผูใชอํานาจตามกฎหมายมหาชน เพื่อรักษาไวซึ่งความ
สงบเรียบรอยของสังคมและประโยชนสาธารณะ การปฏิบัติหนาที่ของฝายปกครองจึงเปนการ
ใชอํานาจตามกฎหมาย กฎหมายใหอํานาจฝายปกครองหรือหนวยงานทางปกครองมีอํานาจใน
2 ลักษณะ คือ อํานาจผูกพัน (mandatory power) ที่ฝายปกครองมีหนาที่ตองปฏิบัติตามที่
กฎหมายกํ าหนดนั่นเอง และ อํานาจดุลพินิจ (discretionary power) (อําพน เจริญชีวินทร
2545) ดังที่กลาวแลว
หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จะพบวา
มีอยูหลายมาตราที่บัญญั ติใหอํ านาจดุลพินิจแกฝ ายปกครอง เชน ดุ ลพิ นิจในการกํ าหนด
เงื่อนไขใดๆ ในการออกคําสั่งทางปกครอง (มาตรา 39 วรรคหนึ่ง) ไดเทาที่จําเปน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของกฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินจิ เปนอยางอื่น ดุลพินิจใน
การเพิ กถอนคํ าสั่ งทางปกครองให มีผลใช บังคั บในเวลาใดหรื อดุ ลพิ นิจในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมมาตรา 50 คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจถูก
เพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน โดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึง
ขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได แตถาคําสั่งนั้นเปนคําสั่งซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรบั การ
เพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 51 และมาตรา 52 เปนตน
การใชดุลพินิจที่ศาลมิอาจกาวลวง กรณีการบริหารงาน การวางกลยุทธ การปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหลักการบริหาร ผูบริหารสามารถปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
ตัดสินใจและการกํ าหนดลําดับความสําคัญของป ญหาค าใชจายทางการเมืองและตามหลั ก
สมเหตุสมผล (Hutchinson 2002) อํานาจดุลพินิจที่ใหแกฝายปกครองหรือหนวยงานของฝาย
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ปกครองพิจารณาเลือกตัดสินใจสั่งการหรือไมสั่งการตามความเหมาะสมกับขอเท็จจริงและ
พฤติการณในแตละกรณี (Kinney 2002)
ตัวอยาง หน วยงานทางปกครองหรื อเจ าหนาที่ ของรั ฐกรณี พิพาทเกี่ ยวกับการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ การพิจารณาใหผูฟองคดีไดเลื่อนวิ ทยฐานะขาราชการเปนการใช
อํานาจดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของขาราชการประกอบกับ
ความรูความสามารถรวมทั้งความประพฤติตลอดถึงผลการปฏิบัติงานและงบประมาณตาม
กรอบอัตรากําลังของหนวยงานในการบริหารงานบุคคลขององคกรศาลไมอาจกาวลวงไปบังคับ
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจกระทําการเลื่อนวิทยฐานะใหแกผูฟองคดีได กรณีจึงเปนคําขอที่
ศาลไมอาจออกคําบังคับไดตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 725/2554)
ตัวอยางอีกกรณีหนึ่ง การที่แพทยสภาจะพิจารณาวา ผูใดเปนผูกระทําความผิดตอ
ขอบังคับแพทยสภาหรือไม เปนดุลพินิจและอํานาจของแพทยสภาโดยแทที่จะพิจารณาตาม
สมควรแกกรณี ซึ่งเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจศาลที่จะพิจารณาและไมอาจกําหนดคําบังคับได
ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ 167/2555)
อยางไรก็ตาม กรณีที่กฎหมายไมใหอํานาจดุลพินิจฝายปกครอง ไดแก การอนุญาต
ตั้งสถานบริการพนักงานเจาหนาที่ตองคํานึงถึงประวัติการกระทําความผิดตอกฎหมายของผู
ขออนุญาตประกอบดวย (มาตรา 46 วรรคสอง) กรณีนี้กฎหมายบังคับใหพนักงานเจาหนาที่
ตองนําประวัติการกระทําผิ ดกฎหมายของผูขออนุ ญาตมาประกอบการพิจารณาด วยจะใช
ดุลพินิจไมนํามาพิจารณาไมได หรือกรณีกฎหมายกําหนดเวลาใหฝายปกครองตองพิจารณา
สั่งการภายในเวลาที่กําหนด ฝายปกครองตองสั่งการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายบัญญัติ
หากสั่งการเกินกําหนดเวลาตองมีเหตุผลเพียงพอวาเหตุแหงความลาชามิไดเกิดจากความ
บกพรองของตน มิฉะนั้นอาจตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความลาชานั้นได
ความอิสระในการใชดุลพินิจของฝายปกครองอาจทําใหเขาใจผิดวาฝายปกครอง
สามารถใช อํานาจดุ ลพิ นิจอยางกวางขวาง ซึ่ งความจริงหาเป นเช นนั้ นไม การที่ กฎหมาย
กําหนดใหฝายปกครองมีอาํ นาจเลือกตัดสินใจไดหลายทางเพื่อตองการใหฝายปกครองในฐานะ
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ผูใชกฎหมาย สามารถปรับใชกฎหมายใหสอดคลองกับขอเท็จจริง อยางสมเหตุสมผล และเปน
ธรรมตามเจตนารมณของกฎหมาย ดังนั้นการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย จึงตองอยูบน
พื้นฐานของขอเท็จจริง ขอกฎหมายและการใหเหตุผลประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจอยาง
เหมาะสม ซึ่ งเป นกรอบหรื อ หลั กทั่ วไปในการใช ดุ ลพิ นิจของฝ ายปกครอง ดั งปรากฏใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่กําหนดใหผูทําคําสั่งทางปกครอง
ตองจั ดให มีเหตุ ผลไว ด วย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบด วย ขอเท็จจริงอั นเป น
สาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิงและขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจเชน
“มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 วาดวยการใหอํานาจแก
เจาพนักงานทองถิ่นที่จะใชดุลพินิจในการออกคําสั่งใหบุคคลใดแกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน
อาคาร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมด หรือแตบางสวน หรือจัดการอยางอื่น
ตามความจําเปน เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ภายในเวลา
ซึ่งกําหนดใหตามสมควร จะเห็นวา เพียงมาตราเดียว แตตองใชควบคูกับพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ทั้งฉบับเพื่อนํามาประกอบในการออกคําสั่งเพียงคําสั่งเดียว” และ
เปนดุลพินิจอางอิง
ในการวินิจฉัยสั่งการตางๆ ฝายปกครองมีอํานาจ การตัดสินใจทางกฎหมายตอเมื่อ
ต อ งมี ข อ เท็ จจริ งปรากฏขึ้ น มาก อ น ทั้ งอํ า นาจผู กพั นและอํ านาจดุ ลพิ นิ จ สิ่ งแรกต อ งมี
ขอเท็จจริง และตองเปนขอเท็จจริงที่กฎหมายตองการ กรณีที่เรียกวาอํานาจผูกพัน กฎหมาย
บอกวาตองตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งเทานั้น ถาหากขอเท็จจริงปรากฏเชนนั้นขึ้นมา จะ
ตัดสินใจเปนอยางอื่นไปไมได และอํานาจดุลพินจิ เมื่อไดหรือปรากฏขอเท็จจริงอันนั้นแลว ผูที่
มีอํานาจตัดสินใจมีสิทธิเลือกวาจะตัดสินใจแบบใดการออกคําสั่งทางปกครองจึงตองใชอํานาจ
ผูกพันโดยสรางหลักการ ดังนี้
1. เงื่อนไขตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ถือเปนเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญของคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น หากเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครองประสงคที่จะกําหนดเงื่อนไขดังกลาวไวในคําสั่งทางปกครอง เจาหนาที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครองจําเปนตองกําหนดเงื่อนไขดังกลาวไวในคําสั่งทางปกครองในขณะที่มีคําสั่งทาง
ปกครอง
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2. จากเหตุผลในขอ 1. การกําหนดเงื่อนไขตามมาตรา 39 และระบุเงื่อนไขแลว ขณะ
มีคําสั่งทางปกครอง การแกไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะกระทําไดก็แต
โดยการแกไขขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอยตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เทานั้น
หากเจ าหน าที่ ผู ทํ าคํ าสั่ งทางปกครองได กําหนดเงื่ อนไขตามมาตรา 39 แห ง
พระราชบั ญญั ติ วิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในภายหลั งจากที่มีคําสั่ งทาง
ปกครองขึ้นมาแลว กรณีเชนนี้ตองถือวาคําสั่งทางปกครองที่มีการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวเปน
คําสั่งใหมแทนคําสั่งทางปกครองเดิมที่ไดออกโดยไมมีการกําหนดเงื่อนไขในครั้งแรก
3. การใชดุลพินิจในงานสาธารณสุข
ในหั วข อนี้ ผู เขี ยนได นําเสนอเกี่ ยวกั บหลั กกฎหมายที่ให ใช ดุ ลพิ นิจ และการใช
ดุลพินิจของเจาหนาที่ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
3.1 หลักกฎหมายที่ใหใชดุลพินิจ
บทบัญญัติของกฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรฝายปกครองของรัฐในการออกคําสั่ง
ทางปกครอง ประกอบดวย 2 สวนดวยกัน คือ
1. ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบสวนเหตุ ก็คือ ขอเท็จจริงที่เปนเงื่อนไขของการใช
อํานาจ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ หรือเกิ ดจากการกระทําของบุ คคล หรือเกิดจาก
สภาวะทางสังคมก็ได และอาจเปนขอเท็จจริงที่กฎหมายบัญญัติกําหนดไวโดยชัดแจงหรือโดย
ปริยายก็ได
2. ผลทางกฎหมายเมื่อมีขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบสวนเหตุเกิดขึ้น ซึ่งเป น
กรณีที่ทําใหองคกรฝายปกครองของรัฐเกิดมี “หนาที่” (obligation) หรือ สามารถออกคําสั่ง
อยางใดๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ประเด็ นที่ สํ า คั ญในเรื่ อ งอํ า นาจดุ ลพิ นิ จอี กอย า งหนึ่ งก็ คื อ การจะวิ นิ จฉั ย ว า
ขอเท็จจริงที่เกิดขึน้ นัน้ เปนหรือไมเปนขอเท็จจริงอันเปนเงื่อนไขของการใชอํานาจ ซึ่งตามปกติ
แลวจะตองถือวาเปนการนํากฎหมายไปปรับใชกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงเปน “ปญหา
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ขอกฎหมาย” ไมใช “ปญหาดุลพินิจ” ที่องคกรฝายปกครองของรัฐจะสามารถวินิจฉัยไดโดย
อิสระ เพราะวาคงจะเปนความขัดแยงกันเองถากฎหมายใหอํานาจแกองคกรฝายปกครองของ
รัฐในการที่จะออกคําสั่งตางๆ อยางมีขอบเขตจํากัด แตกลับปลอยใหตัดสินใจกําหนดขอบเขต
อํานาจนั้นไดตามเจตจํานง หรือตามความพอใจ
ในบางกรณี กฎหมายก็ ใช ถอยคําที่ไมอาจกํ าหนดความหมายได แน นอนตายตั ว
(indifinite concept) อันทําใหเกิดเปนปญหาวา กรณีนั้นเปนขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบ
สวนเหตุ ซึ่งเปนเงื่อนไขของการใชอํานาจหรือไม เชน บรรดาถอยคําที่กฎหมายไมไดจํากัดคํา
นิยามไว และเปนถอยคําทั่วไปที่สามารถตีความหมายเขาใจไดแตกตาง อาทิเชน “การกระทําที่
เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ” “การกระทําที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน” “อาคารโรงเรือนที่อยูในสภาพชํารุดทรุดโทรมนารังเกียจ” “ผลิตภัณฑทางเภสัช
กรรมที่นาจะเกิดเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน” เปนตน กรณีเชนนี้ยังเปนขอถกเถียง
ในเรื่องการวินิจฉัยวา ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกลาว เปนหรือไมเปน ขอเท็จจริงอันเปนเงื่อนไข
ของการใชอํานาจ ซึ่งจะเปน “อํานาจดุลพินิจ” ขององคกรฝายปกครองของรัฐ หรือเปน “ปญหา
ขอกฎหมาย” ที่อยูในอํานาจพิจารณาวินิจฉัยของศาล
กรณีที่กฎหมายใชถอยคําที่ไมอาจใหความหมายไดแนนอนตายตัวในการบรรยาย
ถึงขอเท็จจริง อันเปนเงื่อนไขของการใชอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง ยอมแสดงโดยปริยายวา
กฎหมายมีเจตนารมณปลอยใหการวินิจฉัยปญหาวา ขอเท็จจริงนั้นเปนเงื่อนไขของการใช
อํานาจหรือไม อยูในดุลพินิจขององคกรฝายปกครองของรัฐ หรืออาจกลาวไดอีกทางหนึ่งวา ถา
กฎหมายใช ถอยคํ าที่มีความหมายไมตายตั วแลว ก็เปนเรื่ องที่ องคกรฝายปกครองของรั ฐ
จะตองพิจารณาเองวา ขอเท็จจริงนั้นเปนเงื่อนไขในการใชอํานาจของตนหรือไม นั่นเอง และ
เรียกดุลพินิจประเภทนี้วา “ดุลพินิจวินิจฉัย” (judgement) สวนดุลพินิจอีกประเภทหนึ่งเรียกวา
“ดุลพินิจตั ดสินใจ” ซึ่งหมายถึง ในกรณีที่มีมาตรการที่ ชอบดวยเหตุผลอยูหลายมาตรการ
ดวยกัน ดุลพินิจตัดสินใจ ก็คือ เสรีภาพในอันที่ฝายปกครองจะเลือกใชมาตรการใดมาตรการ
หนึ่งในบรรดามาตรการที่ชอบดวยเหตุผลหลายๆ มาตรการที่มีอยูนั้น
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ลักษณะของการใชดุลพินิจโดยชอบ
1. หลักความชอบดวยกฎหมายก็คือ หลักการแหงบทบัญญัติตางๆที่ปรากฏอยูใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 สรุปไดดังนี้
1) เจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองและผูกําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง
ตองมีอํานาจตามกฎหมาย และตามปกติยอมเปนหนาที่ของผูดํารงตําแหนงที่จะตองใชอํานาจ
และปฏิบัติหนาที่ ที่กฎหมายกําหนดไวดวยตนเอง เวนแต เปนกรณีที่อาจมอบอํานาจหรื อ
มอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทนไดตามกฎหมาย
2) คําสั่งทางปกครองและมาตรการบังคับทางปกครองจะตองชอบดวยรูปแบบ
ขั้นตอนและวิธีการที่เปนสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดเชน หลักการไมมีสวนไดเสียของ
เจาหนาที่ หลักการรับฟงความทุกฝาย และหลักการตองใหเหตุผล เปนตน
2. หลักแหงความเหมาะสม (principle of suitability ) เปนหลักการที่บังคับใหองคกร
ฝายปกครองของรัฐตองพิจารณาเลือกออกคําสั่งที่สามารถดําเนินการใหบรรลุความมุงหมาย
ตามวัตถุประสงคที่กฎหมายซึ่งใหอํานาจไดกําหนดไวเทานั้น คําสั่งทางปกครองใดๆก็ตามที่ใน
ความเปนจริงแลวไมอาจทําใหบรรลุความมุงหมายตามวัตถุประสงคที่กฎหมายซึ่งใหอํานาจ
กําหนดไวได ยอมเปนคําสั่งที่ไมเหมาะสม แตหากมีปญหาการหาวิธีการที่เหมาะสมอื่นใดให
เลือกได ฝายปกครองจะตองพิจารณาจึงมีอยูวา การออกคําสั่งซึ่งเปนมาตรการเทาที่จําเปน
แลวหรือไม หมายความวา คําสั่งนั้นเปนคําสั่งที่รุนแรงนอยที่สุด หรือไมก็ไมอาจจะบรรลุความ
มุงหมายตามที่กฎหมายซึ่งใหอํานาจกําหนดไวไดเลย
3. หลักความไดสัดสวน(principle of proportionality) หลักแหงความไดสัดสวนใน
ความหมายอยางแคบนี้ มุงพิจารณาที่ “ภาวะสมดุล” ระหวางความเสียหายที่เอกชนจะไดรับกับ
ประโยชนอันสังคมจะพึงไดรับจากการปฎิบัติใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองมาตราการใด
มาตรการหนึ่ง ดังนั้น โดยนัยแหงหลักการนี้ จึงหามองคกรฝายปกครองของรัฐออกคําสั่งทาง
ปกครองใดๆ ที่เห็นไดอยางชัดเจนวา เมื่อลงมือปฎิบัติตามคําสั่งนั้นแลว จะเกิดประโยชนแก
สาธารณะนอยมากจนไมคุมกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเอกชน
หลักแหงความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบนี้ มุงบังคับใหองคกรฝายปกครอง
ของรัฐออกคําสั่งที่มีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด เพื่อทําใหบรรลุความมุงหมายตามที่กฎหมายซึ่งให
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อํานาจนั้นกําหนดไว และในขณะเดี ยวกันตองกอใหเกิ ดความเสียหายแกราษฎรหรือแกรั ฐ
แลวแตกรณี นอยที่สุด และหามองคกรฝายปกครองของรัฐออกคําสั่งที่เมื่อปฎิบัติตามคําสั่งนั้น
แลว จะเกิดประโยชนนอยมาก ไมคุมกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนหรือรัฐ
อย างไรก็ ตาม การนํ าหลั กแห งความไดสั ดส วนมาใชในการพิ จารณาคํ าสั่ งทาง
ปกครองใดๆ นั้น ศาลจะพิเคราะหดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง โดยศาลจะจํากัดอํานาจของ
ศาลอยูกับการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง หรือ การไมบังคับตามคําสั่งทางปกครองเฉพาะแต
ในกรณีคําสั่งทางปกครองนั้นฝาฝนความไดสัดสวนอยางชัดแจง ถึงขนาดที่คาดไดวา ไมมี
วิญูชนคนใดจะออกคําสั่งเชนนั้น และในกรณีที่ไมแนชัด หรือกรณีมีขอสงสัย ศาลก็มักจะยก
ประโยชนใหกับองคกรฝายปกครองของรัฐเสมอ
4. หลักแหงความเสมอภาค ยอมกําหนดใหองคกรฝายปกครองของรัฐปฎิบัติตอ
บุคคลที่อยู ในสถานการณ ที่เหมือนกัน อยางเดียวกัน และปฏิบัติแตกตางกันไปกับกรณี ที่
บุคคลอยูในสถานการณไมเหมือนกัน ปญหาในเรื่องหลักแหงความเสมอภาคนี้ อาจเกิดขึ้นได
2 ลักษณะดวยกัน คือ
1) ออกคําสั่งทางปกครองตามแนวปฎิบัติ ทั้งๆ ที่บุคคลนั้นรูสึกวา กรณีของเขา
มีลักษณะพิเศษที่ควรยกเวนไมตองเปนไปตามแนวปฎิบัตินั้น
2) ออกคําสั่งทางปกครองโดยผิดไปจากแนวปฎิบัติ ทั้งๆ ที่บุคคลนั้นรูสึกวา
กรณีของเขานั้นไมไดมีลักษณะพิเศษที่จะตองยกเวน ไมตองปฎิบัติตามแนวปฎิบัตินั้น
แมวาศาลไมอาจจะกาวลวงเขาไปควบคุมตรวจสอบ “ลักษณะพิเศษ” ดังกลาววา
ถึงขนาดใดจึงจะตองยกเวนไมตอ งปฎิบัติตามแนวปฎิบัติก็ตาม แตศาลอาจสงวนอํานาจในการ
ตรวจสอบวา คําวินิจฉัยขององคกรฝายปกครองของรัฐนั้นชอบดวยเหตุผลหรือไม หรือ ขัดตอ
ความรูสึกของวิญูชนหรือไม หากปรากฎวา ในกรณีนั้นๆไมมีวิญูชนคนใดจะพึงวินิจฉัย
เชนนั้นไดเลย ศาลจึงจะถือวาคําสั่งทางปกครองที่ออกมาโดยยึดตามแนวปฎิบัตินั้นไมชอบ
ดวยหลักแหงความเสมอภาค
5. หลักสุจริต (good faith) หมายถึงความซื่อสัตยและไววางใจตอกัน มีหลักสําคัญ
คือ การไมแสวงหาผลประโยชนจากการฉอฉล และการดํารงตนดวยความซื่อสัตย หลักสุจริต
เปนหลักพื้นฐานในกฎหมายที่ พัฒนามาตั้งแต สมัยโรมันและใชบังคับกฎหมายทั้งระบบทุ ก
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ประเภท ในกฎหมายปกครองก็นําหลักสุจริตตามหลักกฎหมายแพงมาใชในฐานะหลักกฎหมาย
พื้นฐาน ที่บังคับทั้งฝายปกครองและฝายประชาชนมีหนาที่จะตองปฏิบัติตอกันโดยสุจริต ผูใด
กระทําโดยไมสุจริตจะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
หลักการสุจริตเปนพื้นฐานของระบบกฎหมายของรัฐทั้งระบบ จึงยอมใชบังคับกับ
การใชสิทธิและการชําระหนี้ทั้งตามสัญญาทางแพงและสัญญาทางปกครอง แมฝายปกครองจะ
มีเหตุบอกเลิกสัญญา แตถาหากบอกเลิกสัญญาโดยไมสุจริต จะตองรับผิดชดใชคาเสียหายจาก
การบอกสัญญาโดยไมสุจริตนั้น (โภคิน พลกุล 2546)
การควบคุมใหฝายปกครองใชดุลพินิจอยางมีเหตุผล
หลั กเกณฑ ข อ นี้ มี ลั กษณะเป นการกํ า หนดขอบเขตของการใช อํ า นาจหรื อ
วิจารณญาณของฝายปกครองใหอยูภายใต “หลักแหงความสมเหตุสมผล”
การใชดุลพินิจอยางมีเหตุผลเพียงพอ ฝายปกครองตองใหเหตุผลในการใชดุลพินิจ
ทุกครั้ง เชน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 บัญญัติใหคําชี้ขาดของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธเปนทีส่ ุดนั้นหมายถึงคําชี้ขาดที่ถูกตองตามที่กฎหมายใหอํานาจ หากคําชี้ขาด
ใดไม ชอบด วยกฎหมายและไมมีเหตุ ผลเพียงพอในการทํ าคําวินิจฉัยแลว ผูที่ ไดรั บความ
เสียหายเพราะคําชี้ขาดยอมมีอํานาจฟองคดีขอใหศาลเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงได
การควบคุมใหฝายปกครองใชดุลพินิจโดยคํานึงถึงขอเท็จจริงเฉพาะกรณี
อยางรอบดาน
การใช อํ านาจดุลพิ นิจออกคํ าสั่ งไปตามคํ าบงการของ “แนวปฎิบัติ ” หรื อตาม
“แนวนโยบาย”อยางเครงครัด โดยมิไดพินิจพิจารณาใหรอบคอบวา ขอเท็จจริงที่ประกอบกัน
ขึ้นเปนกรณีนั้นๆ มีลักษณะพิเศษที่สมควรจะออกคําสัง่ ใหแตกตางไปจากแนวปฎิบัติที่กําหนด
ไวลวงหนาแลวนั้นหรือไม แตถาแนวนโยบายหรือ แนวปฎิบัตินั้นถูกกําหนดขึ้นโดยชอบดวย
เหตุผล ซึ่งองคกรฝายปกครองของรัฐสามารถออกคําสั่งใหเปนไปตามนั้นไดโดยชอบธรรมแลว
ก็ยอมไมอาจจะโตแยงการใชดุลพินิจในลักษณะเชนนี้ได หรือถาองคกรฝายปกครองของรัฐได
แจงใหราษฎรทราบถึงแนวปฎิบัติหรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจสําหรับกรณีนั้นๆ แลว
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และไดเปดโอกาสใหราษฎรชี้แจงแสดงเหตุผลวา กรณีของตนมีลักษณะพิเศษอันควรยกเวน
ไมสมควรไดรับการปฎิบัติตามแนวนโยบายนั้นอยางไรแลว แมคําสั่งที่ออกมาจะเปนไปตาม
แนวปฎิบัติ ศาลก็ถือวา คําสั่งนั้นเปนการใชอํานาจดุลพินิจอยางแทจริงแลว
การควบคุมใหฝายปกครองใชดุลพินิจอยางมีอิสระ
บางกรณีกฎหมายอาจกําหนดวา เมื่อมีขอเท็จจริงอยางใดๆที่กําหนดไวเกิดขึ้ น
องค กรฝายปกครองของรั ฐก็ มีอิ สระในการตั ดสิ นใจว าจะออกคํ าสั่ งในเรื่องนั้นหรื อไม การ
ตั ด สิ นใจไปทางออกคํ า สั่ งแล ว จะต อ งมี เนื้ อ ความของคํ า สั่ งตามที่ กฎหมายกํ า หนดไว
เฉพาะเจาะจง (ซึ่งเปนอํานาจผูกพัน)
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 41/2548 ผูฟองคดีเปนขาราชการครู ไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น โดย
ไมดําเนินการตามขัน้ ตอน ตามวิธีการประเมินความดีความชอบของขาราชการ ไมแจงผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานใหทราบและใชอํานาจพิจารณาความดีความชอบเพียงฝายเดียวแลว
เสนอใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดีเพียงครึ่งขั้น
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การเลื่อนขั้นเงินเดือนไดกําหนดกรอบการใชดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชาวาจะตองนําผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
กําหนดมาประกอบการพิจารณาซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบังคับบัญชาใชหลักเกณฑดังกลาว
เปนเครื่องมือในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และ ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมินจะตอง
แจงการประเมินผลและผลการประเมินใหผูใตบังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเปนรายบุคคลทุก
ครั้ งที่ มีการประเมิ น เพื่ อ ให มี การแก ไขปรั บปรุ งการปฏิ บัติ งาน รวมทั้ งเป ด โอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาที่ถูกประเมินไดชี้แจงใหความเห็นหรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินผล
และผลการประเมินดังกลาว ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวจะทําใหการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการครูมีความเปนธรรม โปรงใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได อีกทั้ง ยังให
โอกาสผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสทราบผลการประเมินเพื่อการโตแยงหรือปรับปรุงตนเองใหดี
ขึ้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา “ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งนี้ผูบังคับบัญชาชั้นตน
ของผูฟองคดีไมไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ค.กําหนด” จึงทําใหผูฟองคดี
ขาดโอกาสทีจ่ ะไดรบั ทราบผลการประเมินของผูบ ังคับบัญชา และหากจัดใหมีการประเมินอยาง
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นอยปละ 2 ครั้ง กับแจงใหผูฟองคดีทราบผลการประเมินตั้งแตครั้งแรกก็จะทําใหผูฟองคดีไดมี
โอกาสชี้แจงขอเท็จจริงใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมินทราบ ดังนั้น การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนในกรณีนี้จึงไมชอบดวยกฎหมาย
จากคดีขางตน เห็นไดวา การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายในการใชดุลพินิจ
โดยจะเขามาพิจารณาสั่งใหเฉพาะการกระทําที่ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนเทานั้น แตจะไม
กาวลวงเขาไปสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือน เพราะเปนเรื่องการใชดุ ลพินิจของผูบังคั บบัญชาที่
กฎหมายกําหนดใหอํานาจไวโดยตรง
อยางไรก็ตาม การที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง เชน
การสั่งการ การอนุญาต ไมอนุญาต การระงับใหกระทําการหรือไมใหกระทําการ รวมถึงการ
อุทธรณ เปนตน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งมีผลไป
กระทบตอสถานภาพหรือสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลอื่น ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว และ
ในกรณีเกิดปญหาหรือมีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
หรือผูที่ตองประสบกับเหตุรําคาญนั้น เจาหนาที่มีสิทธิออกคําสั่งทางปกครองเพื่อระงับเหตุ
รํ า คาญได ต ามมาตรา 25 แห งพระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535กล า วคื อ มี
องคประกอบของเหตุรําคาญ ไดแก 1) ตองมีเหตุเกิดขึ้น และ 2) เหตุที่เกิดนั้นอาจกอใหเกิด
ความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นและ 3) เปนเหตุ
ใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
เนื่ องจากเหตุ รําคาญมี มาตรวั ดที่ ยากต อการอธิบายว า “เท าใดจึ งจะรู สึ กได ว า
รําคาญ” ผลของการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ในการออกคําสั่งที่จําเปนตองระงับเหตุรําคาญมี
เพียงพอหรือไม หากมีความจําเปนตองระงับเหตุรําคาญ แตเจาหนาที่ใชดุลพินิจพิเคราะหวา
“ไมรําคาญ” เจาหนาที่จึงถูกมองวาละเลยการปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่เครงครัดเขมงวด
เกินไปได
อนึ่ ง มี คดี ตั วอย างที่ ผู ฟองคดี ฟองเจ าหน าที่ ของรั ฐว าละเลยการปฏิ บัติ หน าที่
เนื่องจากผูฟองไดรั บความเดือดรอนเสียหายจากการกอสรางอาคารคอนโดมิเนียมติดกั บ
อาคาร 7 ชั้น ขอเท็จจริงกรณีเหตุรําคาญที่เกิดจากเสียงดังของเครื่องกําเนิดไฟฟานั้น เมื่อ
ขอเท็จจริงปรากฏตามรายงานของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในฐานะพยานผูเชี่ยวชาญที่ไดทํา
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การตรวจวัดระดับเสียงจากการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาดังกลาวที่วัดไดที่อาคารของผู
ฟองคดีบริเวณขางสระวายน้ํามีคา 14.3 เดซิเบล เอ และบริเวณหองนอนชั้นที่ 1 มีคา 16.5 เด
ซิเบล เอ ซึ่งมีคาเกิน 10 เดซิเบล เอ จึงถือไดวาเสียงดังของเครื่องกําเนิดไฟฟาดังกลาวเปน
เหตุรําคาญ ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ 1 ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอ
เหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่ของเอกชน รวมทั้งมีอํานาจระงับเหตุรําคาญ
ดังกลาวได ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เมื่อปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ 1
มิไดใชอํานาจตามที่กฎหมายกําหนดไว จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติ การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 และผูถูกฟองคดีที่ 3 อุทธรณวาไดออกคําสั่งใหนิติบุคคล
อาคารชุดดังกลาวระมัดระวังมิใหเกิดเสียงรบกวนผูฟ องคดีแลวนั้น การออกคําสั่งของผูถูกฟอง
คดีที่ 1 ยังไมเพียงพอที่จะระงับเหตุรําคาญอันเกิดจากเสียงได ผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงมีอํานาจที่
จะใชมาตรการบังคับทางปกครองเพิ่มมากขึ้นในการระงับเหตุราํ คาญ หรืออาจจัดการตามความ
จําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญขึ้นอีกได (คําพิพากษา อ.24/2553)
ตรงกันขามกับคําพิพากษาขางตน ที่รานอาหารไดเปดเครื่องขยายเสียงและมีเสียง
จากการรองคาราโอเกะ ซึ่งดังมากจนผูอยูใกลเคียงไปรองวาเกิดเหตุรําคาญ และเจาหนาที่
ละเลยตอหนาที่ อยางไรก็ตาม ศาลมีคําสั่งวา เสียงยังไมดังจนเปนเหตุใหเสื่อมเสียหรือเปน
อันตรายตอสุขภาพแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง หรือผูตองประสบเหตุนั้นจนถึงขั้นเปน
เหตุรําคาญ การที่เจาพนั กงานทองถิ่นมิไดสั่งการใหเจาของรานอาหารตนเหตุมิใหกอเหตุ
รําคาญหรือระงับเหตุ จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ (คําพิพากษา อ.298/2549)
อยางไรก็ตาม การตรวจพิสูจนบางกรณีของเหตุรําคาญอาจเปนไปตามความรูสึก
มากกวาวิ ทยาศาสตร ซึ่ งอาจมีป ญหาในเรื่ องของการบังคับใชกฎหมายจนเปนเหตุใหเกิ ด
ปญหาการละเลยการปฏิบัติหนาที่
3.2 การใชดุลพินิจของเจาหนาที่
การใชดุลพินิจเปนสวนหนึ่งในการบังคับใชกฎหมาย ผูใชอํานาจตามกฎหมายมักให
เหตุผลในการตัดสินใจอนุมัติ อนุญาต หรือมีคําสั่งในเรื่องใดๆ วาเปนอํานาจดุลพินิจของผูมี
อํานาจออกคําสั่ งทางปกครองตามกฎหมายหรือใหเหตุผลว าเพื่ อความเหมาะสม หรื อเพื่ อ
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ประโยชนตอทางราชการและประชาชน อํานาจดุลพินิจจึงเปนอํานาจที่กฎหมายใหกับฝาย
ปกครองหรือหนวยงานของฝายปกครองใชวจิ ารณญาณอยางมีเหตุมีผลโดยอิสระที่จะพิจารณา
เลือกตัดสินใจสั่งการหรือไมสั่งการไปตามความเหมาะสมกับขอเท็จจริงและพฤติการณในแตละ
กรณีเพื่อประโยชนของประชาชน
ดุลพินิจนํามาใชเปนเครื่องมือตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ ในการทํานิติกรรมทาง
ปกครองทั้งภายในองคกร เชน การออกคํ าสั่งกับผูใตบังคั บบัญชา และใช ออกไปภายนอก
องคกร เชน การอนุญาต ไมอนุญาต การอนุมัติ ไมอนุมัติ ของคําสั่งทางปกครอง
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.379/2554 การสั่งยายผูฟองคดีมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูฟองคดีไดปรับปรุงวุฒิภาวะดานบริหารและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนเพื่อแก ไขปญหาความวุนวาย การขาดขวัญกําลังใจ และความระส่ํ าระสายภายใน
องคกร แมวาการใหผู ฟองคดีไปปฏิบัติหนาที่ ในครั้งนี้ อาจเปนการลดบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูฟองคดีจากตําแหนงบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนตาม
กฎหมาย แตถือไดวานายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาไดใหโอกาสผูฟอง
คดีแทนการลงโทษทางวินัย ซึ่งถือเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร อันเปนหนาที่ของ
ผูบังคั บบัญชาตามมาตรา 99 แห งพระราชบัญญัติระเบี ยบข าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ดังนั้น จึ งเปนการใชดุ ลพินิจโดยชอบ คําสั่งใหผูฟองคดีไปปฏิบัติหน าที่ (ย าย) ที่ กลุมงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงชอบดวยกฎหมาย
จากคดีขางตน เห็ นไดวา ความอิสระในการใชดุลพินิจของฝายปกครองเกิดจาก
กฎหมายกํ าหนดให ฝ ายปกครองมีอํ านาจเลื อกตั ดสิ นใจได หลายทางเพื่อต องการให ฝ าย
ปกครองในฐานะผู ใช กฎหมาย สามารถปรั บใช กฎหมายให สอดคล องกั บข อเท็ จจริ งอย าง
สมเหตุสมผล และเปนธรรมตามเจตนารมณของกฎหมาย ดังนั้นการใชดุลพินิจโดยชอบดวย
กฎหมาย จึงตองอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และการใหเหตุผลประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจอยางเหมาะสม ซึ่งเป นหลั กทั่วไปในการใช ดุลพินิจของฝายปกครอง ดั ง
ปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 37 ที่กําหนดให
ผูทําคําสั่งทางปกครองตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย
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ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญขอกฎหมายที่อางอิง และ ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใช
ดุลพินิจ
ตัวอยาง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 26 ใหอํานาจดุลพินิจ
แกเจาหนาที่ กลาวคือ เจาพนักงานทองถิ่นมีอาํ นาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือ
ทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง
บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คู คลอง และสถานที่ตางๆ ในเขตของ
ตนใหปราศจากเหตุรําคาญ เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ
กําจั ด และควบคุมเหตุรําคาญต างๆ ได กฎหมายดั งกลาวใหอํ านาจเจาพนั กงานทองถิ่ น
กระทําการหลายอยางซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นสามารถเลือกกระทําการใดการหนึ่งได เพื่อให
สอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณในแตละกรณีวา กรณีใดควรใชอาํ นาจระงับเหตุรําคาญ
กรณีใดควรใชอํานาจดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา เปนตน
คําพิพากษา อ.86/2550 เมื่อผูฟองคดีซึ่งอาศัยอยูในละแวกใกลเคียง ไดรับความ
เดือดรอนรําคาญจากกลิ่นเหม็น อันเนื่องมาจากการเผาศพในเมรุ เผาศพพิ พาท จนมีการ
รองเรียนแตไมปรากฏวา เทศบาลไดออกคําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ จํากัด และควบคุมเหตุ
รําคาญดังกลาวแลว จึงเปนกรณีที่เทศบาลละเลยตอหนาที่ อันเปนการกระทําละเมิดทําใหผู
ฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตัวอยางของการใชดุลพินิจที่ชอบ แมวาจะมีความไมชัดเจนของกลิ่นเหม็นที่สงไป
ทั่วจนถือเปนขอตอสูทางศาล ซึ่งคําพิพากษา อ.378/2551 ชี้วา แมจะไมปรากฏชัดวาวัตถุที่
กอใหเกิดกลิ่นเหม็นรําคาญ จะเปนน้ําหมักจุลินทรียหรือมูลสัตว ก็มิใชสาระสําคัญ เนื่องจาก
เมื่อปรากฏวาวัตถุดังกลาวมีกลิ่นเหม็น และสรางความเดือดรอนรําคาญใหแกผูที่อยูอาศัยใน
บริเวณใกลเคียง ยอมถือวาเปนเหตุรําคาญที่เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข ตองออกคําสั่งใหบุคคลซึ่งเปนเจาของหรือครอบครองที่ดินแกไขและระงับเหตุ
รําคาญได
การใชดุลพินิจของฝายปกครองกับการตัดสินใจกรณีการปรับบทกฎหมาย ซึ่งจําแนก
ไดเปน 2 กรณี คือ
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ก. ดุลพินิจที่จะเลือกกระทําการตามที่กฎหมายกําหนด เชน พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 26 ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจ หามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุ
รําคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุราํ คาญดวย ตลอดทั้งการ
ดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คู คลอง และสถานที่
ตางๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ ในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสัง่
เปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ได กฎหมายดังกลาวใหอํานาจเจา
พนักงานทองถิ่นกระทําการหลายอยางซึ่งเจาพนักงานทองถิน่ สามารถเลือกกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งได เพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณในแตละกรณีวา กรณีใดควรใช
อํานาจระงับเหตุรําคาญ กรณีใดควรใชอํานาจดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา เปนตน
ข. ดุลพินิจเลือกกระทําไดเองภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด โดยที่กฎหมาย
ไมไดกําหนดทางเลือกไว เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 41 วรรค
หนึ่ง เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของ
ประชาชนทั่วไปขอบเขตที่กฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือ
ทางสาธารณะ คือ เพื่อประโยชนใชสอยของประชาชนทั่วไป โดยมิไดกําหนดทางเลือกไวเจา
พนั กงานท องถิ่นสามารถกํ าหนดทางเลื อกไดเองแตต องเป นไปเพื่ อประโยชนใช สอยของ
ประชาชนทั่วไป ตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
การบั ญญั ติ กฎหมายในลั กษณะเป ดกว างเพื่ อ ให สามารถปรั บใช แ ก หลายกรณี
ตัวอยางเชน กรณีของเหตุรําคาญ เหตุรําคาญ หมายถึง การกระทําหลายๆ อยางที่ทําใหเกิด
ความเดือดรอน รําคาญแกประชาชน รวมถึง การกระทําที่ทําใหเสื่อมสุขภาพ หรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ แกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น ใหถือวา
เปนเหตุรําคาญ (ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
สรุป
ศักยภาพของกฎหมายปกครองเริ่ มต นในสุขภาพของประชาชนทั้ งในอดี ตและ
ปจจุบันที่อธิบายวิวัฒนาการของการควบคุมสุขภาพของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่
สําคัญการสํารวจปญหากฎหมายในการควบคุมการบริหารสาธารณสุขและอยูที่วา หลักการ
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กฎหมายปกครองใหอํานาจดุลพินิจแกฝายปกครองหรือหนวยงานของฝายปกครองพิจารณา
เลือกตัดสินใจสั่งการหรือไมสั่งการไปตามความเหมาะสมกับขอเท็จจริงและพฤติการณในแตละ
กรณีเพื่อประโยชนของสุขภาพของประชาชน เจาหนาที่รัฐตองมีความเปนผูนํา ที่สําคัญที่สุด
คือ คุณลักษณะของการออกแบบหนวยงานตามหลักกฎหมายปกครองคือ วิธีการที่เจาหนาที่
แตละคนหรือหนวยงานเลือกใชอํานาจตามกฎหมายเจาหนาที่มีอํานาจแลวตองใชอยางอิสระ
ตามขั้นตอน ไมบิดเบือนวัตถุประสงค ไมเกินขอบอํานาจคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ของผูอยูใน
บังคับไมฝาฝนระเบียบที่วางไวเอง มีเหตุผลเพียงพอและไมขัดกับหลักกฎหมายทั่วไป
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คําถามเชิงอภิปราย
1. ดุลพินิจคืออะไร มีความสัมพันธกับกฎหมายอยางไร
2. กรณีตั วอย าง เหตุรํ าคาญที่นําไปสู การร องเรียนเรื่อง “การเลี้ยงสุกร” ขอใหทาน
อธิบายวิธีการใชดุลพินิจในกฎหมายปกครองของเจาหนาที่สาธารณสุข
3. อํานาจผูกพันและอํานาจดุลพินิจมีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
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บทที่ 7
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
และองคกรฝายปกครอง
1. แนวคิดเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองและขอพิพาททางปกครอง
การปฏิบัติการตางๆใหเปนไปตามนโยบาย หรือการดําเนินการใหนโยบายที่รัฐบาล
กําหนดสําเร็จผลลุลวงไปนั้น บางครั้งก็นําไปสูการเกิดปญหาขอพิพาท ดังจะไดกลาวตอไป
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกระทําทางปกครอง
การกระทําของฝายปกครอง (Act of administration) คือ บรรดาการกระทําของ “ฝาย
บริหาร” ในฐานะที่เปนหัวหนากระทรวง ทบวง กรม หรือในฐานะที่ เปนผูบังคับบัญชาของ
ข าราชการประจํ าในกระทรวง ทบวง กรมต า งๆ หรื อการกระทํ าของข าราชการซึ่ งเป น
“เจาหนาที่ฝายปกครอง”
การกระทําทางปกครองนั้นไดรวมเอาสัญญาทางปกครองและละเมิดทางปกครองเขา
ดวยกัน ซึ่งพิจารณาวาเปน “กฎ”กับ “คําสั่งทางปกครอง” อีกอยางหนึ่ง ทั้งกฎและคําสั่งทาง
ปกครองสองประการนี้เปน“การกระทําทางปกครอง” ซึ่งอาจจะมีลักษณะที่แตกตางกับการ
กระทําทางปกครองอีกอยางหนึ่งที่เปน “การปฏิบัติการทางปกครอง” ที่เปน “การใชกําลังทาง
กายภาพของฝายปกครองเพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย” และปฏิบัติการทางปกครองนี้
จะไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมายของเอกชน
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การกระทําทางปกครองที่เปนการออก “กฎ” หรือ “คําสั่งทางปกครอง” จึงหมายถึง
“การกระทํ าฝ ายเดี ยวของฝ ายปกครองที่ มุงประสงคให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงลั กษณะทาง
กฎหมายของบุคคล โดยการกําหนดสิทธิหนาที่ของบุคคล” ดังนั้น การกระทําทางปกครองจึง
ตองชอบดวยกฎหมาย หากเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแลว ผูถูกกระทบสิทธิหรือ
ผูเกี่ยวของยอมรองขอตอศาลปกครอง ใหมีคําสั่งเพิกถอนการกระทํานั้นได
สวน “การกระทําทางปฏิบัติการ” นั้น เปนการกระทําทางวัตถุหรือเปนการกระทํา
ทางกายภาพทั่วๆ ไป เชน การรื้อถอน การซอมถนน การตีเสนทําเครื่องหมายจราจร การ
ติดตั้งเครื่องมือของฝายปกครอง ฯลฯ การกระทําทางปฏิบัติการของฝายปกครองนี้อาจจะไม
ชอบดวยกฎหมายได เชนเดียวกับการกระทําทางกฎหมายของฝายปกครอง แตโดยสภาพแลว
ไมอาจฟองคดีเพื่อขอใหศาลเพิกถอนการปฏิบัติการนั้นได เพราะการกระทําทางปฏิบัติการนั้น
ไมกอใหเกิด “ผลทางกฎหมาย” ที่จะใหมีการเพิกถอน การปฏิบัติการนั้นอาจกอใหเกิดความ
เสียหายทางดานวัตถุอยางเดียว กลาวคือ เปนการละเมิด ดังนั้น การเยียวยาความเสียหายอัน
เกิดจากการกระทําทางปฏิบัติการของฝายปกครองจึงเปนเรื่องของการชดใชคาสินใหมทดแทน
ไมใชเรื่องของการเพิกถอนการกระทํา
กิจการที่ของฝายปกครองที่ถือเปนการกระทําทางปกครองมี 2 ดาน กลาวคือ ดาน
หนึ่งเปนการวางกฎเกณฑและบังคับใหเปนไปตามกฎเกณฑทฝี่ ายปกครองใชอํานาจฝายเดียว
ที่จะกําหนดใหฝายเอกชนตองปฏิบัติตาม และบังคับใหฝายเอกชนที่ฝาฝนตองปฏิบัติตาม เชน
เจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการ
สรางอาคารสูง เมื่อมีการฝาฝน เจาพนักงานทองถิ่นทีม่ ีอํานาจสามารถบังคับเขารื้อถอนอาคาร
การที่เจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกระเบียบ เปนนิติกรรมทาง
ปกครองประเภทกฎ เพราะมีผลบังคับเปนการทั่วไป การที่เจาพนักงานไปรื้ออาคารที่สรางฝา
ฝนเปนการปฏิบัติการทางปกครอง
อีกดานหนึ่งเปนกิจการในทางบริการ เช น กิจกรรมเพื่อความสงบเรียบรอย เช น
การสาธารณสุข กิจการสาธารณูปโภคโรงพยาบาล เพื่อความสะดวกสบายของประชาชนและ
เปนไปเพื่อสาธารณประโยชน
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หลั กการที่สํ าคั ญของฝายปกครองหรื อฝ ายบริ หารก็ คือ การนํ าหลักการบริหาร
ราชการแผนดินที่ดีมาใชการปฏิรูประบบราชการโดยใชกฎหมายเปนเครื่องมือซึ่งนําไปสูการ
ตรากฎหมายปกครองที่สําคัญ 4 ฉบับ คือระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542
การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายเป นขั้ นตอนที่สํ าคั ญที่จะนํ าไปสู คดี ทาง
ปกครอง กลาวคือ
1. ฝายปกครองมีอํานาจตามกฎหมายหรือไม ซึ่งไดแก การกระทําที่ไมมีอํานาจ
ตามกฎหมาย หรือการกระทํานอกเหนือขอบอํานาจ
2. ฝายปกครองกระทําไปโดยถูกตองตามหลักเกณฑ ขั้นตอนวิธีการ เงื่อนไขที่เปน
สาระสําคัญหรือไม
3. เนื้อหาของการกระทําชอบหรือไมในทางกฎหมาย เชน ไมถูกตองตามกฎหมาย
ไมสุจริต เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม สรางขั้นตอนโดยไมจําเปน สรางภาระเกินสมควร หรือ
ใชดุลพินิจโดยไมชอบ
จากแนวความคิดของ “รัฐเสรีนิยม” ในทางการเมืองนั้น คือ “การคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของเอกชน” ดังนั้น การใช อํานาจรัฐขององคกรที่เปนอํานาจของฝายบริหาร ยอม
จะตองอยูภายใต “หลักความชอบดวยกฎหมาย” (Principles of Legality) ทั้งสิ้น ดวยเหตุผลนี้
หากการกระทางปกครองที่ มิไดอยูภายใต “หลั กความชอบดวยกฎหมาย” กล าวคือ ฝ าย
ปกครองใชอํานาจรัฐตามอําเภอใจและมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของเอกชน มิไดเปนไปตาม
หลักการของที่กฎหมายกําหนด “รูปแบบ” “ขั้นตอน” และ “วิธีการ จนกระทั่งสิทธิเสรีภาพของ
เอกชนผูไดรับผลกระทบจากการกระทําทางปกครองเกิดขึ้น ยอมนําไปสูการละเลย และหรือ
ละเมิดเอกชนได
1.2 ขอพิพาททางปกครอง
คดีปกครองเปนคดีพิพาทที่มีลักษณะสําคัญคือเปนคดีพิพาทระหวางหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ
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รัฐดวยกันเอง การพิจารณาลักษณะนี้จึงเปนการพิจารณาลักษณะของ “คูความ” หรือ “คูกรณี”
ในคดี
การพิจารณาอีกประการหนึ่งคือลักษณะของคดีปกครองเปนคดีพิพาทที่เกิดจากการ
กระทําประเภทใด ประเภทหนึ่ง คือ การกระทําที่เปนการใชอํานาจทางปกครอง ออกกฎ ออก
คําสั่ง หรือกระทําการอื่นใด ประการที่สอง การที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ละเลยตอหนาที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่นั้นลาชา
เกินสมควร และประเภทที่สาม สัญญาทางปกครอง การพิจารณาลักษณะนี้จึงเปนการพิจารณา
ลักษณะของ “การกระทําที่เปนเหตุใหเกิดขอพิพาท”
การพิจารณาวาคดีใดเปนคดีปกครองนั้นจะตองพิจารณาทั้งสององคประกอบดวยกัน
บางกรณีแม คูความหรือคูกรณี ในคดี พิพาท เห็นไดวาเปนคดีพิพาทระหวางหนวยงานทาง
ปกครองหรื อเจ าหน าที่ของรั ฐฝ ายหนึ่งกั บเอกชนอีกฝ ายหนึ่ ง เขาลั กษณะข อแรกของคดี
ปกครอง แตเมื่อพิจารณาลักษณะการกระทําที่เปนเหตุใหเกิดขอพิพาทแลว ปรากฏวา การ
กระทําที่เปนเหตุใหเกิดขอพิพาทนั้น ไมใชการใชอํานาจปกครอง ไมใชการที่ออกกฎ คําสั่งหรือ
กระทําการอื่นใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการที่หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร หรือเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีนั้นก็อาจ
ไมใชคดีปกครอง
ตัวอยาง ผูฟองคดีและประชาชนที่อาศัยอยูตามคลองบอระเพ็ดไดรับความเดือดรอน
จากการใชน้ําในคลองบอระเพ็ด ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1
ปลอยน้ําเสียลงสูคลองบอระเพ็ดโดยไมมีระบบบําบัดน้ําเสียและไมคํานึงถึงสภาพทางกายภาพ
ของคลองบอระเพ็ดที่ไมเหมาะสมที่จะรองรับน้ําเสียใดๆ จึงเปนการกระทําที่ขัดตอภาระหนาที่
ในการพัฒนาทรัพยากรทางประมงและอนุรักษทรัพยากรทางน้ําอยางยั่งยืน จึงถือไดวาผูถูก
ฟองคดีที่ 1 กระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
จึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (หมายเลขแดงที่ 173 / 2550)
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1.3 ลักษณะของคดีปกครอง
ศาลปกครอง (2556) ไดแบงลักษณะของคดีปกครองออกเปน 5 ประเภท คือ
1. คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําทางปกครองฝายเดียวซึ่งใชอํานาจที่หนวยงาน
หรือเจาหนาที่ของรัฐสามารถดําเนินการไดเองฝายเดียวโดยไมจําตองใหเอกชนยินยอมกอน
ไมวาจะเปนการออกกฎ เชน การออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
ที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป หรือการออกคําสั่งทางปกครอง เชน คําสั่งลงโทษทางวินัย คําสั่ง
อนุญาต อนุมัติ คําสั่งแตงตั้ง ประกาศผลการสอบแขงขันเขารับราชการหรือเขาศึกษาตอ ซึ่ง
เปนกรณีของนิติกรรมทางปกครอง สวนคดีพิพาทอั นเนื่องมาจากการปฏิบัติการใดๆ ของ
เจ าหน า ที่ เช น การก อ สร างสะพาน ถนน การขุ ดลอกคลองสาธารณะหรื อท อระบายน้ํ า
สาธารณะ การกอสรางหองสุขาสาธารณะ หรือการกอสรางที่พักคนโดยสาร เปนตน
ลักษณะคดีตามขอนี้ไดแก คดีที่บัญญัติไวในมาตรา 9 (1) และคดีดังกลาว มาตรา 72
(1) บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิพากษาเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง หรือสั่งหามการกระทํา
ทั้งหมดหรือบางสวน จึงมักเรียกคดีประเภทนี้ วาเปนคดีฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง หรือ
สั่งหามการกระทํา แตการที่ศาลปกครองจะเพิกถอนหรือสั่งหามการกระทําทางปกครองได ซึ่ง
เหตุที่ทําใหการกระทําทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย เพราะเหตุผล ดังนี้
(1) เปนการกระทําโดยไมมีอํานาจ การกระทําโดยไมมีอํานาจนั้น ไดแก กรณีที่ผู
ที่กระทําการไม มีฐานะเป นหนวยงานทางปกครองหรือเจ าหน าที่ของรัฐ โดยถู กตองตาม
กฎหมาย หรือกรณีที่ผูกระทําการมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ตาม
กฎหมาย แตไมใชหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจกระทําการใน
เรื่องนั้นๆ เชน ในเรื่องใบอนุญาตสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541
ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหดาํ เนินการสถานพยาบาล ใหยื่นคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุ
ไวในแบบคําขอ (กฎกระทรวงวาดวยการดําเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545)
(2) เปนการกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ เหตุในกรณีนี้ ความจริงแลวอาจรวม
เปนเหตุเดียวกับเหตุประการแรกไดเพราะตางก็เปนเรือ่ งของความบกพรองเกี่ยวกับอํานาจของ
หนวยงานหรือเจาหนาที่นั้นเอง แตเพื่อความชัดเจน กฎหมายจึงกําหนดใหมีกรณีการกระทํา
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“นอกเหนืออํานาจหนาที่” อีกกรณีหนึ่ง ซึ่งหมายถึงวาหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เปนหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยถูกตองตามกฎหมายอยูแลว และมีอํานาจหนาที่ที่จะ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดวย เพียงแตไดกระทําการไปนอกเหนืออํานาจหนาที่ที่ตนมีอยู
เชน กรณีการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายไมวาจะเปนเทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด ฯลฯ ซึ่งโดยหลักจะมีอํานาจจํากัดอยูเฉพาะใน
เขตพื้นที่การปกครองของตนเทานั้น ดังนั้น หากเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลแหง
หนึ่งใชอํานาจไมวาจะเปนการออกคําสั่งหรือออกขอบัญญัติของทองถิ่น ใหมีผลใชบังคับใน
พื้นที่การปกครองของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลแหงอื่น ตองถือวาเทศบาลหรือ
องคการบริหารสวนตําบลแหงนั้นกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่
(3) เปนการกระทําที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ศาลปกครองในฐานะที่เปนองคกร
ควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง การกระทําทางปกครอง
ใดก็ ตามที่ เป นเหตุใหศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบไดย อมถือวาเป นเรื่ องที่ไมชอบดวย
กฎหมาย
(4) เปนการกระทําที่ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน เหตุแหงความไมชอบดวย
กฎหมายเชน กฎหมายกําหนดวาในเรือ่ งนั้นๆ ตองกระทําเปนหนังสือ ดังนั้น หากไมไดกระทํา
เปนหนังสือก็ถือวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยเหตุนี้ หรือกฎหมายกําหนดวาการกระทําทาง
ปกครองนั้นจะตองผานการพิจารณาของเจาหนาที่หรือองคกรใดกอน เพื่อขอคําปรึกษาหารือ
หรือขอความเห็น ดังนั้น หากไดมีการกระทําไปโดยไมผานการพิจารณาของเจาหนาที่หรือ
องคกรเชนวานั้น ก็ถือวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยเหตุนี้เชนกัน
(5) เปนการกระทําทีไ่ มถูกตองตามวิธกี ารอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับ
การกระทํานั้น เนื่องจากการกระทําทางปกครองอาจมีรายละเอียดและลักษณะที่หลากหลาย
แตกตางกันตามสภาพของงาน แตเพื่อใหการดําเนินงานของฝายปกครองมีประสิทธิภาพและ
เกิ ด ความรวดเร็ ว บางครั้ งฝ า ยปกครองอาจจะต องปรั บวิ ธี การต า ง ๆ ให เหมาะสมกั บ
สถานการณดวย โดยบางกรณีอาจใชวิธีการหนึ่ง แตในบางกรณีอาจใชวิธีการอีกอยางหนึ่ง
หรืองดเวนไมใชวิธีการดังกลาว
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เนื่องจากสาเหตุของความไมชอบดวยกฎหมายในกรณีนี้มุงหมายเฉพาะกรณี
วิธีการอันเปนสาระสําคัญเทานั้น ซึ่งหากมีการไมปฏิบัติตามจะกระทบตอความถูกตองสมบูรณ
ของการกระทําทางปกครอง
(6) เปนการกระทําโดยไมสุจริต ลักษณะของการกระทํา “โดยไมสุจริต” นั้น โดย
หลักจะพิจารณาจากมูลเหตุของเจาหนาที่ฯ ในการกระทําทางปกครองนั้น ๆ เชน เจาหนาที่ฯ
ไดดําเนินการไปโดยใชเหตุผลสวนตัวหรือไม การใชอํานาจโดยมีวัตถุประสงคนอกเหนือจาก
วัตถุประสงคของกฎหมาย เปนความไมพอใจสวนตัวหรือไม
(7) เปนการกระทําทีม่ ีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เหตุแหงความ
ไมชอบดวยกฎหมายในกรณีนี้เปนเหตุที่สอดคลองกับหลักความเสมอภาคหรือหลักความเทา
เทียมกัน อันเปนสิ ทธิขั้ นพื้นฐานของบุ คคล และมีการบั ญญัติรั บรองไว ในรั ฐธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทยมาโดยตลอด
(8) เปนการกระทําทีม่ ีลักษณะเปนการสรางขัน้ ตอนโดยไมจําเปน เหตุแหงความ
ไมชอบดวยกฎหมายในกรณี นี้ หมายถึงว าหากจะมี ขั้นตอนใดที่ต องปฏิบัติ ตามก็ตองเป น
ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้นถาปรากฏวา เปนขั้นตอนที่ฝายปกครองกําหนดหรือสราง
ขึ้นเอง โดยไมจําเปนแกการมีการกระทําทางปกครองเชนนั้นแตประการใด ยอมเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย
(9) เปนการกระทําที่สรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร ความหมายของ
การกระทําที่ สร างภาระให เกิดกับประชาชนเกิ นสมควรนั้นมีลักษณะใกลเคี ยงกับการสราง
ขั้นตอนโดยไมจําเปน เพียงแตเหตุในกรณีนี้จะพิจารณาในแงที่วา เปนภาระที่เกิดกับประชาชน
และเปนภาระที่เกินสมควรหรือไม
(10) เปนการกระทําที่เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ซึ่งหากกฎหมายกําหนดให
เจาหนาที่เลือกพิจารณาตัดสินใจวาจะใชอํานาจนั้นหรือไม หรือเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่กฎหมายใหทางเลือกไว กรณีเชนนี้ ถือวาเปนกรณีที่ฝายปกครองมีอํานาจพิจารณาเลือก
กระทําการ หรือมักเรียกกันวา “อํานาจดุลพินิจ”
2. คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
เชน พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหนาที่รับจดแจงทะเบียน
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อาหาร ใหใบอนุญาตแกรานคาบริษัท หากพนักงานเจาหนาที่ไมพิจารณาคําขอวาสมควรจด
แจงทะเบียนใหตามคําขอหรือไม ถือเปนการละเลยตอหนาที่ตามกฎหมาย แตถารับคําขอมา
แลวแตดําเนินการลาชา เชน กรณีการจดทะเบียนเรื่องใดกฎหมายหรือระเบียบภายในระบุวา
ใหพิจารณารับจดทะเบียนหรือไมภายใน 7 วัน หากพนกําหนดก็ถือวาปฏิบัติหนาที่ลาชา หาก
ไมมีการกําหนดระยะเวลาไว ก็ตองพิจารณาจากระยะเวลาตามปกติวิสัยวาเรื่องนั้นจะตองใช
เวลาเทาใด หากพนระยะเวลาไปแลวก็ถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
3. คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอยางอื่น
ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือ
ความเสียหายเกิดจากการออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น คดีตามลักษณะนี้ตองคํานึง
วาการละเมิดนั้นตองเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย เชน การใชอํานาจขององคการบริหาร
สวนตํ าบลในการกํ าหนดแนวเขตเพื่ อขุดคลองและทํ าถนน หากทําให ผู อื่นเดือดร อนหรื อ
เสี ยหายก็ เป นคดีละเมิ ดที่ ฟองต อศาลปกครองได (คํ าสั่ งศาลปกครองสู งสุ ดที่ 271/2545
(ประชุมใหญ)
4. คดีพิพาทอันสืบเนื่องมาจากสัญญาทางปกครอง เชน สัญญาสัมปทาน สัญญาจัดให
มีสิ่งสาธารณูปโภค เชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย โครงการประปาของเทศบาล เปนตน
5. คดีพิพาททางปกครองอื่นๆ เชน คดีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลปกครอง เพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนการ
กระทําอยางหนึ่งอยางใด เชน กฎหมายบัญญัติใหกรมเจาทาฟองศาล เพื่อบังคับใหผูที่ปลูก
สรางสิ่งกอสรางลวงล้ําลําน้ํารื้อถอนสิ่งกอสรางดังกลาว หรือคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให
อยูในอํานาจศาลปกครอง เชน มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ที่บัญญัติ
ใหผูที่ไมพอใจ คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการอุทธรณตามพระราชบัญญัติดังกลาวยื่น
ฟองตอศาลปกครองได
2. ความรับผิดตามกฎหมายละเมิด
การกระทํ าทางละเมิดของเจ าหนาที่ ของรั ฐที่ อยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง มี
เฉพาะการกระทําที่เกิ ดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือเกิดจากการออกกฎ คําสั่งทาง
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ปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ
จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรเทานั้น
2.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับละเมิดของเจาหนาที่
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ไมไดบัญญัติเรื่องลักษณะของ
การกระทําที่เปนละเมิดไวโดยเฉพาะ ดังนั้น การพิจารณาวาการกระทําอยางไรเปนละเมิดจึง
ตองพิจารณาตามหลักกฎหมายทั่วไป คือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด
ตามมาตรา 420 มาตรา 425 มาตรา 426 และมาตรา 427 แลวแตกรณี ซึ่งหลักความรับผิดทาง
ละเมิดดังกลาว มิไดทําใหความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ลดนอยไปแตอยางใด เพราะรัฐ
ยังตองรับผิดในคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางแพงเหมือนเดิมเรื่องการกระทําละเมิดของ
เจาหนาที่จึงจําแนกศึกษาได ดังนี้
2.1.1 การกระทําที่เปนละเมิดทั่วไป
การกระทําอยางไรจะเปนละเมิ ดนั้น ต องพิ จารณาตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 420 ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิด
กฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือ
สิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นกระทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
ทั้งนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ตองเปนผลจากการกระทําละเมิด หมายความวา ความ
เสียหายกับการกระทําตองมี “ความสัมพันธกันระหวางเหตุและผล” (จิตติ ติงศภัทิย 2523)
กลาวคือ ความเสียหายที่เกิ ดขึ้นจะตองมีความสัมพันธกับการกระทํ าของผูกระทํา ถ าการ
กระทํ าและความเสียหายเป นเหตุเป นผลซึ่งกันและกั นแลว ผูกระทํ าก็ ต องรั บผิ ดในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
ในเรื่องความสัมพันธระหวางเหตุและผล มีทฤษฎีที่สําคัญอยู 2 ทฤษฎีดวยกัน คือ
1) ทฤษฎีเงื่อนไขหรือทฤษฎีความเทากันแหงเหตุ ตามทฤษฎีนี้ถือวา ถาไมมีการ
กระทําดังกล าวแลว ผลจะไมเกิ ดขึ้น ดังนั้น จึงตองถือวาผลที่เกิดขึ้นเปนผลที่เกิดจากการ
กระทํานั้น ถึงแมวา ผลอยางหนึ่งอาจจะเกิดขึน้ ไดจากเหตุหลายประการ แตถาการกระทําอยาง
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ใดอยางหนึ่งเปนเหตุใหเกิดผลนั้นแลว ผูกระทําก็ตองรับผิดโดยไมตองคํานึงวายังมีเหตุอื่นอีก
หรือไมที่กอใหเกิดความเสียหายนั้น ตามทฤษฎีนี้ ถือวา เหตุทุกเหตุมีน้ําหนักเทากัน และจะ
ไมถื อวาเปนเพราะเหตุบางประการที่กอใหเกิดผลเช นนั้น เพราะถาไมมีเหตุ ทุกๆประการ
เหลานั้นรวมเขาดวยกันแลว ผลก็ยอมจะไมเกิดขึ้น
2) ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม กลาวคือในบรรดาเหตุทั้งหลายที่ กอใหเกิดผลเช นนั้ น
ผูกระทําจะตองรับผิดเฉพาะแตเหตุที่ตามปกติยอ มกอใหเกิดผลเชนนั้น และผลที่เกิดขึ้นจะตอง
ไมไกลเกินสาเหตุ จากความคิดเห็นของคนทั่วไปที่ไมสามารถจะคาดหมายได
ทฤษฎีเงื่อนไขซึ่งถือหลักวาถาไมมีการกระทํา ผลก็จะไมเกิดขึ้นหรือความเสียหายนั้น
ก็ไมเกิด แตขอเสียของทฤษฎีนี้ คือ อาจทําใหผูกระทําตองรับผิดไปโดยไมมีขอบเขตสิ้นสุด ซึ่ง
หมายความวา แมความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเปนความเสียหายที่ไมมีใครสามารถจะคาดหมาย
ไดก็ตาม ผูกระทําก็ตองรับผิด
สวนทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมมีขอดีที่ตรงกับหลักการวินิจฉัย กลาวคือ ความรับผิด
ตองวินิจฉัยตามพฤติการณที่บุคคลในฐานะอยางเดียวกันกับผูกระทําควรจะรู แตขอเสีย คือ
เปนการจํากัดผลที่ผูกระทําจะตองรับผิดนั้นคอนขางแคบ เพราะผลที่ผูกระทําจะตองรับผิดนั้น
ตองอยูในความคาดหมายที่ผูกระทําจะคาดหมายไดเทานั้น ซึ่งอาจจะขัดกับความเปนจริงใน
กรณีที่ความเสียหายเปนผลมาจากการกระทําโดยแท แตผูกระทําอาจไมตองรับผิด
2.1.2 การกระทําทางละเมิดของเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ ดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ได แบงการ
กระทําละเมิดของเจาหนาที่เปน 2 กรณี คือ กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอเอกชนกรณีหนึ่ง
และ กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ อีกกรณีหนึ่ง
1. กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอเอกชน
1) การกระทําละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตามมาตรา 5 วาง
หลักไววา “หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลการละเมิดที่เจาหนาที่ไดกระทําใน
การปฏิบัติหนาที่”โดยผูเสียหายสามารถฟอง “หนวยงานของรัฐ” ใหชดใชคาสินไหมทดแทนแก
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ตนเองไดเทานั้น แตจะฟองเจาหนาที่ไมได แมวาเจาหนาที่ไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด
ก็ใหฟองกระทรวงการคลังแทน (มาตรา 5 วรรค 2)
กรณีที่เจาหน าที่กระทําละเมิดตอเอกชน อาจเปนการละเมิดตอเอกชนทั่วไป
หรื ออาจเป นการละเมิ ดต อเจ าหน าที่ ด วยกั นก็ ได และเจ าหน าที่ ที่ ถู กละเมิ ดนั้ นอาจเป น
เจาหนาที่ในหนวยงานเดียวกันกับเจาหนาที่ผูทําละเมิดหรือไมก็ได (อําพน เจริญชีวิน 2545)
ขอสํ าคั ญ คื อ การกระทํ าละเมิ ดนั้ นตองเป นการละเมิ ดในการปฏิบัติ หน าที่
อยางไรการปฏิบัติหนาที่นั้นอาจจําแนกพิจารณาลักษณะของการปฏิบัติตามหนาที่ออกได 2
ประการ คือ
ก. การกระทําทางกายภาพอันเปนการปฏิบัติโดยใชกําลังทางกายภาพ เชน การ
ใช กํ าลั งเข า ทํ าการรื้ อ ถอนสิ่ งปลู กสร า ง การให สั ญญาณบั งคั บให ผู อื่ นปฏิ บัติ ตาม หาก
เจาหนาที่ปฏิบัตโิ ดยจงใจเปนเหตุใหผูอนื่ ไดรับความเสียหาย หรือปฏิบัติโดยไมระมัดระวังใหดี
ประมาทเลินเลอจนทําใหผูอื่นไดรับความเสียหาย การกระทํานั้นยอมเปนละเมิดของเจาหนาที่
สวนการประมาทเลินเลอจะเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไมเปนประเด็นพิจารณา
ที่มีผลในเรื่องความรั บผิดตางหากอี กสวนหนึ่ง กลาวคือ ถาประมาทเลินเลออยางธรรมดา
หนวยงานก็ต องรับผิด แต ถาประมาทเลินเลออยางรายแรง เจ าหนาที่ก็ตองรับผิดเปนการ
เฉพาะตัว
ข. การกระทําทางกฎหมายของเจาหนาที่ในฐานะที่มีสิทธิทางปกครองเหนือกวา
เอกชน ซึ่งอาจจะเปนการใชอํานาจทางกฎหมายเหนือตัวบุคคลหรือเหนือทรัพยสินของเอกชน
การกระทําทางกฎหมายนี้ยงั อาจจําแนกไดเปนการใชอาํ นาจทางกฎหมายในทาง
ปกครอง ซึ่งเปน “การกระทําทางปกครอง” เชน การแตงตั้งโยกยาย การตั้งกรรมการสอบสวน
และการลงโทษทางวินัยแกขาราชการ เปนตน หรืออาจจะเปน “การใชอํานาจทางกฎหมายใน
กระบวนการยุติ ธรรมทางอาญา”ซึ่งเปนการใช อํานาจตามกฎหมายที่บัญญั ติไว ในประมวล
กฎหมายวิ ธี พิจารณาความอาญา เช น เจ าพนั กงานตํ ารวจใช อํ านาจทํ าการจั บกุ มบุ คคล
นอกจากการใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาแลว กรณีอาจเปน “การใช
อํานาจตามกฎหมายเฉพาะที่มีโทษทางอาญา” ซึ่งกฎหมายนี้ใหอํานาจเจาหนาที่ในการจับกุม
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ปองกั นและปราบปรามการกระทํ าความผิ ดตามกฎหมายเฉพาะนั้ นด วย เช น เจ าหน าที่
สรรพสามิต เจาหนาที่ศุลกากร เปนตน
ค. การออกกฎ การออกคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่นของเจาหนาที่โดยไม
ชอบด วยกฎหมายนั้ นหากกระทําโดยจงใจหรื อโดยประมาทเลิ นเล อเป นเหตุให เกิ ดความ
เสียหายแกเอกชน เช น ออกคํ าสั่ งหรื อออกกฎโดยไม ชอบด วยกฎหมายโดยที่ตนเองไม มี
อํานาจออกคําสั่งหรือออกกฎเชนวานั้น หรือ ออกกฎหรือคําสั่งโดยอางอํานาจตามกฎหมายที่
ยกเลิกไปแลว เปนตน ดังนี้ยอมเปนการกระทําละเมิดของเจาหนาที่
ง. การละเลยตอหนาที่ตามกฎหมาย
การเปน “เจาหนาที่” ยอมมี “อํานาจหนาที่” ตามกฎหมาย ดังนั้น การละเลยตอ
การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของตนหรือการเพิกเฉยละเลยนี้ หากเกิดความเสียหายขึ้นกับ
เอกชนยอมเปนการกระทําละเมิด
จ. การปฏิ บัติหนาที่ลาชาเกินสมควรในกรณีนี้ หมายถึ ง เจาหน าที่ไดปฏิบัติ
หนาที่ของตนตามกฎหมายแลว แตไดใชเวลาในการปฏิบัติจนลวงพนระยะเวลาตามที่กฎหมาย
กําหนดไว หรือใชเวลาปฏิบัตินานมากกวาปกติวิสัยในกรณีที่กฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการใหแลวเสร็จไว ความลาชาในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว หากเกิดความเสียหายยอม
เปนการกระทําละเมิด
2) การละเมิดของเจาหนาที่ที่มิไดจากการปฏิบัตหิ นาที่ ตามมาตรา 6 บัญญัติไว
วา ถาการละเมิดของเจาหนาที่ไมไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตองรับผิดเปนการ
เฉพาะตัวในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได
การกระทําละเมิดที่มิใชการปฏิบัติหนาที่อาจเกิดขึ้นไดในกรณีตอไปนี้
ก. การกระทํานอกเวลาราชการและเปนการกระทําระหวางดําเนินชีวิตสวนตัว
เชน ความประมาทเลินเลอเกิดขึ้นในขณะที่เจาหนาที่ลาพักผอน เชนนี้ แมจะเปนเจาหนาที่แต
ไดกระทําละเมิดในขณะดําเนินชีวิตสวนตัว มิใชการปฏิบัติหนาที่ การกระทําละเมิดนี้จึงไมใช
การละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ หรือในกรณีเกิดการทํารายรางกายขณะในชวงพักเที่ยง ในวัน
ปฏิบัติราชการ เชนนี้เปนการกระทําละเมิดที่มิใชในการปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกัน
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ข. การกระทําละเมิดในเวลาราชการที่มิใชการปฏิบัติหนาที่กรณีนี้เปนกรณีที่
เจาหนาที่กําลังปฏิบัติหนาที่ในเวลาราชการ แตการกระทําทีเ่ ปนละเมิดนั้นเปนเรื่องสวนตัวของ
เจาหนาที่ มิใชความมุงหมายของทางราชการ เชน เจาหนาที่กระทําไปโดยใชอารมณสวนตัว
หรือกระทําไปโดยมีเจตนาทุจริต เชนนี้ หากเกิดความเสียหายแกผูอื่นยอมเปนการกระทํ า
ละเมิด
2. กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
กรณีเจาหน าที่กระทําละเมิดตอหน วยงานของรัฐ พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ าหน าที่ฯบั ญญัติ ไว ในมาตรา 10 ในกรณี ที่ เจาหน าที่ ไดกระทําละเมิ ดต อ
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนหนวยงานที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดอยูหรือไมก็ตาม ถาการกระทํา
ละเมิดไมไดเกิดจากการปฏิบัติหนาทีก่ ็ตองบังคับตามบทบัญญัติกฎหมายแพงและพาณิชยอัน
เปนหลักทั่วไปของการทําละเมิด ซึ่งหมายความวา การฟองรองในกรณีนตี้ องฟองศาลยุติธรรม
กรณีจึงเทากับวาหนวยงานของรัฐก็มีสถานะเสมือนเปนบุคคลที่ไดรับความเสียหายนั่นเอง
หากเปนการกระทําละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ การจะเรียกใหเจาหนาที่รับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย ก็ตองพิจารณาตามหลักเกณฑของลักษณะการกระทําที่
เปนละเมิดนั้นเชนเดียวกันกับกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดตอเอกชน แตเจาหนาที่จะตองรับ
ผิดตอหนวยงานของรัฐเมื่อไดกระทําละเมิดโดยจงใจ ถาเปนการกระทําละเมิดโดยประมาท
เลินเลอและตองเปนการ “ประมาทเลินเลออยางรายแรง”เทานั้นเจาหนาที่จึงจะตองรับผิด หาก
เปนการกระทําที่ไมไดจงใจ หรื อไมใชการกระทําที่เปนการประมาทเลินเล ออยางร ายแรง
เจาหนาที่ก็ไมตองรับผิด
นอกจากนี้ กรณีที่เจ าหนาที่ ตองรั บผิดตอหนวยงานของรัฐ ยั งจะต องพิจารณาถึ ง
ระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีไปดวย เจาหนาที่อาจไม
ตองชดใชจนเต็มจํานวนก็ได และถาหนวยงานหรือระบบราชการมีสวนผิดหรือบกพรองอยูด วย
ก็ตองหักสวนแหงความรับผิดนั้นออก รวมทั้งกรณีเจาหนาที่หลายคนละเมิดก็ไมใหนําหลัก
ลูกหนี้รวมมาใชเชนกัน
การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ตอหนวยงานของรัฐอาจเปนการกระทําตอหนวยงาน
ของรัฐที่เจาหนาที่นั้นอยูในสังกัด หรือเปนการกระทําละเมิดตอหนวยงานอื่นของรัฐก็ได
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การกระทําละเมิดของฝายปกครองและเจาหนาที่ของรัฐที่เปนคดีปกครองตามมาตรา
9 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
2.2 หลักเกณฑของความรับผิด
2.2.1 ปญหาในทางปฏิบัติของหลักเกณฑความรับผิดตามหลักกฎหมายเดิม
หลักเกณฑความรับผิดตามหลักกฎหมายเดิมดังกลาวขางตน ทําใหเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติหลายประการ คือ
1) เจาหนาที่ของรัฐไมกลาตัดสินใจสั่งการเพราะเกิดความวิตกวาจะตองรับผิด
ในทางละเมิดเปนสวนตัว จึงมีความพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดอันเกิดจากการสั่งการของ
ตน อันเปนเหตุทําใหงานในหนาที่ตองหยุดชะงักหรือลาชา เปนผลเสียแกการดําเนินงานของ
รัฐและประชาชนโดยสวนรวม
2) ไม เป นธรรมแก เจ าหน าที่ ในกรณี เจ าหน าที่ มีความรั บผิ ดชอบและกล า
ตัดสินใจสั่งการเพื่อประโยชนของทางราชการ แตเปนเหตุใหเกิดการละเมิดขึ้นทั้งที่ตนเองไมได
จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือมีสวนบกพรองเพียงเล็กนอย กลับทําใหเจาหนาที่
นั้นตองรับผิดในผลแหงละเมิดทั้งหมดเปนการสวนตัว ซึ่งเห็นไดวาไมเปนธรรมแกเจาหนาที่ผู
นั้น
ดวยเหตุดงั กลาวขางตน จึงทําใหมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ าหนาที่ พ.ศ. 2539 ขึ้น พระราชบัญญัติ ดังกล าวนี้ได กําหนดมาตรการในการคุมครอง
เจาหนาที่และจํากัดความรับผิดของเจาหนาที่ผูทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ไวหลายประการ
ตามที่กลาวแลวขางตน หลักการสําคัญๆ คือ เจาหนาที่ไมตองถูกฟองคดีและไมตองรับผิดเปน
การส วนตั ว โดยกฎหมายกํ า หนดให ผู เสี ยหายฟ องหน วยงานของรั ฐโดยตรง ห า มฟ อ ง
เจาหนาที่ที่ทําละเมิด ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 5
แตถาเปนกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดโดยไมใชการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ผูนั้น
จะตองรับผิดในคาทดแทนความเสียหายเปนสวนตัว ผูเสียหายตองฟองเจาหนาที่โดยตรง จะ
ฟองหนวยงานของรัฐไมได ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 6
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ดังนั้น โดยหลักการแลว การละเมิดนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่หรือวาเปน
เรื่องสวนตัวของเจาหนาที่ เพื่อพิจารณาวาจะตองฟองใคร ไดแก จะฟองเจาหนาที่เปนสวนตัว
หรื อจะต องฟ องหน วยงานของรั ฐ หากฟ อ งผิ ด ตั ว ผู ที่ ถู กฟ อ งคดี อาจจะขอให ศาลออก
หมายเรียกผูที่ตอ งรับผิดเขามาเปนคูความในคดี แตในกรณีที่ศาลยกฟองเพราะผูเสียหายฟอง
ผิดตัวนั้น กฎหมายก็ใหขยายอายุความฟองร องผูที่ตองรับผิ ดซึ่งมิไดถูกเรี ยกเขามาในคดี
ออกไปอีก 6 เดือน นับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด ( มาตรา 7 )
กรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดในเรื่องสวนตัวหรือในเรื่องที่ไมใชการปฏิบัติหนาที่ ก็
ยังคงใชหลักเกณฑตามกฎหมายเดิม กลาวคือ ผูเสียหายมีสิทธิฟองรองใหเจาหนาที่รบั ผิดเปน
การสวนตัวไดเหมือนเดิม แตไมอาจฟองใหหนวยงานของรัฐรับผิดได ( มาตรา 6 )
2.2.2 การจํากัดความรับผิดของเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ไดจํากัดความ
รับผิดของเจาหนาที่ไว ดังนี้
1) เจาหนาที่ตองรับผิดเฉพาะกรณีที่ไดกระทําจงใจหรือกระทําโดยประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงเทานั้นเจาหนาที่ผูปฏิบัติตามหนาที่ไมตองรับผิดในการกระทําละเมิดที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของตนตามปกติโดยเจาหนาที่ไมไดจงใจกระทําละเมิดหรือมิไดเปน
ความประมาทเลินเลออยางรายแรง
โดยปกติ หนวยงานของรั ฐจะเปนผู พิจารณาในเบื้องตนว า การกระทําใดเป นการ
กระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง และเมื่อหนวยงานพิจารณาแลว หนวยงานจะสงเรื่อง
ใหกระทรวงการคลังพิจารณาตรวจสอบตอไป กระทรวงการคลังไดหารือไปยังคณะกรรมการ
กฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎี กาได ให ความเห็นว า การกระทํ าโดยประมาทเลิ นเล อนั้ น
หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนา แตเปนการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคล
ในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสยั และพฤติการณ สวนความประมาทเลินเลออยางรายแรง จะมี
ลักษณะที่บุคคลไดกระทําโดยขาดความระมัดระวังอยางยิ่ง หรือเปนการขาดความระมัดระวัง
ชนิ ดที่ เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ มาตรฐานอยางมาก ซึ่ งการกระทําใดจะเป นการกระทํ าโดย
ประมาทเลินเลอธรรมดาหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ที่จะมีผลใหเจาหนาที่ตองรับผิด
หรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและพฤติการณในแตละกรณี
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พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่ไดชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูเสียหายไปแลว ไมจําตองเรียกคืนจากเจาหนาทีท่ ั้งหมดกลาวคือ ในการใชสิทธิเรียกคืน
นั้นใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณี และหาก
หนวยงานของรัฐมีสวนบกพรองหรือละเมิดเกิดจากระบบการดําเนินงานสวนรวม ก็ใหหักสวน
แหงความรับผิดออกดวย และในกรณีของการละเมิดทีเ่ กิดจากเจาหนาที่หลายคน เจาหนาที่แต
ละคนก็รับผิดเฉพาะในสวนของตนเองเทานั้น
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้แลวยังมีระเบียบที่เกี่ยวของยังใหความคุมครอง
อื่น ๆ แกเจาหนาที่อีก เชน กําหนดหนาที่ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่ง
ตองรับผิดเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่สามารถผอนชําระเงินที่จะตองรับผิดนั้นได โดยคํานึงถึง
รายได ฐานะครอบครัว และความรับผิดชอบ และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย ตามมาตรา
13 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 27 วาดวยการหามหนวยงานของรั ฐไมใหดําเนินคดี
ลมละลายแก เจ าหนาที่ แม เจ าหน าที่ จะไมสามารถชํ าระหนี้ ได เว นแต การที่ เจาหนาที่ ไม
สามารถชําระหนี้ไดนั้นเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของเจาหนาที่
ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐ เนื่องจากการ
ละเมิ ดที่เกิ ดจากการปฏิ บัติ หน าที่ และหน วยงานของรั ฐได จายค าสิ นไหมทดแทนไปแล ว
หนวยงานของรัฐมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาทีช่ ําระเงินดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดไว
ตามมาตรา 12
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 185/2556
ผูฟองคดีเปนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งอยูในฐานะ
ผูบังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบการบริหารกิจการของผูถูกฟองคดีที่ 1 และเปนผูบริหาร
ท อ งถิ่ น ที่ มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารเบิ ก จ า ยเงิ น ของผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ 1 ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 อีกทั้งมีหนาที่ในฐานะกรรมการ
การเก็บรักษาเงิน ตลอดจนหนาที่ในการรับสงเงินและการตรวจเงิน การที่ผูฟองคดีละเวน
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ไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็ บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค กรปกครองส วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ซึ่งเป น
ระเบียบเกี่ยวกับการเงินกําหนดขึ้น เพื่อใหผูที่มีหนาที่ที่เกี่ยวของตองปฏิบัติโดยเครงครัด
เพื่อปองกันมิใหเกิดขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และไมใหมีการทุจริตเงินของ
ทางราชการ จนเปนเหตุใหเจาหนาที่การคลังทําการทุจริตไดอยางตอเนื่อง ในชวงเวลาที่ผู
ฟองคดีดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล จึงถือไดวาผูฟอง
คดีกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายและ
ระเบี ยบกํ าหนดให ต องปฏิ บัติ และไม ควบคุ ม ดู แล และตรวจสอบการปฏิ บัติ งานของ
ผูใต บังคั บบั ญชาให เป นไปโดยถู กต องตามระเบี ยบ และกฎหมาย จนทําให เกิ ดความ
เสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ 1 ผูฟองคดีตองรับ
ผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. 185/2556)
2) การไลเบี้ยเจาหนาที่ใหชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามบทบัญญัติตามมาตรา 8 ที่วา แมเจาหนาที่จะไมตองรับผิดโดยตรงตอผูเสียหาย
ในการชดใชคาสินไหมทดแทนก็ตาม แตก็ไมไดหมายความวาเจาหนาที่ผูนั้นจะหลุดพนจาก
ความรับผิดทั้งหมด กลาวคือ เจาหนาที่ตองรับผิดในจํานวนคาสินไหมทดแทนนั้นดวย หาก
การกระทําละเมิดที่เกิดจากเจาหนาที่ผูนนั้ ไดกระทําดวย “ความจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรง” ในกรณีเชนนี้ เมื่อหนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายแลว ก็มี
สิทธิไลเบี้ยเอาแกเจาหนาที่ได
ในสวนนี้วา บทบัญญัติดังกลาวเปนความรับผิดสวนตัวของเจาหนาที่เพียง 2 ระดับ
คือ ความรับผิดในกรณีจงใจ และความรับผิดในกรณีประมาทเลินเลออยางรายแรง แสดงวาถา
ความเสียหายเกิ ดจากการประมาทเลิ นเลออยางธรรมดาหนวยงานไมอาจจะไล เบี้ยเอากั บ
เจาหนาที่ได ซึ่งเปนการยกระดับในเรือ่ งความรับผิดของเจาหนาทีใ่ หดขี ึ้น (กมลชัย รัตนสกาว
รัตน 2540)
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ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัตินี้ วางหลักไววาสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคา
สินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดชดใชแกผูเสียหายจากการละเมิดของเจาหนาที่นั้น ให
คํานึงถึงขอพิจารณาประกอบดังตอไปนี้
1) ความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณี โดยมิตองใหใช
เต็มจํานวนความเสียหายก็ได (มาตรา 8 วรรค 2)
2) หากความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ นเป นเพราะความผิ ด หรื อ ความบกพร องของ
หนวยงานของรั ฐหรือเปนเพราะระบบการดํ าเนินงานสวนรวมก็ใหหักสวนแหงความรับผิ ด
ดังกลาวออก (มาตรา 8 วรรค 3) เชน ระบบบริการสาธารณสุขที่มีอุปกรณทางการแพทยไม
เพียงพอ ระบบการสงตอที่มีเครื่องชวยชีวิตไมเพียงพอ เชนนี้ ก็ใหหักสวนที่เปนความรับผิด
ของหนวยงานออกไดดวย
3) การละเมิดที่เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่หลายคน
กรณี ที่ การละเมิ ดเกิ ดจากเจ าหน าที่ หลายคนร วมกั นกระทํ าละเมิ ด เนื่ องจาก
พระราชบัญญัติความรับผิดผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ไมใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมมาใช และ
เจาหนาที่แตละคนตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตน (มาตรา 8 วรรค 4)
เทานั้น
4) การเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชําระเงินใหแกหนวยงานของรัฐ มีกรณี
ดังนี้
ก. กรณีหนวยงานของรัฐมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชําระเงินในกรณี
ที่เจาหนาที่ปฏิบัติตามหนาที่ แตเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอหนวยงานของรัฐและเปน
กรณีที่เจาหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน หนวยงานของรัฐมีอํานาจออกคําสั่งให
เจาหนาที่ผูนั้นชําระเงินคาสินไหมทดแทนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไมตองฟองศาล
เสียกอน ในทํานองเดียวกันการใชสิทธิไลเบี้ยในกรณีความเสียหายจากการทําละเมิดที่เกิดขึ้น
แกเอกชนเชนกัน (มาตรา 12)
แต หากการกระทําละเมิดไมไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ หนวยงานของรัฐก็
ไมมีอํ านาจเรี ยกใหเจ าหน าที่ของรัฐชําระเงิ น กรณีความเสียหายไมได เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่หนวยงานของรัฐก็ตองใชสิทธิทางศาลโดยตองฟองเจาหนาที่ตอศาลยุติธรรมตามปกติ
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ที่ผานมา การออกคําสั่ งตามมาตรา 12 เป นมาตรการพิ เศษซึ่งจะตองโยง
กลับไปพิจารณามาตรา 55 แหงพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งกําหนดวา
การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ซึ่งตอง
ถือวามาตรา 12 แหง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 นี้กําหนดการ
บังคับทางปกครองไวเปนอยางอื่น จึงนํามาใชบังคับกับเจาหนาที่ได
ส ว นวิ ธี ก ารบั งคั บ นั้ น กรณี เป น หนี้ เงิ น จะอยู ภ ายใต มาตรา 57 แห ง
พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งกําหนดวาทางราชการจะตองออกคําสั่งให
ชําระเงินภายในเวลาเทาใดเสียกอน ถาไมชําระเงิน หนวยงานราชการจะออกหนังสือเตือนให
ชําระภายในเวลาไม นอยกวา 7 วั น ถ ายังไมชําระอีก ก็ใหดําเนินการยึดทรัพยหรืออายั ด
ทรัพยสินขายทอดตลาดตอไป
ข. การใหเจาหนาที่ผอนชําระเงินอันเปนมาตรการที่บัญญัติไวในมาตรา 13
โดยใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบใหเจาหนาที่ที่ตองรับผิดชําระคาสินไหมทดแทน (ตาม
มาตรา 8 และมาตรา 10) สามารถผอนชําระเงินไดโดยใหคํานึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัว และ
ความรับผิดชอบ และพฤติการณแหงคดีประกอบดวย
3. เขตอํานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
สําหรับศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
นั้น แมพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 จะบัญญัติใหนําคดี
เกี่ยวกับการละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ไปฟองยังศาลปกครองก็ตาม แตการฟองคดี
ละเมิดนั้นจําต องพิจารณาบทบัญญัติในการจั ดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 เปนหลัก เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
ดังกลาวไดบัญญัติหลักเกณฑเขตอํานาจศาลแตกตางไปจากพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 โดยคดีละเมิดบางเรื่องตองฟองที่ศาลยุติธรรม และบางเรื่อง
ตองฟองที่ศาลปกครอง ซึ่งอาจสรุปหลักเกณฑไดดังนี้
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3.1 ศาลยุติธรรม
ในกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดในเรือ่ งสวนตัวหรือไมใชการปฏิบัติหนาที่ ผูเสียหาย
ตองฟองเจาหนาที่ใหรับผิดเปนการสวนตัว โดยฟองตอศาลยุติธรรม ในกรณีนี้ผูเสียหายจะ
ฟองหนวยงานของรัฐไมได และโดยทั่วไปตองใชหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ในเรื่องละเมิดบังคับแกความรับผิดของเจาหนาที่ เวนแตในเรื่องที่พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ยกเวนไว เชน ในกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐมี
สิทธิเรียกใหเจาหนาที่รบั ผิดไดภายในกําหนดอายุความ 2 ป นับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึง
การละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน เปนตน
เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับในกรณีที่การกระทําของเจาหนาที่เปนการ
ละเมิดตามกฎหมาย และมุงใชบังคับแกการกําหนดความรับผิดทางละเมิดระหวางหนวยงาน
ของรัฐและเจาหนาที่วาแตละฝายจะตองรับผิดมากนอยเพียงใด โดยอาศัยหลักเกณฑอยางไร
ซึ่งจะเห็นไดจากถอยคําในมาตรา 5 และมาตรา 6 วา “หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหาย
ในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทํา” และ “ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการ
กระทําในการปฏิบัติหนาที่” ดังนั้น หากการกระทําของเจาหนาที่ไมเปนละเมิดตามกฎหมาย
แลว เชน ไมเขาองคประกอบของละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420
เชน เปนเหตุสุดวิสัย หรือเจาหนาที่ไมตองรับผิดจากการกระทําดังกลาวเนื่องจากเปนนิรโทษ
กรรม กรณีเชนนี้ก็ไมจําตองพิจารณาหลักเกณฑหรือบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้การ
กระทําละเมิดของเจาหนาที่นอกเหนือจากที่กลาวขางตนแลวนั้น ตองฟองยังศาลยุติธรรม แต
จะเปนการฟองหนวยงานของรัฐหรือจะเป นการฟ องเจาหน าที่ โดยตรง ก็ขึ้ นอยู กับวาการ
กระทําละเมิดนั้นกระทําในการปฏิบัติหนาที่หรือเปนการกระทํานอกเหนือหนาที่เปนสําคัญ
มีคดีที่ผูฟองคดีไดฟองโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง ศาลปกครองสูงสุด พิเคราะหแลว
เห็ นว า ผู ถู กฟ องคดี เป นโรงพยาบาลของรั ฐ หากการให บริ การทางการแพทย ดั งกล า ว
กอใหเกิดความเสียหายแกผูเจ็บปวยที่มาขอรับบริการ จึงมิใชเปนการละเมิดที่เกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมายของหนวยงานทางปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 70/2544)
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3.2 ศาลปกครอง
ในกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่นั้น เกิดจากการที่เจาหนาที่ใช
อํานาจตามกฎหมาย หรื อจากการออกกฎคํ าสั่งทางปกครอง หรือคําสั่ งอื่น หรือจากการที่
เจาหนาที่ละเลยตอหนาที่ตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา
เกินสมควร ผูเสียหายตองฟองหนวยงานของรัฐที่ศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ผูเสียหายจะฟอง
เจาหนาที่ไมได
สรุป การกระทําทางปกครองที่เปนนิติกรรมทางปกครอง ซึ่งเปนการออก “กฎ” หรือ
“คําสั่งทางปกครอง” รวมถึงการกระทําทางกายภาพ เชน การรื้อถอน การรักษาพยาบาล ถือ
เปนการกระทําฝายเดียวของฝายปกครองที่มุงประสงคใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ
ทางกฎหมายของบุคคลหากการกระทําทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมายแลว ผูถูกกระทบ
สิทธิ หรื อผู เกี่ยวข องยอมรองขอตอศาลใหมีคําสั่ งเพิกถอน หรือชดใชสิ นไหมทดแทนเพื่ อ
เยียวยาการกระทําดังกลาวนั้นได
การปฏิ บัติ หน า ที่ นั้น ไม ได เป น ปฏิ บั ติ การทางปกครองหรื อ เป นการกระทํ าทาง
กายภาพและเป นการละเมิด หรื อเป นการละเมิ ดที่ เกิดจากการใชอํ านาจตามกฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรม ผูเสียหายตองฟองหนวยงานของรัฐตอศาลยุติธรรมจะฟองเจาหนาที่
ไมไดซึ่งเปนที่นาสังเกตวาในกรณีนี้แมจะใชหลั กเกณฑในพระราชบัญญัติ ความรั บผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 บังคับแกความรับผิดของเจาหนาที่ก็ตาม คดีก็ไมจําเปนตอง
ฟองยังศาลปกครองเสมอไป
ในเรื่ องการละเมิ ดของเจ าหน าที่ ตามพระราชบัญญั ติ ความรั บผิ ดทางละเมิ ดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 นั้น จะฟองหน วยงานของรัฐตอศาลปกครองได เพี ยงกรณี เดียวคื อ
เจาหนาที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ และ การกระทําละเมิดนั้นเกิดจากการที่เจาหนาที่
ใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากการออกกฎ คําสั่งทางการปกครอง หรือออกคําสั่งอื่น หรือจาก
การที่เจาหนาที่ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกิน
สมควรเทานั้น
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คําถามเชิงอภิปราย
1. หากเจาหนาที่ไดทําคําสัง่ รื้อถอนสิง่ กีดขวางตามคําสัง่ ทางปกครองแลว หากเกิดกรณี
พิพาทนําไปสูการทําละเมิดแกกายของเจาหนาที่และผูเสียหาย ดังนี้ฝายใดตองรับผิด
ตอการทําละเมิดและฟองที่ศาลใด
2. การกระทําทางปกครองกับคําสั่งทางปกครองเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
3. เหตุใดจึงตองมีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําทางปกครอง
4. จงยกตั วอยางคดีปกครองทางสาธารณสุ ข และเหตุใดจึ งใหเหตุผลว าเปนคดี ทาง
ปกครอง
5. หลักกฎหมายเกี่ยวกับละเมิดของเจาหนาที่ มีหลักเกณฑของความรับผิดอยางไร
6. เขตอํ านาจพิ จารณาคดี เกี่ ยวกับความรั บผิ ดทางละเมิ ดของศาลยุ ติ ธรรมกั บศาล
ปกครอง มีจุดแยกพิจารณาอยางไร
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บทที่ 8
ความรับผิดทางอาญาของฝายปกครอง
และฝายบริหาร
1. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของฝายปกครองและฝายบริหาร
ในตําราเลมนี้ ผูเขียนไดใหความหมายของคําวา “ฝายปกครองและฝายบริหาร” วา
เปนบุคคลที่บัญญัติใหเปนไปตามประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมเปนฉบับที่ 2 ในป
พ.ศ. 2554
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ใชคําวา “เจาพนักงาน”แตเพื่อใหครอบคลุม
เจาหนาที่ของรัฐทั้งหมดใหอยูในอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีกระทําความผิด 3 ฐาน
(มาตรา 123/1) จึงใชคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ” ตามความหมายของกฎหมายนี้ คือ ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมื อง ข าราชการ หรื อ พนั กงานสวนทองถิ่น ซึ่ งมีตํ าแหน งหรื อเงินเดือน
ประจํา พนักงานผูปฏิบัตงิ านในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งมิใชผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะการปกครองทองที่ กรรมการ
อนุกรรมการ ลูกจางส วนราชการ หนวยงานของรัฐ บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช อํานาจทาง
ปกครองของรัฐ
ความครอบคลุ มของคํ าว า “ผู บริ หารระดั บสู ง” และ “ผู อํ านวยการกอง” (ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ พ.ร.บ.มาตรการของฝายบริหารในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 3) โดย “ผูบริหารระดับสูง” ไดแก ผูดํารงตําแหนง
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ทางการเมือง ผูดํารงตําแหนงระดับสูง กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการ
ผูชวยรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการระดับตนหรือเทียบเทาของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หนวยงานที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทาง
ปกครอง และใหหมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ควบคุมกํากับดูแล
หนวยงานดังกลาว และเจาหนาที่ของรัฐอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
สวน “ผูอํานวยการกอง” หมายถึง ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการ
ระดับตนหรือเทียบเทาขึ้นไป ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือขาราชการ
ตามกฎหมายอื่น
เหตุ ที่ตองมี การบัญญัติเรื่องความรับผิ ดของเจาพนักงานไว โดยเฉพาะ เนื่องจาก
บุคคลซึ่งเปนเจาพนักงานนั้นถูกกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติโดยผลของกฎหมาย
บางประการ จึ งต องมีการบั ญญั ติกฎหมายขึ้ นมาเพื่ อคุ มครองและควบคุมบุ คคลผู เป นเจ า
พนักงานในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ ในการคุมครองเจาพนักงานจะตองมีกฎหมายบัญญัติให
อํานาจเจาพนักงานปฏิบัติการในหนาที่ หากมีการตอสูข ัดขวาง ผูกระทําการขัดขวางเจาหนาที่
ตองรับโทษในความผิดฐานตอสูข ัดขวางเจาพนักงาน หรือการทํารายเจาพนักงานผูปฏิบัติตาม
หน าที่ มี ผ ลให ผู กระทํ าความผิ ดต องรั บโทษหนั กขึ้ น ในขณะที่ การควบคุ มเจ าพนั กงาน
กฎหมายก็ไดบัญญัติขึ้นมาเพื่อจํากัดขอบเขตการใชอํานาจของเจาพนักงานไมใหกระทําการ
เกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งความรับผิดของเจาพนักงานนี้ไดบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญา
1.1 ลักษณะของกฎหมายอาญา
เมื่อเจาพนักงานนั้นเปนบุคคลที่กฎหมายกําหนดใหทั้งอํานาจ หนาที่ และความรับผิด
ในการปฏิบัติการ ซึ่งอาจไดรับทั้งคุณและโทษจากบทบัญญัติของกฎหมายจึงตองกระทําการ
ดวยความระมัดระวัง และหากกระทําการนอกขอบเขตที่กฎหมายใหไว ก็มีมาตรการลงโทษเจา
พนักงานไวเปนการเฉพาะซึ่งมีบทลงโทษที่หนักยิ่งกวาบุคคลธรรมดาทั่วไป
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การกลาวหาและการฟองพนักงานหรือขาราชการวาไดกระทําความผิดตามมาตรา
157 ก็ดี การใชมาตรการในทางรัฐธรรมนูญ (constitutional remedy) การใชมาตรการในทาง
ปกครอง (administrative remedy) หรือมาตรการในทางวิชาชีพ (professional remedy) ทําให
ทุกสิ่งทุกอยางที่เจาพนักงานหรือขาราชการปฏิบัติผดิ พลาดหรือผิดหลงไปกลายเปนกระทําผิด
อาญาตามมาตรา 157 ไป ในทางกฎหมายอาญามีหลักการที่สําคัญและที่เปนสากลอยูประการ
หนึ่งซึ่งอาจเรียกวาเปน “หลักประกัน ในกฎหมายอาญา” เพราะเปนหลักการที่แสดงใหเห็นถึง
ขอบเขตแหงอํานาจรัฐ หลักประกันในกฎหมายอาญาหรือหลักรัฐธรรมนูญนี้มีเนื้อหาสาระ 4
ประการ (สมภพ เพชรรัตน 2539) คือ
1. ความผิดในทางอาญาตองบัญญัติใหชัดเจนแนนอน
2. ความผิดในทางอาญาไมยอนหลัง
3. ความผิดอาญาตองเปนกฎหมายมีในสารบัญญัติ
4. ในกฎหมายอาญานั้น หามใชกฎหมายอื่นที่ใกลเคียงอยางยิ่งมาวินิจฉัย
1.2 การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
ประมวลกฎหมายอาญามีบทบัญญัติใหลงโทษแกฝายปกครองซึ่งไดแกเจาพนักงาน
“มาตรา 157 ผู ใดเป นเจาพนั กงานปฏิบัติ หรื อละเว นการปฏิ บัติหนาที่โดยมิชอบ
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ”
มาตรานี้จําแนกการกระทําความผิดออกเปน 2 ความผิด ดังจะไดกลาวตอไป
"การปฏิบัติหนาที่" ตามความหมายและขอบเขตของมาตรา 157 ประมวลกฎหมาย
อาญา หมายความวา เปนการกระทําในตํ าแหน งที่ไดรั บการแตงตั้งในฐานะเจาพนั กงานที่
กฎหมาย ที่มิใชเปนการกระทําในเรื่องสวนตัวหรือนอกเหนือตําแหนงหนาที่ เมื่อกระทําใน
ตําแหนงหนาที่แลว แมวาจะกระทําล้ําออกนอกขอบเขตของกฎหมายในตําแหนงหนาที่นั้น
หรือปราศจากอํานาจของกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวอํานาจหนาที่ของบุคคลในตําแหนงนั้นก็ตาม
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 700/2490 ไดอธิ บายถึงความหมายของเจ าพนั กงาน ว า
หมายถึง “ผูที่ ได รับแตงตั้ งโดยทางการของรัฐไทย ให ปฏิบัติราชการของรั ฐไทย” จากคํ า
พิพากษานี้จึงสามารถวางองคประกอบของการเปนเจาพนักงานได 2 ประการ คือตองมีการ
แตงตั้ง และเปนการแตงตั้งใหปฏิบัติราชการและตองมีการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ราชการ แต
หากถูกใหไปทํางานอื่นนอกหนาที่ราชการของตน ก็ไมเปนเจาพนักงาน
สวนขอบเขตของการพิจารณา"การปฏิบัตินอกหนาที่" เมื่อพิจารณาจากความหมาย
ของคําวา ผูใดเปนเจาพนักงาน ประกอบคําวา ปฏิบัติหนาที่ จะเห็นไดวา การปฏิบัตินอก
หน า ที่ คื อ "มิ ได กระทํ าหรื อปฏิ บัติ งานในฐานะที่ เป นเจ าพนั กงาน" คํ าพิ พากษาฎี กาที่
1033/2533 การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ ดยมิชอบหรือโดยทุจริตอันจะเปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นั้น หมายถึงหนาที่ของเจาพนักงานผูนั้นโดยตรง
ตามที่กฎหมายบัญญัติไวหรือไดรับมอบหมายใหมีหนาที่นั้น ๆ เทานั้น ถาไมเกี่ยวกับหนาที่
โดยตรงแลว ยอมไมเปนความผิดตามมาตรานี้
ทั้งนี้ การใชอํานาจในตําแหนงหนาที่นั้นเกินขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจหรือกระทํา
นอกเขตของอํานาจตนหรื อปราศจากอํ านาจ ก็ถื อวาเปนการกระทํ าที่ถื อวาเกี่ยวของกั บ
"หนาที่" อันจะเปนความผิดฐาน "ปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาที่" ตามมาตรา 157
ตามคํ าพิพากษาฎี กาที่ 7663/2543ได อธิ บายไว อยางชั ดแจ งว า ลั กษณะของการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ สามารถจําแนกได 4 ลักษณะคือ
1. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่เปนการกระทํานอกขอบเขตแหงอํานาจหรือ
โดยปราศจากอํานาจ
2. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่อันเปนการฝาฝนตอวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง อันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้น
3.การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว นการปฏิ บั ติ ห น า ที่ อั น เป นการกระทํ า ที่ ไ ม เป น ไปตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย
4.การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่อันเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
คําพิพากษาฎีกาที่ 3509/2549 ไดวินิจฉัยวา การใชดุลพินิจตามอําเภอใจเปนการเกิน
ล้ําออกนอกขอบเขตของความชอบดวยกฎหมาย จึงเปนที่ชัดแจงวา "กรณีที่กระทําในตําแหนง
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หนาที่” แตไดกระทําเกินไปกวากฎหมายใหอํานาจไว หรือนอกเหนือขอบเขตแหงอํานาจ ก็ถือ
วาเปนการปฏิบัติหนาที่ทั้งสิ้น
คําวา “โดยมิ ชอบ” หมายความถึง โดยมิชอบดวยหนาที่ ซึ่งเจาพนักงานมีอยูตาม
กฎหมาย ดังเชนคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1403/2521 ที่วินิจฉัยวา “การกระทําโดยมิชอบนั้น
เฉพาะตามหนาทีข่ องเจาพนักงานนั้นโดยตรงทีไ่ ดรบั มอบใหมีหนาที่นั้นๆ ถาการปฏิบัตหิ รือละ
เวนการปฏิบัติไมเกี่ยวกับหนาที่ของเจาพนักงานแลว ยอมไมมีความผิด” ดังนั้น ถามีหนาที่
ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นก็เปนการ
กระทําความผิดตามมาตรานี้
องคประกอบของความผิดตามมาตรานี้อยูที่มูลเหตุชักจูงใจ คือ “มีเจตนาพิเศษ” ที่
ตองการกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด ซึ่งรวมถึงความเสียหายในทุกๆดานโดย
ไม จํากั ดเฉพาะความเสียหายที่ เป นทรั พย สิ นเท านั้ น เชน ความเสี ยหายแก ชื่อเสี ยงหรื อ
เสียหายแกเสรีภาพ เปนตน
ตัวอยางเชน เปนเจาพนักงานมีหนาที่ในการออกใบสุทธิจดเปลี่ยนแปลงขอความไม
ตรงกับความจริงและผิดระเบียบ เพื่อใหเขานําไปแสดงตอผูบังคับบัญชาในการขอบําเหน็จ
ความชอบนั้ น เปนการปฏิ บัติ หนาที่โดยมิ ชอบเพื่ อใหเกิ ดความเสี ยหายจึ งมีความผิดตาม
มาตรานี้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 407 - 410/2509) เปนตน
ถอยคํ าที่บัญญัติ ไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ว า “เพื่ อให เกิดความ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใด”เปนเจตนาพิเศษ (specific intent) หรือมูลเหตุจูงใจ (motive) ดังนั้น
หากไมมีกรณีที่เจาพนักงานจะผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยปฏิบัติหนาที่แบบ
เล็งเห็นผลวาอาจเกิดความเสียหายกับผูอื่น
คําวา “ผูหนึ่งผูใด”ในมาตรา 157 หมายความรวมถึง “รัฐ”ดวยหรือไม หลักการตีความ
กฎหมายอาญานั้ นต อ งตี ความโดยเคร งครั ด (เกี ยรติ ขจร วั จนะสวั สดิ์ 2551) จะใช การ
เทียบเคียง (analogy)ไปลงโทษบุคคลมิได ดังนั้น คําวา “ผูหนึ่งผูใด”ในความหมายของประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 จึงหมายถึงเฉพาะตัวบุคคล มิไดหมายถึง “รัฐ” ดวย
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1.3 การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
คําวา “ทุจริต” หมายถึง ประพฤติชั่ว คดโกง โกง ไมซื่อตรง
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) บัญญัติวา “โดยทุจริต”หมายถึง เพื่อแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น ความผิดอาญาในสวนเจา
พนั กงานปฏิ บัติหน าที่ โดยทุ จริ ตนั้นไมพบวามี ปญหาในการตีความ คําว า “ทุ จริ ต” ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 (1) คือเพื่อแสวงหาประโยชนที่ มิควรได โดยชอบดวย
กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น
รูปแบบการทุจริต (ป.ป.ช. 2544)ไดแก
1. ฝ า ฝ น หลี กเลี่ ยง หรื อบิ ดเบื อ นระเบี ยบแบบแผน หรื อ กฎข อบั งคั บ
ชวยเหลือผูอื่นใหไมตองรับผิด เรียกวา “รับสินบน”
2. จูงใจ เรียกรอง บังคับ ขมขู หนวงเหนี่ยว กลั่นแกลง หรือหาประโยชนใส
ตน/พวกหรือที่เรียกวา “รีดไถ”
3. การสมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย ละเวนการกระทําในการที่ตองปฏิบัติ
หรือรับผิดชอบตามหนาที่เพื่อผลประโยชน หรือที่เรียกวา “รับสวย”
4. ยักยอก เบียดบั งซึ่ งทรั พย สินของราชการไปเปนประโยชน ส วนตนที่
เรียกวา “โกง”
5. ปลอมแปลงหรือกระทําการใด ๆ อันเปนเท็จ
6. เอื้อประโยชน สนับสนุนใหผูอื่นไดประโยชน มีผลประโยชนรวมในกิจการ
บางประเภทที่สามารถใชอํานาจหนาที่ของตนบันดาลประโยชนไดหรือที่เรียกวา “ฮั้ว”
คําวา “โดยทุจริต” ตามความหมายนี้ คือ การใชอํานาจในหนาที่เพื่อแสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่นจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่นั้น และที่สําคัญคือ “ตองมีหนาที่” คือ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นตอง
อยูในหนาที่ ดังนั้น หากไมอยูในหนาที่หรืออยูในหนาที่แตทําโดยชอบและโดยสุจริต ก็ไมเปน
ความผิดตามมาตรานี้ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ ดยทุจริต เชน นายตํารวจจับคน
นําสินคาผิดกฎหมายและไมนําสงดําเนินคดี เอาสินคานั้นไวเสียเอง เปนการปฏิบัติและละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1677/2525)

214/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข

การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว นการปฏิ บัติ หน าที่ โดยทุ จริ ต มี ลั กษณะที่ ไม ต องคํ า นึ งถึ ง
ขอเท็จจริงวาการกระทํานั้นมีจุดมุงหมายที่จะใหผอู ื่นเสียหายหรือไม แมไมเกิดความเสียหายก็
ยังคงถือวาเปนการกระทําความผิดไดซึ่งตางจากการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบนั้น จะตองเปนการกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หากการกระทํานั้นไม
เกิดความเสียหายแลวยอมจะไมเปนความผิดตามมาตรา 157
คดีทุจริ ตจากบุ คคลากรทางการแพทยระดับสูงใชชื่อของบุคคลอื่นจํานวน 13 ราย
เขี ยนใบสมั ครเขารวมโครงการเบิกจ ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ ยวกั บการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลแสดงตอเจาหนาที่โรงพยาบาล เพื่อใหเจาหนาที่โรงพยาบาลนําขอมูลดังกลาว
เข า สู ร ะบบของกรมบั ญชี ก ลางผ า นทางระบบคอมพิ ว เตอร ข องโรงพยาบาล และให
กรมบัญชีกลางอนุมัติใหบุคคลผูมีรายชื่อดังกลาวสามารถใชสวัสดิการของขาราชการในการ
รักษาพยาบาลและเบิกยาจากโรงพยาบาลไดโดยไมตองจายเงินสด
หลังจากกรมบัญชีกลางอนุมัติสิทธิใหแลว กลุมผูกระทําผิดไดทําการปลอมใบสั่งยา
ผูปวยนอกโรงพยาบาลไปใชอางตอเจาหนาที่หองยา เพื่อใหหลงเชื่อวาบุคคลที่มีชื่อในใบสั่งยา
ดังกลาวไดมาทํ าการตรวจรักษาและแพทยได สั่งจายยาให ซึ่ งถือเปนเท็จเพราะขอเท็จจริ ง
บุคคลที่มีรายชื่อในใบสั่งยาดังกลาวไมเคยไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามใบสั่งยา
กรณีดังกลาวทําใหเจาหนาที่หองจายยาหลงเชื่อและจายยาใหตามใบสั่งโดยไมตอง
ชําระเงิน โดยพบการกระทําผิดทั้งสิ้น 56 ครั้ง ในชวงระหวางเดือน มี.ค. 2555 - เม.ย. 2556 ใน
จํานวนนี้เปนยาจํานวน 381 รายการ คิดเปนมูลคาความเสียหาย 1,815,506 บาท ทั้งนี้การ
กระทําดั งกล าวเขาขายเปนการกระทําผิดฐานนําเขาสู ระบบคอมพิ วเตอรอั นเปนเท็จ ตาม
มาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร และปลอมและใชเอกสารสิทธิอันเปนเอกสารราชการปลอมและ
ฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 ประกอบมาตรา 266 มาตรา 264 และมาตรา 342
ประกอบมาตรา 341
ที่มา สอบทุจริตยารพ.เลิดสิน รัฐเสียหาย 1.8 ลบ. กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
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ตัวอยางความผิดเพราะเหตุทุจริตในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เชน เปนเจา
พนักงานใชอํานาจทําคําพิพากษาทางปกครองโดยเห็นแกทรัพยสินที่มีผูอื่นนํามาให ลักษณะ
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการนําเรื่องสวนตัวคือประโยชนที่มิควรไดโดยชอบมาเกี่ยวพันกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
นอกจากเจาพนักงานจะมีความผิดฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
149 แลวยังถือวาเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตอีกดวย
ปญหาสําคัญก็คือ หากเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวย
กฎหมายแตมีเจตนาทุจริตจะถือวาเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
หรือไม
กรณีเจาพนักงานรับสินบนเพื่อกระทําการโดยชอบดวยหนาที่นั้นยอมเปนเจตนา
ทุจริตและเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อยางชัดแจง แมการกระทํา
ของเจ าพนั กงานจะเปนการกระทํ าโดยชอบด วยกฎหมาย แต เจ าพนั กงานกํ าลั งแสวงหา
ประโยชนที่กฎหมายไมอนุญาต กลาวคือ ประโยชนจากสินบนที่ไมมีกฎหมายใดใหอํานาจเจา
พนั กงานรั บสิ นบน นอกจากนี้ การรั บสิ นบนเพื่ อกระทํ าการโดยชอบด วยหน าที่ ก็ยั งเป น
ความผิดตามบทเฉพาะคือประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 อีกดวย
จากความเห็นของศาล แนวทางในการใชบทบัญญัตมิ าตรา 157 ของศาลฎีกา ซึ่งศาล
ฎีกาได พิพากษาว า ความผิ ดตามมาตรา 157 โดยทั่ วไป รั ฐเป นผู เสี ยหาย ราษฎรไม ใช
ผูเสียหาย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3042/2537 และ 3437/2527) อยางไรก็ตาม ความผิดฐาน
เจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตาม ป.อ. มาตรา 157 ราษฎรก็อาจเปนผูเสียหายได
เชน การที่เจาพนักงานละเวนปฏิบัติหนาที่เพื่อชวยผูกระทําความผิ ดอาญา ผูเสียหายใน
ความผิดอาญาฐานนั้น (คําพิ พากษาศาลฎีกาที่ 4881/2541 และ 2294/2517) การกระทํ า
ความผิดตามประมวลกฎหมาย มาตรา 157 จําเปนตองพิสูจนเจตนาพิเศษของผูกระทําอยางใด
อยางหนึ่งคือ เจตนาทุจริต หรือเจตนาเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด โดยเจตนาทัง้ สอง
เปนเจตนาพิเศษที่จําตองเปน “เจตนาประสงคตอผล” เทานั้น ศาลฎีกาไดใหแนวทางในการ
พิจารณา (คดีหมายเลขแดงที่ อม 1/2548) ดังตอไปนี้
(1) มีเจตนาพิเศษขมขูกลั่นแกลงเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย
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(2) มีความผิดโดยศาลไมไดพิจารณาเจตนาพิเศษ
(3) ทําใหราชการเสียหาย
(4) เจตนาละเลยหนาที่ แมไมมีเจตนากอใหเกิดความเสียหาย
(5) ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบทําใหผูอื่นเสียหาย
(6) ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายเพื่อชวยผูอื่น แสวงหาประโยชนที่มิ
ควรได
(7) คําพิพากษาที่ถือวาเปนผูเสียหาย
คํ าพิ พากษาศาลฎี กาแผนกคดี อาญาของผู ดํ ารงตํ าแหน งทางการเมื องที่ อม
1/2548
คดี นี้จํ าเลยทั้ ง 9 คนได รั บแต งตั้ งให เ ป นเจ าพนั กงาน ตาม พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 31 ที่บัญญัติวา
ในการปฏิบัติหน าที่ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนู ญนี้ ใหประธานกรรมการ กรรมการ
อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งก็มิ
ระบุ ว าเป นเจ าพนั กงานเฉพาะการตรวจสอบการใช อํ า นาจรั ฐตามรั ฐธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 301 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 19 ถึงมาตรา 103 เทานั้น การใช
อํ านาจควบคุ มดู แลสํ านั กงาน ป.ป.ช. ตามมาตรา 104 ถึ งมาตรา 110 เป นกิ จการที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกั นไป โดยมี สํ า นั กงาน ป.ป.ช. เป น หน ว ยงานธุ ร การสนั บสนุ น งานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และเมื่ อจํ าเลยทั้ ง 9 คนได รั บแต งตั้ งให ปฏิ บัติ ราชการ โดย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 301 บัญญัติใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีอํ านาจหน าที่ ตาม (6) คื อดํ าเนินการอื่ นตามที่ กฎหมายบั ญญั ติ ตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 19
(13) และมาตรา 25 บัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
“…(4) วางระเบียบเกี่ยวกั บหลักเกณฑและวิธีการจายคาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง
และคาตอบแทนของพยานบุคคล และเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
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หรือเรื่องอื่นใด เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินสินบนตามมาตรา 30 ”
ซึ่ ง จากบทบั ญ ญั ติ ข า งต น เห็ น ได ว า อํ า นาจหน า ที่ ข องจํ า เลยทั้ ง 9 คน ซึ่ ง เป น
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไวดวยกัน ดังนั้น การที่จําเลยทั้ง 9 คนจะใชอํานาจตางๆ ได จําเลย
ทั้ง 9 คนจะตองมีหนาที่ที่จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ควบคูไปดวย หาใชมี
แตเพียงอํานาจ แตไมมีหนาที่แตอยางใด
จากที่ กล าวมาข างต นสรุ ปได ว า หลั กการกระทํ าความผิ ดตามมาตรา 157 แห ง
ประมวลกฎหมายอาญานี้ ตองมีองคประกอบทัง้ สอง คือผูกระทําตองเปนเจาพนักงาน และตอง
เปนเจาพนักงานที่มีหนาทีก่ ระทําการตามที่กฎหมายใหอํานาจไว และในการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ นั้นเปนการกระทําโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสี ยหายแกบุคคลอื่น หรื อ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต
2. คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ในหัวขอนี้ ผูเขียนไดนําเสนอเกี่ยวกับความจํ าเป นในการปองกันและปราบปราม
ทุจริตในหนวยงานของรั ฐกลไกและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสาระสําคั ญของ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 ความจําเปนในการปองกันและปราบปรามทุจริตในหนวยงานของัฐ
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวบรวมขอมูลการทุจริตในหนวยงานของรัฐ ตั้งแตป พ.ศ. 25442552 พบวาการกลาวหารองเรียนเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริต จําแนกตามกระทรวง ณ
วันที่ 14 มกราคม 2552 โดยกระทรวงมหาดไทยถูกกลาวหารองเรียนเจาหนาที่ของรัฐกระทํา
การทุจริต 3,049 เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 1,928 เรื่อง และกระทรวงศึกษาธิการ
1,388 เรื่องตามลําดับ
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2.2 กลไกและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริ ตแหงชาติของผูดํ ารงตํ าแหน งทาง
การเมื อ ง (ปปช.) มี อํ า นาจตรวจสอบการใช อํ า นาจรั ฐของนายกรั ฐมนตรี รั ฐมนตรี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิ กวุ ฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น ข าราชการรัฐสภาฝาย
การเมือง ผูวาและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูบริหาร
และสมาชิ กสภาเทศบาลนคร ผู บริ ห ารท องถิ่ นและสมาชิ กสภาท อ งถิ่ น ที่ มี ร ายได ห รื อ
งบประมาณไมต่ํากวาเกณฑที่ ป.ป.ช.กําหนด
2.2.1 กลไกของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 มีกลไกการดําเนินงานและวิธีการไดมาของกลไก ดังนี้
1) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ"คณะกรรมการ ป.ป.ช."
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน (มาตรา 6)
และคํ าว า "พนั กงานเจ าหน า ที่ " ให รวมถึ งเลขาธิ การ และข าราชการในสั งกั ดสํ านั กงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และขาราชการ หรือพนักงานซึ่งมา
ช ว ยราชการในสํ า นั กงานคณะกรรมการป อ งกั นและปราบปรามการทุ จริ ต แห งชาติ ซึ่ ง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
2) กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดจํานวนไมนอยกวา 3-5
คนตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กํ าหนด ซึ่ งประกอบด วยประธานกรรมการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด และกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํ า
จังหวัด และใหผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทําหนาที่เปนเลขานุการ (มาตรา
103/10)
คณะกรรมการขางตนมาจากผูแทนหนวยงานหรือองคกรในแตละจังหวัดตาม (1) ถึง
(9) โดยการคัดเลือกกันเองใหเหลือหนวยงานหรือองคกรละหนึ่งคน
(1) สมาคมหรือชมรมครู อาจารย หรือสมาคมทางดานการศึกษา
(2) สภาทนายความหรือผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย
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(3) สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน
(4) สภาหอการคาจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย
จังหวัด
(5) กลุมอาสาสมัคร
(6) องคกรเอกชน
(7) องคกรเกษตรกร
(8) สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน
(9) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
คณะกรรมการสรรหาทั้ง 9 คนนี้ ทําหน าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรั บการเสนอ
รายชื่อเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (มาตรา 103/12)
2.2.2 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 19) ไดแก
(1) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตาม
หมวด 5 การถอดถอนจากตํ าแหน ง (การไต สวนข อ เท็ จจริ ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
มอบหมายใหพนักงานไตสวนแลวรายงานตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยก็ได
โดยเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด)
(2) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนทําความเห็นเพื่อสงไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(3) ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซึ่งมิใชบุคคลตาม (2)
และเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติเพื่อรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
(4)ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซึ่งมิใชบุคคลตาม (2)
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐตั้งแตผบู ริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการ
กองร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือความผิดที่เกี่ยวของกัน รวมทั้ง
ดําเนินการกับเจาหนาทีข่ องรัฐ หรือขาราชการในระดับต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารง
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ตําแหนงดังกลาว หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการดวย ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(5) กําหนดตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐที่จะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิน
(6) ตรวจสอบความถู กตองและความมี อยู จริง รวมทั้ งความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
(7) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(8) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาและเจาหนาที่ของรัฐ
(9) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ของ
รัฐที่มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามหมวด 3 การตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สิน
(10) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ พร อ มข อสั งเกตต อ
คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทุกป และใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจา
นุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย
(11) เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาลหรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงาน
โครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปรามการ
ทุจริตตอหนาที่การกระทําความผิดตอตําแหน งหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดต อ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
(12) ดํ าเนินการส งเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวข องเพื่ อขอใหศาลมีคําสั่ งหรือคํ า
พิพากษาใหยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจาหนาที่ของรัฐไดอนุมัติหรืออนุญาต
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ใหสิทธิประโยชนหรือออกเอกสารสิทธิแกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ
(13) ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(14) ดําเนินการเกี่ยวกับดานการตางประเทศโดยเปนศูนย กลางความร วมมื อ
ระหวางประเทศเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตาม
พันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศในการตอตานการทุจริต
(15) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเลขาธิการ
(16) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
(17) ดําเนินการอื่นตามที่ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติ หรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเปนการตั ดอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะ
ดําเนินคดีตามที่เห็นสมควรตอไป หรืออาจสงเรื่องใหหนวยงานที่รับผิดชอบรับไปดําเนินการ
ตอไปก็ได
2.2.3 กลไกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1. ดานปราบปรามการทุจริตอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการเขาถึงขอมูล
เกี่ยวกับผูที่เกี่ยวของในเรื่องที่กลาวหาโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะแจงใหหนวยงาน หรื อ
สถาบันการเงินใดดําเนินการจัดใหกรรมการหรืออนุกรรมการไตสวนเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับผูถูก
กลาวหา หรือบุคคลอื่นที่มีหลักฐานเพียงพอวาเกี่ยวของในเรือ่ งทีก่ ลาวหา เพื่อประโยชนในการ
ไตสวนขอเท็จจริงหรือเพื่อประโยชนในการพิจารณา ขอมูลไมสามารถเขาถึงขอมูลได ใหยื่นคํา
รองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งใหมีการเขาถึง (มาตรา 25/1)
- ในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการตองยื่นคํารองตอศาลหรือมี
อํานาจฟองคดีเองจะพิจารณามอบหมายใหพนักงานไตสวนซึ่งมีวุฒิการศึกษาในระดับเนติ
บัณฑิตหรือวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและมีประสบการณที่เปนประโยชนตอ
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การปฏิบัติงานดําเนินการดังกลาวในศาลแทนในฐานะผูรับมอบอํานาจ โดยใหพนักงานไตสวน
ซึ่งไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการวาความและดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลได (มาตรา
28/2) ดังนี้
- ใหประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไตสวน เปนพนักงานฝาย
ปกครองหรื อตํ ารวจชั้นผูใหญและมี อํ านาจตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา
เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนดวย โดยในการจับและคุมขังบุคคล คณะกรรมการ ป.ป.ช.หรือผู
ที่ไดรับมอบหมาย อาจรวมกับเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอื่น
หรือแจงใหเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอื่นดําเนินการก็ได ใน
การจับ คุมขัง และการปลอยชั่วคราว สําหรับการจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดี ให
นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา
31)
- กอนดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงคณะกรรมการ ป.ป.ช.อาจมอบหมายใหเลขาธิการ
ดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ในการนี้ เลขาธิการอาจมอบหมาย
ใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูดาํ เนินการแทนก็ได โดยใหถือวาเลขาธิการและพนักงานเจาหนาที่
ที่เลขาธิการมอบหมายเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (มาตรา 44/1)
- คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให พนั กงานไต สวนดํ า เนิ นการไต สวน
ขอเท็จจริง (มาตรา 45/1)
- กรณีที่มีการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไวในอํานาจของศาล เนื่องจากมีการจับผูถูก
กลาวหาไวระหวางดําเนินคดีตามมาตรา 89 ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจขอใหศาลควบคุมตัว
ผูถูกกลาวหาไวไดตอไป และใหแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อดําเนินคดีตอไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาโดยไมตองสงเรื่องมาใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตไม
ตัดอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเอง หรือมอบหมายให
พนักงานไตสวนเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนก็ได (มาตรา 89/1)
- กรณี ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร อาจส งเรื่องที่มีการกล าวหา
เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมิใชบุคคลตามมาตรา 66 ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน
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ดําเนินการทางวินัยหรื อส งเรื่องใหพนั กงานสอบสวนดํ าเนินการตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาตอไปก็ได เดิมใชประกาศ คปค.ขอ 6 (มาตรา 89/2)
- สามารถตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได โดย
เมื่อพนักงานสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนความผิดในเรื่องที่มีการกลาวหารองเรียนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลวใหรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยในกรณี
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมเห็นดวยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ให
สั่งการหรืออาจเรียกสํานวนการสอบสวนมาดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงใหมได (มาตรา 89/3)
- สามารถตรวจสอบการทางวินัยของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนได
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนไดรับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการดําเนินการเกี่ยวกับวินัย หรือการดําเนินการเกี่ยวกับการ
แตงตั้งถอดถอนนั้นไมถูกตองหรือไมเหมาะสม คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจดําเนินการตาม
มาตรา 95 (สั่งใหคณะกรรมการซึ่งมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ใหถูกตองเหมาะสมตอไป) (มาตรา 89/4)
- ในการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ของรัฐ ถาผูถูกกลาวหาหลบหนีไปในระหวางถูก
ดําเนินคดี มิใหนับระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของอายุความเมื่อจะมี
การฟองคดีอาญา (มาตรา 74/1 และมาตรา 98)
- ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดียึดรายงานและสํานวนคดีของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.เปนหลักในการพิจารณาและใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไปโดยใชระบบไตสวน ทั้งนี้
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด และตามระเบียบของที่ประชุมใหญศาลทหาร
สูงสุดกําหนด (มาตรา 98/1)
- ใหอัยการสูงสุดอาจยืน่ คํารองขอใหศาลมีคาํ พิพากษาเพิกถอนการกระทําหรือคําสั่ง
อันมิชอบที่เปนการละเมิดนั้นดวยก็ไดและใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของดําเนินการใหผูถูกกลาวหาหรือผูซึ่งเกีย่ วของกับความเสียหายนัน้ ชดใชคาเสียหาย
ตามกฎหมายวาดวยการนัน้ ตอไป (มาตรา 73/1และมาตรา 98/2)
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- กําหนดใหการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมมาตรา 100
ถึงมาตรา 103 ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรื อความผิ ดตอตําแหน งหนาที่ในการยุ ติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด วย (มาตรา
103/1)
- การคุมครองชวยเหลือแกผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ
ผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ การร่ํารวยผิดปกติ
ใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนพยานที่มีสิทธิไดรบั ความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
พยานในคดีอาญา และในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพยสิน
หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดของบุคคลดังกลาว หรือสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน หรือ
บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลดังกลาว ใหบุคคลนั้นมีสิทธิขอรับคาตอบแทนเทาที่
จําเปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญาดวย (มาตรา 103/2)
- การคุมครองเจาหนาทีข่ องรัฐผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ
ผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ การร่ํารวยผิดปกติ
หากยังคงปฏิบัติหนาที่ในสังกัดเดิมตอไป อาจถูกกลั่นแกลงหรือไดรับการปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรม และคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวามีพยานหลักฐานเบื้องตนอันควรเชื่อไดวา
นาจะมีเหตุดังกลาว ใหเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการใหไดรับความคุมครองหรือมี
มาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรตอไป (มาตรา 103/5)
- ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดใหมีเงินสินบนแกบุคคลหรืออาจจัดใหมีรางวัลตอบแทน
หรือประโยชน อื่นใดแก บุคคลผูกลาวหา ผูเสี ยหาย ผูทํ าคํารอง ผูร องทุ กขกลาวโทษ ผูให
ถอยคํา หรือผู ที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใดเกี่ยวกั บการทุ จริ ตต อหน าที่ การร่ํารวยผิดปกติ
แลวแตกรณีจากงบประมาณ (มาตรา 103/3)
- กรณีผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูที่
แจงเบาะแสหรือขอมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ การร่ํารวยผิดปกติ เปนเจาหนาที่ของรัฐ
และเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางยิ่ง และสมควรไดรับยกยองให
เปนแบบอยางแกเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนโดยทั่วไป ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
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คณะรัฐมนตรีเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับตําแหนงใหแกบุคคลนั้นเปนกรณี
พิเศษ (มาตรา 103/4)
- การกันบุคคลเปนพยานกรณีบุคคลหรือผูถูกกลาวหารายใด หากไดใหถอยคํา หรือ
แจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนสาระสําคัญในการที่จะใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูล
การกระทําผิดของเจาหนาที่ของรัฐรายอืน่ นั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผูนั้น
ไวเปนพยานโดยไมดําเนินคดีก็ได (มาตรา 103/6)
2. การกําหนดมาตรการเสริมในการปองปราม
หนวยงานของรัฐต องจั ดทําขอมู ลรายละเอียดคาใชจายเกี่ ยวกั บการจัดซื้อจั ดจาง
โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไวในระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได (103/7 วรรคหนึ่ง)
- บุ คคลหรื อนิ ติ บุคคลที่ เป นคู สั ญญากั บหน วยงานของรัฐนั้ น มีหน าที่ แสดงบั ญชี
รายการรับจายของโครงการทีเ่ ปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตอกรมสรรพากร นอกเหนือจาก
บัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจําป เพื่อใหมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการใชจายเงินและการคํานวณ
ภาษีเงินไดในโครงการที่เปนคูสัญญา (103/7 วรรคสอง)
- ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจประสานงานและสัง่ ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินไดของ
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น แลวใหรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ (103/7 วรรคสาม)
- ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถการกําหนดมาตรการเพื่อใหหนวยงานของรัฐรับ
ไปปฏิบัติ และมีอํานาจสั่งใหหนวยงานของรัฐนั้นดําเนินการไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนดมาตรการในเรื่องนั้นแลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได (103/7 วรรคสี่)
- ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหหนวยงาน
ของรัฐจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจางตามมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง โดยหนวยงานของรัฐ
จะต องดํ าเนิ นการให แล วเสร็จภายใน 180 วั นนั บแต วั นที่คณะรั ฐมนตรี มีมติ เห็ นชอบให
ดําเนินการดังกลาว และใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่ติดตามผลการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีในกรณีดังกลาวดวยหนวยงานของรัฐใดฝาฝนหรือไมดําเนินการใหถือวาผูที่มี
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หนาที่เกี่ยวของมีความผิดทางวินัยหรือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนงหรือตองพนจาก
ตําแหนง (มาตรา 103/8)
3. การมีสวนรวมของประชาชน
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 20,000 คนมีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการผูใดกระทําการขาดความเที่ยงธรรมจงใจฝาฝน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือมีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารง
ตําแหนงอยางรายแรง เพื่อใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงไดมติของวุฒิสภาใหกรรมการ
พนจากตํ าแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํ านวนสมาชิ ก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา (มาตรา 16)
- ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหสํานักงาน ป.ป.ช.
จัดใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาตรวจดูเหตุผลที่มีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 53 วรรค
สอง)
- ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดใหมีการเปดเผยกระบวนการและขั้นตอนการไตสวน
ขอเท็จจริงของคดีที่อยูระหวางการไตสวนเพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได โดยใหมีการ
จัดทําขอมู ลดังกลาวไว ในระบบขอมูลทางอิเล็ กทรอนิกสของสํานักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงการคุมครองสิทธิของบุคคลและผลกระทบตอรูปคดี (มาตรา 103/9)
- ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. วางระเบียบวาดวยการจัดทําการเปดเผย การเผยแพร การ
เก็บรักษา และการทําลายเอกสารและขอมูลที่อยูในความครอบครองของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
และสํานักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ เอกสารและขอมูลดังกลาวตองอยูในรูปแบบ วิธีการหรือชองทางที่
คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดดวย (มาตรา 107 (13))
- ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (มาตรา103/10 ถึง
103/21)
ในกรณีที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 5,000 คนเขาชื่อรองขอตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. วากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผูใดกระทํา
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การขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณที่เปนการ
เสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง (มาตรา 103/16(7))
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในเขต
จังหวัดดังนี้ (มาตรา 103/18)
(1) สงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความรวมมือกับ
ประชาชนและสวนราชการเพื่อเผยแพรความรูใ หประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึงผลกระทบ
จากการทุจริตโดยดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต เสริมสรางทัศนคติ และคานิยมเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
(2) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(3) ตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐาน
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(4) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจ ริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสิน
และหนี้ สิ นตามบั ญชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น และเอกสารประกอบที่ ยื่ น ต อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
(5) ปฏิบัติหน าที่อื่ นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เวนแตการไตสวน
ขอเท็จจริงตามมาตรา 43
บทบัญญัติเรื่องโทษ
ประธานกรรมการ กรรมการ อนุ กรรมการ พนั กงานเจ า หน า ที่ หรื อ บุ คคลที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผูใดปฏิบัติหนาที่โดยขาดความเที่ยงธรรม กระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการ ตองระวางโทษสองเทาของ
โทษที่กฎหมาย กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
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3. การตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ขอมูลการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวบรวมขอมูล
ตั้งแตป 2544-2552 (ขอมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2552) พบวา เจ าหนาที่ของรัฐในสังกั ด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นถูกกลาวหาวากระทําการทุจริต รวมทั้งสิ้น 7,452 เรื่อง มีผูถูก
กลาวหา 13,683 ราย
อันดับ 1 ไดแก อบต. 4,321 เรือ่ ง
ผูถูกกลาวหา 8,038 ราย
อันดับ 2 ไดแก เทศบาล 2,324 เรื่อง
ผูถูกกลาวหา 4,234 ราย
อันดับ 3 ไดแก อบจ. 424 เรื่อง
ผูถูกกลาวหา 740 ราย
อันดับ 4 ไดแก กทม. 369 เรือ่ ง
ผูถูกกลาวหา 628 ราย
อันดับ 5 ไดแก เมืองพัทยา 14 เรื่อง
ผูถูกกลาวหา 43 ราย
จากข อ มู ลการทุ จริ ตในองค กรต างๆ ข างต น ในส วนนี้ จะแสดงถึ งกระบวนการ
ตรวจสอบซึ่งเปนการตรวจสอบเจ าหน าที่ของรั ฐ ซึ่ งมิใชผูดํ ารงตําแหนงทางการเมืองโดย
ประกอบดวยกลไกและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท.สาระสําคัญของหลักกฎหมายอันไดแก
การไตสวนขอเท็จจริง และหลักประกันความเปนกลางและเปนธรรม ทายสุดคือ ประเด็นการ
ถอดถอนทั้งกรณีมีมูลความผิดทางวินัย และกรณีการร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ
3.1 กลไกและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ในชวงป พ.ศ. 2549-2550 รั ฐบาลมี นโยบายสําคัญและเรงดวนในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ประกาศคณะปฏิรปู ฯ) แตยังไมมีสวนราชการในสวนของฝายบริหารที่มี
อํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง ทําใหรัฐบาลไม
สามารถกํากับดูแลและผลักดันเพื่ อให การดํ าเนินการตามนโยบายดั งกล าวเป นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามเปาหมายที่วางไว อีกทั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ ซึ่งเป นองคกรอิสระที่มีอํานาจในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เจาหนาที่ของรัฐมีภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบจํานวนมาก จึงควรที่จะมีสวนราชการในฝาย
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บริหารที่รับผิดชอบในการดําเนินการดานนโยบายดังกลาว และเปนศูนยกลางประสานงานกับ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อใหการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในฝายบริหารสามารถดําเนินการในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
3.1.1 กลไกของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2551 กลไกของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรียกโดยยอวา
“คณะกรรมการ ป.ป.ท.” ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาตามลําดับ เปนกรรมการและมีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติเปนกรรมการโดยตําแหนง
“พนักงาน ป.ป.ท.”คือ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผูซึ่งคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงในระดับไมต่ํา
กวาหัวหนางานหรือเทียบเทาใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เจาหนาที่ ป.ป.ท.” คือ ผูซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แตงตั้งจากขาราชการพลเรือนหรือพนักงานราชการใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท.
และเจาหนาที่ ป.ป.ท. เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงาน ป.ป.ท. เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ชั้นผูใหญ และเจาหนาที่ ป.ป.ท. เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในการดําเนินการไต
สวนขอเท็จจริง ใหโดยใหมีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชนเดียวกับ
พนักงานสอบสวนดวย เวนแตอํานาจในการจับและคุมขัง ใหแจงพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจเปนผูดําเนินการ (มาตรา 60)
3.1.2 อํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจดังตอไปนี้ (มาตรา 18)
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(1) มี หนั งสื อสอบถามหรื อเรี ยกให สถาบั นการเงิ น ส วนราชการ องค กรหรื อ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาเพื่อใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปน
หนังสือ หรือสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อไตสวนหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) มี หนังสือสอบถามหรื อเรี ยกบุ คคลใดๆ มาเพื่ อให ถอยคํ า ส งคําชี้แจงเป น
หนังสือ หรือสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อไตสวนหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(3) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานที่
ทําการหรือสถานทีอ่ ื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและ
พระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด
เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหาก
ยังดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ
(4) ขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐใหความชวยเหลือ
สนั บสนุ นหรื อเข าร วมปฏิ บัติ หน าที่ ได ตามความเหมาะสม โดยให หน วยงานของรั ฐหรื อ
เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐปฏิบัติการตามที่ขอไดตามสมควรแกกรณี
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายใหอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่
ป.ป.ท. ดําเนินการแทนได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ป.ป.ท. กําหนด
3.1.3 อํานาจพิเศษของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริ ต
พ.ศ. 2551
ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2551 ใหอํานาจแกฝายบริหาร ดังนี้
1. หนั งสื อสอบถาม หรื อเรี ยกให สถาบั นการเงิ น ส วนราชการ องค กรหรื อ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ สงเจาหนาที่มาชี้แจง หรือสงเอกสาร รวมทั้งเรียกบุคคลมา
ใหถอยคํา สงคําชี้แจง หรือเอกสารเพื่อประกอบการไตสวนหรือพิจารณาได (มาตรา 18 (1) (2))
2. มีอํานาจขอใหศาลออกหมายคน (มาตรา 18 (3))
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3. ขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ ใหความชวยเหลือ
หรือสนับสนุนหรือเขารวมปฏิบัติงาน (มาตรา 18 (4))
4. แจงใหหนวยงานใดจัดใหกรรมการหรืออนุกรรมการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับผู
กลาวหาหรือบุคคลอื่น ที่มีเหตุเกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาได เพื่อประโยชนในการไตสวนและ
การพิจารณา (มาตรา 19)
3.2 สาระสําคัญของหลักกฎหมายการปองกันและปราบปรามทุจริต
3.2.1 การไตสวนขอเท็จจริง
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงเรื่องกลาวหาที่รับไวดังตอไปนี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการตอไป (มาตรา 25) ไดแก
(1) เรื่ อ งกล า วหาบุ คคลซึ่ ง มิ ใ ช เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ แต อ ยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
(2) เรื่องกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา
กระทําความผิดรวมกับบุคคลซึ่งมิใชเจาหนาที่ของรัฐ แตเปนบุคคลซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
(3) เรื่องกลาวหาทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
ในกรณี เ รื่ อ งกล าวหาตาม (3) ถ าคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได ดํ า เนิ นการไต สวน
ขอเท็จจริงไวแลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงนั้นวาเปนสํานวน
การไต ส วนข อเท็ จจริ งตามพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว า ด วยการป อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตหรือจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงใหมก็ได
สวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไมรับหรือพิจารณา (มาตรา 26)ไดแก
(1) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไวพิจารณาหรือไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว
(2) เรื่ อ งที่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได วิ นิ จฉั ย เสร็ จเด็ ด ขาดแล ว และไม มี
พยานหลักฐานใหมซึ่งเปนสาระสําคัญแหงคดี
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(3) เรื่องที่ผูถูกกลาวหาถูกฟองเปนคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับ
ฟองหรือพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลวโดยไมมีการถอนฟองหรือทิ้งฟอง หรือเปน
กรณีที่ศาลยังไมไดวินิจฉัยในเนื้อหาแหงคดี
(4) เรื่องที่ผูถูกกลาวหาพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐกอนถูกกลาวหาเกิน
กวาหาป
เรื่องที่มีลักษณะตอไปนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจจะไมรับหรือสั่งจําหนาย (มาตรา
27) ไดแก
(1) เรื่องที่ไมระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติการณแหงการกระทําที่ชัดเจน
เพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได
(2) เรื่องที่ลวงเลยมาแลวเกิน 5 ปนับแตวันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกลาวหาและ
เปนเรื่องที่ไมอาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได
(3) เรื่ องที่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็ นวาไม ใช เปนการกระทํ าผิ ดวิ นัยอย าง
รายแรง
(4) เรื่องที่องคกรบริหารงานบุคคลหรือหนวยงานของรัฐกําลังพิจารณาอยูหรือ
ไดพิจารณาเปนที่ยุติแลว และไมมีเหตุแสดงใหเห็นวาการพิจารณานั้นไมชอบ
เรื่ องที่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม รั บหรื อสั่ งจํ า หน ายตาม (1) (2) หรื อ (3) ถ า
คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเห็นสมควรใหแจงผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูถูก
กลาวหาดําเนินการตามอํานาจหนาทีโ่ ดยเร็วและแจงผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ท
ทราบ (มาตรา 28)
คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายใหเลขาธิการเปนผูพิจารณารับหรือไมรบั เรือ่ งใด
ไวพิจารณาตามมาตรา 26 หรือมาตรา 27 แลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด (มาตรา 29)
ในกรณี ที่มีการรองทุ กขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพราะการกระทําการ
ทุจริตของเจาหนาที่ภาครัฐ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ภายใน 30
วันนับแตวันที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป และเพื่อ
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ประโยชนในการดําเนินการขางตน ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษและ
หนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของทําความตกลงกับสํานักงาน โดยกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ตางๆ รวมถึ งการจัดทํ าสํานวนการสอบสวน การควบคุ มตั ว การปล อยชั่ วคราว และการ
ดําเนินการอื่นๆ เพื่อถือปฏิบัติรวมกัน (มาตรา 30)
3.2.2 หลักประกันความเปนกลางและเปนธรรม
1. หามแตงตั้งบุคคลเปนอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. ในการ
ไตสวนขอเท็จจริง (มาตรา 35) ในกรณีสาเหตุดังตอไปนี้
(1) รูเห็นเหตุการณหรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา เวน
แตในฐานะอื่นที่มิใชในฐานะพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. มากอน
(2) มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
(4) เปนผูกลาวหา หรือผูถูกกลาวหา หรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดานหรือ
พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
(5) มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติ หรือเปนหุนสวน หรือมีผลประโยชน
รวมกันหรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
ผูมีสวนไดเสียจะคัดคานอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. ซึ่งมี
เหตุตาม (1) - (5) นี้ก็ได โดยยื่นคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ท. และใหคณะกรรมการ ป.ป.ท.
วินิจฉั ยโดยพลั น ในระหว างที่ รอการวิ นิ จฉั ยของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให อนุ กรรมการ
พนักงาน ป.ป.ท.หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. ซึ่งถูกคัดคานระงับการปฏิบัติหนาที่ไวพลางกอน
2. ในการไตสวนขอเท็จจริง ใหแจงขอกลาวหาแกผูถูกกลาวหาทราบและกําหนดและ
ผูถูกกลาวหาจะมาชี้แจงขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนําพยานบุคคลมาใหถอยคํา
ประกอบการชี้แจง (มาตรา 36) และในการชี้แจงขอกลาวหาและการใหถอยคํา ผูถูกกลาวหามี
สิทธินําทนายความหรือผูที่ผูถูกกลาวหาไววางใจเขาฟงการชี้แจงหรือใหถอยคําของตนได
3. กอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มี มติวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทํ าการทุ จริตใน
ภาครัฐ ถาคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวา การที่เจาหนาที่ของรัฐผูถ ูกกลาวหายังอยูในตําแหนง
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หนาที่ตอไป จะเปนอุปสรรคตอการไตสวนขอเท็จจริง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงเรื่องให
ผูบังคับบั ญชาของผูถู กกลาวหาดําเนินการสั่งพั กราชการ พักงานหรื อให พนจากตําแหน ง
หนาที่ แลวแตกรณีตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรือขอบังคับว าดวยการบริหารงานบุคคลที่ใช
บังคับแกเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหานั้น
หากผูบังคับบั ญชาของเจ าหน าที่ของรั ฐนั้ นไม เห็ นดวยกับมติของคณะกรรมการ
ป.ป.ท. ตามขางตนสามารถเสนอเรื่องตอนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเพื่อพิจารณา
เมื่อนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยประการใด ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยนั้น
ในกรณีที่ผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมมีมูล
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. แจงใหผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต วั นที่ มีมติ และให ผู บังคั บบั ญชาดํ าเนิ นการสั่ งใหเจ าหน าที่ ของรั ฐผู นั้นกลั บเข ารั บ
ราชการหรือกลับเขาทํางานตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่ใชบังคับแกเจาหนาที่ของรัฐ
ผูนั้น (มาตรา 37)
4. หามมิใหกรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. กระทํา
การใดๆ อันเปนการลอลวงหรือขูเข็ญ หรือใหสัญญากับผูถูกกลาวหาหรือพยาน เพื่อจูงใจใหผู
นั้นใหถอยคําใดๆ ในเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริงถอยคําใดที่ไดมาโดยฝาฝนนี้ไมอาจรับฟงเปน
พยานหลักฐานได (มาตรา 38)
5. เมื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลว ใหจัดทําสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง
เสนอตอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนดเพื่อประโยชน
แหงความเปนธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสั่งใหมีการไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมหรือตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อไตสวนขอเท็จจริงใหมก็ได (มาตรา 39)
6. ผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา 41 จะใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการกําหนด
โทษของผู บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรื อข อบั งคั บว าด วยการบริหารงานบุ คคล
สําหรับผูถูกกลาวหานั้นๆ ก็ได ทั้งนี้ ตองใชสิทธิดังกลาวภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับทราบ
คําสั่งดังกลาว (มาตรา 44)
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3.3 การถอดถอนผูบริหาร
ในสวนนี้ ผูเขียนไดนําเสนอการถอดถอนในสองลักษณะคือ กรณีมีมูลความผิดทาง
วินัย และกรณีการร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติมีรายละเอียด ดังนี้
3.3.1 กรณีมีมูลความผิดทางวินัย
กรณี มีมติ ว าเจ าหน าที่ ของรั ฐผู ใดกระทํ าการทุ จริ ตในภาครั ฐ และเป นกรณี มีมูล
ความผิดทางวินยั ใหประธานกรรมการป.ป.ท.สงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็น
ไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาผูนั้น เพื่อพิจารณาโทษทาง
วินัยตามฐานความผิ ดที่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได มีมติ โดยไม ต องแต งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวารายงาน เอกสาร และ
ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป นสํานวนการสอบสวนทางวิ นัยของคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย ตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรือขอบังคั บวาดวยการบริหารงานบุ คคลของผูถู ก
กล าวหานั้ นๆ แล วแตกรณี สํ าหรั บผู ถูกกล าวหาซึ่ งไม มีกฎหมาย ระเบี ยบ หรื อขอบั งคั บ
เกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวาผูถูกกลาวหาดังกลาวไดกระทําผิดในเรื่องที่
ถู กกล าวหา ให ประธานกรรมการส งรายงานและเอกสารที่ มีอยู พร อมทั้ งความเห็ นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ตอไป (มาตรา 40)
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายใน30 วันเมื่อไดรับ
รายงานและใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสงสําเนาคําสั่งลงโทษดังกลาวไป
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดออกคําสั่ง (มาตรา 41) และผูใด
ละเลยไมดําเนินการตามมาตรา 41 ใหถือวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูนั้น
กระทําความผิดวินัยหรือกฎหมายตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลของผูถูกกลาวหานั้นๆ (มาตรา 42)
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาไมดําเนินการทางวินัยตามมาตรา 41 หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาตามมาตรา 41 ไม
ถูกตองหรือไมเหมาะสมใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และให
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการตามที่เห็นสมควรหรือในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะ
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สงเรื่องใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
หรือคณะกรรมการอื่นซึ่งมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี พิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อใหมีการดําเนินการที่ถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได (มาตรา 43)
ในกรณีที่การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา 40 เปนความผิดทางอาญาดวย
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงเรื่องพรอมทั้งสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง รายงาน เอกสารและ
ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหพนั กงานอัยการดําเนิ นคดีตอไป โดยให ถือวาการ
ดําเนินการและสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนการสอบสวนและ
สํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน
กรณี ที่ พนั กงานอั ยการมี ความเห็ นว า ข อ เท็ จจริ ง รายงาน เอกสาร หรื อความเห็ นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ไดรับยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได ใหพนักงานอัยการแจงให
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบเพื่อไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติม โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นให
ครบถวน ในกรณีจําเปนคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะรวมกับอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานรวมกัน
เพื่อไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได (มาตรา 45)
ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรสั่งไมฟอง แตคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติยืนยันให
ฟองใหสงเรื่องใหอัยการสูงสุดวินิจฉัย คําวินิจฉัยของอัยการสูงสุดใหเปนที่สุด
3.3.2 กรณีการร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ในการไตสวนขอเท็จจริง ถาคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นควรตรวจสอบทรัพยสินและ
หนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหา และเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไวตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ขอความรวมมือจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหสงบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ยนื่ ไว
มาใหตรวจสอบได แตถาเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหามิไดเปนผูที่ตองยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไวต อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. มี
อํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส
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และบุ ตรที่ ยั งไม บรรลุ นิ ติ ภาวะต อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามรายการและภายในเวลาที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนดได
ในการไตสวนนี้ หากมี เหตุ อั นควรสงสั ยว าเจ าหนาที่ ของรั ฐผู ถู กกล าวหาร่ํ ารวย
ผิดปกติหรื อมีทรัพย สินเพิ่มขึ้ นผิดปกติ ใหส งเรื่องทั้งหมดพรอมทั้งสํานวนการไตสวนและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป ใน
กรณีเชนนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือเอาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
ป.ป.ท. เปนสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจะไตสวนขอเท็จจริง
เพิ่มเติมดวยหรือไมก็ได
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนแลวเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นมิไดร่ํารวย
ผิดปกติหรือมิไดมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ แตมีกรณีตองดําเนินการเกี่ยวกับการทุจริตใน
ภาครัฐคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสงเรื่องคืนใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ หรือจะไตสวนและชี้มูลตามอํานาจหนาที่ของตนตอไปก็ได (มาตรา 48)
หากปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหาไดอนุมัติ อนุญาตออกเอกสารสิทธิ ให
สิทธิประโยชนหรือการสั่งการใดๆ แกบุคคลใดโดยมิชอบ หรืออาจเปนเหตุใหเสียหายแกทาง
ราชการ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. แจงใหหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการสั่ง
ยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุมัติ อนุญาต ออกเอกสารสิทธิ ใหสิทธิประโยชน หรือการสัง่ การใดๆ
นั้น ตอไปดวย (มาตรา 49)
เจาหนาที่ของรั ฐผู ที่ถูกกล าวหาว ากระทํ าการทุจริตในภาครัฐ และคณะกรรมการ
ป.ป.ท. มีมติรับไวพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ แมภายหลังเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นจะพนจาก
การเปนเจาหนาที่ของรัฐไปแลวดวยเหตุอื่นไมเกิน 5 ป นอกจากตาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีอํ านาจดําเนิ นการตอไปได แต ตองดํ าเนินการให แล วเสร็ จภายใน 2 ป นับแต วันที่ผู ถู ก
กลาวหานั้นพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือวันที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนั้น ใน
กรณี ที่ มีการกล าวหา เมื่ อเจ าหน าที่ ของรั ฐผู นั้นพ นจากตํ าแหน ง แล วแต กรณี ในกรณี ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวา ผูถูกกลาวหากระทําการทุจริตในภาครัฐ ใหผูบังคับบัญชาหรือผู
มีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปได เสมือนวาผูนั้นยัง
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เปนเจาหนาที่ของรัฐ และในกรณีที่การกระทําความผิดดังกลาวเปนความผิดทางอาญาดวย ให
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดําเนินการตามมาตรา 45 (มาตรา 50)

แผนภาพ 8.1 ขั้นตอนการยึดทรัพยที่เพิ่มปกติใหตกเปนของแผนดิน
ที่มา สํานักปราบปรามการทุ จริต 1 ศูนยอํานวยการและประสานงานเครือขายปองกันการทุ จริ ต
แหงชาติ (ศอ.ปปช.). กระทรวงสาธารณสุข การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ของรัฐ

จากแผนภาพ 8.1 ความผิดที่ ป.ป.ช. ดําเนิ นการได แก การทุจริตตอหน าที่ การ
กระทํ าความผิ ดตอตํ าแหนงหนาที่ราชการ การกระทํ าความผิดต อตํ าแหน งหน าที่ ในการ
ยุติธรรม การร่ํารวยผิดปกติ หรือการมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นหรือลดลงผิดปกติ และความผิดตาม
พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
ใหประธานกรรมการสงเรือ่ งใหอัยการสูงสุดยื่นคํารอง ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
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กรณีนี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้น โดยมีผูแทนจาก
แตละฝายจํานวนฝายละเทากันเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงให
อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือ
ศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
ต อ ไป ในกรณี ที่ ค ณะทํ า งานดั ง กล า วไม อ าจหาข อ ยุ ติ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น คดี ได ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ ยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง หรือศาลซึ่ งมีเขตอํานาจพิ จารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณี เพื่อขอใหศาลสั่งให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
ในคดีที่รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ใหผูถูกกลาวหามีภาระการพิสูจนที่
ตองแสดงใหศาล เห็นวาทรัพยสินดังกลาวมิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ
การโอนหรื อการกระทําใด ๆ เกี่ยวกั บทรั พย สินของเจาหน าที่ของรัฐที่ไดกระทํ า
หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ของผูถูกกลาวหา มีคําขอโดยทําเปนคํารอง ศาลมีอํานาจสั่งเพิก ถอนการโอนหรือระงับการ
กระทํานั้น ๆ ได เวนแตผูรับโอนหรือผูรับประโยชนจะแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาตนไดรับ
โอนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน
คดีนี้มีอายุความบังคับคดีเอาแกทรัพยสิน 10 ป หากศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินของผูถกู
กลาวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติตกเปน
ของแผนดิน แตไมสามารถบังคับคดีเอาแกทรัพยสินเหลานั้นไดทงั้ หมดหรือได แตบางสวน ให
บังคับคดีเอาแกทรัพยสินอื่นของผูถูกกลาวหาไดภายในอายุความ 10 ป แตตองไมเกินมูลคา
ของทรัพยสินที่ศาลสั่งใหตกเปนของแผนดิน
- ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มิใชขาราชการการเมือง ขาราชการ
ตุลาการ และอัยการสูงสุด ใหประธานกรรมการสงเรื่องใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลซึ่งมี
เขตอํานาจพิจารณาพิ พากษาคดีเพื่อขอใหศาลสั่ งใหทรั พย สินตกเปนของแผนดิน และให
ประธานกรรมการแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาสั่งลงโทษ
ไลออกหรือปลดออก โดยใหถือวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ และกรณีนี้ใหนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
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แผนภาพ 8.2ขั้นตอนการดําเนินการของ ป.ป.ช.
ที่มา สํานักปราบปรามการทุ จริต 1 ศูนยอํานวยการและประสานงานเครือขายปองกันการทุ จริ ต
แหงชาติ (ศอ.ปปช.). กระทรวงสาธารณสุข การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ของรัฐ

สรุป การแบงอํานาจระหวางคณะกรรมการทั้งสอง กลาวคือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจหนาที่รับเรื่องรองเรียนเพื่อดําเนินการไตสวนและวินิจฉัยผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่ง
ดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองขึ้นไป รวมทั้งดําเนินการกับผูที่รวมกระทําความผิดกับผู
ดํารงตําแหนงดังกลาว สวนคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจหนาที่รับเรื่องรองเรียนกลาวหา
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ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต่ํากวาผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต่ํากวา
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาลงมา ซึ่งกระทําการทุจริตในภาครัฐ

คําถามเชิงอภิปราย
1. เหตุใดฝายปกครองจึงตองรับผิดทางอาญา มีแนวคิดอยางไรในการสนับสนุน
2. องคประกอบของกฎหมายอาญาที่สาํ คัญที่ผูบริหารตองรับผิด ไดแกอะไรบาง
3. การปฏิบัตหิ นาทีโ่ ดยมิชอบหรือโดยทุจริต แตกตางจากการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาทีโ่ ดยทุจริตอยางไร
4. ในงานสาธารณสุข ผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง หมายถึงผูใดบาง
5. เหตุใดจึงตองมีการปองกันและปราบปรามทุจริตในหนวยงานของรัฐ
6. กลไกและอํานาจของการปองกันและปราบปรามทุจริตในหนวยงานของรัฐมีอะไรบาง
7. ทําไมจึงตองมีการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สนิ ของผูบริหาร
8. ภาคประชาชนจะเขามามีสว นรวมในการปองกันและปราบปรามทุจริตในหนวยงาน
ของรัฐไดหรือไม อยางไร
9. เหตุใดจึงตองมีการตรวจสอบเจาหนาทีข่ องรัฐและผูด ํารงตําแหนงทางการเมืองใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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บทที่ 9
กระบวนและวิธีการรางกฎหมาย
1. แนวคิดและกระบวนการรางกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงของสังคมทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎหมาย
เปนเรื่องผูกพันอยูกับสั งคม หากทุกคนในสังคมยอมรับที่จะปฏิบัติตาม เพื่อประโยชนของ
สวนรวมหรือใหเกิดความสงบเรียบรอย
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรางกฎหมาย
ร างกฎหมายที่ ดี จะช วยให การบริ หารราชการแผ นดิ นมี ประสิ ทธิ ภาพ การร า ง
กฎหมายจึงเปนการนําแนวคิดและนโยบายของผูมีอํานาจออกกฎหมายซึ่งอาจชัดเจนสมบูรณ
แลว แตบางครั้งก็กวาง คิดยังไมจบ ขัดแยงกันในตัว หรือแมแตผูมอบนโยบายไมไดสั่งใน
รายละเอี ยดออกมาให ชัดเจนไปเขี ยนต อด วยภาษาซึ่ งเป นสั ญลั กษณ ให ชัดเจน (clear)
กะทัดรัด (concise) มีตรรกะ (logical) สอดคลองกัน (consistent) ใชไดรวมทั้งจะตองสื่อสารให
เกิดการกระทําอันเปนประโยชนตอสังคม (Martineau 1991)
การรางกฎหมายนอกจากตองอาศัยความรูทางกฎหมายอันเปนสาระของกฎหมายนั้น
แลว ยังตองใชความรูจ ากหลักกฎหมายทั่วไป หลักนิติธรรม และผูรางกฎหมายยังตองเปนผูที่
มีความรูความชํานาญและประสบการณในการวางโครงสรางกฎหมาย การรางกฎหมายจึงเปน
ทั้งศาสตรและศิลป (Bakshi 1985)
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1.2 ความจําเปนในการรางกฎหมาย
งานรางกฎหมายมีความยุงยาก และมี หลักเกณฑในการยกรางกฎหมาย การราง
กฎหมายจึงเปนศาสตรแขนงหนึ่ง ขณะเดียวกันการลงมือปฏิบัติจริงจัง ตองนํ าความรูและ
ภาษามาใชออกแบบและดัดแปลงใหเกิดผล
ดวยเหตุที่กฎหมายเปนเครื่องมือของฝายบริหารในการบริหารประเทศ การยกราง
กฎหมายจึงตองมีเปาหมายที่ชัดเจน กลาวคือ
- ตองมีกรอบนโยบายที่ชัดเจน
- มีแผนพัฒนาดานกฎหมายที่ชัดเจน
- ขั้นตอนตรากฎหมาย
- บุคลากรดานกฎหมายมีประสิทธิภาพ
- คํานึงถึงประโยชนตอสังคมประเทศชาติ
การยกร างกฎหมายจะต องตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย โดยมี บท
ตรวจสอบ 10 ประการ ที่เปนคําถามที่ผูยกร างกฎหมายตองตอบในการเสนอและพิจารณา
กฎหมาย (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550) ดังนี้
(1) วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ
- วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจนั้นคืออะไร
- มีความจําเปนตองทําภารกิจนั้นเพียงใด
- เพื่อแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด
- มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร
- มีทางเลือกอื่นที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคเดียวกันหรือไม
- ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด
(2) ใครควรเปนผูทําภารกิจ
- รัฐควรทําเองหรือควรใหภาคเอกชนเปนผูท ํา ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการคุมครอง
ประชาชน ประสิทธิภาพ ตนทุนและความคลองตัว
- ถารัฐควรทํา ควรใหองคการรัฐสวนใดทํา
(3) ความจําเปนในการตรากฎหมาย
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-

ถ าจํ าเป นต องมี กฎหมายกฎหมายนั้ นควรเป น กฎหมายระดั บชาติ หรื อ
กฎหมายระดับทองถิ่นถาไมตรากฎหมายจะกอใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติ
ภารกิจอยางไร
- ถาควรเปนกฎหมายระดับชาติจําเปนตองใชบังคับพรอมกันทั่วประเทศหรือ
ใชเปนทองที่หรือเพียงบางทองที่เทาที่ไมขัดตอรัฐธรรมนูญ หรือจะกําหนด
อายุของกฎหมายไวดวยไดหรือไม
- กฎหมายที่จะตราขึ้นควรใชระบบควบคุม ระบบกํากับหรือระบบสงเสริม
- สภาพบั งคับของกฎหมายควรกําหนดเปนโทษทางอาญาหรื อมาตรการ
บังคับทางปกครอง
(4) ความซ้ําซอนของกฎหมาย
- ในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันนี้มีกฎหมายอื่นบัญญัติไวแลวหรือไม
หากมีจะสมควรแกไขปรับปรุงกฎหมายดังกลาวใหครอบคลุมถึงภารกิจที่จะ
ทําหรือสมควรมีกฎหมายขึ้นใหม
(5) ภาระตอบุคคลและความคุมคา
- กฎหมายที่จะตราขึ้นนั้นอาจสรางภาระหนาที่แกใครบาง
- สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด
- เมื่อคํานึงถึงงบประมาณที่ตองใช ภาระหนาที่ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและ
การที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนที่จะไดรับ
แลวจะคุมคาหรือไม
(6) ความพรอมของรัฐ
- รัฐมีความพรอมในดานกําลังคน กําลังเงิน ความรูที่จะบังคับการใหเปนไป
ตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
- มีวิ ธีการอย างไรที่ จะทํ าให ผูที่ จะต องถู กกฎหมายบั งคั บมีความเข าใจ มี
ความพรอมและปฏิบัติตามกฎหมาย
(7) หนวยงานที่รับผิดชอบ
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-

มีหน วยงานอื่ นใดที่ ปฏิบัติ ภารกิ จซ้ํ าซ อนหรือใกลเคี ยงกันหรื อไม ถ ามี
สมควรยุบหนวยงานนั้นหรือควรปรับเปลี่ยนอยางไรหรือไม
(8) วิธีการทํางานและการตรวจสอบ
- ในการกํ าหนดวิธี การทํ างานได กําหนดให สอดคล องกั บหลั กการบริ หาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือไม
- มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจ และกระบวนการที่ ทําใหเกิดความ
รวดเร็ว ไมซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพอยางไรบาง
(9) อํานาจในการตราอนุบัญญัติ
- ไดกําหนดกรอบหรือมาตรการปองกันมิใหมีการตราอนุบัญญัติที่เปนการ
ขยายอํานาจเจาหนาที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแกบุคคลเกินสมควรไวหรือไม
เพียงใด
(10) การรับฟงความคิดเห็น
- ในการยกรางกฎหมายไดเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายแสดงความคิดเห็น
แลวหรือไม
- ขอคัดคานของผูเกี่ยวของมีประการใด
1.3 บทบาทของผูยกรางกฎหมาย
บทบาทของผูยกรางกฎหมายจึงมีความสําคัญ คุณสมบัติพื้นฐานของผูรางกฎหมาย
(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550) ดังนี้
(1) ต องมีวิ สั ยทัศน สามารถเล็ งเห็ นปญหาและการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมทั้ ง
ภายในและตางประเทศ
(2) มีความรูพื้นฐานของงานรางกฎหมาย ทราบวัตถุประสงคของกฎหมาย โดย
สามารถสื่อความหมายของกฎเกณฑหรือกติกานั้นใหคนอื่นเขาใจตรงตามที่ตองการ โดยอยาง
นอยจะตองคํานึงถึงบุคคลที่เกี่ยวของ 3 กลุม คือ กลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากกฎหมาย
กลุมที่มีบทบาทใหคําแนะนําหรือมีสวนเกี่ยวของทางออมกับกฎหมาย และกลุมผูนํากฎหมาย
ไปบังคับใช เชน เจาหนาที่รัฐ ตํารวจ อัยการ และศาล
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(3) มีความอดทนในการเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะความชํานาญในการรางกฎหมาย
(4) สามารถทราบปญหาของสังคมในขณะนั้นเปนอยางดีวาปญหาพื้นฐานเกิดขึ้น
จากสาเหตุอะไร เกี่ยวของกับเรื่องใดบาง และแนวทางแกไขปญหานั้นจะกระทําอยางไร
(5) ตองรูกระบวนการออกกฎหมายของประเทศ ลักษณะกฎหมายที่เหมาะสมจะ
นํามาใชเปนรูปแบบเพื่อแกไขปญหานั้น
(6) ตองรูกฎหมายทุกลักษณะที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดขึ้นวาจะมีกฎหมายใด
นํามาใชบังคับได หรือจะทําใหกฎหมายมีความสมบูรณขึ้นไดอยางไร
(7) ตองรูจักการออกแบบกลไกที่จะนํ ามาใชแกไขปญหา ทั้งในแงการกําหนด
หลักเกณฑการปฏิบัติ และการจัดองคกรบังคับตามกฎหมาย
(8) ตองรูจักนํากลไกตาง ๆ มาเขียนเปนกฎหมายที่จะทําใหผูใชกฎหมายเขาใจได
งายมีการปฏิบัติถูกตองตามวัตถุประสงคในการตรากฎหมาย
2. หลักการยกรางกฎหมายเบื้องตน
หลักการยกรางกฎหมายมีหลักการทีจ่ ะตองพิจารณาตั้งแตผทู ี่เกี่ยวของกับการยกราง
กรณีสวนราชการอื่น รวมไปถึงขั้นตอนการรางกฎหมาย (bill drafting process) ดังนี้
2.1 ผูเกี่ยวของกับยกรางกฎหมาย
ผูรางกฎหมายควรทําความเขาใจขั้นตอนการรางกฎหมาย เนื่องจากในแตละขั้นตอน
จะมีตัวแทนของผูใชกฎหมายที่จะตรวจสอบหลักการและความเขาใจ ซึ่งผูพิจารณาแตละขั้นจะ
มีมุมมองที่ตางกัน ดังนี้
ขั้นตอนการพิจารณาที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น พิจารณาในเชิงเทคนิค
และกลไกการบังคับใชกฎหมาย
สวนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาในฐานะตัวแทนประชาชนผูที่จะตองมี
ภาระหรือมีสิทธิตามกฎหมาย และกลั่นกรองกฎหมาย
ทั้งนี้ ไมวาการรางกฎหมายจะอยูในขั้นตอนใดก็ตาม ผูรางกฎหมายตองพรอมแกไข
เสมอ กรณีของประเทศไทย การพิจารณาโดยคณะกรรมการกลั่นกรองตางๆ ไมวาจะเปนสภา
ผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา ก็จะดึงผูยกรางกฎหมายเขาไปเกี่ยวของดวยทั้งสิ้น ผูรางกฎหมาย
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จึงตองพรอมชี้แจงในสิ่งที่ถูก และชี้แจงในสิ่งที่ผิดหลักกฎหมายดวย (ธรรมนิตย สุมันตกุล
2548)
2.1.1 กรณีของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
เมื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความประสงคตองการรางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องตางๆ
อาทิเชน เรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี ฯลฯ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะมา
ติดตอสํานั กกฎหมาย ซึ่งมีนิติ กรปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการแกสมาชิกฯ นิติกรผูยกราง
กฎหมายจะชวยใหรางกฎหมาย ซึ่งตามปกติงานยกรางกฎหมายจะปฏิบัติงานกันเปนกลุมเพื่อ
ความรอบคอบในการยกราง ในขั้นตอนนี้นิติกรผูยกรางจะตองนําเอาประเด็นที่จะยกรางมา
ศึกษาทําความเขาใจจากกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ เชน ศึกษาจากกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน
หรือกฎหมายเกาของไทย โดยจะตองศึกษาถึงประวัติความเปนมาของกฎหมายแตละฉบับดวย
เพื่อใหทราบถึงเจตนารมณ และเนื้อหาของกฎหมายแตละมาตราในกฎหมาย และแตละฉบับ
รวมทั้งจะตองศึกษาเทียบเคียงกับกฎหมายของตางประเทศในประเด็นตางๆ ที่จะยกรางฯนั้น
ดวย นิติกรผูยกรางตองคํานึงถึงความแตกตางทางสังคมและความเหมาะสมในการนํามาปรับ
ใชกับสังคมไทยดวย ขั้นตอนนี้ผูยกรางจะตองคํานึงถึงผลกระทบของกฎหมายที่อาจเกิดกับ
การบริหารราชการ หรือตอประชาชนหรือสังคม
2.1.2 กรณีของสวนราชการอื่น
เมื่ อ ข า ราชการหรื อ คณะกรรมการได ย กร า งกฎหมายขึ้ นสํ า เร็ จแล ว และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงซึ่งจะเปนผูรักษาการตามรางกฎหมายนั้นเห็นชอบดวย ก็จะไดเสนอ
ไปใหคณะรัฐมนตรีเพื่อรับหลักการแลว และตอมาไดสงมาใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอี กที คณะกรรมการกฤษฎีกานี้ จําแนกเป นกรรมการรางกฎหมายของกองต างๆ
สามารถปรับแกไขรางกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีลงมติรับหลักการ กรรมการรางกฎหมายตางๆ
ยอมแกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายนั้นไดตามที่เห็นสมควร แตไมมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมใหผิดไป
จากหลั กการของรางพระราชบั ญญั ตินั้นๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีรั บหลั กการไปแลว นอกจากนี้
นายกรัฐมนตรียงั ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของนายกรัฐมนตรีขึ้นอีกคณะหนึ่ง ซึ่งทํา
หนาที่คลายคลึงกับคณะกรรมการกฤษฎีกา นัยวาเปนคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
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มอบหมายใหพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล (หยุด แสงอุทัย
2542 )
ในขั้นตอนนี้ ผูยกรางจะตองนําเอาประเด็ นที่จะยกร างดั งกลาวมาศึกษา เพื่ อ
ตรวจสอบอยางรอบคอบในการอุดชองโหวของการยกรางฯ เพื่อใหรางกฎหมายมีความทันสมัย
เหมาะกับการปฏิบัติในสภาพสังคมจริงๆดวย
2.1.3 กรณีการใชสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน
ตามหลั กการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รั ฐสภาเปนสถาบั นที่มีบทบาท
อํานาจหน าที่พิจารณา และใหความเห็ นชอบรางกฎหมาย เพื่ อบังคับใชในสั งคม หรื อเป น
องคกรนิติบัญญัติ ตามทฤษฎีแบงแยกอํานาจอธิปไตย แตการแสดงบทบาทอํานาจหนาที่ของ
รัฐสภามีขอจํากัดและอาจไมสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดครบทุกกลุม
ทุกคน ดังนั้น การกําหนดใหประชาชนมีสิทธิเขาชื่อเสนอรางกฎหมายที่เห็นวาจําเปนและ
เกี่ยวของกับกลุมตนไดนั้น จึงเปนการใหสิทธิประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองตาม
หลักการของ “ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” (participatory democracy) อันจะชวยในการอุด
ชองหรือเปนสวนเสริมให “ประชาธิปไตยทางผูแทน” (representative democracy) นั้นสมบูรณ
ยิ่งขึ้นสิทธิในการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายของประชาชน ไดรับการรับรองเปนครั้งแรก โดย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 และเมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ก็ยังคงรับรองยืนยันสิทธิในการมีสวนรวมเขาชื่อเสนอกฎหมายไว ในมาตรา 163
จากป พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบัน พบวาประชาชนตื่นตัวและรวมตัวกันเขาชื่อเสนอราง
กฎหมายจํ านวนมากถึง 16 ฉบั บ โดยที่เปนการเสนอจากผู มีสิทธิเลือกตั้ง 50,000 คน ต อ
ประธานสภาผูแทนราษฎร โดยตรง 10 ฉบับ และผูริเริ่มเขาชื่อยื่นคํารองตอประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง เพื่อดําเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเสนอกฎหมายอีก 6 ฉบับ แตการเขาชื่อเสนอ
รางกฎหมายส วนใหญมีป ญหาทางเทคนิ ค และปญหาจากความผิ ดพลาด บกพร องในทาง
ปฏิบัติจํานวนมาก คือ รายชื่อไมครบตามจํานวนที่กําหนด หรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน
สมบูรณ ทําใหตองจําหนายเรื่องออก รวมทั้งตองตกไปเพราะอายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุด มี
การยุบสภา หรือเปนรางกฎหมายทีไ่ มเขาหลักเกณฑ โดยสรุปแลวมีรา งกฎหมายเพียง 2 ฉบับ
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คือ รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... ที่
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา แตมีผลบังคับใชเพียงฉบับเดียว คือพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2550 สวนรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... นั้น แมไดรับความเห็นชอบ
จากสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตไมมีผลบังคับใช เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ชี้ขาดวา
ตราขึ้นโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ตาม การเสนอรางกฎหมาย ไมวา ผูเสนอจะเปนภาครัฐ ภาคประชาชนก็
ตาม จะมีกลุมคนกลุมหนึ่งที่ไมเห็นดวยตอรางกฎหมายนั้น กรณีตัวอยางดังนี้
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 58/2555
กรณี ฟ อ งว า ผู ฟ องคดี ทั้ งสามในฐานะผู ประกอบวิ ชาชี พเวชกรรมและในฐานะ
ประชาชนคนไทยอางวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิ อาจหลีกเลี่ ยงได จากการที่กระทรวงสาธารณสุขยกราง และสํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดรวมราง แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญและรับรองรางพระราชบัญญัติ
คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งวากระบวนการในการรางพระราชบัญญัติดังกลาวทั้งในระดับกระทรวง
สาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัตินั้น คําขอของผูฟองคดีดังกลาวเปนคําขอที่ศาลไม
อาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
2.2 ขั้นตอนการรางกฎหมาย
ขั้นตอนการรางกฎหมาย (bill drafting process)เริ่มจากการพิจารณาจาก "หลักการ"
ของกฎหมายแตละฉบับ เพื่อจะไดทราบเจตนารมณ รวมทั้งตองศึกษา "แบบ" ของกฎหมาย
และ “บรรทัดฐานของศาล” เพื่อใหการยกรางเปนไปโดยถูกตอง และสอดคลองกับกฎหมายที่มี
อยูเดิมดวย การรางกฎหมายมีขั้นตอน (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550) ดังนี้
1. ผูยกรางตองทําความเขาใจนโยบาย อะไรคือปญหาที่ผูกําหนดนโยบายตองการ
แกไข เปนกฎหมายเรงดวนหรือไม จะหาขอมูลเพิ่มเติมไดจากที่ใด มีสิ่งใดที่ผิดปกติที่ตองการ
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ใหเขียนในรางหรือไม ทําอยางไรจึงจะใหผูกําหนดนโยบายสามารถใชกฎหมายใหบรรลุผลไดผู
รางกฎหมายควรตองมีการหารือกับผูกําหนดนโยบายเพื่อที่จะใหเกิดความชัดเจนในกฎหมาย
ที่ตองการใหยกราง
2. ตรวจสอบวิ ธีการของกฎหมายที่ ใช อยูในขณะยกร าง การพิ จารณาโครงสร าง
กฎหมายตรรกะ ชองวางในรางการเขียนที่อาจซ้ําซอน และการขัดแยงกันของรางฯ
3. ศักดิ์ของกฎหมาย เชน เปนพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด
4. ลําดับของกฎหมาย เชนเปนฉบับแรก ฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงใหม
5. ความถูกตองตามแบบของกฎหมายแตละประเภท มีรูปแบบเชนใด
6. ตองเขาใจวัตถุประสงคของการรางฯ เพื่อจะไดยกรางไดตรงตามวัตถุประสงคเชน
เพื่อยกเลิกเพื่อจัดตั้งเพื่อสงเสริมเพื่อการใหความคุมครอง เปนตน รวมถึงความเหมาะสมใน
เรื่องของเวลาที่จะประกาศใชกฎหมายตามที่เปนจริงดวย
7. การกําหนดบทนิยามตางๆ สมควรมีหรือไม อยางไร
8. ความถูกตองครบถวนของเนื้อหาสาระของกฎหมายในประเด็นตางๆที่จะยกราง
การจัดเรียงลําดับมาตรา การกําหนดหมวดหมู และการขัดกันในแตละมาตราของกฎหมายหรือ
ขัดกับกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือไม โดยผูยกรางกฎหมายควรสวมบทบาทวา หากตนเองเปน
ผูปฏิบัติแลวจะมีปญหาในทางปฏิบัติหรือไม และจะมีวิธีแกไขอยางไร
9. การใชภาษาในกฎหมาย ถอยคําตามแบบของกฎหมาย การสะกดคํา การใชวรรค
ตอน แบบการใชตัวเลข ตัวหนังสือ รวมไปถึงการใชถอยคําสํานวนตางๆ มีความกลมกลืน
เหมาะสมกันหรือไม
10. ในบทที่เปนเนื้อหาสาระของกฎหมายจะตองศึกษาปญหาในขอกฎหมายที่จะเกิด
จากการบั งคั บใช และต องตรวจสอบว า มี ความขั ดแย ง ความซ้ํ าซ อน หรื อการบั ญญั ติ
กฎหมายที่ใหกฎหมายลูกมีอํานาจมากเกินกวากฎหมายแมบทหรือไมดวย
11. การใชบทเฉพาะกาลในการรักษาสิทธิตางๆ นั้น จําเปนตองมีหรือไม รวมถึงการ
รักษาการตามกฎหมายจะเปนอยางไร มีใครบาง หรือคํานึงถึงปญหาในทางปฏิบัติวากลไกใน
การบังคับใชนั้นสมบูรณ เหมาะสม สามารถบังคับใชไดสมความมุงหมายหรือไม
12. การแกไขปรับปรุงรางกฎหมายหลายรอบ
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ขั้นตอนขางนีผ้ ูรา งตองเปนผูท ี่สามารถวิเคราะหและอานดีและเกง ตองอานรางฯอยาง
เปนกลาง ไมควรถือความเขาใจของตนเปนหลัก พยายามพิจารณาวาหากเปนผูอื่นจะเขาใจ
อยางไร ซึ่งจะทําใหผู รางฯ รางกฎหมายที่ไมใชเปนร างกฎหมายที่ มาจากความเขาใจของ
ตนเอง ในการแกไขรางกฎหมายนั้น ใหตั้งคําถามวาชัดเจน หรือยังกํากวมหรือไม รางทั้งฉบับ
สอดคลองกันหรือยังรางทั้งฉบับสอดคลองกับกฎหมายอื่นแลวหรือไม (รางกฎหมายตองไมขัด
หรือแยง หรือสรางความสับสนใหกับกฎหมายอื่นที่ไมตองการใหยกเลิก) ที่สําคัญที่สุด ผูรางฯ
ตองตรวจสอบกับแบบคูมือความจําเปนในการตรากฎหมายไปพรอมๆ กันดวย
การทานตรวจสอบกฎหมายที่ ยกร างเสร็ จในภาพรวมขั้ นสุ ดท ายก อ นเสนอร า ง
กฎหมายโดยเฉพาะการใช ถ อยคํา / การใชวรรคตอน ผลกระทบกั บกฎหมายอื่ น (อาจมี
กฎหมายที่แกไขใหมอีก) การอางอิงตัวบทกฎหมายภายในรางกฎหมาย การกําหนดคํานิยาม /
คําที่มีความหมายเฉพาะ บทกําหนดโทษ การแบงหมวดหมูการใชตัวเลข
การใชถอยคําหรือขอความในกฎหมายตองสั้น กะทัดรัดและเขาใจงาย ภาษาที่ใชใน
การรางกฎหมายตองมีลักษณะเรียบงาย ไมฟุมเฟอย คงเสนคงวาในการใช ถอยคําสําหรั บ
ความหมายหนึ่งๆ ในกฎหมายฉบับเดียวกัน และเมื่อใดที่ตองการใหมีความหมายที่แตกตาง
กันก็ตองใชถอยคําที่แตกตางกัน
ถอยคําที่ใชในกฎหมายตองมีความหมายทุกถอยคํา และสามารถอธิบายไดวาเหตุใด
จึงเขียนถอยคํานี้และถือวาเมื่อใดที่กฎหมายใชภาษาไมเหมือนกันยอมตองแปลไมเหมือนกัน
และเมื่อไรที่ตองการใหแปลเหมือนกันก็ตองเขียนใหเหมือนกัน
ไมควรบัญญัติถอยคําซ้ําซอน ควรอางอิงกฎหมาย เชน กฎหมายที่มีอยูแลว/อนุโลม
และควรระวังการอางอิงบทลงโทษ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือขอความเดิม
รูหลักการตีความกฎหมาย เชน การใชถอยคําที่มีความหมายเฉพาะการใชคํา “อยาง
หนึ่งอยางใด” หรือ “อื่น ๆ” หรือ“อํานาจหนาที่”
การตีความเปนสิ่งจําเปนเพื่อนําขอกฎหมายไปปรับกับขอเท็จจริงแตมิใชตีความวา
ถอยคํานี้แปลวาอะไร
การเสนอตอคณะกรรมการตรวจรางฯ อีกครั้งหนึ่งจะชวยใหเกิดความรอบคอบ ในที่นี้
ผูตรวจจะพิ นิจพิ จารณาร างกฎหมาย ด วยทั ศนะที่ ต างออกไปซึ่ งจะทํ าให ร างกฎหมายมี
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คุณภาพขึ้น การตรวจพิจารณาที่ดจี ะชวยลดชองวางในกฎหมาย และใหคําแนะนําในการแกไข
เพื่อใหรางกฎหมายมีความชัดเจนและสอดคลองได ซึ่งการรับฟงคําแนะนํานี้ยังมีผลที่จะทําให
ผูยกรางฯสามารถที่จะปรับปรุงเทคนิคในการยกรางฯของตนใหดียิ่งขึ้นตอไปได
ขั้นตอนขางตนมิใชจะแยกจากกันอยางเด็ดขาด แตเปนกระบวนการที่ตอเนื่องการทํา
ความเข าใจนโยบายนั้ นเป นการค นหาเปาหมายของการมีกฎหมายว าผู มีอํ านาจกําหนด
นโยบายตองการอะไร ผูรางกฎหมายจึงมีหนาที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งอาจประสานงาน
กับผูกําหนดนโยบายโดยตรง หรือโดยสวนราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ขั้นตอนนี้อาจ
กระทําไปพร อมกับการวิ เคราะหปญหาที่เกี่ ยวของ ซึ่งไมใช เพียงข อเท็จจริงเทานั้น แตยั ง
รวมถึ งการวิ เคราะห ข อกฎหมาย ทั้ งในแนวตั้ ง คื อ ความสอดคล องกั บรั ฐธรรมนู ญ หลั ก
กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ และในแนวนอน คือ กฎหมายใกลเคี ยง รวมทั้ ง
บรรทัดฐานของการแปลความและตีความที่เคยมี
บทความเกี่ยวกับการรางกฎหมายที่ดสี ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดรวบรวมไว
ใน www.krisdika.go.th ซึ่ง ผูสนใจโปรดคนควาไดจากเว็บไซตดังกลาวได
3. การตรากฎหมาย
สําหรับความยากงายในการบัญญัติกฎหมายยอมขึ้นอยูกับชนิดและชั้นหรือศักดิ์แหง
กฎหมายที่จะบัญญัติ ถาเปนการออกหรือบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยอมมีความยุงยาก
และใชเวลาในการดําเนินการนานกวากฎหมายอื่น ๆ ที่มีศักดิ์ต่ํากวา ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายในลําดับชั้นสูงสุด ถือเปนกฎหมายแมบท หรือกฎหมายหลักของกฎหมายอื่น ๆ
สําหรับการออกกฎหมายในลําดับชั้นรอง ๆ ยอมมีความยุงยากนอยลงไปตามลําดับชั้นของ
กฎหมายจากสูงไปต่ํา ดังนี้ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ (พระราชกําหนดประมวลกฎหมาย)
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และกฎหมายทองถิ่น การจัดทํากฎหมายรูปแบบตาง ๆ เหลานี้
มีขั้นตอนและวิธีการแตกตางกัน ดังนี้
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3.1 การจัดทํากฎหมายระดับประเทศ
กฎหมายระดับประเทศของไทยเปนระบบกฎหมายลายลั กษณอั กษร (Civil Law
Systems) การตรากฎหมายมีระบบแบบแผน หลักการ และกระบวนการที่ชัดเจน องคกรที่ตรา
กฎหมายมีหลายระดับ และชนิดของกฎหมายก็มีหลากหลายดังนี้
3.1.1 การจัดทํารัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศที่กําหนดรูปแบบการปกครอง
และระเบียบการบริหารประเทศ ผูที่มีอํานาจจัดหาสูงสุดในการปกครองประเทศขณะนั้น ไมวา
จะไดอํานาจมาโดยวิธีใดก็ตาม อาจจะเปนประมุขของประเทศ หรือหัวหนาคณะปฏิวัติหรือ
รั ฐประหาร ในสถานการณ ที่ มี การปฏิ วั ติ รั ฐประหารยึ ดอํ า นาจการปกครอง การจั ด ทํ า
รัฐธรรมนูญอาจกระทําอยางรวบรัด ตั้งแตการยกรางรัฐธรรมนูญ การพิจารณาโดยไมเปดเผย
แลวประกาศใชเลยก็ได แตโดยหลักการ จากที่ผานมา หัวหนาคณะปฏิวัติจะถวายอํานาจการ
ตรารัฐธรรมนูญโดยนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย โดยมี
หัวหนาคณะปฏิวัติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการประกาศใช
สําหรั บสถานการณ ปกติ การจัดทํ ารัฐธรรมนูญ จะมี การแตงตั้ งหรื อเลื อกตั้ งคณะ
บุคคลขึ้ นมาทํ าหน าที่ยกร างและพิ จารณา อาจเรี ยกว าสภานิ ติ บัญญัติ แห งชาติ สภาร าง
รัฐธรรมนูญ หรืออาจมีชื่อเรียกเปนอยางอื่นก็ได เมื่อยกรางและพิจารณาเสร็จแลวก็จะนําขึ้น
ทูลเกลา ฯ ถวายใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใชโดยมีสภาดังกลาว
เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ
3.1.2 การจัดทําพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ เปนกฎหมายที่มีความสําคัญรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ เปนกฎหมาย
ที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติ ซึ่งพระมหากษัตริยทรงตราขึ้นตามคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
มีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
ผูที่ มีสิ ทธิ เสนอร างพระราชบั ญญั ติ ได แก คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิ กสภาผู แทน
ราษฎร ซึ่งพรรคการเมืองที่สังกัดมีมติใหเสนอได และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งสังกั ด
พรรคการเมืองเดียวกันลงชื่อรับรองไมนอยกวา 20 คน หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอย
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กว า 50,000คน เสนอร า งพระราชบั ญญั ติ ได เฉพาะเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บสิ ท ธิ เสรี ภ าพ หรื อ
แนวนโยบายแหงรัฐ รางพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอ ถาเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการเงินตองใหนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองดวย
ผูพิจารณารางพระราชบั ญญั ติ ได แก รั ฐสภา โดยตองผ านการพิ จารณาใหความ
เห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรกอน แลวจึงเสนอใหวุฒิสภาพิจารณา
การพิ จารณาร า งพระราชบั ญญั ติ ข องสภาผู แ ทนราษฎร จะพิ จารณาโดยแบ ง
ออกเปน 3 วาระ คือ
- วาระที่ 1 รับหลักการที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรจะพิจารณาเฉพาะหลักการของราง
พระราชบัญญัติวาเกี่ยวของกับเรื่องใดบาง มีความเหมาะสม จําเปนหรือไม โดยไมพิจารณา
รายละเอียดอื่น ๆ แลวลงมติวาจะรับหลักการหรือไม ถาไมรับหลักการ กฎหมายนั้นก็ตกไป
ถ า รั บหลั กการ ขั้ น ตอนต อ มาคื อ การตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารขึ้ น พิ จ ารณารายละเอี ย ด
สมาชิกสภาผู แทนราษฎรทุ กคนมี สิทธิ เสนอขอเปลี่ยนแปลง แก ไข เพิ่ มเติ ม ต อประธาน
คณะกรรมาธิการ เรียกวา “แปรญัตติ”
- วาระที่ 2 แปรญัตติที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรจะพิจารณาเรียงลําดับมาตราที่มีการ
ขอแปรญั ต ติ และลงมติ เ ฉพาะมาตรานั้ น ว า จะเปลี่ ย นแปลง แก ไ ข เพิ่ ม เติ ม ตามที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอ หรือคงไวตามเดิม
- วาระที่ 3 ลงมติใหความเห็นชอบที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร จะลงมติวาเห็นชอบ
หรือไมสงใหวุฒิสภาพิจารณาตอไป
การพิจารณารางพระราชบัญญัติของวุฒิสภาวุฒิสภาจะพิจารณาใหความเห็นชอบราง
พระราชบัญญัติที่เสนอมา โดยแบงออกเปน 3 วาระ เชนเดียวกับสภาผูแทนราษฎร และจะตอง
พิจารณาใหเสร็จภายใน 60 วัน ถาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ตองพิจารณาให
เสร็จภายใน 30 วัน ถาไมเสร็จที่ประชุมอาจลงมติใหขยายเวลาออกไปไดอีก 30 วัน ถาไมเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาวุฒิสภาใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น
การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป สภาผูแทนราษฎรตอง
พิจารณาใหเสร็จภายใน 105 วัน และวุฒิสภาตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 20 วัน ถาไมเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวารางฯ นั้นไดรับความเห็นชอบ

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 255

ถาวุฒิสภามีมติไมเห็นชอบ ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอนและสงคืนสภา
ผูแทนราษฎร สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลา 180 วันไดลวงพนไป ถา
เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติ
ยืนยันรางพระราชบัญญัตเิ ดิม ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึง่ ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้น
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
การตรารางพระราชบัญญัติรา งพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว
ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ภายใน 20 วัน โดยนายกรัฐมนตรี
เป นผู ลงนามรั บสนองพระบรมราชโองการ รางพระราชบัญญัติ ที่พระมหากษั ตริ ยไมทรง
เห็นชอบและพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพน 90 วันแลว มิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตอง
ปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอย
กว า 2 ใน 3 ของจํ า นวนสมาชิ ก เท า ที่ มี อ ยู ข องทั้ ง สองสภา ให น ายรั ฐ มนตรี นํ า ร า ง
พระราชบั ญญั ติ นั้นขึ้ นทู ลเกลา ฯ ถวายอี กครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษั ตริย มิไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน 30 วัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา ใช บังคั บเปนกฎหมายเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริย ได ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแลว
พระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อนําไปประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แลวใหใชบังคับเปนกฎหมายได
3.1.3 การจัดทําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกระบวนการตราและพิจารณาเหมือนกับการ
ตราพระราชบัญญัติทั่วไป คือ ตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎรกอน เมื่อสภาผูแทนราษฎรให
ความเห็ นชอบแล วตองส งให วุฒิ สภาพิ จารณาตอไป ซึ่ งการพิจารณาร างพระราชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา กําหนดเปน 3 วาระ ดังนี้
วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ สภาจะพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการไวพิจารณา
ตอไปหรือไม การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่นั้นใหถือเสียงขางมากของแตละสภา
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วาระที่สอง เปนการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่
สองใหถือเสียงขางมากของแตละสภา
วาระที่สาม ขั้นลงมติเห็นขอบหรือไมเห็นชอบ ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญกําหนดให
ดําเนิ นกระบวนการพิ จารณาเช นเดี ยวกั บการพิ จารณาร างพระราชบั ญญัติ และในกรณี ที่
วินิจฉัยวาขอความดังกลาวในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนสาระสําคัญ หรือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตราขึน้ โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ให
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
3.1.4 การจัดทําพระราชกําหนด
พระราชกําหนดเปนกฎหมายทีอ่ อกโดยฝายบริหาร ซึ่งพระมหากษัตริยทรงตราขึ้นให
ใชบังคับ เชน พระราชบัญญัติ โดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี แลวนําเสนอใหรฐั สภาพิจารณา
อนุมัติ พระราชกําหนดมี 2 ประเภท คือ
1. พระราชกําหนดทั่วไป จะตราไดในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจ
หลี กเลี่ยงได เพื่ อประโยชน ในการรั กษาความปลอดภั ยของประเทศ หรือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
2. พระราชกําหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา จะตราไดในระหวางสมัยประชุม
กรณีที่มีความจําเปนที่จะตองมีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งตองไดรับพิจารณา
โดยดวนและลับ เพื่อรักษาผลประโยชนของแผนดิน
ผูเสนอรางพระราชกําหนด ไดแก รัฐมนตรีที่มีหนาที่เกี่ยวของกับเรือ่ งนัน้ ๆ เชน ถามี
ความจําเปนจะตองขึ้นภาษีอากรอยางรีบดวน ซึ่งตองพิจารณาเปนความลับ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยจะเปนผูเสนอการขึ้นภาษีอากร เปนตน
ผูพิจารณารางพระราชกําหนด คือ คณะรัฐมนตรี โดยจะพิจารณาวาพระราชกําหนด
นั้นเปนเรื่องฉุกเฉินจําเปนเรงดวนหรือไม แลวลงมติอนุมัติหรือไมอนุมัติ ถาไมอนุมัติ รางฯ
นั้นก็เปนอันตกไป
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การตราพระราชกําหนดผูตราพระราชกําหนด ไดแก พระมหากษัตริย พระราชกําหนด
ที่ได รับการอนุมัติ จากคณะรัฐมนตรีแลว นายกรัฐมนตรีจะเป นผูนําขึ้นทูลเกล าเพื่ อทรงลง
ปรมาภิไธย และลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
พระราชกําหนดที่พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อนําไปประกาศในราช
กิ จจนุ เ บกษาแล ว จึ งจะมี ผ ลบั งคั บใช เ ป น กฎหมายพระราชกํ า หนดที่ ป ระกาศใช แ ล ว
คณะรัฐมนตรีจะตองเสนอพระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภา ถาเปนพระราชกําหนดทั่วไปจะตอง
เสนอโดยไมชักชา
กรณีอยูนอกสมัยประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราช
กําหนดนั้นโดยเร็ว ถาเปนพระราชกําหนดที่เกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตราตองนําเสนอตอสภา
ผูแทนราษฎรภายใน 3 วัน
การพิ จารณาพระราชกํ า หนดของสภา จะพิ จารณาเช นเดี ย วกั บการพิ จารณา
พระราชบัญญัติแลวลงมติอนุมัติหรือไมอนุมัติ ถารัฐสภาไมอนุมัติ พระราชกําหนดนั้นตกไป
สิ้นผลบังคับใช แตไมกระทบกระเทือนถึงกิจการทีไ่ ดเปนไประหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น ถา
รัฐสภาอนุมัตพิ ระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป และการพิจารณาตอง
กระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
3.1.5 การจัดทําพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกา เปนกฎหมายที่พระมหากษัตริ ยทรงตราขึ้ นตามคํ าแนะนําของ
คณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกาเปนกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์รองลงมาจากพระราชบัญญัติ การ
ตราพระราชกฤษฎีกาตองอาศัยกฎหมายอื่นที่มีศักดิ์สูงกวาซึ่งเปนกฎหมายแมบทใหอํานาจ
ออก เชน การจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไป รัฐธรรมนูญบัญญัติใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา หรือ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติใหการแบงสวนราชการใน
สํานักเลขานุการรัฐมนตรี กรม หรือที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา เปนตน ดังนั้นการตราพระราชกฤษฎีกาจะขัดตอกฎหมายแมบทไมได
ผูเสนอรางพระราชกฤษฎีกา ไดแก รัฐมนตรีผูเกี่ยวของกับเรื่ องนั้น หากเปนเรื่อง
เกี่ยวของกับกระทรวงใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้นก็เปนผูเสนอ เชนพระราชกฤษฎีกา คา
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เช าบ านขาราชการ พ.ศ. 2527 เป นเรื่องที่ เกี่ ยวของกั บกระทรวงการคลัง รั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงการคลังก็เปนผูเสนอ เปนตน
การพิ จ ารณาร า งพระราชกฤษฎี ก าผู พิ จ ารณาร า งพระราชกฤษฎี ก า ได แ ก
คณะรัฐมนตรี โดยพิจารณาวาพระราชกฤษฎีกานั้น มีกฎหมายฉบับใดใหอํานาจออกไดหรือไม
มีขอความใดขัดแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายแมบทหรือไม
ผูตราพระราชกฤษฎีกา ไดแก พระมหากษัตริย คณะรัฐมนตรีพิจารณารางพระราช
กฤษฎีกาแลว เห็นวาเหมาะสมและใชไดก็จะนําพระราชกฤษฎีกานั้นขึน้ ทูลเกลาเพื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธย โดยมีรัฐมนตรีผูเกี่ยวของเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ
การประกาศใชพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวจึงจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายได
3.1.6 การจัดทํากฎกระทรวง
กฎกระทรวง เปนกฎหมายที่ออกโดยฝายบริหาร ซึ่งรัฐมนตรีเปนผูตรากฎกระทรวงที่
ตราขึ้น เปนไปตามพระราชบัญญัติที่กฎหมายแมบทใหอํานาจไว ดังนั้นกฎกระทรวงจะตองไม
ขัดตอกฎหมายแมบท
การเสนอกฎกระทรวงผู เสนอกฎกระทรวง ได แก รัฐมนตรีผูเกี่ยวของกับเรื่องนั้ น
กลาวคือ เปนเรื่องของกระทรวงใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้นก็เปนผูเสนอ
ผูพิจารณากฎกระทรวง ไดแก คณะรัฐมนตรี โดยจะพิจารณากลั่นกรองวามีขอความ
ใดขัดแยงกับกฎหมายแมบทหรือขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือไม
การตรากฎกระทรวงผูต รากฎกระทรวง ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้น ๆ เปนผูลง
นามประกาศใช
กฎกระทรวงที่รฐั มนตรีลงนามแลว เมื่อนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวจึงจะมี
ผลใชบังคับเปนกฎหมาย
นอกจากนี้ยั งมีประกาศกระทรวง ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมีอํานาจออกไดโดย
อาศัยกฎหมายแมบทเชนเดียวกับกฎกระทรวง แตไมตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดย
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงผูรับผิดชอบเปนผูลงนาม แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับ
เปนกฎหมายได
3.2 การจัดทํากฎหมายทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่สามารถออกกฎหมายใชบังคับในทองถิน่ ของ
ตนเองได คือ
เทศบัญญัติ เปนกฎหมายที่เทศบาลจัดทําขึ้นใชบังคับในเขตเทศบาลนั้น ๆ ผูเสนอ
รางเทศบัญญัติ คือ คณะเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล ผูอนุมัติคือผูวาราชการจังหวัด
บางกรณี เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย สวนการประกาศใชคือสํานักงานเทศบาล
ขอบัญญัติจังหวัด เปนกฎหมายที่องคการบริหารสวนจังหวัด มีวัตถุประสงคจัดทํา
ขึ้นใช ในเขตจังหวั ดนั้น ๆ ผูเสนอร างคื อผู ว าราชการจังหวั ด หรื อ สมาชิ กสภาจั งหวั ด ผู
พิ จ ารณาคื อ สภาจั งหวั ด ผู อ นุ มั ติ คื อ ผู ว า ราชการจั งหวั ด บางกรณี รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทย สวนการประกาศใชคือศาลากลางจังหวัด
ขอบังคับตําบล เปนกฎหมายที่องคการบริหารสวนตําบลจัดทําขึ้นใชบังคับในเขต
ตําบลนั้น ๆผูเสนอรางคือคณะกรรมการบริหารหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผู
พิจารณาคือสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูอนุมัติคือนายอําเภอ สวนการประกาศใชคือที่วา
การอําเภอ
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เปนกฎหมายที่กรุงเทพมหานครจัดทําขึ้นใชบังคับใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ผูเสนอรางคือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกกรุงเทพมหานคร ผูพิจารณา
คือสภากรุงเทพมหานคร ผูอนุมัติคือผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศใชในราชกิจจา
นุเบกษา
ขอบังคับเมืองพัทยา เปนกฎหมายที่เมืองพัทยาจัดทําขึ้นใชบังคับในเขตเมืองพัทยาผู
เสนอรางขอบังคับคือปลัดเมืองพัทยาหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยา ผูพิจารณารางคือสภาเมือง
พัทยา ผูอนุมัติคือผูวาราชการจังหวัดชลบุรีศาลาวาการเมืองพัทยาปกติ
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4. กรณีศึกษา กระบวนการตราพระราชบัญญัติ
การตรากฎหมายไทยตองผานขั้นตอนตางๆ ของการเสนอและตราเปนกฎหมาย ใน
ที่นี้ ผูเขียนไดนําเสนอกรณีศึกษา กระบวนการตราพระราชบัญญัติ มีดังนี้
4.1 ขั้นตอนการตรากฎหมาย (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2551)
4.1.1 รูปแบบของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
1. พระราชบั ญญัติ ฉบับแรก เป นการตรากฎหมายขึ้นใหม หรื อปรั บปรุ ง
กฎหมายเดิมโดยยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม
2. พระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติม เป นการตราเพื่อแกไข เพิ่มเติม ยกเลิ ก
มาตราของพระราชบัญญัติเดิม
3. พระราชบัญญัติยกเลิก เปนการตราเพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับเดิม
โดยไมมีกฎหมายใชบังคับแทน
การแบงหมวดหมูกฎหมาย
การตรวจสอบความจํ าเป นในการตรากฎหมาย ประกอบดวยหลั กเกณฑ 10
ประการ บทตรวจสอบ 10 ประการ (checklist) ซึ่ งสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาเป น
หนวยงานตรวจสอบ
1. บั นทึ กหลั กการและเหตุ ผลความมุ งหมาย เพื่ อให ทราบขอบเขตของร า ง
พระราชบัญญัติ และเพื่อใหเปนไปขอบังคับของการประชุมสภาผูแทนราษฎร
แนวทางการเขียนหลักการเหตุผลของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก. นําเสนอขอเท็จจริงที่แสดงถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองตรากฎหมาย
ใหเปนรูปธรรมใหมากที่สุด กรณีเปนการแกไข/ยกเลิก ตองเขียนใหชัดเจนวา กฎหมายที่จะถูก
ยกเลิก มีขอบกพรองอยางใด เชน ลาสมัย ไมมีการปฏิบัติตาม
ข. ใชถอยคําสละสลวย กระชับ ชัดเจนเขาใจงาย
ค. ในบั น ทึ ก เหตุ ผ ล มั กมี การใช คํ า ว า สถานการณ สภาวการณ และ
สภาพการณ
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สถานการณ ใช ในกรณี ที่ อ างถึ งเหตุ การณที่ กําลั งเปนไปอั นมี ลักษณะเป น
ชวงเวลาที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณนั้น เหตุการณที่กําลังเปนไป เชน สถานการณ
บานเมืองเปนปรกติดี
สภาวการณ ใช ในกรณี ที่ อ า งถึ งเหตุ การณ ที่ เป น ไปตามธรรมชาติ เช น
บานเมืองตกอยูในสภาวการณเดือดรอนเพราะภัยธรรมชาติ
สภาพการณ ใช ในกรณี ที่อ างถึ งเหตุ การณ ธรรมดาหรือตามธรรมชาติซึ่งมี
ลักษณะเปนสภาพของเหตุการณในขณะนั้น
2. ชื่อของรางพระราชบัญญัติ ตองสั้นและตรงเนื้ อหาวาเป นกฎหมายใหม หรื อ
กฎหมายยกเลิก ฉบับที่ .. พ.ศ. ….
รูปแบบการกําหนดชื่อมี 2 รูปแบบ คือ กําหนดชื่อรางพระราชบัญญัติในสวนหัว
เรื่อง และกําหนดชื่อรางพระราชบัญญัติ ในรางมาตรา 1 (ชื่อตองเหมือนกับชื่อในสวน หัวเรื่อง
คือ มาตรา 1) หลักการที่สําคัญคือ ชื่อตรงกับเนื้อหากฎหมาย สั้น เขาใจงาย ใชคําถูกตองตาม
หลักพจนานุกรม หลีกเลี่ยงการใชชื่อซ้ําหรือคลายคลึงกับกฎหมายอื่น หลีกเลี่ยงการใชคําวา
วาดวยหรือการนําหนาชื่อรางพระราชบัญญัติ
3. คําปรารภ การอางถึงรัฐธรรมนูญ
ความมุ งหมาย แสดงพระราชอํ า นาจของสถาบั นพระมหากษั ต ริ ย ในการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติ และแจงใหทราบวา เปนกฎหมายที่ตราขึ้นใหม หรือเปนการแกไข
เพิ่มเติม ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายเดิม โดยเริ่มดวยถอยคําวา “โดยที่เปนการสมควรมี
กฎหมาย ......”
4. บทบัญญัติจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญจะปรากฏอยูใน
วรรคสองของคําปรารภ โดยใชคําวา “พระราชบัญญัติ/พระราชกํ าหนดนี้ มีบทบัญญัติ บาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา ...
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และมาตรา..... ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ” (มติ ครม. 9 กุมภาพันธ 2542)
5. วันใชบังคับกฎหมาย ความมุงหมาย เพื่อกําหนดสภาพบังคับของกฎหมายวามี
ผลใชบังคับเมื่อใด ตําแหนงของบทวันบังคับใชบัญญัติเปนมาตรา 2 ไดแก วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา / วันประกาศ / เมื่อพน 120 วันหรือมีเงื่อนไขวาบทมาตราใช
บังคับเมื่อ / จะใชใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
รูปแบบ กําหนดเปนวัน เขียนอักษรแทนตัวเลข เชน สามสิบวัน หกสิบวัน เปนตน
หลักการ บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเริ่มตนใชบังคับ
ตั้งแต เวลา 00.01 นาฬิกา เปนตนไป
ขอยกเวน บังคับวันอื่น ไดแก
- มีผลบังคับทันที เปนกฎหมายที่มีความจําเปนตองใชบังคับโดยเรงดวน
เชน กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชนสวนรวม การรักษาความสงบเรียบรอย ความ
มั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคืนหรือใหสิทธิประโยชนแกบุคคลบางจําพวก
- มีผลบังคับในอนาคต เชน ในวโรกาสสําคัญ วันเริ่มตนปงบประมาณใหม
เปนตน
- บังคับยอนหลัง มีเงื่อนไขวาตองกําหนดวันเดือนปที่ใชบังคับไวแนนอน มี
เหตุผลความจําเปนเกี่ยวกับประโยชนสวนรวม ความสงบเรียบรอย ความมั่นคงของประเทศ
เหตุจําเปนเรงดวน หรือเพื่อความตอเนื่องของสภาพบังคับหรือมาตรการทางกฎหมาย เชน
กฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการ เปนตน ทั้งนี้ การบัญญัติยอนหลังตองไมขัดหรือแยง
กับรั ฐธรรมนู ญ กล าวคือ กฎหมายย อนหลั งตองไมเปนโทษหรือผลรายแกผู ได รับผลของ
กฎหมายนั้นยิ่งกวาโทษหรือผลรายที่ไดรับอยูในปจจุบัน
- ใชทองที่เปนตัวกําหนดวันใชบังคับ มีผลใชเฉพาะบางทองที่ หรือยกเวน
การบังคับใชบางทองที่
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6. บทยกเลิกกฎหมายเดิมมีวัตถุประสงคเพื่อระบุวากฎหมายใดจะถูกยกเลิก
ตําแหนงของบทยกเลิก บัญญัติเปนมาตรา 3
รูปแบบ ยกเลิกกฎหมายฉบับเดียว ยกเลิกกฎหมายหลายฉบับในกลุมเดียวกัน
ยกเลิกกฎหมายฉบับอื่นๆ ซึ่งมิใชกฎหมายฉบับเดียวกัน
7. บทนิยาม ไดแก การใหความหมายกําหนดขึ้นใชเฉพาะในกฎหมายนี้
ความมุงหมาย เพื่ออธิบายความหมายของถอยคําหรือขอความที่ใชในกฎหมายที่
แนนอนและชัดเจน
รูปแบบของบทนิยาม
- การอธิบายความหมายของบทนิยาม ใชคําวา “หมายความวา”
- การขยายความของบทนิยามใหกวางขึน้ ใชคําวา “และใหหมายความรวมถึง”
- การอธิบายความของบทนิยามใหแคบลง ใชคําวา “แตไมหมายความรวมถึง”
8. มาตราผู รั กษาการ เพื่ อ ให มี รั ฐมนตรี เจ า ของเรื่ อ งที่ แ น นอนหมายถึ ง
ผูรับผิดชอบในการนํากฎหมายไปใชบังคับ/ดูแลกฎหมาย /เสนอแกไขกฎหมาย
9. บทเฉพาะกาล ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมายใหม การรับรองเรื่องเดิมกอน
ออกกฎหมาย
ความมุงหมายเพื่อใหการดําเนินการของรัฐหรือองคกรที่เคยมีกฎหมายรองรั บ
สามารถดําเนินการไดตอเนื่องหรือ เพื่อรองรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น หรือขจัดขอขัดแยง
ในเรื่องตางๆหรือเพือ่ กําหนดกลไกหรือมาตรการทางกฎหมายเปนการชั่วคราวในวาระแรกหรือ
เพื่อรับรองสิทธิประโยชนที่บุคคลไดรับมาโดยผลของกฎหมาย ที่ถูกยกเลิก
รูปแบบ กําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไวสําหรับการใชบังคับบทเฉพาะกาล
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10. บัญชีและตารางทายพระราชบัญญัติ
ความมุงหมายเพื่อกําหนดรายละเอียดของกฎหมายใหกะทัดรัด อานเขาใจงาย
หรือเพื่อนําเรื่องที่ตองแกไขเพิ่มเติมอยูเสมอเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป เชน อัตราภาษี
อากร อัตราคาธรรมเนียม ใหสามารถแกไขจํานวนตัวเลขได โดยไมตองแกไขบทบัญญัติ
รูปแบบ กรณีกฎหมายแมบทใชถอยคําวา “บัญชีทายพระราชบัญญัติ .....”
เรื่องที่จะกําหนดไวตอนทายพระราชบัญญัติมีการตีตารางเปนชองๆ หากใชคําวา
“อัตราทายพระราชบัญญัติ .....” จะไมมีการตีตาราง
11. การแบงหมวดหมูกฎหมาย
ความมุงหมาย เพื่อแบงแยก จัดเรียงเนื้อหาสาระตามลําดับความสําคัญออกเปน
กลุม
รูปแบบ กรณี ที่ เนื้ อหาสาระของกฎหมายสั้ น มักไม มีการแบ งหมวดหมู หาก
โครงสรางของกฎหมายมีเนื้อหาที่ตองกําหนดหลายเรื่อง อาจจัดแบงเปน “หมวด” “สวน” การ
แบ งแยกและจั ดเรี ยงบทบั ญญั ติ ในเรื่ องเดี ยวกั นไว ในหมวดเดี ยวกั น และใช ชื่อหมวดให
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด
บททั่วไปตองอยูในลําดับกอนบทบัญญัติเฉพาะเรื่อง เนื่องจากบททั่วไปตองไปใช
บังคับกับเนื้อหาสาระในสวนอื่นๆ ของกฎหมายทั้งฉบับ
ขอมูลอื่น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2543 เห็นชอบใหใชระบบตัวเลข
มาตรา จาก มาตรา ...ทวิ” เปน “มาตรา .../1”
4.2 แบบกฎหมายเฉพาะเรื่อง
บทบัญญัติเรื่องคณะกรรมการ
1. องคกรรูปคณะกรรมการอาจแบงได 4 ประเภท ไดแก 1) คณะกรรมการนโยบาย
2) คณะกรรมการที่ปรึกษา 3) คณะกรรมการบริหาร 4) คณะกรรมการปฏิบัติ
2. บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการประกอบดวยองคประกอบและที่มาคุณสมบัติ
และลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การพนจากตําแหนง
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อํานาจหนาที่คณะกรรมการ การประชุม การแตงตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ การมีสวน
ไดสวนเสียของกรรมการ ประโยชนตอบแทน
2.1 องคประกอบและที่มาของคณะกรรมการ
ก. ประธานกรรมการ
ข. กรรมการโดยตําแหนง สวนมากมาจากหน วยงานของรัฐ มีหลักการในการ
เรียงลําดับดังนี้
(1) กลุมปลัดกระทรวงหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ใหเริ่มจากปลัดสํานั ก
นายกรัฐมนตรี ตอดวยปลัดกระทรวงเรียงลํ าดับตามตั วอักษร ปลัดทบวง ผูดํารงตําแหน ง
เทียบเทา โดยเริม่ จากเลขาธิการและผูอํานวยการ กรณีมีทหาร ตํารวจ ขาราชการฝายตุลาการ
หรือฝายอัยการ ใหเรียงตามอาวุโสตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น
(2) กลุมอธิบดีหรือผูดาํ รงตําแหนงเทียบเทา เรียงลําดับตามตัวอักษร เริ่มจาก
อธิบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ
(3) กลุ ม องค ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก ารมหาชน
มหาวิทยาลัย และผูแทนองคกรเอกชน ใหเรียงลําดับตามตัวอักษรในแตละกลุม
(4) กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเรียงลําดับดังนี้
1) องคการบริหารสวนจังหวัด
2) เทศบาล
3) องคการบริหารสวนตําบล
4) กรุงเทพมหานคร
5) เมืองพัทยา และ
6) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ค. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ แตงตั้งโดยพิจารณาถึงคุณวุฒิของบุคคลนั้นเปนการ
เฉพาะตัว และแตงตั้งโดยระบุชื่อบุคคล
ง. เลขานุการ
แนวทางการเขียนบทบัญญัติเกี่ยวกับองคประกอบคณะกรรมการ
1. รวมไวในวรรคเดียวกัน
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2. แยกเปนหัวขอยอย ไดแก ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการโดย
ตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรณีของเลขานุการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากําหนดใหเขียนแยกเปนอีก
วรรคหนึ่งตางหาก
มาตรการบังคับทางกฎหมาย
มาตรการบังคับที่ใช อยู ในป จจุ บัน จํ าแนกตามความมุ งหมายของการบั งคับใช 3
ลักษณะ คือ1. มาตรการบังคับทางอาญา 2. มาตรการบังคับทางแพง และ 3. มาตรการบังคับ
ทางปกครอง
ตัวอยาง การตราพระราชบัญญัติ มีกระบวนการดําเนินงานดังนี้
1. เจาหน าที่ ที่ ได รับมอบหมายให ยกรางฯ ศึ กษา วิ เคราะห ข อมู ลเพื่ อจั ดทํ าร าง
พระราชบัญญัติ
2. ยกรางพระราชบัญญัติ
3. เจาหนาที่เสนอรางพระราชบัญญัติเพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ...ลงนามถึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวง...เพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ
4. เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการ...ลงนามในหนังสือแลว เจาหนาที่จะเสนอเรื่องไปยัง
รัฐมนตรี ว าการกระทรวง...พิ จารณาเห็ นชอบและลงนามเพื่ อเสนอเรื่ องต อคณะรั ฐมนตรี
พิจารณาโดยจัดสงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัติใหหนวยงานที่เกี่ยวของให
ความเห็ นและเสนอเรื่ อ งต อ คณะรั ฐมนตรี พิ จารณาให ความเห็ น ชอบหลั กการของร า ง
พระราชบัญญัติ
6. เมื่ อคณะรั ฐมนตรี รั บหลั กการของร างพระราชบั ญญั ติ แ ล ว สํ านั กเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจรางพระราชบัญญัติ
ตอไป
7. ในชั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจรางพระราชบัญญัติ ไดเปน
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ...ไปชี้แจงตอคณะกรรมการกฤษฎีกา
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8. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสงรางพระราชบัญญัติที่พิจารณาเสร็จแลวไปยัง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
9. คณะรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎร
10. ในชั้นสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
1) วาระ 1 ขั้ นรั บหลั กการ เจ าหน าที่ ประสานงานเกี่ยวกั บรางพระราชบัญญั ติ
จัดทําคํากลาวของรัฐมนตรีวาการกระทรวง...เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎร
จัดทําขอมูลตางๆ ในการชี้แจงตอสภาผูแทนราษฎร
- ตั้งคณะกรรมาธิการฯ เจาหนาที่เปนผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ...ไปชี้แจง
ตอคณะกรรมาธิการฯ และจัดทํารายงานเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ...
2) วาระ 2 ขั้นพิจารณา เจาหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ จัดทํา
ขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการชี้แจงของคณะกรรมาธิการฯ ตอสภาผูแทนราษฎร
3) วาระ 3 ขั้นใหความเห็นชอบ เจาหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ
จัดทําขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการชี้แจงของคณะกรรมาธิการฯ ตอสภาผูแทนราษฎร
11. ในชั้นวุฒิสภาพิจารณา
1) วาระหนึ่ง ขั้นรับหลักการ เจาหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ
และจัดทําขอมูลตาง ๆ ในการชี้แจงตอวุฒิสภา
- ตั้งคณะกรรมาธิการฯ เจาหนาที่เปนผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ...ไปชี้แจงตอ
คณะกรรมาธิการฯ และจัดทํารายงานเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ...
2) วาระสอง ขั้ นพิจารณา เจ าหน าที่ประสานงานเกี่ ยวกั บรางพระราชบัญญั ติ
จัดทําขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการชี้แจงของคณะกรรมาธิการฯ ตอวุฒิสภา
3) วาระสาม ขั้ น ให ความเห็ น ชอบ เจ า หน า ที่ ป ระสานงานเกี่ ย วกั บร า ง
พระราชบัญญัติ จัดทําขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการชี้แจงของคณะกรรมาธิการฯ ตอวุฒิสภา
12. สภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
13. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ ของ
ร า งพระราชบั ญญั ติ เจ าหน าที่ ได เป นผู แทนของสํ า นั กงานคณะกรรมการ...ตรวจร า ง
พระราชบัญญัติรวมกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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14. สํานักราชเลขาธิการนําทูลเกลา ฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
15. สํานักราชกิจจานุเบกษา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศพระราชบัญญัติ
ในราชกิจจานุเบกษา เจาหนาที่ติดตามและประสานงานกับสํานักราชกิจจานุเบกษา
16. สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงประกาศราชกิจจานุ เบกษามายังสํ านักงาน
คณะกรรมการ...
17. สํานักงานคณะกรรมการ...แจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ และถือปฏิบัติตาม
กฎหมายตอไป
สรุป
ผูยกรางกฎหมายควรมีความรอบรูก ฎหมาย ความรอบรูกฎหมายไมไดหมายถึงความ
เชี่ยวชาญในกฎหมายทั้งหมด ความรอบรูกฎหมาย หมายถึง รูพื้นฐานของกฎหมาย รูหลัก
กวางๆ ของกฎหมายที่มีอยูใ นประเทศ อยางนอยควรรูหลักกฎหมายที่เปนกฎหมายกลาง ตอง
รูวาเรื่องแตละเรื่อง มีกฎหมายกลางกําหนดไววาอยางไร เวลารางกฎหมายตองไมกระทบ
ซ้ําซอน หรือขัดกัน หรือทําใหมีผลไปลบลางหรือยกเวนกฎหมายกลาง ซึ่งไดแก กฎหมาย
รัฐธรรมนู ญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ งและพาณิ ชย กฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎหมายการเงิน เงินคงคลัง วิธีการงบประมาณ กฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายลักษณะปกครองทองที่ กฎหมายภาษีอากรเปนตน
ขั้นตอนการยกรางกฎหมายเริ่มจากการทําความเขาใจกับปญหาและความเปนมาของ
เรื่อง เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนซึ่งตองประกอบดวย 1) ตองทราบความเปนมาของเรื่องเพียงพอที่
ผูยกรางจะมองเห็นภาพโดยรวม ของสภาพปญหาทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ตองทราบ
สภาพปญหากฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับเรื่องนั้นและตองมีความรูเรื่องการเปรียบเทียบวิธีการของ
กฎหมายตางประเทศ 2) ผู บริ หารตองกํ าหนดนโยบายและแจงวั ตถุ ประสงคหลักในการมี
กฎหมายใหชัดเจน และผูยกรางตองเขาใจในวัตถุประสงคนั้น 3) ตองกําหนดวิธีการดําเนินการ
ที่ชัดเจนเพื่ อที่ จะนํ าไปสูวั ตถุ ประสงคหลักนั้ น 4) ตองมีการหารือร วมกับผู บริ หารที่เปนผู
กําหนดนโยบายใหไดคําตอบที่ผูยกรางสามารถวางแผนได 5) การเขียน และ 6) การตรวจ
พิจารณา
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คําถามเชิงอภิปราย
1. การยกรางกฎหมายจะกระทําเมื่อใด เหตุใดจึงตองมีการยกรางกฎหมาย
2. ผูใดเปนผูยกรางกฎหมาย
3. หลักเกณฑและกระบวนการรางกฎหมายที่ผานมาในประเทศไทยมีการดําเนินการ
อยางไร
4. จงยกกรณีตัวอยาง วิธีการและขัน้ ตอนของการรางกฎหมายระดับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกรณีใดกรณีหนึ่ง ไดแก องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัด
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สวนที่สอง
สารบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานบริหาร
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บทที่ 10
กฎหมายสําหรับการบริหารงบประมาณ

1. แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณแผนดิน
งบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการบริหารประเทศ หนวยงานสามารถ
นําเอางบประมาณมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานใหเจริญกาวหนา ดังนี้
1. เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ทรัพยากรหรื องบประมาณของหน วยงานมี จํากัด โดยมีการวางแผนการใชและจัดสรรเงิ น
งบประมาณไปในแตละดาน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานและใชจายทรัพยากรนั้นๆ ดวย
เพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใชทรัพยากรอยางประหยัด
2. เปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานตามแผนงานและกําลังเงินที่มีอยูโดยใหมีการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานที่วางไว เพื่อปองกันการรั่วไหลของงบประมาณและลดการ
ปฏิบัติงานที่ไมจําเปนของหนวยงานลง
3. เปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน โดยการที่ หนวยงานพยายามใช จายและ
จัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพไปสูโครงการที่จําเปนเปนโครงการลงทุนที่กอใหเกิด
ความกาวหนาตอหนวยงาน
4. เป นเครื่ องมื อกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป นธรรม งบประมาณ
สามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรมไปสูจุดที่มีความจําเปนและทั่วถึง
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1.1 แนวคิดและประเภทของงบประมาณแผนดิน
งบประมาณแผนดิน หมายถึง แผนเกี่ยวกับการใชจายของรัฐบาลและการจัดหารายรับ
ใหเพียงพอกับการใชจายในรอบระยะเวลาหนึ่ง อยางไรก็ตาม ความหมายของงบประมาณจะ
แตกตางกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการใหความหมายของนักวิชาการแตละดาน ซึ่ง
มองงบประมาณแตละดานแตกตางกัน เชน
นักการเมื องจะพิจารณาถึ งงบประมาณในลั กษณะของการมุงใหรั ฐสภาใชอํ านาจ
ควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล
นักเศรษฐศาสตรจะพิจารณาถึงงบประมาณในลักษณะของการใชทรัพยากรที่มีอยู
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
นักบริหารจะพิจารณางบประมาณในลักษณะของกระบวนการบริหารงบประมาณให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุเปาหมายของแผนงานที่วางไว
งบประมาณ โดยปกติมีระยะเวลา 1 ป ดังนั้น จึงเรียกวา งบประมาณแผนดินประจําป
ซึ่งจะเริ่มตนในวันที่ 1 ตุลาคมของปไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปถัดไป สํานักงบประมาณ
เปนหนวยงานที่รับผิ ดชอบจัดทํางบประมาณแผนดิ นและนําเสนอเพื่อพิจารณา เมื่อไดรั บ
อนุมัติแลวจึงตราออกมาเปนพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปเพื่อใชบังคับตอไป
การจั ด ทํ า งบประมาณแผ น ดิ น เป นสิ่ งจํ า เป นเพื่ อ ให รั ฐบาลมี การวางแผนที่ จะ
ดําเนินการไวลวงหนาและรายจายของรัฐบาลเปนสวนประกอบของอุปสงครวม การวางแผน
การใชจายและการหารายรับจะทําใหสามารถคาดคะเนสภาพเศรษฐกิจในปตอไปได นอกจากนี้
ยังชวยใหรัฐบาลบริหารการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพภายในขอบเขตของงบประมาณที่จัดทํา
ขึ้น
งบประมาณแผนดินแบงได 2 ประเภท คือ งบประมาณสมดุล (Balanced budget)
หมายถึง งบประมาณที่รายไดของรัฐบาลรวมกันแลวเทากับรายจายของรัฐบาลพอดี ดังนั้น
รัฐบาลไมจําเปนตองกูเงินมาใชจายหรือนําเงินคงคลังออกมาใช
สวนงบประมาณไมสมดุล (Unbalanced budget) หมายถึง งบประมาณที่รายไดของ
รัฐบาลไมเทากับรายจายของรัฐบาล ถารายไดของรัฐบาลสูงกวารายจายของรัฐบาล เรียกวา
“งบประมาณเกินดุล” (Surplus budget) ซึ่งรัฐบาลจะมีรายไดเหลือจากการใชจาย เงินคงคลัง
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ของรัฐบาลจะเพิ่มขึน้ ถารายไดของรัฐบาลต่าํ กวารายจายของรัฐบาล เรียกวา “งบประมาณขาด
ดุล” (Deficit budget) ซึ่งรัฐบาลตองกูเงินหรือนําเงินคงคลังออกมาใชจาย
สําหรับภารกิ จรัฐบาล ถาประมาณการรายรับประเภทรายได ต่ํ ากว างบประมาณ
รายจายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ใหแถลงวิธีหาเงินสวนที่ขาดดุลตอรัฐสภาแตถาเปนจํานวนสูงกวา ก็ให
แถลงวิธีที่จะจัดการแกสวนที่เกินดุล ใหเปนประโยชนอยางไร
เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป หรือ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายเพิ่มเติมใช
บังคับ หรือกรณีที่ตองใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอน ถา
รายจายสูงกวารายได กระทรวงการคลั งมีอํ านาจกูเงิ นได ตามความจําเปน โดยปหนึ่ งๆ
กระทรวงการคลังตองกูเงินไมเกินดังนี้
(1) ร อยละ 20 ของจํ านวนเงิ นงบประมาณรายจ ายประจํ าป และงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลว
(2) รอยละ 80 ของงบประมาณรายจายที่ตั้งไวสําหรับชําระคืนตนเงินกู วิธีการกู
เงิน คือ การตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอื่น หรือทําสัญญากูก็ได
สําหรับการออกตั๋วเงินคลัง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยตั๋วเงินคลังสวนการออก
พันธบัตรหรือตราสารอื่น หรือการทําสัญญากู ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน
งบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม ที่ขอตั้งจะมีงบกลาง
แยกตางหากจากงบประมาณรายจายของสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจก็ได และจะกําหนด
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ในงบกลางนั้นดวยก็ได
งบประมาณรายจายขามป มีไดในกรณีที่คาดวาจะใชงบประมาณรายจายใหเสร็จทัน
ภายในปงบประมาณไมได และการตั้งงบประมาณรายจายขามปนี้จะตองกําหนดเวลาสิ้นสุด
ดวย
1.2 ประมาณการรายรับ
ในการประมาณการรายรับของรัฐบาลมีการประมาณรายรับแยกได 3 ประเภทคื อ
รายได เงินกู และเงินคงคลัง มีรายละเอียดในสวนตางๆ ดังนี้
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1.2.1 รายได
รายไดของรัฐบาล (revenue) ประกอบดวย
1. รายไดจากภาษีอากร เปนรายรับที่มีสัดสวนสูงมากในประมาณการรายรับ แบง
ออกเปนรายไดจากภาษีทางตรงและจากภาษีทางออม
2. รายไดจากการขายสิ่งของและบริการ เชน การขายทรัพยสิน การขายผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ การขายหนังสือราชการ คาบริการและคาเชาตางๆ เปนตน
3. รายไดจากรัฐพาณิชย เปนรายไดที่เกิดจากการประกอบการของรัฐวิสาหกิจ เชน
โรงงานยาสูบ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เปนตน รวมทั้งเงินปนผลที่รัฐบาลไดรับจากการ
ถือหุนในบริษัทตางๆ
4. รายได อื่ นๆ ได แก รายได จากค าปรั บ ค าแสตมปฤชาอากร การผลิ ตเหรี ยญ
กษาปณ เปนตน
1.2.2 เงินกู
เงินกู หมายถึง เงินที่รัฐบาลกูมาจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศเพื่อใช
จายตามงบประมาณแผนดินประจําปที่ไดจัดทําขึ้น แหลงเงินกูภายในประเทศ เชน ธนาคาร
แหงประเทศไทย สถาบันการเงินตางๆ ภายในประเทศ และประชาชน
1.2.3 เงินคงคลัง
เงินคงคลัง หมายถึง เงินที่เหลือจากการใชจายในปกอนๆ ซึ่งรัฐบาลเก็บสะสมไว ใน
ปที่รายจายสูงเกินกวารายไดและรัฐบาลไมตองการกอหนี้เพิ่มขึ้นสามารถนําออกมาใช ทั้งนี้
ตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
1.3 ประมาณการรายจาย
การประมาณการรายจายจําแนกไดหลายประเภท เชน ตามหนาที่งาน ตามลักษณะ
เศรษฐกิจ ตามสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามแผนงานของสาขาเศรษฐกิจตางๆ เปนตน
การจําแนกรายจายตามสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เปนการจําแนกออกตามสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ที่ไดรับการจัดสรรรายจาย เชน กระทรวงตางๆ หรือหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจของรัฐบาล
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การจําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ เปนการจําแนกงบประมาณรายจายเพื่อแสดงให
เห็นถึงผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการใชจายของรัฐบาล โดยจําแนกเปนรายจายเพื่อการ
ลงทุน รายจายประจํา และรายจายชําระคืนตนเงินกู
การจํ าแนกรายจายตามแผนงาน เปนการจําแนกรายจายตามแผนงานดานตางๆ
ได แก การเกษตรกรรม การอุ ต สาหกรรม การพาณิ ชย และท องเที่ ยว การวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดลอม การศึกษา การสาธารณสุข การบริการสังคม การรักษา
ความมั่นคงของชาติ การรักษาความสงบเรียบรอยภายใน การบริหารงานทั่วไปของรัฐ และการ
ชําระหนี้เงินกู เปนตน
2. กฎหมายงบประมาณ
กฎหมายที่ ได นําเสนอมี 2 หั วข อ คื อกฎหมายงบประมาณรายจ ายประจําป และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิธกี ารงบประมาณ การวิเคราะหกฎหมายงบประมาณเพื่อใหเกิดความ
เขาใจใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) โครงสรางและองคประกอบของกฎหมาย (2) เงื่อนไขหรือ
สภาพแวดลอมภายนอกของกฎหมาย และ (3) การพิจารณาเจตนารมณของผูพิจารณาราง
กฎหมาย รวมถึงผูที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้นดวย หัวขอในการวิเคราะหทั้ง 3 หัวขอ
ดังกลาว ดังนี้
2.1 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
นับแตฝายบริหารไดมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพื่อ
เสนอขออนุญาตตอรัฐสภาตราเปนพระราชบัญญัติมีผลใชบังคับเปนกฎหมายตอไปนั้น จะเห็น
ไดวาพระราชบั ญญัติ งบประมาณรายจายประจําป แตละฉบับมีโครงสร างและองคประกอบ
รวมถึงรูปแบบของพระราชบัญญัติไมแตกตางกัน
ลักษณะของงบประมาณประจําป
(1) คําแถลงประกอบงบประมาณที่แสดงถึงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน
สาระสําคัญของงบประมาณและความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง
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(2) รายรับรายจายเปรียบเทียบระหวางปที่ลวงมาแลว ปปจจุบัน และปที่ขอตั้ง
งบประมาณรายจาย
(3) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
(4) คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง
(5) รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ
(6) คําอธิ บายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยูแลวในป จจุบันและที่เสนอขอกู
เพิ่มเติม
(7) รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อชวยราชการ
(8) รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2.1.1 โครงสรางและองคประกอบของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป
“งบประมาณรายจาย” เปนกฎหมายฉบับหนึ่งที่วาดวยการกําหนดจํานวนเงินแผนดิน
ที่ฝายนิ ติบัญญั ติในฐานะผู แทนของประชาชนอนุ ญาตใหฝ ายบริหารนําไปใช จายในแตละ
ปงบประมาณ ภายในขอบเขตเงื่อนไข และวัตถุประสงคของการใชจายเงินแผนดิน โครงสราง
องคประกอบ รวมถึงรูปแบบของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแตละฉบับมีการ
เปลี่ยนแปลงก็เพียงแตจํานวนเงินงบประมาณในแตละป งบประมาณที่ขออนุญาตใชจายตอ
ฝายนิติบัญญัติรวมถึงวัตถุประสงคและเงื่อนไขของการจายเงิน ซึ่งจะระบุไวใหสอดคลองกับ
ระบบงบประมาณทีใ่ ชอยูใ นขณะนั้น พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเปนกฎหมาย
ที่เขาใจงายทั้งในเนื้อหาและรูปแบบ และเปนที่รับรูก ันโดยทั่วไปของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
พิจารณารางและการบังคับใชพระราชบัญญัติฉบับนี้
โครงสรางและองคประกอบของกฎหมายงบประมาณรายจายประจําป จะประกอบดวย
องคประกอบ 8 ประการคือ
(1) ชื่อพระราชบัญญัติ
(2) วันที่ใหพระราชบัญญัติมีผลใชบังคับ
(3) วงเงินงบประมาณรายจายประจําป
(4) รายละเอียดของเงินงบประมาณรายจายประจําป
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(5) รายจายชดใชเงินคงคลัง
(6) อํานาจการสั่งจายเงินแผนดินตามงบประมาณ
(7) ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
(8) ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
องคประกอบทั้ ง 8 ประการนี้ สามารถสรุ ปเป นหลั กที่สํ าคัญของพระราชบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปได 3 ประการคือ
(1) วงเงินงบประมาณรายจายประจําป
(2) งบประมาณรายจายงบกลาง และงบประมาณรายจายของสวนราชการรัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานของรัฐ พรอมแผนและเปาหมายการใหบริการและการใชจายเงินงบประมาณ
รวมทั้งงบประมาณรายจายเพื่อเปนกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน
(3) จํานวนเงินรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง
“งบประมาณรายจายประจําป” สามารถพิจารณาเปน 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 วงเงินงบประมาณรายจายที่เสนอขออนุญาตตอรัฐสภาเพื่อนําไปใชจาย
ในปงบประมาณโดยจําแนกงบประมาณรายจายประจําปไวเปนหมวดหมูตามลั กษณะหรื อ
ประเภทของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรั ฐที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ออกเปน 5 ประเภท ถือเปน “งบประมาณรายจายประจําปโดยแท” ประกอบดวย
(1) งบประมาณรายจายงบกลาง (มาตรา 4)
(2) งบประมาณรายจายของสวนราชการและหนวยงานในกํากับ (มาตรา 5 - 25)
(3) งบประมาณรายจายของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 26)
(4) งบประมาณรายจายของรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 27)
(5) งบประมาณรายจายเพื่อเปนกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน (มาตรา 28)
การพิจารณาดานการคลังและการงบประมาณแนวนี้มุงเนนถึ งจํานวนเงินที่รัฐบาล
ไดรับอนุ ญาตให ใชจายจากเงิ นแผนดิ นเพื่อก อใหเกิ ดผลผลิ ตและผลลัพธตามนโยบายของ
รัฐบาลและเปาหมายเชิงยุ ทธศาสตร ระดับชาติ อันจะทําใหเกิดประโยชนแกประชาชนโดย
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ส วนรวมเป นเป าหมายหลั ก ดั งนั้ น “งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ” จึ งหมายถึ งวงเงิ น
งบประมาณรายจาย (มาตรา 3) ไดแก วงเงินงบประมาณรายจายประจําปและรายละเอียดเงิน
งบประมาณรายจายประจําป ซึ่ งอาจเรี ยกงบประมาณรายจ ายประจํ าป ตามแนวทางนี้ ว า
“งบประมาณรายจายประจําปโดยแท” เนื่องจากเปนวงเงินงบประมาณที่รั ฐสภาอนุญาตให
รัฐบาลสามารถใช จายจากเงินแผนดินไดจริ งในป งบประมาณนั้ นๆ และรัฐบาลต องมี ความ
ผูกพันรับผิดชอบตอรัฐสภาและประชาชน 2กับการใชจายเงินในสวนนี้ดวย
1

แนวทางที่ 2 แนวทางของนั กกฎหมายจะมุ งพิ จารณาถึ งตั ว พระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปที่ฝายบริหารเสนอตอรัฐสภาเพื่อตราเปนกฎหมายใชบังคับเปน
หลัก ดังนั้น งบประมาณรายจายประจําปในแนวทางนี้จึงหมายรวมถึง
- วงเงินงบประมาณรายจายประจําป
- รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปอันไดแก จําแนกเปนงบกลางงบประมาณ
รายจายของสวนราชการรัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ งบประมาณรายจายของหนวยงาน
อิสระตามรัฐธรรมนูญ และงบประมาณรายจายเพื่อเปนกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน
- รายจายชดใชเงินคงคลัง ซึ่งไมถือเปน “งบประมาณรายจายประจําปโดยแท” ของ
ปงบประมาณนั้นๆ เพราะวาเปนรายจายที่รัฐบาลใชจายไปในปงบประมาณกอน ตามความ
จําเปนรีบดวนซึ่งบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
รายจายในสวนขางตนจะตองนําเสนอใหรัฐสภาอนุมัติพรอมกับ “งบประมาณรายจาย
ประจําปโดยแท” ดวย โดยจะตองบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันและใหมีผลใช
บังคับพรอมกันทั้งนี้ บทบังคับจะแตกตางกันกลาวคือ รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังไมใชเงินที่
รัฐสภาอนุญาตใหรั ฐบาลมี อํานาจใช จายจากเงินแผ นดิ นในปงบประมาณนั้นแตเปนเงิ นที่
รัฐสภาอนุมัติเปนการยอนหลังภายหลังจากที่รัฐบาลไดใชจายไปในปงบประมาณกอนหนานั้น
2

รูปแบบของความผูกพันรับผิดชอบของรัฐบาลตอรัฐสภาในเรื่องของการใชจายงบประมาณแผนดิน
นั้นแสดงออกภายใตระบบงบประมาณที่รัฐบาลเลือกใช และปจจุบันรัฐบาลเลือกใชระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
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แลวและใหถือวาเงินแผนดินที่รัฐบาลไดใชจายดังกลาวเปนเงินงบประมาณในระบบงบประมาณ
แผนดินดวย เพียงแตใหถือเปนงบประมาณของปที่ไดจายเงินออกไปไมใชงบประมาณของ
ป งบประมาณที่ จะมาถึ ง ดั งนั้ น จึ งแยกรายจ า ยเพื่ อ ชดใช เงิ นคงคลั งออกจากวงเงิ น
งบประมาณทั้งสิ้นของปงบประมาณที่เสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
2.1.2 เงื่อนไขภายนอกของการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป
เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้อยูภายใตขอบเขตหรือขอจํากัดตามกฎหมายฉบับอื่น และ
อยูภายใตเงื่อนไขของกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์ที่สูงกวา รวมถึงอิทธิพลที่มีผลกระทบตอเนื้อหา
สาระของกฎหมาย เชน ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และขอผูกพันตามกฎหมายที่มีผลทํา
ใหรัฐบาลตองใชจายงบประมาณเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายหรือขอตกลงนั้นๆ
2.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิธีการงบประมาณ
2.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยมี ผ ลต อ การจั ด ทํ า ร า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปโดยตรง ไดแก การกําหนดหลักการในการจัดทํา
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ดังนี้
1. ใหจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
2. ชื่อและเนื้อหาของพระราชบัญญัติตองระบุเฉพาะวาเปน“งบประมาณรายจาย” ซึ่ง
เปนจํานวนเงินอยางสูงที่รัฐสภาอนุญาตใหรัฐบาลใชจายเงินแผนดินในแตละปงบประมาณ
3. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตองใหมีผลใชบังคับไดทันหรือไมชา
กวาปงบประมาณ
เงื่ อนไขในการจั ดทํ าพระราชบั ญญั ติงบประมาณรายจายประจําปตามบทบัญญั ติ
รัฐธรรมนูญ ดังนี้
1. การจายเงินแผนดินจะกระทําไดเฉพาะที่ไดรับอนุญาตไวในกฎหมาย 4 ฉบับ คือ
(1) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
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(2) พระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจายประจําป
(3) กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และ
(4) กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
2. การจ ายเงิ นแผ นดิ นในกรณี ที่ มีความจํ าเป นรี บด วน จะจ ายไปก อนก็ ได ตาม
หลั กเกณฑ แ ละวิ ธี การที่ บั ญญั ติ ไว ในกฎหมายว า ด ว ยเงิ น คงคลั ง และจะต อ งมี การตั้ ง
งบประมาณรายจ ายชดใช ในพระราชบั ญญั ติ โ อนงบประมาณรายจ า ย พระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ถัดไปแลวแตกรณี
3. งบประมาณรายจายที่ตั้งเพื่อชดใชการจายเงินแผนดิน (เงินคงคลัง) ในกรณีที่มี
ความจําเปนรีบดวน เปนกรณีที่รัฐบาลไดใชจายเงินไปในปงบประมาณกอนแลว ซึ่งกฎหมาย
บัญญั ติ ให เสนอขออนุ มัติ ยอนหลั งต อรัฐสภาไม ใช เงิ นที่ รั ฐบาลขออนุ ญาตตอรั ฐสภาเพื่ อ
นําไปใช จายหรื อกอหนี้ ผู กพั นในปงบประมาณที่เสนอรางพระราชบั ญญั ติ ดังนั้น จึงไม นํา
ยอดเงินในสวนนี้ไปรวมอยูในวงเงินงบประมาณรายจายทั้งสิ้นของรางพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจาย รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไปแลวแตกรณี
2.2.2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 จะมีผลกระทบโดยตรง
ตอการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เนื่องจากเปนกฎหมายหลักที่
กําหนดกฎเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเสนอตอรัฐสภา โดย
คําจํากัดความที่สําคัญ ไดแก
งบประมาณรายจายหมายถึง จํ านวนเงิ นอยางสู งที่ อนุญาตให จาย หรื อใหกอหนี้
ผูกพันไดตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย (มาตรา 4)
ปงบประมาณนับจากระยะเวลาตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึง วันที่ 30 กันยายน
ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น
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ตามหลักการของงบประมาณแผนดินและการจัดทํางบประมาณแผนดินตามมาตรา 4
แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ มีดังนี้
1. งบประมาณรายจายเปนอํานาจการใชจายเงิ นแผนดินของรัฐบาลที่ รัฐสภาได
อนุญาตใหไวในรูปของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งใหรัฐบาลกระทําได
ภายใตกรอบวัตถุประสงคในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรืออนุญาตไวเทานั้น
2. การใชจายเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปจะกระทําได
เฉพาะภายในปงบประมาณนั้นๆ เมื่อลวงพนปงบประมาณไปแลว จะไมถือเปนการจายเงินใน
ระบบงบประมาณแผนดินกลาวคือตองนําสงคืนคลัง เวนแตจะไดดําเนินการโดยวิธีการกันเงิน
ไวเบิกเหลื่อมปตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว 3
2

การขอตั้งงบประมาณและรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ขอตั้ง จะมีงบกลาง
แยกตางหากจากงบประมาณรายจายของสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจก็ได และจะกําหนดใหมี
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนในงบกลางนั้นดวยก็ได (มาตรา 10) จาก
บทบัญญัตินี้ ไดกําหนดประเภทของงบประมาณรายจายประจําปไว ดังนี้
1. งบประมาณรายจายของสวนราชการ และหนวยงานของรัฐ (ปจจุบันประกอบดวย
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ และหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ)
2. งบประมาณรายจายงบกลางโดยตั้งแยกไวตางหากจากงบประมาณรายจายของ
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
3. งบประมาณรายจายงบกลางจะกําหนดใหมีรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปนก็ได
4. งบประมาณรายจายงบกลางใหรวมเปนสวนหนึ่งในวงเงิ นงบประมาณรายจาย
ทั้งสิ้นประจําปนั้นๆ ดวย
3

วิธีการที่กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณเมื่อลวงพนปงบประมาณแลวคือการกันเงิน
ไวเบิกเหลื่อมปตามนัยมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502 และที่แกไข
เพิ่มเติม
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บทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณฯ มาตรา 14 ที่บัญญัติวา “รายจาย
เพื่อชดใชเงินคงคลัง...ใหแยกตั้งไวเปนสวนหนึ่งตางหากในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
และใหถอื วาเปนรายจายของปงบประมาณที่ไดจา ยเงินคงคลัง...” (มาตรา 14) กลาวคือไดมีการ
กําหนดเงือ่ นไขในการจัดทําพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ดังนี้
1. รายจายเพือ่ ชดใชเงินคงคลัง ตองแยกตั้งไวเปนรายการเฉพาะตางหาก
2. รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังที่ตงั้ ไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ไมถือเปนสวนหนึ่งของวงเงินงบประมาณรายจายของปงบประมาณนั้นแตใหถือเปนรายจาย
ของปงบประมาณที่ไดจายเงินไปจริง ดังนั้นจึงไมรวมอยูในวงเงินรวมของงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณนั้นๆ
2.2.3 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แกไขเพิ่มเติม
1) นิยามศัพท
“บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1” และ “บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2” คือ บัญชีเงินฝากกระแส
รายวันที่ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการคลังมีไว เพื่อประโยชนแหงมาตรา 4 4 และ
มาตรา 5 5 ตามลําดับ
3

4

4

มาตรา 4 ภายใตบังคับแหงมาตรา 13 บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงชําระใหแกรัฐบาลไมวาเปนภาษีอากร
คาธรรมเนียม คาปรับ เงินกูหรือเงินอื่นใด หัวหนาสวนราชการที่ไดเก็บหรือรับเงินนั้นมีหนาที่ควบคุมให
สงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 หรือสงคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอตามกําหนดเวลาและขอบังคับที่
รัฐมนตรีกําหนด โดยไมหักเงินไวเพื่อการใดๆ เลย
รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการใดๆ หักรายจายจากเงินที่จะตองสง
เขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 หรือสงคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอได ในกรณีดังนี้
(1) รายจายที่หักนั้นเปนรายจายที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายได
(2) รายจายที่จําเปนตองจายตามระเบียบที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง เพื่อเปนคาสินบน
รางวัล หรือคาใชจายในการจัดใหไดมาซึ่งเงินอันพึงตองชําระใหแกรัฐบาล
(3) รายจายที่ตองจายคืนใหแกบุคคลใด ๆ เพราะเปนเงินอันไมพึงตองชําระใหแกรัฐบาล
5
มาตรา 5 การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ใหกระทําไดแตเพื่อโอนเงินไปเขาบัญชีเงินคงคลัง
บัญชีที่ 2 เทานั้น
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“มติใหจายเงินไปกอน” คือ มติ ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดตราขึ้ นไวเป น
พ.ร.บ.อนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน จนกวาจะไดประกาศใช พ.ร.บ.งบประมาณ หรือ
พ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติม
รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับ และอนุญาตใหหักรายจายจากเงินที่จะตองสงเขา
บัญชีฯ ที่ 1 หรือสงคลังจังหวัด หรือคลังอําเภอได ดังนี้
1) รายจายที่หักนั้นเปนรายจายที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายได
2) รายจายที่จําเปนตองจาย เพื่อเปนคาสินบนรางวัล หรือคาใชจายในการจัดให
ไดมาซึ่งเงินอันพึงตองชําระใหแกรัฐบาล
3) รายจายที่ตองจายคืนใหแกบุคคลใดๆ เพราะเปนเงินอันไมพึงตองชําระใหแก
รัฐบาล (มาตรา 5) การสั่งจายเงินจากบัญชีฯ ที่ 1 ใหกระทําไดเฉพาะโอนเงินไปเขาบัญชีฯ ที่ 2
เทานั้น
การสั่งจายเงินจากบัญชีฯ ที่ 2 หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ ใหกระทําไดตามที่
บัญญัติไวใน
1) พ.ร.บ.งบประมาณประจําป
2) พ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติม
3) พ.ร.บ.โอนเงินในงบประมาณ
4) มติใหจายเงินไปกอน
5) พระราชกําหนดที่ออกตามรัฐธรรมนูญ
ในกรณี ที่จายเงินตามมติ ให จายเงินไปก อนหรือตามพระราชกําหนด ต องตั้งเงิ น
รายจายเพื่อชดใชในพ.ร.บ.งบประมาณประจําป หรือพ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 มาตรา 12 เปนบทบัญญัติที่ให
อํานาจรัฐบาลในการใชจายเงินแผนดินเพื่อจัดสรรใหแกกองทุนหรือใหเปนทุนหมุนเวียนใดๆ
ได แตทั้งนี้ จะตองตราเปนกฎหมายรองรับการจัดตั้งกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน ในทาง
ปฏิบัติของการจายเงินแผนดินเพื่อเปนกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนอาจดําเนินการเสนอเปน
พระราชบัญญัติได 2 ลักษณะ คือ
1. เสนอเปนรางพระราชบัญญัติกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนเฉพาะเรื่อง
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2. เสนอตั้งงบประมาณรายจายเพื่อเปนกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในคราวเสนอราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
หรือร างพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจายแลวแตกรณีแมไมมีกฎหมายกองทุ นหรื อ
เงินทุนหมุนเวียนเฉพาะเรื่องและกําหนดระเบียบเพื่อเบิกจายเงินกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน
นั้นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2) เงินคงคลังบัญชีที่ 1
หลักกฎหมายที่เกี่ยวของคือพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ซึ่งใหอํานาจแก
รัฐมนตรีในการกําหนดขอบังคับวาดวยการจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําทุนหรือผล
กําไรเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 (มาตรา 13) สําหรับองคการที่ใชทุนหรือทุนหมุนเวียน
รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเปนผูสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1
(มาตรา 9)
ผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย มีหนาที่สั่งจายเงินจาก
คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ และใหปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ถามีเงินเหลือจาย
ใหสงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ตามวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด (มาตรา 11)

แผนภาพ 10.1 เงินคงคลังบัญชีที่ 1
ที่มา พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
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นอกจากนี้ ยั งมี เ งื่ อ นไขหรื อสภาพแวดล อ มตามกฎหมายเฉพาะเรื่ อ งอื่ นๆ เช น
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฯ ไดแก หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หมวดแนวนโยบาย
พื้ นฐานแห งรั ฐและหมวดการปกครองส ว นท อ งถิ่ น กฎหมายจั ดตั้ งหน ว ยงานอิ สระตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
กฎหมายกํ าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก องค กรปกครองส วนท องถิ่ น
กฎหมายองคการมหาชน และกฎหมายจัดตั้งหนวยงานตางๆ เปนตน
3) เงินคงคลังบัญชีที่ 2
การสั่งจายเงินคงคลังจากบัญชีที่ 2 หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอไดนั้น“มีกฎหมาย
อนุญาตใหจาย” ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี มีอํานาจกําหนดขอบังคับรวมทัง้
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ
การสั่ งจายเงิ นจากบั ญชี เงิ นคงคลั งบัญชี ที่ 2 หรือคลั งจังหวั ดหรื อคลั งอํ าเภอ ให
กระทําไดแตเฉพาะตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป พระราชบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ มติใหจายเงินไปกอน หรือพระราช
กําหนดที่ออกตามความในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและในกรณีที่จายเงินตามมติใหจายเงิน
ไปกอนหรือตามพระราชกําหนดใหตั้งเงินรายจายเพื่อชดใชในพระราชบัญญัติ งบประมาณ
ประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม” (มาตรา 6 )
การสั่ งจายเงิ นจากบั ญชี เงินคงคลังบั ญชี ที่ 2 หรื อคลั งจั งหวั ด หรือคลังอําเภอได
ตอเมื่อมีกฎหมายอนุญาตใหจาย (มาตรา 7) เมื่อไดจายแลวใหตั้งเงินรายจายเพื่อชดใชใน
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป งบประมาณหรือในกฎหมายวาดวยโอน
งบประมาณรายจาย หรือ กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณปตอ ไปการ
สั่งจายเงิน ซึ่งไดแก 5 กรณีตอไปนี้
(1) รายการจายที่มีการอนุญาตใหจายเงินไดแลวตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ แตเงินที่ตั้งไวมีจํานวนไมพอจายและพฤติการณเกิดขึน้ ใหมีความ
จําเปนตองจายโดยเร็ว
(2) มีกฎหมายใดๆ ที่กระทําใหตองจายเงินเพื่อปฏิบัตติ ามกฎหมายนั้นๆ และมีความ
จําเปนตองจายโดยเร็ว
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(3) มีขอผูกพันกับรัฐบาลตางประเทศหรือสถาบันการเงินระหวางประเทศที่กระทําให
ตองจายเงิน และมีความจําเปนตองจายโดยเร็ว
(4) เพื่อซื้อคืนหรือไถถอนพันธบัตรของรัฐบาลหรือตราสารเงินกูของกระทรวงการคลัง
หรือชําระหนี้ตามสัญญากู
(5) เพื่อซื้อเงินตราตางประเทศ พันธบัตรของรัฐบาลตางประเทศ
ในกรณีที่มีการจายเงินแผนดิ นไปก อนที่มีกฎหมายอนุ ญาตใหจายตามที่ ระบุไวใน 5 กรณี
ขางตนนั้นจะตองตั้งเงินรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ในโอกาสแรกที่ เสนองบประมาณตอรัฐสภา เชน หากในป งบประมาณนั้นรัฐบาลได จัดทํ า
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ก็จะตองนําจํานวนเงินรายจายชดใชเงินคงคลังที่
ไดจายไปแลวเสนอขออนุมัตติ อรัฐสภาไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือ
หากมีการโอนงบประมาณขามสวนราชการที่จะตองทําเปนพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ าย ก็ จะตองเสนอจํ านวนเงิ นรายจ ายเพื่ อชดใช เงิ นคงคลั งไว ในพระราชบัญญั ติ โอน
งบประมาณรายจาย

แผนภาพ 10.2 เงินคงคลังบัญชีที่ 2
ที่มา พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
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หากไม มีการจั ดทํ า งบประมาณเพิ่ มเติ มระหว างป หรื อไม มีพระราชบั ญญั ติ โอน
งบประมาณรายจ า ย ก็ ให เ สนอไว ใ นพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ใ น
ปงบประมาณถัดไป
เงินที่ใหสั่ งจ ายจากบั ญชี เงินคงคลั งบั ญชี ที่ 2 หรื อคลังจั งหวัดหรื อคลังอําเภอได
(มาตรา 8) คือ
(1) เงินยืมทดรองราชการ
(2) เงินฝาก
(3) เงินขายบิล
(4) เงินที่จําเปนตองจายคืนภายในปงบประมาณที่นําสงแลว เพราะเปนเงิน
อันไมพึงตองชําระใหแกรัฐบาล”
อธิบดีเปนผูสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 (มาตรา 10)
กรมธนารักษ หรื อผูที่ อธิบดีกรมธนารักษมอบหมายและเจาพนักงานซึ่ งรัฐมนตรี
แตงตั้งโดยเฉพาะเพื่อการนี้ เปนผูลงลายมือชื่อรวมกันสั่งจาย
เงินที่ใหสั่งจายจากบัญชีฯ ที่ 2 หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอได ไดแก เงินยืมทด
รองราชการ เงินฝาก เงินขายบิลและเงินที่จําเปนตองจายคืนภายในปงบประมาณที่นําสงแลว
เพราะเปนเงินอันไมพึงตองชําระใหแกรัฐบาล
2.3 วิธีการงบประมาณของราชการสวนทองถิ่น
ราชการสวนทองถิ่นในประเทศไทย มี 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ การปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบทั่วไป เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นที่มีอยูทั่วประเทศ ทุกจังหวัด มี 3 ประเภท
ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) สวน
การปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไมเหมือนกับรูปแบบทั่วไป จะมีขึ้น
เป นกรณี ๆ ไป ส วนใหญ จะเป นเขตเมื องใหญ เช น เมืองหลวงหรื อเมืองทองเที่ยว ซึ่ งไม
เหมาะสมที่จะใชรูปแบบทั่วไปมาใชในการปกครอง ปจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
ที่เปนประเภทนี้ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 2557)
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สภาทองถิ่น หรือ สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบถวงดุลการทํางานของฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ ผูบริหาร
ทองถิ่น ปกติ สภาทองถิ่นจะมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในทองถิ่นโดยตรง มีอํานาจ
หนาที่หลายประการตามที่กฎหมายกําหนด เชน ออกขอบัญญัติทองถิ่น ตรวจสอบการทํางาน
ของผูบริหารทองถิ่น เปนตน
สําหรับวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีกฎหมาย และระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ เชน
1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
3) พระราชบั ญญั ติ การกํ า หนดหลั กเกณฑ เกี่ ย วกั บการจ า ยเงิ นบางประเภทตาม
งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2518
4) พระราชบัญญัติจัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะแกราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2534
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธกี ารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2548
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุ
ของสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
8) ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการกําหนดประเภทรายรับ-รายจาย และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533
9) ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
นําสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530
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10) ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินสะสม พ.ศ. 2533
รายละเอียดของวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะถูกกําหนด/
เขียนใหเปนลักษณะเชนเดียวกับวิธีการของรัฐบาลไทย ซึ่งประกอบไปดวย
1) คํ า แถลงประกอบงบประมาณ แสดงฐานะนโยบายการคลั ง และการเงิ น
สาระสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณ
รายจายที่ขอตั้ง
2) รายรับรายจาย เปรียบเที ยบระหวางปที่ลวงมาแลว ปป จจุบัน และปที่ขอตั้ ง
งบประมาณรายจาย
3) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
4) คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง
5) รายการเกี่ ยวกั บการเงิ นของกิ จการพาณิ ชย ที่ เป นขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น เชน เทศวิสาหกิจ ฯ
6) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาล/องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งที่มีในปจจุบัน
และที่เสนอขอกูเพิ่มเติม
7) รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อชวยราชการ
8) ร างพระราชบั ญญั ติ /ข อบั ญญั ติ /เทศบั ญญั ติ /ข อบั งคั บ งบประมาณรายจ า ย
ประจําป
9) วิธีการงบประมาณ
10) อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. กระบวนการบริหารงบประมาณรายจายประจําป
กระบวนการบริหารงบประมาณรายจายประจําป (ตามระเบียบว าดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555) สรุปไดดังนี้
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3.1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณมี
หลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
1) สํ านั กงบประมาณอาจกํ า หนดหลั กเกณฑ หรื อวิ ธี ป ฏิ บัติ เกี่ ยวกั บการบริ หาร
งบประมาณตามระเบียบนี้ หรื อนอกเหนื อจากระเบี ยบนี้ไดตามความเหมาะสมและจํ าเป น
รวมทั้งการกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ใหสอดคลองกับ
การบริหารราชการแบบบูรณาการของคณะผูแทนไทยในตางประเทศ กําหนดหลักเกณฑหรือ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ เพื่ อใหสอดคลองกับการดําเนินงานจังหวัดแบบ
บูรณาการเพื่อการพัฒนา กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่
จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐลักษณะพิเศษเพื่อประโยชนใน
การเรงรัดการใชจายงบประมาณ สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจไมตองยื่นคําขอรับการจัดสรรงบประมาณ
2) หัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบตอการใชจายงบประมาณที่
ไดรับมอบอํานาจโดยเครงครัด
3) การใชจายงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจะตองใชจายตามรายการใน
เอกสารประกอบพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม หรือที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณรายจายงบกลาง รวมถึงที่ระบุในแผนการ
ใชจายงบประมาณเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่กําหนด
ในแผนงบประมาณ เพื่ อ ให เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ ข องงานตามเป า หมายที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และหากมีความจําเปนตองโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ ใหพิจารณาดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชนตอประชาชน ความคุมคา ความโปรงใส ตรวจสอบได และสอดคลอง
กับเปาหมายการใหบริการของกระทรวงและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติดวย
4) รายจายตามงบประมาณรายการใดจะกําหนดใหเบิกจายในประเภทงบรายจายใด
ใหเปนไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนดและ
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การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้งการรายงานผลและการ
จัดสรรงบประมาณใหทําตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณกําหนด
5) การให ความเห็นชอบ อนุ มัติ อนุ ญาต หรื อรายงานแลวแต กรณี ในการจัดทํ า
แผนปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณรายจาย การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจาย
การโอนงบประมาณรายจ าย การใช รายจ ายงบกลาง การรายงานผลหรื อกิ จการอื่ นใดที่
เกี่ยวของกับการจัดการงบประมาณใหจัดทําและรับสงขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
6) การขอรับการจัดสรรงบประมาณ ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ จัดสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสภาครัฐอยางถูกตอง
ครบถวน ใหสํานักงบประมาณในการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงบประมาณกําหนด
3.2 การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
1) ให ส ว นราชการและรั ฐวิ ส าหกิ จ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ งานและแผนการใช จ า ย
งบประมาณ ในกรณีที่เปนงบประมาณรายจายตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ใหสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่รว มอยูในแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการการจัดแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกัน เพื่อใหสามารถดําเนินงานและใชจายงบประมาณ
รายจายรวมกันใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในแผนดังกลาว
2) การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ใหสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจพิจารณาดําเนินการเพื่อจัดทําผลผลิตหรือโครงการ ใหสอดคลองกับเปาหมายการ
ใหบริการของกระทรวงตามวงเงินที่ ระบุ ไว ในเอกสารประกอบพระราชบัญญั ติงบประมาณ
รายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี
3) สํ าหรั บจั งหวั ด และกลุ มจั งหวั ดให จัดทํ าแผนปฏิ บัติ งานและแผนการใช จา ย
งบประมาณตามผลผลิตหรือโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
หรือแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุ มจังหวัดและวงเงินงบประมาณรายจายที่ระบุไวใน
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เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี
4) การที่คณะรั ฐมนตรีใหความเห็นชอบปรับแผนการปฏิ บัติราชการประจําป ของ
จังหวัด หรือแผนราชการประจําปของกลุมจังหวัด จังหวัด และกลุมจังหวัดจะตองปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนใชจายงบประมาณใหสอดคลองดวย
5) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐจัดทําระบบขอมูลการดําเนินงานตาม
ผลผลิต หรื อโครงการ พรอมกั บกํ าหนดคาหรือเกณฑ การวั ดของตั วชี้วั ดผลสํ าเร็ จตามที่
กําหนดไว หรือที่ไดตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อใชในการรายงานผล
ตาราง 10.1 ตัวอยางขั้นตอนการเสนองบประมาณจําแนกตามเวลาของงบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติสาํ หรับปงบประมาณ 2557
วัน-เดือน-ป
7-ม.ค.-56

รายละเอียด
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีมติเห็นชอบขอเสนอ
งบประมาณงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2557 (งบ
กองทุน และงบบริหารจัดการ สปสช.)

25-ม.ค.-56

28-ม.ค.-56

สปสช.เสนอหนังสือไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ขอเสนองบประมาณงานหลักประกันสุขภาพ ปงบประมาณ 2556 (ตาม
มาตรา 39 วรรค 2)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงขอความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

11-ก.พ.-56

กระทรวงการคลังใหความเห็น

12-ก.พ.-56

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหความเห็น

26-ก.พ.-56

สํานักงบประมาณ ใหความเห็น

14-มี.ค.-56

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขขอถอนเรื่องจาก ครม. เพื่อนํามา
พิจารณาทบทวน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีมติทบทวนขอเสนอ
งบประมาณงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2557 ในสวน
งบกองทุน

25-มี.ค.-56
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วัน-เดือน-ป
25-มี.ค.-56

รายละเอียด
สปสช.เสนอหนังสือไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ขอเสนองบประมาณงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2556
(หลังมีการทบทวน) (ตามมาตรา 39 วรรค 2)

25-มี.ค.-56

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงขอความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

25-มี.ค.-56

สํานักงบประมาณใหความเห็น

26-มี.ค.-56

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหความเห็น

26-มี.ค.-56

คณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติ“งบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ปงบประมาณ 2557” (ที่เสนอไปตาม มาตรา 39 วรรค 2)

23-เม.ย.-56

คณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติเห็นชอบ “งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2557” และใหแตละกระทรวงพิจารณาปรับปรุงฯ

30-เม.ย.-56

คณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติเห็นชอบ“ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2557”
(ตามปฏิทินงบประมาณฯ)

ที่มา สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 2556
3.3 การจัดสรรงบประมาณรายจาย
การจัดสรรรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณมีหลักเกณฑและวิธีการ
ดังนี้
1) สํานักงบประมาณจะจั ดสรรงบประมาณให สวนราชการและรัฐวิ สาหกิจมีความ
สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามจํานวนวงเงินงบประมาณ
รายจาย และใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลวในการใชจาย หรือกอหนี้ผูกพัน และขอเบิกจาย
งบประมาณรายจายแตในกรณีมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงแผนขางตน ใหสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
2) การจัดสรรงบประมาณโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวด สํานักงบประมาณจะจัดสรร
งบประมาณใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเต็มตามจํานวน
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วงเงิ นงบประมาณรายจ า ย การจั ด สรรให ต ามแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช จ า ย
งบประมาณที่สํานักงบประมาณใหความเห็นชอบ โดยพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกั บ
กฎหมาย ข อบั งคั บ ระเบียบ และมติ คณะรั ฐมนตรีที่ เกี่ ยวของ ตลอดจนใหเปนไปตาม
มาตรฐานของทางราชการ
3) การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ การสํารวจ การออกแบบรูป
รายงานกอสรางโดยละเอียด การกําหนดจํานวนเนื้อที่ของที่ดิน สถานที่ตั้ง และราคา ตลอดจน
การดําเนินการจัดหา ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจ รับผิดชอบควบคุม ดูแล
ใหการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางเปนไปตามความจําเปน เหมาะสม อยางโปรงใส
คุมคา ประหยัด รวมทั้งเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และ
มาตรฐานทางราชการอยางเครงครัด
4) หากส วนราชการหรื อรั ฐวิ สาหกิจมี ความจําเป นต องเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยด
รายการการจัดสรรงบประมาณ ที่สํานักงบประมาณอนุมัติใหแลวโดยไมเพิ่มวงเงิน ใหกระทํา
ไดโดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
5) การขอจัดสรรงบประมาณและการใชรายจายสําหรับรายการก อหนี้ ผูกพั นขาม
ปงบประมาณ ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
6) การขอจัดสรรงบประมาณของแผนงาน ที่มีโครงการเงินกูจากตางประเทศรวมอยู
ดวย และมีกรณีตองใชเงินกูจากตางประเทศสมทบกับเงินบาท ใหขอใชเงินทดรองราชการ
พรอมกับการขอจัดสรรงบประมาณของแผนงานนั้นดวย โดยใหระบุจํานวนเงินของแตละงบ
รายจายที่ขอใชจากเงินทดรองราชการ และระบุสํานักเบิกไวที่สํานักเบิกสวนกลาง
7) เมื่อสวนราชการและรัฐวิสาหกิจไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ
แลว ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเรงดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณของแผนงาน งาน
หรือโครงการ และงบรายจายใดๆ ยกเวนงบบุคลากรประเภทเงินเดือน และคาจางประจํา ไป
ยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคนั้นๆ ตามแผนที่กําหนดไวโดยเร็ว
8) การโอนจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักเบิ กสวนภูมิภาคใดจะตองพิจารณาโอน
จัดสรรงบประมาณ เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และเมื่อไดดําเนินการโอน
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จัดสรรงบประมาณแลว ขอใหรายงานสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการ
ตรวจเงิ นแผ นดิ นทราบโดยเร็ว แต อยางช าต องไมเกิน 15 วั น นับแต วันที่ ได โอนจั ดสรร
งบประมาณ
3.4 การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย
การใชรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในแตละงบรายจายของแตละงานหรือ
โครงการภายใตแผนงานเดียวกันใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
1) งบบุคลากร ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ที่สํานักงบประมาณกําหนดวาเปนรายจาย
งบรายจายนี้ และใหถัวจายกันได ยกเวนรายจายประเภทเงินเดือนอัตราตั้งใหม และคาจาง
ประจําอัตราตัง้ ใหม ใหใชจายไดตามที่สํานักงบประมาณกําหนดในใบยืนยันยอดเงินเดือนหรือ
คาจางประจําอัตราตั้งใหมประจําปงบประมาณที่สงใหกรมบัญชีกลาง หรือตามที่จะไดรับความ
ตกลงจากสํานักงบประมาณ แลวแตกรณี
2) งบดําเนินงาน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดวาเปน
รายจ ายในประเภทงบรายจ ายนี้ และให ถัวจายกั นไดภายในงบรายจายนี้ เวนแต รายจ าย
ประเภทคาสาธารณูปโภค ใหนําไปใชจายในประเภทอืน่ ภายในงบรายจายนี้ได หากไมมีหนี้คา
สาธารณูปโภคคางชําระ
3) งบลงทุน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดวาเปนรายจาย
ในงบรายจายนี้ ตามรายการและวงเงินที่ไดรับการจัดสรร ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณดวย
4) งบเงินอุดหนุน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดวาเปน
รายจายในงบรายจายนี้ ดังนี้
ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ใหใชจายตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดใน
เอกสารประกอบการจัดสรรงบประมาณ
ข. ประเภทเงิ นอุ ดหนุ นเฉพาะกิ จ ให ใช จา ยตามรายการ จํ านวนเงิ นและ
รายละเอียดอื่นใดที่กําหนดในเอกสารประกอบการจัดสรรงบประมาณ
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5) งบรายจายอื่น ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดวาเปน
รายจ ายในงบรายจ ายนี้ และให เบิ กจ ายตามรายการและจํ านวนเงินที่ กําหนดในเอกสาร
ประกอบการจัดสรรงบประมาณ
3.5 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณมี
หลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
1) ในกรณี ที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมี ความจําเป นตองโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ าย ให ดํ าเนิ นการเพื่ อแก ไขดํ าเนิ นการ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการ
ใหบริการ เพิ่มคุณภาพการใหบริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนการ
บริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งจะตองแสดงเหตุผลความจําเปนหรือ
ความเหมาะสมใหคํานึงถึงประโยชนตอประชาชน ความประหยัด ความคุมคา ความโปรงใส
รวมทั้ งตองสอดคล องกั บเป าหมายการใหบริ การระดับกระทรวงและเป าหมายยุ ทธศาสตร
ระดับชาติดวย
2) การโอนหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายขางตนนั้น ตองไมทําให
เปาหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนปฏิบัตงิ านหรือแผนการใชจายงบประมาณในเชิงบูรณา
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสําคัญ และตองไมทําใหคาสาธารณูปโภคคางชําระ
เมื่อสิ้นปงบประมาณ
3) หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงเงิน
เหลือจายจากการดําเนินงาน หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวไปกําหนดเปนรายการใดๆ ใน
แผนงานเดียวกันหรือตางแผนงานได แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ
และกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ ใหโอนไปชําระหนี้คาสาธารณูปโภคเปนลําดับแรก
ในกรณีที่กําหนดเปนรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางเพิ่มเติมจะตองมีวงเงินต อ
หนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และต่ํากวา 10 ลานบาทตามลําดับ
ในกรณีส วนราชการหรือรัฐวิสาหกิ จไดรั บการจั ดสรรงบประมาณสํ าหรับรายการ
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง ที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของงาน
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หรือโครงการใด แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
รัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบรายจายตางๆ ภายใต
แผนงานเดียวกัน ไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางไดไม เกินรอยละ 10 ของ
วงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
หากมีการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ตองทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณ
4) หัวหนาสวนราชการจะมอบอํานาจ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจายของ
สวนราชการตามระเบียบนี้ ใหกับผูวาราชการจังหวัดตามที่เห็นสมควรก็ไดแตการมอบอํานาจ
ให ทํ า เป น หนั ง สื อ และให ส ง สํ า เนาหนั ง สื อ มอบอํ า นาจดั งกล า วให สํ า นั กงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่มอบอํานาจ
เมื่อหัวหนาสวนราชการ หัวหนารัฐวิสาหกิจ หรือผูวาราชการจังหวัดไดสั่งโอนและ
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามระเบียบนี้แลว ใหรายงานสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว แตอยางชา
ตองไมเกิน 15 วันนับแตวันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการการรายงาน
3.6 การบริหารงบประมาณรายจาย
การบริ ห ารงบประมาณรายจ า ยตามระเบี ย บว า ด ว ยการบริ ห ารงบประมาณมี
หลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
1) การบริหารงบประมาณรายจายประจําป เมื่อประกาศเปนกฎหมายใชบังคับแลว
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ ผูใชงบประมาณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
กั บการบริ ห ารงบประมาณรายจ า ยจะต อ งวางแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช จ า ย
งบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต/โครงการ ตามวงเงิน
งบประมาณรายจายที่ระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2) การบริ ห ารงบประมาณรายจ า ยของจั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด ให ถื อ ปฏิ บั ติ
เชนเดี ยวกับสวนราชการตามระเบียบ ยกเวนแตกรณีที่คณะกรรมการนโยบายการบริหาร
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จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) จะไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะของสํานักงบประมาณไวเปนอยางอื่น
3) สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอืน่ ของรัฐ ผูใชงบประมาณ และหนวยงานที่
เกี่ยวของตามมาตรา 21 บัญญัติวา ใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบหรื อขอบังคับและใหมีอํานาจหนาที่ดังนี้คือ การ
กําหนดระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนํา
เงินสงคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง
หลักการเบิกจายเงินจากคลังตองปฏิบัตติ ามหลักเกณฑของการเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดเฉพาะมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
2. การเบิกเงินเพือ่ การใดจะตองนําไปจายเพือ่ การนัน้
3. หนี้ตอ งถึงกําหนดชําระหรือใกลจะถึงกําหนดชําระ
4. คาใชจายที่เกิดขึ้นในปงบประมาณใดใหเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปนั้น
โดยปกติคาใชจายที่เกิดขึน้ ในปใดใหเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปนั้นไปจาย
เวนแตกันเงินไวเบิกเหลื่อมป คาใชจายคางเบิกขามป 6 คาใชจายที่ใหถือเปนรายจายเมื่ อ
ไดรับแจงใหชําระหนี้ และเงินยืมคาบเกี่ยวการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกระทําไดกรณี ดังนี้
1) มีหนี้ผูกพันที่เกี่ยวของ อาจเกิดจากการกอหนี้กอนสิ้นปงบประมาณการสั่งซื้อ /
การจาง /การเชาหนี้เงิน 50,000 บาท ขึ้นไป คาดวาจะเบิกจายไมทันสิ้นปกรณีการกันเงินแบบ
มีหนี้ผูกพัน ตองมีใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจางที่จัดทําในระบบ GFMIS
5

6

คาใชจายคางเบิกขามปหมายถึง คาใชจายที่ไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณที่เกิดคาใชจาย
หรือภายในปงบประมาณที่ไดกอหนี้
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2) ไมมีหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปสําหรับวิธีปฏิบัติการกัน
เงิ น ไว เ บิ ก เหลื่ อ มป ก รณี ก ารกั น เงิ น แบบไม มี ห นี้ ผู ก พั น ต อ งขอทํ า ความตกลงกั บ
กระทรวงการคลังกอนสิ้นปงบประมาณ
กระบวนการเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง / สํานักงานคลังจังหวัด
สวนราชการ หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรจัดตั้งขึ้น
ตามบทบัญญั ติของรั ฐธรรมนู ญ เมื่ อได รั บจั ดสรรงบประมาณรายจ ายแล ว มีกระบวนการ
เบิกจายระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
วิธีการเบิกจายเงินจากคลัง
1. หนวยงานผูเบิกเปดบัญชีกับธนาคารรัฐวิสาหกิจเงินงบประมาณ 1 บัญชี เงินนอก
งบประมาณ 1 บัญชี
2. สรางขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS ซึ่งประกอบดวยขอมูลของหนวยงานผูเบิก
/ เจาหนี้ / ผูมีสิทธิรับเงินชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวประชาชน และชื่อ และเลขที่บัญชีธนาคาร
เลขที่สัญญา เงื่อนไขการชําระเงิน
3. ตรวจสอบความถูกตองของคําขอเบิกเงิน
4. ตรวจสอบการจายเงินของกรมบัญชีกลาง
หน วยงานผู เบิ กได แก ส วนราชการ หนวยงานในกํ ากั บของรั ฐ องค การมหาชน
รัฐวิสาหกิจ องคกรจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
และเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง / สํานักงานคลังจังหวัด
การจ ายให สวนราชการมีหลักเกณฑคือ หลั กเกณฑกรณี ไมมีใบสั่งซื้อ / จาง หรื อ
สัญญา กับกรณีมีใบสั่งซื้อ / จาง หรือสัญญา แตวงเงินไมถึง 5,000 บาท
จากแผนภาพ 10.3 ไดนําเสนอการขอเบิกเงินเพือ่ จายในระบบ GFMIS มี 2 แนวทาง
คือ 1. การจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนีข้ องสวนราชการโดยตรงและ 2. การจายเขา
บัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ
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แผนภาพ 10.3 การนําเงินสงคลังระบบ GFMIS
ที่มา ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (2557) การสัมภาษณฝายการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล
3.7 การติดตามผล ประเมินผล และการรายงานผล
การติดตามประเมินผลงบประมาณ เปนขั้นตอนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ใหเปนไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมายการให บ ริ ก ารของกระทรวง ผลผลิ ต /โครงการที่ ป รากฏใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และเอกสารงบประมาณรายจายประจําปและตาม
กฎหมาย ระเบี ยบ และขอบังคั บที่ เกี่ ยวกั บการใชจายเงินแผนดิน รวมทั้ งการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา
ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดใหมีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การใชจายงบประมาณ และใหจัดทํารายงาน ดังนี้
(1) ผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจายงบประมาณ ตามเกณฑการวัดของตัวชี้วัด
ผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว หรือที่ไดตกลงกับสํานักงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและ
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แผนการใชจายงบประมาณ พรอมทั้งปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข ตามแบบที่สํานัก
งบประมาณกําหนดสงใหสํานักงบประมาณเมื่อสิ้นระยะเวลาในแตละไตรมาสภายใน 15 วันนับ
แตวันสิ้นไตรมาส
(2) รายงานประจํ าป ที่ แสดงถึ งความสํ าเร็ จของส วนราชการและรั ฐวิ สาหกิ จที่
เชื่อมโยงกับเปาหมายการใหบริการระดับกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนสงสํานักงบประมาณ
ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
นอกเหนือจากการรายงานขางตน ใหหนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน และ
รัฐวิสาหกิจรายงานทางการเงิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด
กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดสงรายงานตามระยะเวลาที่กําหนดโดยไมมี
เหตุ อั นควรให หั ว หน าส วนราชการหรื อหั วหน ารั ฐวิ ส าหกิ จแสดงเหตุ ผ ลความจํ าเป นต อ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณดวย
สํานักงบประมาณจะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการใชจายงบประมาณ
จากรายงานและหรื อดวยวิ ธีการอื่ นใด เพื่ อรายงานคณะรั ฐมนตรี และเพื่ อใชประกอบการ
บริหารงบประมาณรายจายประจําปและการจัดทํางบประมาณรายจายในปงบประมาณตอไป
สรุป โดยทั่วไปงบประมาณจะจัดทําขึ้นปละครั้ง จึงเรียกวา งบประมาณประจําป โดย
ปงบประมาณมักจะเปนไปตามรอบบัญชี
ในภาครัฐจะเริ่มปงบประมาณในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดปงบประมาณในวันที่ 30
กันยายนของปถัดไป
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปมีกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับ มีขั้นตอน
เริ่มตนจากการทํ าแผนการที่ คาดวาจะตองจ าย งบประมาณถื อเป นเครื่องมือสําคั ญในการ
ควบคุมตนทุนโครงการ ตลอดจนแผนงานตั้งแตในระดับโครงการจนถึงการบริหารจัดการ และ
ใชเปนเครื่องมือของฝายบริหาร ทําใหมีประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงินงบประมาณจึง
เปนเครื่ องมือที่ ชวยในการวางแผน กํ าหนดวั ตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงาน
นอกจากนี้ ยั งสามารถนํ างบประมาณไปใช ในการควบคุ มแผนงานก็ จะช วยให ฝ ายบริ หาร
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สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานไดอยางดี ในแผนภูมิ 10.4 ไดสรุปถึง
กระบวนการบริหารงบประมาณรายจายประจําปที่กลาวมาทั้งหมด ดังนี้
- ประเภทงบประมาณ,
กรอบวงเงินงบประมาณ
-กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
-รายละเอียดครุภัณฑ

เริ่ม

การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ

1
2

การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การบริหารงบประมาณเหลือจาย
การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ
ฐานขอมูลระบบ
GFMIS

3
4
5
6

7

แผนภูมิ 10.4 กระบวนการบริหารงบประมาณรายจายประจําป
ที่มา คูมือการปฏิบัติงาน “ กระบวนการบริหารงบประมาณ” จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตุลาคม 2553
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คําถามเชิงอภิปราย
1. หนวยงาน เชน กระทรวงสาธารณสุขมีหลักการประมาณการรายรับรายจายอยางไร
เพื่อจัดทํางบประมาณ
2. ที่มาของรายรับของหนวยงานสาธารณสุข เชน สสจ. หรือ สสอ. มาจากที่ใด
3. จงอธิบายโครงสรางและองคประกอบของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
4. เงื่อนไขภายนอกของการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปมี
อะไรบาง
5. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปอยูภ ายใตขอบเขตของกฎหมายอะไรบาง
6. เงินบัญชีคงคลังที่ 1 และเงินบัญชีคงคลังที่ 2 ผูใดมีอํานาจหนาที่ในการจายเงินทั้ง 2
นี้
7. การจัดทํางบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลในกํากับของรัฐบาล
มีกฎหมายอะไรเขามาเกี่ยวของบาง
8. หนวยงานของรัฐมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
อยางไร
9. การจัดสรรงบประมาณรายจายในกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีขั้นตอน
ดําเนินการอยางไร
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บทที่ 11
กฎหมายสําหรับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

1. แนวคิดและกฎหมายสําหรับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
เนื่องจากการบริ หารทรั พยากรบุ คคลภาครั ฐตองสอดคล องกั บทิ ศทางการบริ หาร
ราชการและกระแสของสังคมโลก สํานักงาน ก.พ.ไดวางระบบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของ
ตั้งแตเรื่องการกําหนดลักษณะงาน ตําแหนง และกรอบอัตรากําลัง การกําหนดคาตอบแทนและ
สิทธิประโยชน การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใตหลักการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ คือ หลักสมรรถนะ (competency) หลักผลงาน (performance)
และหลักคุณธรรม (merit)ตลอดจนมอบอํานาจใหสวนราชการบริหารจัดการกันเอง เพื่อให
สอดคลองกับการบริหารภาครัฐแนวใหม
1.1 แนวคิดการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรางสวนราชการตามการปฏิรูประบบราชการ เมื่อป
พ.ศ. 2545 ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการตางๆ จึงกําหนดไวอยางกวางๆ เพื่อใหสวนราชการ
มีความอิสระและยืดหยุนในการดําเนินการ
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โดยทั่ วไป การที่ จะให องคกรบรรลุเป าหมายการดํ าเนิ นการให บุคคลสามารถ
สรางสรรคงานอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยคุณภาพทางการบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคกร ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษยประกอบดวย
1) หลักคุณธรรมที่ใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ซึ่งหลัก
คุณธรรมนี้ประกอบดวย 4 หลักใหญ คือ
(1) หลั กความเสมอภาค คือ เสมอภาค ไม เลื อกปฏิ บัติ ไม คํานึงถึงเชื้ อชาติ
ภาษา เพศ ฯลฯ
(2) หลักความสามารถ การบริหารคนจํานวนหมูมากตองมีวิธีวัดความสามารถ
ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนมาเปนหลักผลงาน และหลักสมรรถนะ
(3) หลักความเป นกลาง หมายถึง การปฏิ บัติ หนาที่ โดยไม คํานึ งถึงฝ ายใด
ขาราชการเปนกลไกรัฐ ตองทํางานตามนโยบายของรัฐบาล แตบางครั้งถูกมองวารับใชหรือ
เขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งอาจมีผลกระทบกับความมั่นคงในอาชีพราชการ
(4) หลั กความมั่ นคง หมายถึ ง การรั บ รองการเป น อาชี พ มี เ ส น ทาง
ความกาวหนา มีคาตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมมีเกียรติและศักดิ์ศรี
2) หลักสมรรถนะ (competency) หมายถึง การใชคนใหตรงกับความรูความสามารถ
(put the right man on the right job) โดยการศึกษา และกําหนดความรูความสามารถที่
ตองการสําหรับตําแหนงตางๆ แลวนําไปสรรหาพัฒนาใหไดบุคคลที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนง
3) หลักผลงาน (performance based) คือ การบริหารโดยยึดผลงานเปนหลัก
4) หลักการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ (HR decentralization) คือการรวมกัน
รับผิดชอบ
5) หลักคุณภาพชีวิตในการทํางาน (quality of work life) คือ วิธีการทํางานที่จะใหชีวติ
การทํางานและชีวิตครอบครัวสมดุลกัน
เปาหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยมี 4 ประการคือ 1) สรรหาคนดีคนเกงเขามา
ทํางาน 2) รับเขามาแลวพัฒนาใหเปนคนดี คนเกงยิ่งๆ ขึ้นไปอีก จึงมีความจําเปนตองสราง
ระบบพั ฒนาสร างคนอยางทั่วถึงทั้งองค กร พัฒนาอยางตอเนื่ อง3) การรักษาไวใหอยูกับ
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องคกรเปนเรื่องการจัดการความกาวหนาทางอาชีพ 4) การใชประโยชน ใหทํางานไดอยางเต็ม
ศักยภาพการมีคาตอบแทนที่เหมาะสม ใหความเปนอิสระและการมีสวนรวม
การพั ฒนาบุ คคลด านคุ ณธรรม จริ ย ธรรม เป นกลไกที่ นานาประเทศ พบว า มี
ความสําคัญที่สุดในการปองกันการทุจริต เปนกลไกการบริหารเชิงบวกที่ไดผลมากกวาการ
ลงโทษและยังเปนการตอกย้ําใหบุคคลตระหนักในความสําคัญของการรักษาสัญญาที่ใหไวกับ
ประชาชนวา ภาครัฐจะประกอบภารกิจดวยความถูกตองเปนธรรม ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ
เพื่อปกปองผลประโยชนสาธารณะ
ทั้งนี้ ภาครัฐเปนผูจางงานรายใหญของประเทศ กําลังคนภาครัฐ (รวมทุกประเภท) มี
จํานวน 2.72 ลานคน คิดเปนรอยละ 7.89 ของกําลังแรงงาน หรือมีบุคลากรภาครัฐ 1 คน ตอ
ประชากร 25 คน (สํานักงาน กพ. 2555)
ตามที่หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังตามภารกิจ โดยที่
ภารกิจหลัก หมายถึง งานตามกฎหมาย หรืองานกําหนดนโยบาย หรืองานที่ทําเพื่อความคงอยู
ขององคกรตามบทบาทภารกิจของหนวยงาน ผูปฏิบัติเปนขาราชการประมาณไมนอยกวารอย
ละ 80 ที่ เหลือเป นพนั กงานราชการหรื อจ างเหมาส วนภารกิจรอง หมายถึ ง งานที่ทํ าเพื่ อ
สนับสนุนภารกิจหลัก หรือการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูปฏิบัติเปนขาราชการประมาณไมนอย
กวารอยละ 50 ที่เหลือเปนพนักงานราชการหรือจางเหมาและภารกิจสนับสนุน หมายถึง งาน
ดานธุ รการและบริ การผูปฏิ บัติเปนข าราชการประมาณไมนอยกวาร อยละ 25 ที่ เหลื อเป น
พนักงานราชการหรือจางเหมา (สํานักงาน กพ. 2555)
เนื่องจากสวนงานราชการประกอบดวยกลุมคนทํางานหลายประเภท การกระจายของ
กําลังคนในภาครัฐ ประกอบดวยกําลังคนประเภทตาง ๆ ไดแก
ขาราชการพลเรือน บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนฯ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน ลักษณะงานที่ทํา
มีทั้งภารกิจหลักภารกิจรองภารกิจสนับสนุนทั้งทางเทคนิคและงานชวยอํานวยการมีการใช
อํานาจตามกฎหมายกําหนด
พนักงานราชการ บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจาก
งบประมาณของส วนราชการปฏิ บั ติ งานที่ มี ลักษณะประจํ าลั กษณะงานที่ ทํ า มี ลั กษณะ
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เชนเดียวกับขาราชการ งานที่ใชทักษะและไมใชทักษะซึ่งมีระยะเวลาทํางานเริ่มตนและสิ้นสุด
งานลักษณะเชี่ยวชาญระดับสูงทั้งระดับประเทศและสากล
ลูกจางประจํา รายเดื อนและเบิกจายจากงบประมาณหมวดเงิ นเดือนและคาจาง
ประจํ าลั กษณะงานที่ ทํ ามีลักษณะเป นงานที่ ใช ทั กษะและไม ใช ทักษะเป นงานที่ ไมต องใช
ขาราชการ
พนักงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐอีกประเภทหนึ่งรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวด
เงินเดือน เชน แพทยลักษณะงานที่ทํามีลักษณะเปนภารกิจหลัก
โดยสรุป อัตราสวนของขาราชการพลเรือน รอยละ 67.73 กวาครึ่งยังกระจุกตัวอยูใน
สวนกลาง รอยละ 17.45 อยูในสวนภูมิภาค รอยละ 15.13 อยูในสวนทองถิ่น บุคลากรภาครัฐ
รอยละ 60.55 มี สถานะเปนข าราชการ รองลงมาเป นลู กจ างชั่วคราว ลูกจ างประจํ า และ
พนักงานราชการ
1.2 องคกรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ
องคกรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ (Central Personnel Agency) เปนกลไกสําคัญ
ในการควบคุมและกํากับดูแลใหการบริหารงานบุคคลภาครัฐเปนไปอยางมีมาตรฐาน แนวคิด
การจัดตั้งองคกรกลางบริหารงานบุคคล เพื่อใหมีความเปนกลางไดจริง จึงควรเปนหนวยงาน
อิสระที่ไมขึ้นกับฝายบริหาร หรืออยูภายใตการบังคับบัญชาของฝายบริหารโดยตรง จะไดไม
ตองรับอิทธิพลของฝายบริหารในบางประเทศโดยเฉพาะที่ยึดรูปแบบการบริหารงานบุคคลใน
สมัยดั้งเดิมมักจัดองคกรกลาง ในรูปคณะกรรมการ คือ “Civil Service Commission” ซึ่งจะ
มุงเนนภาระหนาที่ ในดานการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการและหนาที่สําคัญอื่น ๆ ในการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนไดมีการแกไขปรับปรุงหลายครั้ง บทบาท
องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ อาจแบงได 3 ประเภท (สํานักงาน ก.พ. (2557) คือ
(1) องค ก รกลางบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ น น บทบาทนี้ จ ะจั ด ตั้ ง ในรู ป
“คณะกรรมการ” (Commission) เพื่อให สามารถใชดุ ลพิ นิจอย างเปนอิสระจากรั ฐบาลและ
ขาราชการในบทบาท “ผูพิทักษระบบคุณธรรม” ทําหนาที่คุมครองและพิทักษระบบคุณธรรม
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โดยการปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบของผูบังคับบัญชา ทั้งผูบังคับบัญชาที่เปนขาราชการ
การเมื องและผู บังคั บบั ญชาที่ เป นข าราชการประจํ า ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชน ทางราชการและ
ประโยชนสาธารณะ องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลในบทบาทนี้มีหนาที่ตรวจสอบการใช
อํานาจของรั ฐบาลใหเป นตามระบบคุ ณธรรม มีอํ านาจเพิกถอนกฎ ระเบี ยบ และคําสั่งของ
รัฐบาลที่ขัดหรือแยงกับหลักคุณธรรม
(2) องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลไดจัดตั้งในรูป “หนวยงาน” ขึ้นตรงกับ
นายกรัฐมนตรี หัวหน าหน วยงานมีอํานาจหน าที่เสนอแนะนโยบายหรือเสนอกฎระเบียบ
หลั กเกณฑ ท างการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลภาครั ฐภายใต กฎหมาย โดยไม ต อ งผ า น
คณะกรรมการใด ๆ นอกจากคณะรัฐมนตรี องคกรกลางมี บทบาทในฐานะ “ผู จัดการฝ าย
ทรัพยากรบุคคล” ทําหนาที่ชวยรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อใหการ
ทํางานของรัฐบาลมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
(3) องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลเปนตัวแทนฝายลูกจางและมีสถานะเทา
เทียมกับรัฐบาลซึ่งเปนตัวแทนฝายนายจาง รูปแบบขององคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
ในบทบาทนี้จึงมักจัดตั้งในรูปสหภาพ หรือ สมาคม
“ผูแทนเจาหนาที่ของรัฐ” ทําหนาที่แทนเจาหนาทีข่ องรัฐในการเจรจาตอรองเรียกรอง
เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
เนื่องจากทั้งสามบทบาทขางตน เห็นไดวา มีความขัดแยงซึ่งกันและกัน เชน ในกรณี
ที่รัฐบาลตองการยายปลัดกระทรวงหรืออธิบดีไปดํารงตําแหนงที่มิใชตําแหนงหลัก
องค กรกลางบริ หารทรั พยากรบุคคลที่อยูในสถานะที่ต างกั นจะดําเนินการตางกั น
องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่อยูในสถานะผูพิทักษระบบคุณธรรม ตองตรวจสอบและ
ทักทวงในกรณีที่เห็นวาการยายนั้นไมถูกตองตามกฎหมายหรือไมเปนไปตามระบบคุณธรรม
องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่อยูใ นสถานะผูจัดการฝายบุคคลของรัฐบาล ตอง
หาชองทางที่จะทําใหการยายเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว สวนองคกรกลางบริหารทรัพยากร
บุคคลที่อยูในสถานะผูแทนขาราชการ ตองคัดคานและเรียกรองไมใหการยายเกิดขึ้น ความ
ขัดแยงของบทบาทยังครอบคลุมไปถึงประเด็นที่มีผลกระทบกับขาราชการทุกคน เชน การ
พิจารณาปรับบัญชีเงินเดือนขาราชการ องค กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาใน
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สถานะใดระหวางเพื่ อประโยชนของรั ฐโดยคํานึ งถึ งฐานะการเงิ นการคลังของประเทศและ
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ หรือเพื่อประโยชนของขาราชการโดยคํานึงภาวะความ
เปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของขาราชการ
ตอมาใน พ.ศ. 2548 ไดมีการยกรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนอีกครัง้
โดยปรับเปลี่ยนบทบาทของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จากเดิมที่เปนทั้งผูจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของฝายบริหาร ผูพิทักษระบบคุณธรรม และผูจัดโครงสรางสวนราชการ ปรับ
ใหเปนผูรับผิดชอบยุทธศาสตรดา นทรัพยากรบุคคลของรัฐบาล และมอบบทบาทในการพิทักษ
ระบบคุณธรรมใหแกคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) สวนบทบาทในการเปนผูจัด
โครงสรางสวนราชการไดตัดโอนไปเปนของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กอน
หนานี้แลว เมื่อครั้งการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 องคประกอบของ ก.พ. จึงไดมีการ
เปลี่ยนแปลงอีกวาระหนึ่งในป พ.ศ. 2548
จุดสําคัญของระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐก็คือ ระบบการรวมอํานาจ (centralized
system) เพื่อใหเกิ ดความเปนธรรมและมาตรฐานในการปฏิบัติ การตอบุคคลทุกคนที่ เป น
เจาหนาที่ของรัฐแตก็มีหลายประเทศทีน่ ิยมจัดรูปแบบองคกรกลางบริหารงานบุคคลในลักษณะ
การกระจายอํานาจ(decentralized system) คือมีหลายองคกรกลางบริหารงานบุคคลเพื่ อ
ชวยกันรับผิดชอบ ในกิจกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่องตาง ๆ โดยมักจะคงบางสวนซึ่งเปน
เรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายมาตรฐาน และการพิทักษระบบคุณธรรมไวเปนสวนกลาง แลวกระจาย
ความรับผิดชอบ ในดานดําเนินการบริหารงานบุคคลเฉพาะเรื่องใหองคกรอื่นมอบใหแกสวน
ราชการตาง ๆ รับไปดําเนินการเอง
สําหรับประเทศไทยองคกรกลางบริหารงานบุคคลจําแนกรูปแบบของคณะกรรมการ
ข า ราชการประเภทต า ง ๆ โดยแต ละองค กรกลางต า งมี อิ ส ระ ในการกํ า หนดนโยบาย
กฎระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับประเภทขาราชการที่
อยูในความรับผิดชอบหนาที่และบทบาทขององคกรกลางบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปแลวจะมี
หนาที่ตาง ๆ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายดานการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
2. เปนที่ปรึกษาของฝายบริหารในการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
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3. พิทักษรักษาระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
4. ออกกฎระเบียบ และควบคุมใหมีการปฏิบัติตาม
5. ดําเนินการในบางเรื่องที่เปนเรื่องสําคัญของกระบวนการบริหารงานบุคคล เชน
การดําเนินการสรรหาบุคคลมาทํางาน การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน เปนตน
ในปจจุบัน องคกรกลางบริหารงานบุคคลหลายกลุม เพื่อแบงภาระหนาที่ ในการดูแล
ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐประเภทตาง ๆ ใหเกิดเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
ตาราง 11.1 กลไก ระเบียบ กฎหมายของการบริหารงานบุคคล
ประเภท
ขรก.พลเรือน
พนง.ราชการ
ลูกจางประจํา
กลไก

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

ขาราชการ

พนักงาน

พลเรือน

ราชการ

ระเบียบ/

พรบ.ระเบียบ

กฎหมาย

พนง.ของรัฐ

กระทรวงการคลัง

สํานักงานก.พ.

ระเบียบสํานักนายกฯ

ระเบียบกระทรวง

มติ ครม

ขาราชการพล

วาดวยพนักงาน

การคลังวาดวย

2 พ.ค. 2543

เรือนพ.ศ. 2535

ราชการพ.ศ. 2547

ลูกจางประจําของ
สวนราชการพ.ศ.
2537

ที่มา ปรับปรุงจาก สวนที่ 4 ขอมูลเปรียบเทียบพนักงานราชการกับบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น
หนา 119-125. http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/D_6.pdf
องคกรกลางการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนของไทยในปจจุบันหลายๆ
แหงตางก็มีบทบาทอํานาจหนาที่ตามกฎหมายหลักการบริหารงานบุคคลของตนเอง ซึ่งตางก็
พยายามจะใหมีอิสระและใหสิ่งที่เปนประโยชนแกขาราชการฝายตนมากที่สุด ทําใหเกิดความ
เหลื่ อ มล้ํ าในหลายเรื่ องในการบริ หารงานบุ คคลของข าราชการของรั ฐอี กทั้ งยั งคงมี การ
แทรกแซงจากฝ ายการเมื องอยูเป นประจํ า ทํ าให ไมอาจกํ าจัดระบบอุปถั มภ ใหพนจากวง
ราชการไดแมวาจะพยายามจะนําระบบคุณธรรมมาใชก็ตาม
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ตาราง 11.2 การบริหารงานบุคคลในสวนราชการตางๆ
ประเภท
ขรก.พลเรือน
พนง.ราชการ

ลูกจางประจํา

พนง.ของรัฐ

สวนราชการ

ขาราชการพลเรือน

ขาราชการพลเรือนใน

เหมือนพนักงาน

กระทรวง

ที่ใชระบบ

ใน 19 กระทรวง

19 กระทรวงทหาร

ราชการ

สาธารณสุข

ตํารวจครู
มหาวิทยาลัย
ขาราชการธุรการ
อัยการ
ตําแหนง

• จํานวน 438 สาย

• ไมมีสายงานมี 6 กลุม • 600 กวาชื่อ

• สํานักงาน

งาน

ลักษณะงาน

ตําแหนง

ก.พ. กําหนด

• ก.พ. กําหนด

• สวนราชการกําหนด

• ก.พ.กําหนด

ตําแหนง

ตําแหนง

บุคลากรดาน

ตําแหนง(สายงานชื่อ ชื่อตําแหนง
ระดับ)

สาธารณสุข

• ไมมีระดับ

16 สายงาน
กรอบ

• ก.พ. พิจารณา

•คณะกรรมการ

• สํานักงานก.พ.

• คงจํานวน

อัตรากําลัง

อนุมัติกรอบ

พิจารณาอนุมัติกรอบ

อนุมัติกรอบ

19,765 อัตรา

อัตรากําลัง

อัตรากําลัง

อัตรากําลัง

• คงจํานวน 394,385 • ใชกรอบอัตรากําลัง
ตําแหนง

ลูกจางประจําเปน
กรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการไป
พลางกอน
• ปรับกรอบได

คาตอบแทน

• บัญชีเงินเดือน 1

• บัญชีเงินเดือน 6

• ใชบัญชีตามที่

• ใชบัญชี

บัญชี

บัญชี(อัตรา

กรมบัญชี

เงินเดือนพล

• บัญชีเงินประจํา

คาตอบแทนสูงกวา

กลางกําหนดโดย

เรือนโดย
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ประเภท

ขรก.พลเรือน

พนง.ราชการ

ลูกจางประจํา

พนง.ของรัฐ

ตําแหนง

ขาราชการ)

อิงเม็ด

อนุโลม

- บริหาร

• เงินประจําตําแหนงใน เงินจากบัญชี

- เชี่ยวชาญเฉพาะ

กลุม

ขาราชการ

- วิชาชีพเฉพาะ

-วิชาชีพเฉพาะ

พลเรือน

• เงินเพิ่มตามมาตรา -เชี่ยวชาญเฉพาะ
33

• เงินเพิ่มตามม. 33
• เงินคาประสบการณ

ที่มา ปรับปรุงจาก สวนที่ 4 ขอมูลเปรียบเทียบพนักงานราชการกับบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น
หนา 119-125. http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/D_6.pdf
ประเภทภารกิจ
ภารกิจที่เปนปญหาสําคัญที่ตองแกไขเรงดวนตามนโยบาย แผนบริหารราชการ
ยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต หรือภารกิจที่มีลักษณะ
พิเศษเฉพาะ
ประเภทตําแหนง
ตําแหน งในสายงานหลักและต องใช ข าราชการปฏิบัติ ตํ าแหน งตามมาตรฐาน
โครงสรางอัตรากําลัง ตําแหนงในสายงานขาดแคลน วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหนง
ที่มีอัตราการสูญเสียสูง
การจัดทํากรอบอัตรากําลัง
สวนราชการจะตองทํากรอบอัตรากําลังที่มีระยะเวลา 4 ป โดยพิจารณาถึงการใช
กําลั งคนในภาพรวมของสวนราชการ ให มีความเหมาะสม สอดคลองกั บความจํ าเปนตาม
ภารกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ
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การจําแนกตําแหนง
ระบบการจําแนกตําแหนงบุคลากรอางอิงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือของสํานักงาน ก.พ. เปนหลัก โดยในการจําแนกตําแหนงนั้น ซึ่ง
ปจจุบันมีการกําหนดประเภทขาราชการออกเปน 4 ประเภท คือ
1) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ไดแก ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และ
ผูตรวจราชการกระทรวง
2) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ไดแก ผูอํานวยการสํานักตางๆ
3) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงที่จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรื อนกําหนดเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของ
ตําแหนงนั้น โดยมีระดับต่ําไปสูง คือระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิตามลําดับ
4) ตําแหนงประเภททัว่ ไป ไดแก ตําแหนงที่ไมใชตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนง
ประเภทอํานวยการ และตําแหนงประเภทวิชาการ ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กําหนด โดยมีระดับระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน
1.3 กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ในสวนนี้ ผูเขียนไดนําเสนอเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 และประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน (2552) ดังนี้
1.3.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณที่จะใหการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรื อนเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจรัฐ ความมี
ประสิ ทธิภาพ ความคุ มคา และความมี คุณธรรม โดยใหข าราชการปฏิ บัติ ราชการอยางมี
คุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ลักษณะสําคัญของกฎหมายฉบับนี้
1. โครงสรางหลักของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
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คณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น เรี ย กโดยย อ ว า “ก.พ.” ประกอบด ว ย
นายกรั ฐมนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ นายกรั ฐมนตรี มอบหมาย เป น ประธานปลั ด
กระทรวงการคลัง ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรด
เกล า ฯ แต งตั้งจากผูทรงคุณวุฒิด านการบริหารทรั พยากรบุ คคล ดานการบริ หารและการ
จัดการ และดานกฎหมาย
2. อํานาจหนาที่ของ ก.พ.
ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในดานมาตรฐานคาตอบแทน การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลรวมทั้งการวางแผนกําลังคนและดานอื่น ๆ เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการ
(2) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหนง
เงินเพิ่ มค าครองชีพสวั สดิ การ หรือประโยชนเกื้ อกู ลอื่ นสํ าหรั บข าราชการฝายพลเรือนให
เหมาะสม
(3) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของขาราชการพลเรือน เพื่อสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
(4) ใหความเห็นชอบในกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ
(5) ออกกฎ และระเบี ยบให คําแนะนําหรื อวางแนวทางเกี่ ยวกับการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล สําหรับ กฎ ก.พ. เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(6) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ รวม
ตลอดทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เปนปญหา มติของ ก.พ. ตามขอนี้ เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย
(7) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการ
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บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ ในการนี้ ใหมีอํานาจเรียก
เอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการหรือบุคคลใดๆมา
ชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนไปยัง ก.พ.
(8) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกั บทุ นเลาเรี ยนหลวงและทุ นของ
รัฐบาลให สอดคล องกั บนโยบายการบริ หารทรั พยากรบุ คคล และจัดสรรผู รั บทุ นที่ สํ าเร็ จ
การศึกษาแลวเขารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหนวยงานของรัฐ
(9) ออกขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและ
การใหความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเลาเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และ
นักเรียนทุนสวนตัวที่อยูในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการ
ดูแลจัดการการศึกษา
(10) กํ าหนดหลั กเกณฑ และวิ ธี การเพื่ อรั บรองคุ ณวุ ฒิ ของผู ได รั บปริ ญญา
ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พหรื อคุ ณวุ ฒิ อ ย างอื่ น เพื่ อประโยชน ในการบรรจุ และแต งตั้ งเป น
ขาราชการพลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและ
ประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว
(11) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล
(12) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบี ยนประวัติเกี่ยวกับวั น
เดือน ปเกิดและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน
(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
3.คณะอนุกรรมการสามัญ
คณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. สามัญ” ซึ่งเปนองคกรบริหาร
ทรั พยากรบุ คคลในส วนราชการต างๆ ประกอบด วย (1) คณะอนุกรรมการสามั ญประจํ า
กระทรวง เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. กระทรวง” (2) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม เรียกโดย
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ยอวา “อ.ก.พ. กรม” (3) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. จังหวัด”
โดยออกนามจังหวัด และ (4) คณะอนุกรรมการสามัญประจําสวนราชการอื่น
4. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม เรียกโดยยอวา “ก.พ.ค.” ซึ่งมีก.พ.ค. มี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (มาตรา 31)
(1) เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพื่อให ก.พ. หรือ
องคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม
(2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
(3) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
(4) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม
(5) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการ
(6) แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม เพื่อเปนกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
5. ลักษณะทั่วไปของขาราชการพลเรือน
การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนเพื่ อกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรั ฐ
ความมี ประสิ ทธิ ภ าพ และความคุ มค า โดยให ข าราชการปฏิ บัติ ราชการอย างมี คุณภาพ
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.3.2 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน (2552)
เนื่องจากตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อให
ราชการแผนดินในสวนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสงู สุดแกสังคม การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่
ที่ตนรับผิดชอบลุลวงไปดวยดี และนําประโยชนใหเกิดแกสวนรวม ขาราชการพลเรือนตองมี
คุณธรรม (คําปรารถของ ก.พ. 2552: 73) ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการพลเรือนไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่ใหคําแนะนํ าของผูตรวจการแผนดิน และ
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สงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขาราชการและเจาหน าที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดาน
จริ ยธรรม รวมทั้ งมี ห น าที่ รายงานการกระทํ าที่ มีการฝ าฝ นประมวลจริ ยธรรมเพื่ อให ผู ที่
รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรม (2552: 73-74)
บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการ
เมือง อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่น
ในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของ
รัฐ 9 ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
(7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
2. ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จากสภาวการณ การเปลี่ ยนแปลงของโลกดั งกล าว ทํ าให องค กรต างๆตองหันมา
ทบทวนสมรรถนะขององค กร เพื่อให องคกรสามารถรองรั บการเปลี่ ยนแปลงที่รุ นแรงจาก
ภายนอกได หากองค กรตองการที่ จะสร างความไดเปรียบในเชิ งการแขงขั น (competitive
advantage) และสร างขี ดความสามารถที่ จะต านทานต อกระแสการเปลี่ ยนแปลงนั้ นได
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จําเปนตองพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองคกรเสียกอน ซึ่งบุคลากรในองคกรถือวาเปน
ปจจัยสําคัญในการที่จะชวยสงเสริมผลักดันใหสมรรถนะขององคกร เปนสมรรถนะที่แทจริงและ
สามารถแขงขันกับองคกรอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.1 มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบการพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคล (uman Resource Development) ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 ดังนี้
“การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิต์ อภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี”
จากข างต น สํ านั กงาน ก.พ. จึ งได กําหนดมาตรฐานความสํ าเร็ จด านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลไวเปนแนวทางใหสวนราชการบริหารยุทธศาสตร และเปนแนวทางในการ
ประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปน 5 มิติดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้
1. สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมี
ความสอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. ส วนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่
เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการทั้งในปจจุบันและใน
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อนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (workforce analysis) สามารถระบุชองวางดานความ
ตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว
3.สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อดึงดูดใหไดมาพัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือ
สมรรถนะสูง (talent management) ซึ่งจําเป นตอความคงอยูและขีดความสามารถในการ
แขงขันของสวนราชการ
4. สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผน
สร างความต อเนื่ องในการบริ หารราชการ นอกจากนี้ ยั งรวมถึ งการที่ ผู นําปฏิ บัติ ตนเป น
แบบอยางที่ดีและสรางแรงบันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการ
ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน
มิติที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการบริหารทรั พยากรบุ คคล (HR operational
efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR
transactional activities) มีลักษณะดังตอไปนี้
1. กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การ
สรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การโยกยาย และ
กิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา
2. ส วนราชการมีระบบฐานข อมู ลด านการบริ หารทรัพยากรบุ คคลที่ มีความ
ถูกตอง เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการไดจริง
3. สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ
งบประมาณรายจายของสวนราชการสะทอนผลิตภาพและความคุมคาของบุคลากร
4. มี การนํ า เทคโนโลยี แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ในกิ จกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM program effectiveness)
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน
ราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้
1. การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธ
กิจของสวนราชการ
2. ความพึ งพอใจของข าราชการและบุ คลากรผูปฏิ บัติ งานต อนโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
3. การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมี
การแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู เพื่อพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมี
ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจ และเปาหมายของสวนราชการ
การมีระบบการบริหารผลงาน (performance panagement) ที่ เนนประสิทธิ ภาพ
ประสิทธิผล และความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนก
ความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได
อยางมี ประสิ ทธิผล นอกจากนี้ ขาราชการและผู ปฏิบัติ งานมี ความเขาใจถึงความเชื่ อมโยง
ระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงาน กับความสําเร็จหรือผลงานของ
สวนราชการ
มิติ ที่ 4 ความพร อมรับผิ ดด านการบริ หารทรั พยากรบุ คคล หมายถึ ง การที่ ส วน
ราชการจะตองมีความพรอม ดังนี้
1. รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถ และผลงาน หลักคุณธรรม
หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน
2. มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูใน
ทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
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มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง การที่สวน
ราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1. ข าราชการและผู ปฏิ บัติ งานมี ความพึ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการทํ างาน
ระบบงาน และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการ
บริหารราชการและการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใช
ศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว
2. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ
3. มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการ
และบุคลากรผู ปฏิบัติ งาน และในระหว างข าราชการ และผู ปฏิ บัติ งานด วยกั นเอง และให
กําลังคนมีความพรอมที่จะขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนที่ตองการ
2.2 การบริหารยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคล
สวนราชการมีบทบาทในการบริหารยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับ
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลที่มีการกําหนดตัวชี้วัดความสํ าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุ คคลและค า
เปาหมายทีช่ ัดเจน เพื่อใหมีการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และมีจุดมุงเนนใหเกิดผล
ตามตัวชี้วัดและระดับเปาหมายที่ตองการ
ดังนั้น สํานักงาน ก.พ. จึงไดกําหนดระเบียบ ก.พ. วาดวยการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการเพื่อประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร
บุคคล ใหสวนราชการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลในแตละปที่สอดคลองกับ
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกําหนดใหสวนราชการตองจัดทํา
รายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเสนอสํานักงาน ก.พ. ภายในเดือน
ตุลาคมของทุ กป เพื่ อเป นการติดตามการดําเนินการของสวนราชการในเรื่ องการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามมาตรฐานความสําเร็จที่กําหนดดวย
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การจัดระเบียบขาราชการ (มาตรา 42) โดยใหคํานึงถึงระบบคุณธรรมกลาวคือ
(1) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึง
ความรู ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค เปนธรรม และประโยชนของทางราชการ
(2) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกร
และลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(3) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอื่นแก
ขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ
และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได
(4) การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(5) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
ผูบริหารงานสาธารณสุขมีหนาที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการดังนี้
1. ใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสราง
แรงจูงใจแกขาราชการเพื่อใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.พ. กําหนด (มาตรา 72)
2. ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรมเที่ยงธรรม
และเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการที่ดี (มาตรา 73)
3. ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัยและปฏิบัติ
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนบําเหน็จความชอบอยางอื่นซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัล
ดวยก็ได (มาตรา 74) การใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก.พ. กําหนด (มาตรา 75)
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4. ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชา
เพื่ อใช ประกอบการพิ จารณาแต งตั้ ง และเลื่ อนเงิ นเดื อน ผลการประเมิ นให นําไปใช เพื่ อ
ประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดวย (มาตรา 76)
5. ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญหรือใหไดรบั สิทธิประโยชนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด (มาตรา 77)
มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร
การวางแผนบริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด
(1) สวนราชการสามารถจัดอัตรากําลังใหสอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจและ
พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทการบริหารราชการ
(2) สวนราชการมี แนวทางในการติดตามตรวจสอบและเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช
กําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด
การพัฒนากําลังคนและสรางความพรอมเชิงกลยุทธโดยมีแผน ดังนี้
(1) รอยละ 80 ของสวนราชการมีแผนกําลังคนทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรการบริหาร
ราชการ
(2) รอยละ 80 ของสวนราชการมีแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและความคุมคา
การใชอัตรากําลังการดึงดูดและรักษากําลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ ดังนี้
(1) กําลังคนภาครัฐไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานทามกลางการ
เปลี่ยนแปลง
(2) สวนราชการมีกําลังคนที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับการเปนผูนําขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงในภาครัฐ
(3) สวนราชการมีความพรอมรับการสูญเสียอัตรากําลังจากการเกษียณอายุ เพื่อ
สรางความตอเนื่อง
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(4) ผูบริหารและนักทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีสมรรถนะในการเปนหุนสวน
เชิงยุทธศาสตร
3. การควบคุมวินัยและการดําเนินทางวินัย
ในสวนนี้ ผูเขียนไดนําเสนอหัวขอความจําเปนตองมีงานวินยั การกระทําผิดวินยั การ
กลาวหาและสอบสวนและการดําเนินทางวินัยดังมีรายละเอียดตอไปนี้
3.1 ความจําเปนตองมีงานวินัย
การดําเนินงานใดๆ ก็ตาม จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่ดี ซึ่งตองมีคุณลักษณะอยาง
นอย 3 ประการคือ ความรูความสามารถ ประสบการณ และความประพฤติดี ลักษณะทั้ง 3
ประการนี้ กล าวได ว าความประพฤติ เปนคุ ณลั กษณะที่ สํ าคั ญมาก เพราะคนจะมี ความรู
ความสามารถเพียงใดก็ตาม ถาความประพฤติไมดี ความรูความสามารถก็ไมเกิดประโยชน
ไมสามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลดีได ดังนั้น การควบคุมความประพฤติปฏิบัติของบุคคลจึงเปน
เรื่องสําคัญในการบริหารงานบุคคลนั้น สิ่งที่ใชควบคุมความประพฤติ โดยทั่วไป ไดแก ระเบียบ
กฎหมาย และการมีวินัย
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2531 : 290) ใหความหมายวินัยไววา การอยูใน
ระเบียบ ขอบังคับและขอปฏิบัติ “เหตุที่ตองมีการกําหนดวินยั ขึน้ มาควบคุมบุคคล” คําตอบคือ
เพื่อความเปนระเบียบ แบบแผนดีงาม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
บัญญัติวา “ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่
บัญญัติไวอยางเครงครัดอยูเ สมอ (มาตรา 80) และผูบริหารจํานวนมากทีป่ ระสบปญหาเกี่ยวกับ
วินัยองคกร มักจะคํานึงถึงแตบทลงโทษเปนลําดับแรก เหตุใดพนักงานจึงตองถูกลงโทษเปน
คําถามที่มักจะเกิดขึ้นอยูเสมอในองคกร
จากแนวคิดที่กลาวมาพอสรุปไดวา วินัย หมายถึง การอยูในระเบียบแบบแผนและ
ขอบังคับขององคกร รวมถึงความสามารถของบุคคลในการกระทําและควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองให เป นไปตามที่ มุงหวั งและเป นพฤติ กรรมที่ เกิดจากสามั ญสํ านึ กขึ้ นมาเองซึ่ งเป น
คุณสมบัติที่ดีงามที่มีอยูในตัวบุคคลเกิดจากการไดรับการอบรมปลูกฝงของมนุษยดวยความ
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สมัครใจและมุงมั่นที่จะทําในสิ่งที่ดีงามแมจะมีสิ่งเรา กิเลศ ตัณหาจากภายนอกหรือภายใน
ตนเองมากระทบ พฤติกรรมก็ยังไมเปลี่ยนแปลงโดยพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นจะตองไมขัดกับ
ระเบียบของสังคมดวย
ดังนั้น เมื่อพบการกระทําผิดหรือการละเมิดตอระบบคุณธรรม ซึ่งผูกระทําผิดตอง
ไดรับการดําเนินการทางวินัย หรือขั้ นตอนการดํ าเนินการในการออกคําสั่งลงโทษ ซึ่งเป น
ขั้นตอนที่มีลําดับกอนหลังตอเนื่องกัน อันไดแกการตั้งเรื่องกลาวหา การสืบสวน สอบสวน
การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ และการสั่งลงโทษรวมทั้งการดําเนินการตาง ๆ ใน
ระหวางการสอบสวนพิจารณา เช น การสั่ งพั ก/ ใหออกไว กอน เพื่อรอฟงผลการสอบสวน
พิจารณา เปนตน
3.2 การกระทําผิดวินัย
การกระทําผิดวินัยคือการกระทําการใดอันเปนขอหาม การกระทําผิดวินัยมี 2 รูปแบบ
คือ การกระทําอันเปนการฝาฝนหรือกระทําผิดที่เปนขอหามไมใหกระทํา กับ การกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง
ลักษณะของการกระทําอันเปนการฝาฝนหรือกระทําผิดที่เปนขอหาม (มาตรา 83)
ไดแก
(1) รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจงถือ
วาเปนการรายงานเท็จดวย
(2) ปฏิ บั ติ ราชการอั นเป นการกระทํ า การข า มผู บังคั บบั ญชาเหนื อตน เว นแต
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป เปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
(3) อาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแก
ตนเองหรือผูอื่น
(4) ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
(5) กระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยง
ธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
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(6) เปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
(7) กระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ
(8) กระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(9) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ
(10) การกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ที่เปนขอหาม
สวนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 85) ไดแก
(1) ปฏิ บัติ หรื อละเว นการปฏิ บัติ หน าที่ราชการโดยมิ ชอบเพื่ อให เกิ ดความ
เสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต
(2) ละทิ้ งหรื อทอดทิ้ งหน าที่ ราชการโดยไม มีเหตุ ผลอั นสมควรเป นเหตุ ให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง
(3) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วันโดยไมมีเหตุ
อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(4) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
(5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติ ดตอราชการ
อยางรายแรง
(6) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดย
คําพิพากษาถึงที่สุ ดให จําคุกหรื อให รับโทษที่ หนั กกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสํ าหรั บ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามหนาที่ หรือ
ฝาฝนขอหาม จนเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(8) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามหนาที่หรือฝา
ฝนขอหามที่มีกฎ ก.พ. กําหนดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
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ตัวอย าง กรณีเขาข ายเป นการกระทําความผิ ดวินัยฐานประพฤติชั่วอย างรายแรง
ตามมาตรา 85(4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งการพิจารณา
วากระทําอยางไรจึงจะถือวาเปนการประพฤติชั่ว จะตองพิจารณาจากรายละเอียดขอเท็จจริง
และพฤติการณเปนเรือ่ งๆไป โดยมีแนวทางการพิจารณาเปนองคประกอบความผิด 3 สวน คือ
1. ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการหรือไม
2. เปนการกระทําที่สังคมรูสึกรังเกียจหรือเปนที่รังเกียจของสังคมหรือไม
3. เปนการกระทําโดยเจตนาหรือไม
ตัวอยางกรณี มาตรา 85 (1) ศาลปกครองวางหลักวา "การกระทําที่จะถือวาเปนการ
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการคือตองพิจารณาวามีการกระทําที่เขา
ลักษณะตามองคประกอบทั้ง 4 ประการ ดังนี้(ศาลปกครองกลาง คดีดําที่ 1073/2551 คดีแดงที่
1051/2555)
(1) มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติราชการ
(2) ไดปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ
ซึ่งคําวา "โดยมิชอบ" หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่ง
ของผูบังคับบัญชา
(3) เพื่อใหตนเองหรือผูอนื่ ไดประโยชนที่มิควรได ซึ่งคําวา "ประโยชน" หมายถึง สิ่งที่
ไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นที่มิใชทรัพยสินก็ได
และคําวา "มิควรได" หมายถึง ไมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใดๆ ตอบแทนจาก
การปฏิบัติหนาที่นั้น และ
(4) โดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งคําวา "ทุจริต" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) คือ
การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเองหรือผูอื่น
นอกจากนั้น การพิจารณาวา การกระทําใดจะเขาลักษณะที่ถือไดวา เปนการทุจริตตอ
หนาที่ราชการหรือไมนั้น จะตองพิจารณาถึงเจตนาของผูก ระทําดวย วามีเจตนาทุจริตโดยมุงที่
จะใหตนเองหรือผูอื่นที่ไดรับประโยชนที่มิควรไดมาประกอบดวย
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อยางไรก็ตาม มีกรณีของการไมไดกระทําผิดวินัย แตกระทําผิดทางอาญา และไมถือ
เปนการกระทําที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ เชน
- เปนพยาบาลยิงสามีซึ่งเปนตํารวจถึงแกความตาย ในขณะโตเถียงกันเรื่องที่สามี
แยกทางไปอยูกินกั บโสเภณี โดยสามีพูดจาข มเหงจิตใจ ทํารายรางกาย และดู หมิ่นไปถึ ง
บุพการีของฝายหญิง ในคดีอาญา ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนความผิดฐานฆาคนตายโดย
เจตนา แตมีเหตุอันควรงดโทษเนื่องจากบันดาลโทสะจากการถูกขมเหงจิตใจอยางรายแรงดวย
เหตุอันไมเปนธรรม
ดวยเหตุดงั กลาว ก.พ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรณีนี้ไมถือเปนการกระทําที่เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ จึงไมเปนความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง
แตอยางใด ผลคือใหยกโทษ
ในกรณีที่ขาราชการผูถกู ดําเนินคดีอาญาไดถูกดําเนินการทางวินัยไปดวยนั้น แมจะมี
หลักการวา หลักเกณฑวิธี การในการดํ าเนิ นการทางวินัยถูกกําหนดไวเป นการเฉพาะและ
จําแนกตางหากจากการดําเนินคดีอาญาก็ตาม แตกระบวนการทั้งสองก็ยังมิไดถูกตัดขาดออก
จากกันโดยสิ้นเชิง สวนจะมีความเชื่อมโยงกันไดมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับวาการสอบสวน
และรวบรวมพยานหลักฐานในสํานวนวิ นัยโดยลํ าพั งนั้ น เพี ยงพอที่จะสามารถรั บฟงเพื่ อ
พิจารณาวินิจฉัยความผิดและลงโทษทางวินัยแกขาราชการไดแลวหรือไม และถาสํานวนวินัย
ยังไม เพี ยงพอที่ จะรั บฟ งในการลงโทษข าราชการ จะรอการดํ าเนินการไว เพื่ อรอฟงผลใน
คดีอาญากอนก็ได
3.3 กระบวนการดําเนินทางวินัย
การดําเนินทางวินัยเปนกระบวนการ มีขั้นตอน ดังนี้
เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวา มีบุคคลซึ่งเปนขาราชการพลเรือนกระทํา
ผิดวินัย ผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุทราบโดยเร็ว
และให ผูบังคั บบัญชานี้ ดําเนิ นการโดยเร็ วด วยความยุ ติ ธรรมและโดยปราศจากอคติหาก
ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาละเลยไมปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตใหถือ
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วาผูนั้นกระทําผิดวินัยอํานาจหนาที่ ของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุจะมอบหมายให
ผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนดก็ได
เมื่อผูบังคับบัญชาทราบ ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการหรือสั่งใหดําเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวา
กรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเรื่องไดแตเห็นวามีมูลที่ควรกลาวหาวา
ผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 92 หรือ
มาตรา 93 แลวแตกรณี (มาตรา 91)
ในกรณีที่ผลการสืบสวนตามขางตน ปรากฏวากรณีมีมูล มีขอพิจารณาตอไป ดังนี้
(มาตรา 92)
1. หากไม ใช เป นความผิ ดวิ นัยอย างร ายแรง และไดแจ งข อกล าวหาและสรุ ป
พยานหลั กฐานให ผู ถู กกล า วหาทราบ พร อ มทั้ งรั บฟ ง คํ า ชี้ แ จงของผู ถู กกล า วหาแล ว
ผู บังคั บบั ญชาซึ่ งมี อํ านาจสั่ งบรรจุ เห็ นว าผู ถู กกล าวหาได กระทํ าผิ ดตามข อกล าวหา ให
ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสม
กับความผิด และในกรณี มีเหตุอั นควรลดหย อนที่ จะนํ ามาประกอบการพิจารณาลดโทษ ก็
สามารถนํามาพิจารณาดวยได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑ ใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิด
วินัยเล็กนอยแตในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
2. หากบุคคลไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวสั่งยุติเรื่อง
3. หากผลการสื บสวนพบว า มี มู ล อั น เป น ความผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง ให
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอ
กล าวหาและสรุ ปพยานหลั กฐานให ผู ถู กกล าวหาทราบ พร อมทั้ งรับฟ งคํ าชี้ แจงของผู ถู ก
กลาวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผลการสอบสวนและความเห็น
ตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ (มาตรา 93)
4. ไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งยุติเรื่อง แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาได
กระทําผิดตามขอกลาวหา ใหดําเนินการลงโทษแลวแตกรณีซึ่งการลงโทษนี้ ผูบังคับบัญชาซึ่ง
มีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอั ตราโทษใดไดเพียงใด ให เปนไป
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ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. (มาตรา 96) แตหากเปนกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหลงโทษปลด
ออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการ
พิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก (มาตรา 97)
สํ าหรั บกรณี ที่ ข าราชการพลเรื อนสามั ญตํ าแหน งต างกั น หรื อต างกรมหรื อต า ง
กระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน มีวิธีการดําเนินการที่สรุปตามมาตรา 94ได
ดังนี้
1. ข าราชการพลเรื อนสามั ญในกรมเดี ยวกั น ที่ อธิ บดี ห รื อปลั ดกระทรวงถู ก
กลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกับผูอยูใตบังคับบัญชา ใหปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง แลวแตกรณีเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
2. ขาราชการพลเรือนสามัญตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยรวมกั น ใหปลั ดกระทรวงเป นผูสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวน เว นแต เป นกรณี ที่
ปลัดกระทรวงถูกกลาวหารวมดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน
3. สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
รวมกันใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวนแตเปน
กรณีที่มีผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงรวมดวย ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
4. สําหรับกรณีอื่น ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
หลักการพิทักษระบบคุณธรรม
หลักการพิทักษระบบคุณธรรม (merit system protection) โดยบทบาทคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม เรียกโดยยอวา “ก.พ.ค.” มีบทบาทที่สําคัญ คือ
1) เปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา
2) เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
3) เปนผูสั่งการ
4) เปนผูออกกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑวิธีการ
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อํานาจของ ก.พ.ค. ไดแก การเสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคล
อื่น เพื่อให ก.พ. หรื อองคกรกลางบริหารงานบุ คคลอื่นได ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุ ง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม (มาตรา 31)
การร อ งเรี ย น ร อ งทุ ก ข และขอคํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า มี ลั ก ษณะเป น กระบวนการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 123 ดังนี้
“การรองทุกขที่เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้น
ไป ตามลําดับ และการรองทุ กขที่เหตุเกิดจากหัวหน าสวนราชการระดับกรมที่อยู ในบังคั บ
บั ญ ชาหรื อ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ร าชการขึ้ น ตรงต อ นายกรั ฐมนตรี ห รื อ ต อ รั ฐ มนตรี
ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค.
เมื่อ ก.พ.ค. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขประการใดแลว ใหหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือ
ตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณี ดําเนินการให
เปนไปตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
ชองทางของการรองเรียน รองทุกข ตองงายตอการเขาถึง เปนความลับ มีหลากหลาย
ชองทางมีการปกปองคุมครองพยาน กําหนดกระบวนการอยางชัดเจน ผูเปดเผยมีความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยมีชองทางการสื่อสารและขอคําปรึกษาแนะนําไดกับผูบังคับบัญชาทุกระดับ
การรองทุกขทเี่ หตุเกิดจากผูบังคับบัญชาใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ตามลําดับ (มาตรา 123) เวนแตทุกขที่เกิดจากปลัดกระทรวง รัฐมนตรี หรือ นายกรัฐมนตรี ให
รองทุกขตอ ก.พ.ค.ถูกสั่งใหออกจากราชการใหรองทุกขเหตุมลทินมัวหมอง ใหอุทธรณตอ
ก.พ.ค.เมื่อ ก.พ.ค.พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวใหผูบังคับบัญชา ซึ่งมีอํานาจดําเนินการให
เปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายใน 30 วัน นับแตวันที่ก.พ.ค.มีคําวินิจฉัยและ ก.พ.ค. ตองวินิจฉัย
ภายใน 120 วัน(มาตรา 118)
ผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 116 วรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการจงใจละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น เมื่อ ก.พ.ค. ไดวินิจฉัยเรื่องรอง
ทุกขประการใดแลว ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด
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หรือนายกรัฐมนตรีแลวแตกรณี ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.(มาตรา 123
วรรคสาม)
3.4 การดําเนินทางวินัย
การลงโทษทางวินัยเปนกระบวนการสําคัญอันหนึ่งในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของขาราชการและมีจุดมุงหมายเพื่อ
ธํารงคศักดิ์ศรีของขาราชการดวย การลงโทษทางวินัยถูกนํามาใชเปนมาตรการเชิงลบควบคู
กับการใหรางวัลซึ่งเปนมาตรการเชิงบวก ภายใตแนวคิดที่วา ขาราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ
ควรไดรับการยกยองและใหรางวัลเพื่อเปนกําลังใจและเปนตัวอยางที่ดี ขาราชการที่กระทํา
ความผิดสมควรไดรบั การลงโทษตามควรแกกรณี เพื่อจะไดไมเปนเยีย่ งอยางแกขาราชการอื่น
โทษสําหรับการกระทําผิดวินัยของขาราชการพลเรือนมี 5 สถาน (มาตรา 88 ) ไดแก
(1) ภาคทัณฑ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน (4) ปลดออก และ (5) ไลออก
ตัวอยางการกลาวหาและโทษทางวินัย
1. ฐานความผิด “ไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม”
1) ปฏิบัติหนาที่การเงินและบัญชี จัดทําหลักฐานการเบิกเกินกวาจํานวนวันที่
ลู กจ า งมาปฏิ บั ติ งาน แล ว นํ า เงิ น ส ว นที่ เ กิ น ไปซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ใช ในราชการ (โทษ ตั ด
เงินเดือน 10% เปนเวลา 2 เดือน)
2) เลื่อนการจายเงินเบี้ยเลี้ยงของเจาหนาที่ผูขอเบิกออกไป 1 เดือน แลวนําเงิน
จํานวนดั งกล าวไปซื้ อวั สดุ สํ านักงานของราชการ ภายหลั งได นําเงิ นมาจายให เจ าหน าที่
ครบถวนแลว (โทษ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น)
2. ฐานความผิ ด“อาศัยหรื อยินยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหน าที่ราชการของตนหา
ประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น”
1) นํารถยนตของทางราชการไปทําธุรกิจสวนตัวในระหวางปฏิบัติหนาที่เปน
เหตุ ให ร ถยนต เกิ ดอุ บัติ เหตุ แต เจ าหน าที่ ผู นี้ได ชดใช คาเสี ย หายให แ ก ทางราชการและ
บุคคลภายนอกแลว (โทษภาคทัณฑ)
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2) นําเงินสวนตัวของตนเองและพรรคพวกใหขาราชการและลูกจางกูยืมโดยคิด
ดอก เบี้ย และอาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่เบิกจายเงินเดือนหักเงินกูจากเงินเดือนของผูกูในแตละ
เดือน ทั้งที่มิไดมีการมอบฉันทะใหรับเงินแตอยางใด (โทษภาคทัณฑ)
3) นํารถยนต บรรทุ กเล็ กของทางราชการไปใชประโยชนส วนตั ว โดยขับไป
เยี่ยมครอบครัวในวันศุกร แลวขับกลับในวันอาทิตยเปนประจํา (โทษภาคทัณฑ)
3. ฐานความผิด “ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความประมาทเลินเลอ”
1) เจ า หน าที่ พิ มพ ดี ดทํ าสํ านวนที่ ส งมาพิ มพ หาย ในการส งมอบไม ปรากฏ
หลั กฐานการรั บส งต อ มาสํ า นวนนั้ นหาไม พบ แต กรณี ยั งไม เสี ย หายแก ร าชการอย า ง
รายแรง เนื่องจากสํานวนในคดีที่หาไมพบนั้น ถึงที่สุดแลว (โทษภาคทัณฑ)
2) ขั บรถยนต ข องทางราชการไปปฏิ บั ติ ร าชการ แล ว เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ชนกั บ
รถบรรทุกสิบลอสองคันซึ่งวิ่งสวนมาในลักษณะจะแซงกันทําใหรถยนตของทางราชการไดรับ
ความเสียหายและเจาหนาที่ไดชดใชคาเสียหายใหแกราชการแลว (โทษภาคทัณฑ)
4. ฐานความผิด“ไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการตาม
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล”
1) นําเงินสงเกินกําหนดเวลา (มีการกระทําผิดวินัยเปนจํานวนมาก ระดับโทษจะ
พิจารณาเปนรายไป)
2) ระเบี ยบกํ าหนดให ดํ าเนิ นการแลวเสร็ จภายใน 45 วั น แต ดํ าเนิ นการใช
เวลานานถึง 14 เดือนผูบังคับบัญชาเรียกมาวากลาวตักเตือนก็ยังเพิกเฉย (โทษตัดเงินเดือน
10% เปนเวลา 2 เดือน)
5. ฐานความผิด“รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา”
1) เจาหนาที่ สองคนได รับอนุมัติ ใหเดิ นทางไปราชการเพื่อรั บรถยนต และขน
ครุภัณฑหลายรายการ บุคคลทั้งสองไมไดเดินทางไปและกลับดวยกันแตไดทําเรื่องขอเบิก
คาใชจาย ในการเดินทางไปราชการและกลั บพร อมกั น เปนเหตุ ให การจั ดทํ าเอกสารการ
เดินทางครั้งนี้ไมถูกตองตามความเปนจริง (โทษ ตัดเงินเดือน 10% เปนเวลา 3 เดือน)
2) รายงานเท็จตอผูบ ังคับบัญชาโดยปลอมแปลงใบรับรองแพทยจากสมควรไดรับ
การพักผอน 2 วันแตเปน 12 วัน (โทษตัดเงินเดือน 10% เปนเวลา 4 เดือน)
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6. ฐานความผิด “ละทิ้งหนาที่ราชการ” ละทิ้งเวรรักษาการณออกไปรับประทาน
อาหารโดยไมไดขออนุญาตผูบังคับบัญชา แลวกลับมานั่งคุยกับเพื่อนจนกระทั่งเลิกงาน (โทษ
ภาคทัณฑ)
1) ละทิ้ งหน าที่ราชการไป 5 วันเพื่อออกติ ดตามลู กหนี้ ที่ ตนค้ํ าประกัน (โทษ
ภาคทัณฑ)
2) นําสุรามาดื่มบนที่ทํางาน ขาดราชการ มีอาการเมาสุราตลอดทั้งวัน บางครั้งก็
นอนหลับบนโตะทํางาน (โทษ ตัดเงินเดือน 10% เปนเวลา 2 เดือน)
7. ฐานความผิด “ไมสุภาพเรียบรอย”
1) พู ดจาท าทายและด า ว า ด วยถ อ ยคํ าหยาบคายและเดิ นด า ทั้ งภายในและ
ภายนอกสํานักงาน (โทษ ภาคทัณฑ)
2) กลาวหาและตําหนิผูบริหารและเจาหนาทีด่ วยถอยคําไมสภุ าพ (โทษ
ภาคทัณฑ)
3) ทํารายเพื่อนขาราชการไดรับบาดเจ็บ (โทษภาคทัณฑ)
8. ความผิด “ไมรักษาความสามัคคี”
1) ขวางที่ทับกระดาษเขาไปในหองขาราชการอื่นและหองตัวเอง จนกระจกประตู
แตก (โทษ ตัดเงินเดือน 10% เปนเวลา 3 เดือน)
2) ใชกําลังทํารายเพื่อนขาราชการ บริเวณแขนเปนรอยฟกช้ํา ผูถูกทํารายไมได
แสดงอาการตอบโตแตอยางใด (โทษตัดเงินเดือน 10% เปนเวลา 2 เดือน)
9. ฐานความผิด “ไมชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่”
1) บาดหมาง โกรธเคืองกับเพื่อนขาราชการ เปนเหตุใหเกิดผลกระทบถึงการ
ปฏิบัติงานในหนาที่และมี สวนร วมรู เห็ นในการประชุมวางแผนกั บกลุ มเดินขบวนเพื่อมิให
ตนเองตองยายไปรับตําแหนงใหม (โทษ ตัดเงินเดือน 10% เปนเวลา 2 เดือน)
2) ถูกทักทวงจากเพื่อนขาราชการที่ปฏิบัติงานรวมกัน จึงเกิดความไมพอใจจน
ทํ า ให ก ารประสานงานระหว า งบุ คคลทั้ งสองมี ป ญ หา เพราะไม พู ด จากั น (โทษตั ด งิ น
เดือน 10% เปนเวลา 3 เดือน)
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10. ฐานความผิด “กระทําหรือยอมใหผูอนื่ กระทําการหาผลประโยชน อันอาจทําใหเสีย
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน”
1) รวมกับบุคคลภายนอกอีก 2 คน ออกเงินกูโดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10
ตอเดือน ไดรับผลประโยชนแลวนํามาแบงกัน (โทษภาคทัณฑ)
2) ไดรับเงินคาตอบแทนครั้งละไมเกิน 500 บาท ในการชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกแกผูมาติดตอ ทั้ง ๆ ที่ตนไมมีหนาที่เกี่ยวของแตอยางใด (โทษตัดเงินเดือน
10% เปนเวลา 4 เดือน)
11. ฐานความผิด “ประพฤติชั่วไมรายแรง”
1) ใหถอยคําเปนพยานรับรอง ทั้ง ๆ ที่ไมรูเหตุการณ (โทษภาคทัณฑ)
2) ถูกแจงความดําเนินคดีเกี่ยวกับเช็ค แตภายหลังประนีประนอมยอมความก็
ได (โทษภาคทัณฑ)
3) ในฐานะที่เปนหัวหนาฝายบริหารของโรงพยาบาล มีหนาที่ควบคุม กํากับดูแล
การปฏิบัติงานดานการเงินใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ แตกลับอาศัยหนาที่ในฐานะที่เปน
หัวหนาฝายบริหารกระทําการปรับแตงบัญชีเงินเดือน เพื่อใหบัญชีเงินเดือนเหลือมากกว า
เทาที่เปนจริงเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในการกูยืมสถาบันการเงิน ตามมาตรา 82 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (โทษภาคทัณฑ)
12. ฐานความผิด “ทุจริตตอหนาที่ราชการ”
1) ทํ าการยั กยอกเงิ น ค า สาธารณู ปโภคและค าใช ส อยเป นประโยชน ส ว น
ตน (โทษ ไลออก)
2) รวมมือกับบุคคลภายนอกปลอมใบกํากับภาษี (โทษ ไลออก)
3) นําเงินสงคลังเกินกําหนด 3 ครั้ง โดยแตละครั้งไมไดมอบเงินใหกรรมการ
เก็บรักษาเงินนําไปเก็บในตูนิรภัยของอําเภอ (โทษ ปลดออก)
4) นําเงินรายไดแผนดินไปหมุนใช (โทษไลออก)
13. ฐานความผิด “ประพฤติชั่วอยางรายแรง” ตัวอยางเรื่องกลาวหา เชน
1) ทุจริตในการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น (โทษไลออก)
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2) กระทําผิดฐานยักยอกทรัพย ศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 1 ป 6
เดือน (โทษไลออก) เบิกคาเชาบานทั้งที่ไมไดพักอาศัยและชําระคาเชาจริง นอกจากนี้ ไดเขียน
รายงานการเดินทางไปประชุมอันเปนเท็จ เพื่อขอเบิกเงินคาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะในการ
เดินทาง (โทษไลออก)
3) อางวาจะชวยเหลือใหสอบบรรจุเปนลูกจางประจํา เพื่อหลอกลวงเอาเงินจาก
ผูเขาสอบ หากไม สามารถช วยเหลื อได จะคื นเงินให ปรากฏว า ไม มีผูใดสอบได จึงคื นเงิ น
ให (โทษ ปลดออก)
สรุป
วินัยเปนกรอบแนวทางความประพฤติของบุคลากร การที่บุคลากรในองคกรมีวินัย จะ
ทําใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพตอ
องคกร บุคลากรตองรั กษาวินัยโดยเครงครั ดอยูเสมอ ตองปฏิบัติหนาที่ราชการด วยความ
ซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม หามมิใหผูใดอาศัย หรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการ
ของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม แสวงหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น ละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาท
เลินเลอในหนาที่ราชการ และปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ สวนบุคลากรซึ่งเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผู อยู ใต บั งคั บบั ญชาด ว ยหลั กการและเหตุ ผลที่ ถู กต อ งตามทํ า นองคลองธรรม
เจาหนาที่รัฐพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติถึงการพัฒนา
การสร า งแรงจู ง ใจ และหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารด า นวิ นั ย ในการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ของ
ผูบังคับบัญชาไวแลว โดยหากมีกรณีปรากฏวาผูใตบังคับบัญชามีพฤติการณเขาขายเปนการ
กระทําที่ผิดวินัย ผูบังคับบัญชาชั้นตนมีหนาที่ตอ งรายงานเรือ่ งไปยังผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพื่อดําเนินการทางวินยั ตอไป การละเวนการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวของ
ผูบังคับบัญชาเปนความผิดวินัยเชนกัน
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คําถามเชิงอภิปราย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จงอธิบายแนวคิดและองคการกลางการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลภาครัฐมุงเนนเรื่องใดบาง
เหตุใดจึงตองมีประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีอะไรบาง และหากพนักงานเจาหนาที่เกิดความ
เฉื่อยชา หรือทุจริต คอรรับชัน ฝายบริหารจะมีวิธีการอยางไร
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใชเกณฑอะไรในการวัด
เหตุใดจึงตองมีการควบคุมวินัยและการดําเนินทางวินัย
กระบวนการดําเนินทางวินัยมีขั้นตอนอยางไร หากเกิดกรณีที่เจาหนาที่ขาดงานเกิน
15 วัน กรณีหนึ่ง กับ กรณีที่เจาหนาที่ทุจริตปลอมเอกสาร อีกกรณีหนึ่ง
กรณีการขาดงานโดยไมไดลาขออนุญาตและมีจดหมายเปนลายลักษณอักษร เพื่อไป
ปฏิบัติธรรม 15 วัน มีความผิดทางวินัยหรือไมอยางไร
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บทที่ 12
กฎหมายสําหรับการบริหารพัสดุ
1. แนวคิดเชิงกฎหมายและการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง
ในส วนนี้ ผู เขี ย นได นําเสนอถึ งแนวคิ ด เกี่ ยวกั บงานพั ส ดุ การจั ด ซื้ อจั ดจ าง และ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางและสัญญา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับงานพัสดุการจัดซื้อจัดจาง
เมื่ องบประมาณแผ นดิ นไดรั บการจั ดสรรโดยผ านการพิจารณาจากสภา และตรา
ออกมาเปนพระราชบัญญัติรายจายงบประมาณประจําปแลว สวนราชการและหนวยงานของรัฐ
จะสามารถนํางบประมาณดังกลาวที่ ได รับไปใช จายไดตามวั ตถุ ประสงค ของภารกิจงานที่
หนวยงานไดขอไว กระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (public procurement) จะเกิดขึ้น แตการ
จะใชจายเงินงบประมาณของรัฐไดตองผานระเบียบการเบิกจายที่รัดกุม มีระบบการตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งมีกลไกการตรวจสอบภายนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผนดิน
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอภารกิจของสวนราชการ
ในการนําทรัพยากรมาใชดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ แตการดําเนินงานที่ผานมามักประสบ
ปญหาดานการบริหารจัดการจึงทําใหการจัดซื้อจัดจางภาคราชการขาดประสิทธิภาพและเกิด
ปญหาการทุจริต ดังนั้น รัฐบาลจึงสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจาง และใหถือ
เปนสวนหนึ่งของการปฏิรปู ระบบราชการ โดยปรับปรุงแกไขระเบียบวาดวยการพัสดุใหมีความ
รั ด กุ ม และเหมาะสมยิ่ งขึ้ น รวมทั้ งให นํ า ระบบวิ ธี ป ระมู ลด ว ยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส (e-
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Auction)มาใชในการจัดซื้อจัดจางเพื่อทําให การจั ดซื้ อจั ดจ างมีความโปร งใส รวดเร็ว และ
ประหยัดยิ่งขึ้น
การตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มีเหตุ ผลสําคัญมากประการหนึ่งคือ เพื่อให สวนราชการปฏิบัติงานให เกิ ดผล
สัมฤทธิ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการเงินการบัญชีและการคลังไปสูระบบอิเล็กทรอนิกส หรือที่
เรียกวา “ระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส” (Government Fiscal
Management Information Systems: GFMIS) ซึ่งทั้งหมดลวนมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐอยางยั่งยืนและเพื่อใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนอยางแทจริง
1.2 กฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางและสัญญา
ในสวนนี้ ผูเขี ยนไดนําเสนอถึงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติมรวมทั้งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุวาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1.2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม
ระเบียบหลักในการบริหารพัสดุภาครัฐ คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมปจจุบันระเบียบดังกลาวเปนฉบับแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7
เมื่อป พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตาม แมวาชื่อระเบียบพัสดุจะเปนชื่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ แตปจจุบันผูรักษาการระเบียบนี้คือ “ปลัดกระทรวงการคลัง”
ปจจุบัน หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนศูนยกลางการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คือ
“สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ” ในสังกัดกรมบัญชีกลาง ซึ่งทําหนาที่ตั้งแตกํากับ
ดูแลและบริ หารจั ดการด านการพั สดุ ภาครั ฐ ดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บกฎหมาย ระเบี ยบ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการพัสดุภาครัฐ กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการ
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จัดซื้อจัดจางภาครัฐ กําหนดมาตรฐาน แนวทาง และหลักเกณฑการกําหนดราคากลาง งาน
กอสรางของทางราชการ ดังจะไดนําเสนอตอไป ดังนี้
1) การบริหารพัสดุ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมนั้น
ไดใหความหมาย “การพัสดุ” หมายถึง การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การ
จางออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช า การควบคุม การจํ าหนาย และการ
ดําเนินการอื่นๆ
ดั งนั้ น การบริ ห ารพั ส ดุ จึ งหมายถึ งการบริ ห ารหรื อ อํ า นวยความสะดวกในการ
เคลื่อนยายผลผลิต เชน พัสดุ สิ่งอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เครื่องจักรกล ฯลฯ ออกจากผูผลิต
และหรื อผูขายไปยั งลูกค า หรื อผูใช ใหได ทันเวลา และตามปริมาณที่ต องการไดคุณภาพที่
เหมาะสม และ ณ จุดที่ตองการ อีกนัยหนึ่ง หมายถึง การจัดการพัสดุ เชน การสะสมพัสดุ การ
เพิ่มเติมพั สดุ และการควบคุมรักษาพัสดุที่อยู ในความรับผิดชอบของแต ละหนวยงาน การ
บํารุงรักษาพัสดุใหมีอายุการใชยาวนานและมีสภาพดีอยูเสมอและในขั้นตอนสุดทายคือการ
จําหนายพัสดุออกจากบัญชีเมื่อไมสามารถซอมแซมใหกลับดีไดโดยคุมกับคาใชจายนอกจากนี้
ยังหมายรวมถึงการนําเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใชในการจัดพัสดุเพื่อสนับสนุน
และสนองความตองการในการปฏิบัติงานของหนวยงานหรื อโครงการใหดํ าเนินไปได ตาม
เปาหมาย
2) การจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมให
ความหมาย “การจาง”หมายถึง การจางทําของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยและการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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การจ างที่ ป รึ กษา หมายถึ ง การจ างบริ การจากที่ ปรึ กษา แต ไม รวมถึ งการจ า ง
ออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ
การจางออกแบบและควบคุมงาน หมายถึง การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาที่ ประกอบธุ รกิจบริ การดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารด วยเงิ น
งบประมาณ
การจั ดซื้ อจั ดจ างที่ต องประกาศ คณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีสั่งการใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติในการจัดซื้อจัด
จาง 7 ประเภทที่ตองประกาศ ไดแก
1. งานจางกอสราง
3. การจัดซื้อจัดจางซึ่งมิใชงานกอสราง
3. การจางควบคุมงาน
4.การจางออกแบบ
5. การจางที่ปรึกษา
6. การจางวิจัยหรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย
7. การจางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
การจัดซื้อจัดจางถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจัดจาง
เปนกระบวนการที่ใหไดมาซึ่งพัสดุที่ตองการ ทั้งในเรื่องคุณสมบัติ จํานวน ราคา เวลา และ
แหลงขาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่กําหนด
เมื่อสวนราชการไดกําหนดความตองการพัสดุและไดรับเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง
พัสดุแลว ผูจัดซื้อตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยมีกระบวนการดังนี้
(1) การจั ดทํ ารายงานขอซื้ อ / จาง โดยระบุ รายละเอี ยดของการจัดซื้อจัดจ าง ซึ่ ง
รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจาง ทั้งนี้ วิธีการจัดซื้อจัดจางมี 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
การกําหนดวาจะใชวิธกี ารใดนั้นตองพิจารณาตามวงเงินและเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
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(2) การเสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จาง ผูจัดซื้อจะตองนํารายงานขอซื้อ/จางที่จัดทําไวแลว
เสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จางตามขั้นตอนจากผูมีอํานาจอนุมัติ
(3) การมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่/คณะกรรมการตางๆ เมื่อไดรับอนุมัติใหจัดซื้อ/
จาง สวนราชการตองมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่และหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จาง และทุกวิธีจะตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ/ จาง แตจะแตกตางกันตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจาง กลาวคือ วิธีสอบราคาจะแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคา วิธีประกวดราคาจะ
แตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา วิ ธี พิเศษจะแต งตั้ งคณะกรรมการจั ดซื้อ/จั ดจางโดยวิ ธีพิเศษ วิ ธีประมูลด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสจะแตงตั้งคณะกรรมการวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(4) การจัดซื้อ/จาง ตามวิธีการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับอนุมัติ ดังนี้
1) วิ ธีตกลงราคา โดยติดตอหาผูขายหรือสืบราคาที่เหมาะสมโดยตรงและ
ตอรองตกลงราคาพรอมเงื่อนไข
2) วิธีสอบราคาติดตอผูขายโดยตรงและปดประกาศการสอบราคา และเปดซอง
สอบราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูชนะการสอบราคา
3) วิธีประกวดราคาปดประกาศกั บการเผยแพรการประกวดราคาผานทาง
สื่อสารมวลชนและหรือติดตอผูขายโดยตรงรับซองและเปดซองประกวดราคาและพิจารณาผล
การประกวดราคา
4) วิธี พิเศษเจรจาตกลงหรือสืบราคาหรือขอใหมีการเสนอราคาจากผู ขาย
โดยตรง
5) วิธีกรณีพิเศษพิจารณาสัง่ ซื้อ/จางจากสวนราชการและหรือหนวยงานของรัฐ
ที่เปนผูผลิต/ทํางานจางนั้นซึ่งนายกรัฐมนตรีไดอนุมัติใหจัดซื้อจัดจางหรือมีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อ/จาง
6) วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการ
ตลาดกลางประกาศเผยแพร/เชิญชวนผูคาเขารวมการประมูลพิจารณาคัดเลือกผูคาชี้แจง/จัด
ฝกอบรมคณะกรรมการและผูคาเกี่ยวกับการประมูลและดําเนินการประมูลเพื่อคัดเลือกผูชนะ
การประมูล
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(5) สั่งซื้อ / จาง เมื่อไดดําเนินการตามขัน้ ตอนที่ 4 จนไดผูขาย / รับจางแลว ก็ให
ผูมีอํานาจดําเนินการสั่งซื้อ / จาง ตามขอกําหนดในระเบียบ
(6) ควบคุมงานและหรือตรวจรับพัสดุ / การจาง ใหเจาหนาที่ / คณะกรรมการที่ไดรบั
มอบหมาย / แตงตั้งเปนผูดําเนินการ
อยางไรก็ดี รายละเอียดเกี่ยวกับการจั ดซื้ อจัดจางตางๆ ดังกลาวขางตน ผูศึกษา
สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากกฎระเบียบขอบังคับตลอดจนคูมือและหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมได
กําหนดการใชบังคับและการมอบอํานาจในที่นี้ ผูเขียนขอยกระเบียบมาเฉพาะสวนของกรณี
พิเศษและการจัดซื้อยาและเวชภัณฑดังนี้
กระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่ แจงเวี ยนบัญชี ยาหลักแหงชาติตามที่ คณะกรรมการ
แหงชาติทางดานยากําหนด พรอมทั้งราคากลางของยาดังกลาว และเวชภัณฑที่มิใชยาใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบ กับใหองคการเภสัชกรรมแจงรายการยาตามบัญชียาหลักแหงชาติและ
เวชภัณฑที่มิใชยาที่องคการเภสัชกรรมผลิตไดหรือมีจําหนายใหสวนราชการทราบดวย
- การซื้อยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียา
หลักแหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อ
ยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 60 เวนแตสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหใชเงิน
งบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 80
- การซื้อยา และเวชภัณฑที่มิใชยา เชน ผากอส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝอก
วัสดุทันตกรรม ฟลมเอกซเรย และเภสัชเคมีภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดผลิตออกจําหนาย
แลว ใหจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม นอกจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมใหจัดซื้อ
จากโรงงานเภสัชกรรมทหาร สวนกรมตํารวจจะซื้อจากองคการเภสัชกรรม หรือโรงงานเภสัช
กรรมทหารก็ได โดยใหดาํ เนินการดวยวิธกี รณีพิเศษ แตทั้งนี้ราคายาที่องคการเภสัชกรรมหรือ
โรงงานเภสัชกรรมทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดเกินรอยละ 3
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- การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑที่มิใชยา ซึ่งองคการ
เภสัชกรรมมิไดเปนผูผลิตแตมีจําหนาย สวนราชการจะจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม หรือ
ผูขาย หรือผูผลิตรายใดก็ได ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
(1) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ใหสวนราชการแจงใหองคการเภสัช
กรรมทราบดวยทุกครั้ง และถาผลการสอบราคาหรือประกวดราคา ปรากฏวา องคการเภสัช
กรรมเสนอราคาเทากัน หรือ ต่ํากวาผูเสนอราคารายอื่น ใหสวนราชการซื้อจากองคการเภสัช
กรรม
(2) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ใหซื้อในราคาที่ไมสูงกวาราคากลาง ที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
- ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหความสนับสนุนใหซื้อยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยาจากหนวยงานใด ก็ใหสวนราชการจัดซื้อยา หรื อเวชภัณฑที่ มิใชยาจาก
หนวยงานดังกลาวได โดยวิธีกรณีพิเศษดวย
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
- การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนอํานาจ
ของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
(1) หัวหนาสวนราชการไมเกิน 50 ลานบาท
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท
(3) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน 100 ลานบาท
- การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและ
ภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
(1) หัวหนาสวนราชการไมเกิน 25 ลานบาท
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 25 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท
(3) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน 50 ลานบาท
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1.2.2 ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ ว า ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
มติ คณะรั ฐมนตรี (2547) ให ส ว นราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ และหน วยงานอื่ นของรั ฐ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ
ระเบี ยบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ ยวกับการพัสดุด วยวิธี การทางอิ เล็กทรอนิ กส (สํานั ก
พัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ 2549)
การพัสดุดว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หมายถึงการจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมดวยวิธีการซื้อหรือการจาง
แตไมรวมถึงการจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและคุมงาน การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ
และวิ ธี กรณี พิ เศษ โดยกํ า หนดให ผู เสนอราคาได เสนอราคาแข งขั น กั น เองด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลา และ ณ สถานที่ที่กําหนดโดยไมเปดเผยตัวเลขที่มีการเสนอ
ราคา (Sealed Bid Auction)
ราคาสูงสุด หมายความวา ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มีอยู หรือราคาสูงสุดที่
ทางราชการจะพึ ง รั บได ต ามหลั กเกณฑ ที่ คณะกรรมการว า ด ว ยการพั ส ดุ ด ว ยวิ ธี ท าง
อิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) กําหนดซึ่งเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 ก.พ. 2549 เปนตนไป ในการจัดหา
พัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ ที่มีมูลคาตั้งแต 2
ล า นบาทขึ้ นไป เว นแต จะได รั บอนุ มั ติ จากคณะกรรมการว า ด ว ยการพั ส ดุ ด ว ยวิ ธี ท าง
อิเล็ กทรอนิกส (กวพ.อ.) ให จัดหาดวยวิ ธีอื่ นได แต ไม รวมถึ ง การจางที่ ปรึ กษา การจ าง
ออกแบบและควบคุมงาน วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 452 / 2554
กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดเขารวมเสนอราคาในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โครงการจางเหมากอสรางอาคารสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และไดรับแจงจาก
เทศบาลตําบลจอหอวา ผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปนผูชนะการประมูล แตผูฟองคดี
ยังไมไดเขาทําสัญญา เนื่องจากเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่ขาดทุนประมาณรอยละ 40
ตอมา เทศบาลตําบลจอหอมี หนั งสือแจ งเตื อนให ผู ฟองคดี เข าทํ าสั ญญา แต ผู ฟองคดี ไม
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ประสงคจะเขาทําสัญญาตามที่ไดรับการแจงเตือน จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งยกเลิกการเสนอราคา
เนื่องจากหนังสือของเทศบาลตําบลจอหอที่แจงเตือนใหผูฟองคดีเขาทําสัญญาจาง
กอสรางอาคารสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวยระบบอิเล็กทรอนิกส นั้นถือเปน
การยืนยันถึงการอนุมัติสั่งซื้อ จาง แลกเปลี่ยน เชา ขาย ใหเชา หรือใหสิทธิประโยชน อันเปน
การยืนยันคําสั่งทางปกครองตามขอ 1 (2) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งหากผูฟองคดีเห็นวาการประมูล
ของเทศบาลตําบลฯ ไมถูกตองอยางไร ก็จะตองอุทธรณตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส (กวพ.อ.) ภายใน 3 วั นนับแตวั นที่ไดรับแจงตามขอ 10 (5) ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เมื่อปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแจงจากเทศบาลตําบลฯ วาเปนผู
ประมูลราคาต่ําสุด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 แตไดยื่นอุทธรณตอเทศบาลตําบลฯ เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2553 จึงเปนการยื่นเมื่อพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณ ประกอบกับไมปรากฏวา
เทศบาลตําบลฯ ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟ องคดี จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวกอนการฟองคดี
2. แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
ในสวนนี้ ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอการดําเนินงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัด
จางและระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง ดังมีรายละเอียด ตอไปนี้
2.1 การดําเนินงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจางโดยทั่วไป มักมีวัตถุประสงคการตรวจสอบที่สําคัญ ไดแก
(1) เพื่ อพิ จารณาว าการจั ดซื้ อจั ดจ างสามารถตอบสนองความต องการของ
องคการไดอยางเหมาะสม
(2) เพื่อตรวจสอบวาการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับคูมือหรือ
แนวทางปฏิบัติและหรือหลักการบริหารพัสดุที่เหมาะสม
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(3) เพื่อให ทราบถึ งลักษณะความเสี่ยงหรือปญหาอุปสรรคพร อมทั้งสาเหตุ ที่
เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจางที่ไมเหมาะสม
(4) เพื่ อให ข อ เสนอแนะ ข อสั งเกต และหรื อ ข อ คิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บการแก ไข
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทบทวนชะลอและหรือยกเลิกหรือมิใหมีการจัดซื้อจัดจางที่ไมเหมาะสม
รวมทั้งการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
เมื่อไดกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบที่สอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบแลว
ลําดับตอไป คือ ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตของการตรวจสอบใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคการตรวจสอบโดยขอบเขตการตรวจสอบอาจครอบคลุมถึงระบบการทํางานตางๆ
เอกสารหลักฐานรายงานบุคลากรและทรัพยสินที่เกี่ยวของซึ่งการกําหนดขอบเขตนี้ ควรได
คํานึงถึงทรัพยากรที่จะใชในการตรวจสอบดวย เชน คน เงิน เวลา เปนตน
2.1.1 ขอบเขตการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง
ขอบเขตการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ มีดังนี้
(1) การตรวจสอบเกี่ยวกับความตองการในการจัดซื้อจัดจาง
เปนการตรวจสอบเหตุ ผลความเปนมาและหรื อการดําเนินการใดๆ เกี่ ยวกั บ
รายการพัสดุที่ตองการกอนไดรับการอนุมัติภายในสวนราชการ ใหตั้งงบประมาณมาจัดซื้อจัด
จาง ไมวาจะเปนรายการพัสดุที่จะจัดซื้อ เพื่อใชในงานประจําหรือใชประโยชนในงานทั่วไป
หรือเปนรายการจัดซื้อจัดจางที่เปนสวนหนึ่งในแผนงาน งานและโครงการตางๆ หรือเพื่อใช
ประโยชนในลักษณะเฉพาะกิจ หรือการใดการหนึ่งเทานั้นซึ่งอาจถือไดวาเปนการตรวจสอบใน
ลักษณะเชิ งรุก เนื่ องจากผลการตรวจสอบอาจใหข อเสนอแนะที่เปนการปองกันไมใหเกิ ด
ขอผิดพลาดความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได
(2) การตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
การตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเปนการตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการจัดซื้อจัดจางภายหลังจากไดรับอนุมัติเงินงบประมาณใหไปจัดซื้อจัดจาง หรือไดจัดทํา
แผนงานและโครงการ หรือได จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางแล ว และหรือระหวางดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางจนเสร็จสิ้น การตรวจรับพัสดุอาจถือไดวาเปนการตรวจสอบในลักษณะเชิงรุก
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เนื่องจากผลการตรวจสอบอาจใหขอ เสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงและปองกันขอผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นการตรวจสอบนี้เพือ่ ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนดไว
การนําเสนอแนวทางการตรวจสอบตามกระบวนการบริหารพัสดุ ในสวนของการ
กําหนดความตองการและการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งในทางปฏิบัติ ผูตรวจสอบภายในควร
กํ าหนดแนวทางการตรวจสอบการจั ด ซื้ อจั ดจ า งเฉพาะเรื่ องที่ เกี่ ย วข อ งกั บประเด็ นการ
ตรวจสอบที่กําหนดไวเทานั้น
แนวทางดํ าเนิ นงานตรวจสอบกิ จกรรมการจั ดซื้ อจั ดจางนั้นจะเริ่มจากเมื่ อมี
แผนการตรวจสอบ (audit plan) ไดกําหนดใหมีการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางของ
ฝาย / กองพัสดุหรือของหนวยงานอื่นในองคการที่มีโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ขั้นตอน
ตอไป คือ ผูตรวจสอบภายในควรกํ าหนดแผนการดําเนินงานเพื่อกํ าหนดรายละเอียดการ
ตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางดังกลาว โดยเริ่มจากการกําหนดประเด็นการตรวจสอบที่
เปนความเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่จะตรวจสอบไมบรรลุผลสัมฤทธิ์
กําหนดวัตถุประสงคขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบนั้น พรอม
ทั้งดําเนิ นการตรวจสอบตามแผนการดําเนินงานดั งกล าว และเมื่อตรวจสอบเสร็ จแลว ผู
ตรวจสอบภายในควรนําขอมูลทีไ่ ดจากการตรวจสอบมาจัดทํารายงานติดตามผลการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจางดังกลาวดวย
2.1.2 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
การกํ าหนดประเด็ นการตรวจสอบที่ เป นความเสี่ ย งสํ าคั ญที่ อาจทํ าให การ
บริหารงานและการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางนั้นไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่กําหนดโดยการกําหนดประเด็นการตรวจสอบ อาจ
กําหนดจากขอมู ลที่ ได รั บจากการสํ ารวจการประเมิ นผลระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินความเสี่ยงในขัน้ ตอนการวางแผนการตรวจสอบหรือจากคําสั่งของหัวหนาสวนราชการ
ใหตรวจสอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในกิจกรรมการจัดซื้อจั ดจางหรือจากขอรองเรียนหรือจาก
เหตุการณหรือสถานการณใดที่ไดรับความสนใจจากสวนราชการหรือสาธารณชนที่เกี่ยวของ
กับกิ จกรรมการจั ดซื้ อจัดจ างที่ จะตรวจสอบเป นตนข อมู ลจากแหล งต างๆ ดั งกล าว ถ ามี
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รายละเอียดเพียงพอที่จะนํามากําหนดเปนประเด็นการตรวจสอบแลว ผูตรวจสอบภายในก็ควร
นําขอมูลนั้นมาพิจารณากําหนดประเด็นการตรวจสอบ แตถาขอมูลนี้มีไมเพียงพอที่จะกําหนด
เปนประเด็นการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในก็ควรทําการสํารวจขอมูลเพิ่มเติมโดยดําเนินการ
ดังนี้
การรวบรวมและศึกษาขอมูล
ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมและศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
การจัดซื้อจัดจางที่ไดรับมอบหมายโดยตรวจสอบจากแหลงตางๆ เชน
- รายละเอียดแผนงานและโครงการที่มีรายการจัดซื้อจัดจาง เชน เหตุผลหรือ
ความเปนมาวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่จะดําเนินการ ดัชนีวัดผล
การดําเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ผลผลิตและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เปนตน
- รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณใหกับแผนงานและโครงการที่มีรายการ
จัดซื้อจัดจางตามเอกสารงบประมาณหรือตามแผนกลยุทธของสวนราชการ
- ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงในระดับ
หนวยงานและหรือในระดับกิจกรรมในปที่แลวและปปจจุบัน (กรณีไดเคยดําเนินการประเมินผล
มากกวาหนึ่งครั้งภายใน 1 ป) ซึ่งอาจไดมาจากการประเมินผลของผูประเมินอิสระหรือจาก
การประเมินผลการควบคุมดวยตนเองหรือการประเมินผลของผูตรวจสอบภายใน
- ปญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจางและหรือผลการตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจาง
ในป ก อ นของหน ว ยงานตรวจสอบภายในและหรื อ ของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง เช น
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริ ต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนตน
- แผนการจัดซื้อจัดจางและรายงานที่เกี่ยวของ เชน รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง
รายเดือน / ไตรมาส รายงานการติดตามการใชจายเงินงบประมาณ เปนตน
- ระบบการควบคุมภายในของระบบงานจัดซื้อจัดจาง ทั้งในสวนของฝายพัสดุ
หรื อผู ดํ าเนินการจัดซื้ อจั ดจ าง และหน วยงานผูใช พัสดุของป กอนและป ป จจุ บัน และหรื อ
กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย
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- ผังการไหลของงาน (flow chart) หรือผังงาน (work flow) ของการจัดซื้อจัดจาง
และของระบบงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ผังงานบัญชี ผังงานการเงิน ผังงานงบประมาณ และ
ผังงานของแผนงาน งานและโครงการตางๆ ที่มีการจัดซื้อจัดจางเกี่ยวของ
อยางไรก็ดี หากมีการรวบรวมและศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ ในขั้นตอนการ
วางแผนการตรวจสอบไว อ ย า งครบถ ว นและเพี ย งพอแล ว ก็ ควรนํ าข อ มู ลดั งกล า วมา
ประกอบการพิจารณาศึกษา แตหากมีขอมูลไมเพียงพอก็ควรทําการสํารวจเพิ่มเติม
(2) การวิเคราะหขอมูล
กรณีที่ผูตรวจสอบภายในรวบรวมและศึกษาขอมูลตามขอ (1) แลวพบวา มี
ความเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ ใหผูตรวจสอบภายในนําความเสี่ยงนั้นไป
พิจารณา กํ าหนดเปนประเด็นการตรวจสอบ แตถาการรวบรวมและการศึ กษาขอมูลยังไม
สามารถพบประเด็นการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในอาจนําขอมูลที่รวบรวมและศึกษานั้นมา
วิเคราะหเพื่อกําหนดประเด็นการตรวจสอบ โดยใชแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ดังนี้
การประเมินความเสี่ยง ผูตรวจสอบภายในอาจประเมินความเสี่ยงโดยเริ่ม
จากการระบุปจจัยเสี่ยงของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่
จะทําใหไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน ลําดับตอไปคือ การวิเคราะหความเสี่ยงโดยพิจารณาวา
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบนั้นจะมีโอกาสเกิดปจจัยเสี่ยง และมี
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากปจจัยเสี่ยงดังกลาวใชหรือไม ถาใช ก็สรุปวากิจกรรมการจัดซื้อจัด
จางมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปจจัยเสี่ยงดังกลาว ตอจากนั้นใหนําปจจัยเสี่ยงนี้ไปประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในตอไป
ตัวอยางของปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง
- ความขั ดแย งกั นระหว างผลประโยชน ส ว นรวมหรื อของทางราชการกั บ
ผลประโยชนสวนตัว เชน ผูเปนกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เปนผูถือหุนในกิจการ
ของผูเขาเสนอราคา อาจทําใหเกิดความขัดแยงระหวางการคํานึงถึงเงินปนผลที่ตนจะไดรับ
จากกําไรในกิจการของผูขาย หากชนะการเสนอราคากับการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต โดยยึดถือผลประโยชนของทางราชการเปนหลัก เปนตน
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- ไมมีการสํารวจความตองการ หรือความจําเปนในการใชพัสดุกอนการจัดซื้อ
เชนไมมีการสํารวจสถิติการใชพัสดุ ไมมีการสอบถามความตองการของผูใชพัสดุ เปนตน
- ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ เชน ไมมีการตรวจรับพัสดุจริง มีการแบง
ซื้อ โดยไมคํานึงถึงการจัดซื้อรวมที่ใหประโยชนกับทางราชการสูงสุด เปนตน
- บุคลากรผูเกี่ยวของขาดความรูค วามเขาใจและทักษะที่ดเี กี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จาง เชน ไมมีการฝกอบรมใหผูที่เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อใหมีความรูในการตรวจ
คุณภาพของพัสดุที่ตรวจรับ ไมมีการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการกําหนดความตองการพัสดุ เปน
ตน
- มีรายการจัดซื้อจัดจางในลักษณะเรงดวน เชน มีการจัดทําโครงการจัดซื้อ
อุปกรณชนิดใดชนิดหนึ่งภายในระยะเวลาที่รวดเร็วจนเกินไป เปนตน
- มีการกําหนดสเปค2 / คุณสมบัติ / เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือของ
ผลสําเร็จของงาน หรือของตัวผูที่จะเขาแขงขันเสนอราคา ในลักษณะเจาะจงอยางผิดปกติโดย
ไมเกี่ ยวข องกั บความแตกตางทางดานคุณภาพ ประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผล และหรือความ
ประหยัด หรื อราคาของตัวพั สดุ หรื อผลสําเร็จของงาน หรื อของความนาเชื่อถือของผู เข า
แขงขันอยางชัดเจน หรืออีกนัยหนึ่งกําหนดในลักษณะกีดกัน หรือเอื้อประโยชนใหกับพัสดุ
หรือผูที่จะเขาแขงขันเสนอราคารายอื่นๆ
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เมื่อทราบแลววากิจกรรมการจัดซื้อจัด
จางมีความเสี่ยงใดบาง ขั้นตอนตอไป ผูตรวจสอบภายในควรประเมินวาในความเสี่ยงนี้ไดมี
การกําหนดกิจกรรมการควบคุมอะไรบาง และเพียงพอเหมาะสมหรือไม โดยอาจพิจารณาจาก
ผลการประเมินระบบการควบคุมที่ผานมา เชน การประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง การ
6

2

สเปค (มาจากคําวา Specifications: SPEC) หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับความตองการของผูซื้อ
เปนการอธิบายรายละเอียดของพัสดุ หรือชิ้นสวน หรือสวนประกอบของพัสดุที่ใชในการดําเนินงาน
โดยอธิบายในรูปคําพูด ขอความ ตัวอักษร รูปภาพ และหรือตัวเลขของแบบของพัสดุ เพื่อทําใหทราบ
ถึงลักษณะรูปราง หนาที่ ที่ตองการจะใชพัสดุทําอะไร หรืออยางไร หรือสมรรถภาพ หรือประสิทธิภาพ
ของพัสดุซึ่งการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ สามารถกําหนดไดในหลายประเภท เชน ลักษณะ รูปราง
เกี่ยวกับสี น้ําหนัก และความสูง กวาง ยาว หรือคุณลักษณะเฉพาะของชิ้นสวน คุณลักษณะของวัสดุ
มาตรฐานอุตสาหกรรม เกรด มาตรฐาน เปนตน
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ประเมินผลการควบคุมอยางเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายนอกและหรือ
ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับมอบหมาย เปนตน ทั้งนี้ หากผลประเมินระบบการควบคุมภายในไมวาจะ
โดยวิธีใด พบวา ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูยังไมสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได
แลวก็ควรนําความเสี่ยงนั้นมาพิจารณากําหนดเปนประเด็นการตรวจสอบตอไป
2.2 ระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง
ผูตรวจสอบภายในควรประเมินความเสี่ยงโดยเริ่มจากการระบุปจจัยเสี่ยงซึ่ ง
สมมติวา หนึ่งในปจจัยเสี่ยงที่จะระบุคือ ไมมีการควบคุมงาน / ตรวจรับ / การจางพัสดุโดย
ถูกตองเหมาะสมลําดับถัดไป คือ วิเคราะหความเสี่ยงโดยพิจารณาวา กิจกรรมการจัดซื้อจัด
จางที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบนั้นมีโอกาสที่จะเกิดปจจัยเสี่ยงคือไมมีการควบคุมงาน /
ตรวจรับ / การจางพัสดุโดยถูกตองเหมาะสมมากนอยเพียงใดและถาเกิดแลวจะเกิดผลกระทบ
หรือความเสียหายมากหรือนอยซึ่งหากทําการวิเคราะหแลวพบวามีโอกาสเกิดสูงและอาจมีผล
เสียหายที่ทําใหผูใชพัสดุไมไดรับพัสดุที่ตรงกับความตองการทําใหการดําเนินงานของผูใช
พัสดุไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่กําหนดก็อาจสรุปไดวากิจกรรมการจัดซื้อจัด
จางมีปจจัยเสี่ยงคือการควบคุมงาน / ตรวจรับ / การจางพัสดุโดยไมถูกตองเหมาะสมซึ่งอาจทํา
ใหเกิดความเสี่ยงคือการไมไดรับพัสดุตรงตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนด
2.2.1 ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 5 เรื่องไดแก
(ก) ใหมีการแตงตั้งเจาหนาที่และหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมงาน
/ ตรวจรับ / การจางพัสดุ
(ข) ให มีการพิ จารณาคุ ณสมบั ติ ข องเจ า หน าที่ และหรื อคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการควบคุมงาน / ตรวจรับ / การจางพัสดุกอนการแตงตั้ง
(ค) ใหมีแนวปฏิบัติในการควบคุมงาน / ตรวจรับ / การจางพัสดุ
(ง) ใหมีการประชุมปรึกษาวางแผนการควบคุมงาน / ตรวจรับ / การจาง
พัสดุ
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(จ) มีการดําเนินงานควบคุมงาน / ตรวจรับ / การจางพัสดุจริงตามวัน เวลา
สถานที่ และวิธีควบคุมงาน / ตรวจรับ / การจางพัสดุที่กําหนดไว
2.2.2 การควบคุมภายในโดยการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
การควบคุมภายในโดยการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางมีตัวอยางแนวทาง ดังนี้
(1) แนวทางการตรวจสอบเกี่ยวกับความตองการในการจัดซื้อจัดจาง
แนวทางการตรวจสอบที่เกี่ ยวข องกั บการดําเนินการกํ าหนดความต องการในการ
จัดซื้อจัดจางกอนขอตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจาง ทั้งในสวนของการกําหนดความตองการของ
ผูใชพัสดุและการรวบรวมความตองการพัสดุของผูจัดซื้อ โดยอาจตรวจสอบวาการกําหนด
ความตองการพัสดุในเรื่องรายการ ปริมาณ ราคา และคุณสมบัติ มีความสอดคลองสัมพันธกับ
เหตุผลความจําเปน / วัตถุประสงค / เปาหมาย / วิธีการใชงาน / ประโยชนหรือผลสัมฤทธิ์จาก
การใชพัสดุนั้นหรือไม อยางไร รวมทั้งอาจตรวจสอบวาการพิจารณาอนุมัติ หรือไมอนุมัติ หรือ
ปรับลดรายการพัสดุ เพื่อเสนอขอตัง้ งบประมาณจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางเหมาะสมหรือไม ซึ่ง
ผูตรวจสอบภายในควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับการกําหนดความตองการ
จัดซื้อจัดจาง พรอมทั้งสอบถามสัมภาษณหรือสังเกตการณการดําเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน หนวยงานจัดซื้อหนวยงานที่ใชพัสดุ เปนตน
เอกสารหลักฐานที่ควรตรวจสอบ เชน
1) หนังสือขออนุมัติตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจาง
2) รายการพัสดุที่ไดรับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแลว
3) รายการพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
4) รายงานขอซื้อ/จาง รายงานผลการพิจารณา
5) แบบสํารวจความตองการพัสดุ
6) บัญชี / ทะเบียน / บัตรควบคุมพัสดุคงเหลือ
7) สถิติ / บั ญชีหรือรายงานสรุ ปยอดรวมของการใช / เบิก / จ าย /
คาใชจายดานพัสดุของปกอน / ปปจจุบัน / ของการจัดซื้อจัดจาง
ครั้งสุดทาย
8) รูปถายสภาพปญหาที่ตองการนําพัสดุไปใชแกไขปญหานั้น
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9) รายงานการวิจัย / การประเมินความเหมาะสมคุมคา
(2) แนวทางการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
การตรวจสอบที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง โดยการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัด
จางผูตรวจสอบภายในควรใหความสําคัญกับแผนการจัดซื้อจัดจาง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับและระบบการควบคุมภายใน
ตัวอยางแนวทางการตรวจสอบในเรื่องตางๆ ของการจัดซื้อจัดจาง
(2.1) การตรวจสอบการขอจัดซื้อจัดจางเปนการตรวจสอบวาไดมีการขอซื้อ / จาง
การจัดทําและปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจางโดยถูกตองเหมาะสม ตามที่กําหนดไวหรือไม
โดยอาจตรวจสอบดวยการเปรียบเทียบขั้นตอนและชวงเวลาที่กําหนดไวในแผนการจัดซื้อจัด
จาง กับ การดําเนินการจัดซื้อจัดจางจริง จากเอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของเชน
1) แผนการจั ดซื้ อจัดจ างรายงานขอซื้อ / จางเอกสารหลั กฐานหรือข อมู ลที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในแตละขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจาง
2) วันเดือนป ที่ปดประกาศที่บันทึ กไวในประกาศ / รายงาน / ใบบันทึกการ
ดําเนินงานและหรือตรวจการจาง / รับพัสดุของเจาหนาที่ผูจัดซื้อหรือของ
คณะกรรมการตางๆ เปนตน
3) สังเกตการดําเนินงานวาดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม เชน
สังเกตการปดประกาศการเปดซองหรือการตรวจรับพัสดุ เปนตน
4) หนั งสื อโต ตอบระหว างส วนราชการผู จัดซื้ อกั บสํ านั กงานการตรวจเงิ น
แผนดินเกี่ยวกับเหตุผลที่ไมไดจัดสงเอกสารฯ ใหกับสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินภายในระยะเวลาที่กําหนด
(2.2) การตรวจสอบการเผยแพรขอมูลการจัดซื้ อจัดจางเปนการตรวจสอบ
เกี่ยวกับวิธีการ ระยะเวลา และเนื้อหาสาระของการเผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจางวาเปนไป
อยางไร ถูกตองและเหมาะสมหรือไม
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3. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติวาดวยความผิ ดเกี่ยวกันการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2542 หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “กฏหมายฮั้ว”
ตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คําวา “ฮั้ว” หมายถึง รวม
หัวกัน รวมกันกระทําการ สมยอมกันในการเสนอราคา ผลของการฮั้วหรือตกลงกันในการเสนอ
ราคาต อหน ว ยงานของรั ฐ คื อ การที่ รั ฐได รั บความเสี ย หาย เช น ทํ า ให รั ฐต อ งสู ญเสี ย
งบประมาณสูงเกินกวาที่ควรจะเปน เพราะหากใหมีการแขงขันกันอยางเสรี ผูที่เสนอราคาต่ํา
จะเปนผูที่ไดงานไป แตการฮั้วนั้น ราคาที่เสนอนั้นจะไมใชราคาที่ต่ําสุดที่สามารถดําเนินงาน
ตามประสงคไดหรืองานที่ประมูลไดไปเนื่องจากการฮั้วนั้น คาจางสวนหนึ่งตองนํามาจายตาม
ขอตกลงฮั้วทําใหผูไดรับงานจําเปนตองลดมาตรฐานของสิ่งกอสรางเพื่อประหยัดตนทุน
ที่ผานมาไดมีการกระทําในลักษณะเปนการสมยอมในการเสนอราคาและมีพฤติการณ
ตางๆ อันทําใหการแขงขันกันเสนอประโยชนสูงสุดไมเกิดอยางแทจริงแกหนวยงานของรัฐและ
เกิดผลเสียหายก อประเทศชาติ นอกจากนี้ ในบางกรณีผูดํ ารงตําแหนงทางการเมืองหรื อ
เจาหนาที่ของรัฐก็มีสวนรวมหรือมีสวนสนับสนุนในการทําความผิด หรือละเวนไมดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ อันมีผลทําใหปญหาในการเรื่องนี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น (กรมสอบสวนคดี
พิเศษ 2556)
3.1 ความจําเปนในการบัญญัติกฎหมาย
ตัวอยาง คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คดี
หมายเลขแดงที่ อม. 1 / 2546กรณีทุ จริตจั ดซื้อยาและเวชภัณฑ ราคาผิดปกติในกระทรวง
สาธารณสุ ข ในช วงป พ.ศ. 2541 วงเงิ นกว า 1.4 พั นล า นบาท จนแพทย และเภสั ชกรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุ มชนทั่วประเทศไดร วมกันเคลื่อนไหวตอตานในนามของชมรม
แพทยชนบทและชมรมเภสัชชนบท จนในที่สุดเมื่อมีการเปดเผยขอมูลทุจริตในแตละพื้นที่ตอ
สื่อมวลชนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งมีการยืนยันสนับสนุนจากแพทยอาวุโส รวมถึงเครือขายองคกร
พัฒนาเอกชนดานสาธารณสุข 30 องคกร ที่รวมตั วกันออกมาเคลื่ อนไหวสนับสนุนแพทย
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ชนบท ได สร างแรงกดดั นให ผู บริ หารกระทรวงต องแต งตั้ งคณะกรรมการขึ้ นตรวจสอบ
ข อ เท็ จจริ งระหว า งนั้ น เครื อ ข า ย 30 องค กรพั ฒ นาเอกชน ได ใช กลไกการตรวจสอบ
นักการเมือง ลงรายชื่อประชาชนจํานวน 50,000 รายชื่อ เพื่อขอใหถอดถอนนักการเมืองและ
ขาราชการระดั บสู งที่พัวพันทุ จริ ตยา กลายเปนแรงกดดั นทําใหรั ฐมนตรีว าการกระทรวง
สาธารณสุข และรัฐมนตรีชวยวาการฯ ตองลาออกจากพรรคการเมืองในขณะนั้น
จากคดีขางตน เห็นไดวา การกระทําในลักษณะที่มีการสมยอมหรือที่เรียกวา “การฮั้ว”
และมีพฤติการณตา งๆ ที่ทําใหการแขงขันกันเสนอประโยชนสูงสุดใหแกหนวยงานของรัฐไมได
เกิดขึ้นอยางแทจริง และเกิดความเสียหายตอประเทศชาติกําหนดราคาอันเปนการเอาเปรียบ
แกหนวยงานของรัฐ หรือ หลีกเลี่ยงการแขงขันกันอยางแทจริงและเปนธรรม อันเปนการเอื้อ
ประโยชน แ ก ผู เสนอราคารายหนึ่ ง หรื อ หลายรายให เป น ผู มี สิ ท ธิ ทํ าสั ญญา หรื อ เพื่ อ
ผลประโยชนอยางใด ระหวางผูเสนอราคาดวยกัน และในบางกรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือเจ าหนาที่ของรั ฐก็มีส วนรวมหรือมี สวนสนับสนุ นในการกระทําความผิดหรือละเวนไม
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ อันมีผลทําใหปญหาในเรื่องนี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงกําหนดให
การกระทํานั้นเปนความผิดเพื่อเปนการปราบปราม เพราะการจัดหาสินคาและบริการไมวาดวย
วิธีการจัดซื้อหรือการจัดจาง หรือวิธีอื่นใดของหนวยงานของรัฐทุกแหงนั้นเปนการดําเนินการ
โดยใชเงินงบประมาณ เงินกู เงินชวยเหลือ หรือรายไดของหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนเงินของ
แผนดิน รวมทั้งการทีร่ ัฐใหสิทธิในการดําเนินกิจการบางอยางโดยการใหสัมปทานอนุญาตหรือ
กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันก็เปนการดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะอันเปนกิจการของ
รัฐ ฉะนั้น การจัดหาสินคาและบริการรวมทั้งการใหสิทธิดังกลาว จึงตองกระทําอยางบริสุทธิ์
ยุติธรรม และมีการแขงขันกันอยางเสรีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐ
3.2 สาระของกฎหมาย
พระราชบัญญัติวาดวยความผิ ดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2542 มีบุคคลที่อาจเกี่ยวของกับกฎหมายฉบับนี้ ไดแก คน 3 กลุม ตอไปนี้ คือ
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กลุมแรก ผูประสงคเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ เชน ผูรับเหมากอสราง
ผูขายสินคา ผูขายบริการ ผูรับสัมปทาน เปนตน หรืออาจเรียกวา เปนการกระทําผิดอาญาที่
เอกชนเปนผูกระทําความผิด
กลุมที่สอง เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการเสนอราคา หรืออาจ
เรียกวา เปนการกระทําผิดที่เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐเปนผูกระทํา
กลุมที่สาม ผูดํารงตําแหนงการเมือง เปนผูกระทําความผิด
จากคนทั้งสามกลุมดังกลาว ผูเขียนขอแยกการกระทําความผิดที่บัญญัติในกฎหมาย
ฮั้วและยกตัวอยางเพื่อใหเกิดความเขาใจ ดังนี้
3.2.1 ความผิดอาญาที่เอกชนเปนผูกระทํา
1. ความผิดฐานตกลงรวมกันในระหวางผูเขาเสนอราคาโดยทุจริต
ผูใดตกลงรวมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงคที่จะใหประโยชนแกผูใดผูหนึ่ง
เปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ(มาตรา 4)โดย
- หลีกเลี่ยงการแขงขันกันอยางเปนธรรม หรือ
- กีดกันมิใหมีการเสนอสินคาหรือบริการอื่นตอหนวยงานของรัฐ หรือ
- เอาเปรียบหนวยงานของรัฐอันมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-3 ปและปรับรอยละ 50 ของจํานวนเงินที่มีการเสนอ
ราคาสูงสุ ดในระหว างผู รวมกระทํ าความผิ ดนั้ น หรื อของจํ านวนเงิ นที่ มีการทํ าสัญญากั บ
หนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ผูใดเปนธุระในการชักชวนใหผูอื่นรวมตกลงกันใน
การกระทําความผิดตามที่บัญญัติ ผูนั้นตองระวางโทษเชนกัน
2. ความผิดอาญาฐานใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนเพื่อจูงใจใหรวม
เสนอราคาโดยทุจริต
ผูใด ให ขอให หรื อรั บว าจะให เงิ นหรือทรั พย สิ น หรื อประโยชน อื่ นใดแก ผู อื่ น
(มาตรา 5) เพื่อ
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- ประโยชนในการเสนอราคาโดยมีวัตถุประสงคที่จะจูงใจใหรวมดําเนินการ
ใดๆ อั นเป นการให ป ระโยชน แ ก ผู ใดผู ห นึ่ งเป นผู มี สิ ท ธิ ทํ า สั ญญากั บ
หนวยงานของรัฐ หรือ
- จูงใจใหผูนั้นทําการเสนอราคาสูงหรือต่ําจนเห็นไดวาไมเปนไปตามลักษณะ
สินคา บริการ หรือสิทธิที่จะไดรับ หรือ
- จูงใจใหผูนั้น ไมเขารวมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-5 ปและปรับรอยละ 50 ของจํานวนเงินที่มีการเสนอ
ราคาสูงสุ ดในระหว างผู รวมกระทํ าความผิ ดนั้ น หรื อของจํ านวนเงิ นที่ มีการทํ าสัญญากั บ
หนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ผูเรียก ผูรับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด ใหถือวาเปนผูรวมกระทําความผิดดวย
3. ความผิดฐานใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญใหรวมเสนอราคาโดยทุจริต
ผูขมขืนใจผูอื่น (มาตรา 6)เพื่อ
- ใหจํายอมรวมดําเนินการใดๆ ในการเสนอราคา หรือ
- ใหไมเขารวมในการเสนอราคา หรือ
- ใหถอนการเสนอราคา หรือ
- ใหตองทําการเสนอราคาตามที่กําหนด
- โดยใช กํ าลั งประทุ ษ ร า ยหรื อ ขู เข็ ญด วยประการใดๆ ให กลั วว าจะเกิ ด
อันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญ หรือ
บุคคลที่สาม จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น
ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แต 5-10 ป และปรับรอยละ 50 ของจํานวนเงินที่มีการเสนอ
ราคาสูงสุ ดในระหว างผู รวมกระทํ าความผิ ดนั้ น หรื อของจํ านวนเงิ นที่ มีการทํ าสัญญากั บ
หนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
4. ความผิดอาญาฐานใชอุบายหลอกลวงเพื่อมิใหผูอื่นเขาเสนอราคาหรือ
เสนอราคาโดยหลงผิด
ผูใชอุบายหลอกลวง หรือกระทําการโดยวิธีอื่นใด เปนเหตุใหผูอื่นไมมีโอกาสเขาทํา
การเสนอราคาอยางเปนธรรม หรือใหมีการเสนอราคาโดยหลงผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
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1-5 ป และปรับรอยละ 50 ของจํ านวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผู รวมกระทํ า
ความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูง
กวา(มาตรา 7)
5. ความผิ ดฐานเสนอราคาที่ สู งหรื อต่ํ าเกิ นปกติ จนไม อาจปฏิ บัติตาม
สัญญาได
ผูใดโดยทุจริต(มาตรา 8)เพื่อ
- ทําการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐโดยรูวาราคาทีเ่ สนอนั้นต่ํามากเกินกวา
ปกติจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตามลักษณะสินคาหรือบริการ หรือ
- เสนอผลประโยชนตอบแทนใหแกหนวยงานของรัฐสูงกวาความเปนจริงตาม
สิทธิที่จะไดรับ
- โดยมีวัตถุประสงคเปนการกีดกันการแขงขันราคาอยางเปนธรรมและการ
กระทําเชนวานั้น เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาได ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-3 ป และปรับรอยละ 50 ของจํานวนเงินที่มีการ
เสนอ ราคา หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแต
จํานวนใดจะสูงกวา ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา เปน
เหตุใหหนวยงานของรัฐ ตองรับภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการดําเนินการให
แลวเสร็จตามวัตถุประสงคของสัญญาดังกลาว
ผูกระทําผิดตองชดใชคาใชจายใหแกหนวยงานของรัฐนั้นดวย ในการพิจารณาคดี
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ ถามีการรองขอใหศาลพิจารณากําหนด
คาใชจายที่รัฐตองรับภาระเพิ่มขึ้นใหแกหนวยงานของรัฐดวย
6. ความรั บผิ ดของผู แทนนิ ติบุคคลในกรณี มีการกระทํ าความผิ ดที่ เป น
ประโยชนตอนิติบุคคล
ในกรณีที่การกระทําความผิดเปนไปเพื่ อนิติบุคคลใด ให ถือวา หุนส วนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้น เปนตัวการรวมในการกระทําผิดดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดนั้น (มาตรา9)
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3.2.2 ความผิดอาญาที่เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐเปนผูกระทํา
1. ความผิดอาญาฐานเจาหนาที่ละเวนไมดําเนินการใหมีการยกเลิกการเสนอ
ราคาที่ฝาฝนกฎหมาย
เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติการพิจารณาหรือการ
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาครัง้ ใด รูหรือมีพฤติการณแจงชัดวา“ควรรู” วาการ
เสนอราคาในครั้ งนั้นมีการกระทําความผิด แตละเวนไมดํ าเนินการเพื่อให มีการยกเลิกการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิดฐานกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-10 ป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท (มาตรา 10)
2. ความผิดอาญาฐานเจาหนาที่กระทําการเอื้อประโยชนตอการกระทําผิด
เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ หรือผูไดรับมอบหมายจากหนวยงานของรัฐ โดยทุจริต
ทําการออกแบบ กําหนดราคา กําหนดเงื่อนไข หรือกําหนดผลประโยชนตอบแทน อันเป น
มาตรฐานในการเสนอราคา (มาตรา 11) โดย
- มุงหมายมิใหมีการแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม
- เพื่อชวยเหลือใหผูเสนอราคารายใด ไดมีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐโดยไมเปนธรรม
- เพื่อกีดกันผูเสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขันในการเสนอราคาอยาง
เปนธรรม
ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แต 5-20 ป หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาท
ถึงสี่แสนบาท
3. เจาหนาที่กระทําความผิดเองหรือกระทําการใดๆ โดยมุงหมายมิใหมีการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ หรือกระทําการใดๆ โดย
มุงหมายมิใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม เพื่อเอื้ออํานวยแกผูเขาทําการเสนอราคารายใด
ใหเปนผูมีสิทธิทาํ สัญญากับหนวยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ ตอง
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ระวางโทษจําคุกตั้งแต 5 - 20 ป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสน
บาท
4. ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกระทําความผิดหรือใชอํานาจเหนือทําใหมี
การกระทําผิด
ความผิ ดของผูดํ ารงตํ าแหน งทางการเมื อง หรือกรรมการ หรื ออนุ กรรมการใน
หนวยงานของรัฐ ซึ่งมิใชเปนเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใด ไดกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่ ไดแก 1) การอนุมัติการพิจารณา หรือการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคา
เพื่อจูงใจ 2) ทําใหจํายอมตองยอมรับการเสนอราคาใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานกระทํา
ผิดตอตําแหนงหนาที่ (มาตรา 13) ในการดําเนินการตอการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐหมายความวาเมื่อมีพฤติการณปรากฏ หรือมีการกลาวหารองเรียนวา
การดําเนินการซื้อจาง แลกเปลี่ยน เชา จําหนายทรัพยสิน รับสัมปทาน หรือการไดรับสิทธิใดๆ
ของหนวยงานของรัฐ มีการกระทําอันเปนความผิด ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการสอบสวน
ขอเท็จจริง หรือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สรุป
ในการบริ ห ารพั สดุ และการจั ดซื้ อจั ด จ า ง รวมไปถึ งการจั ด ทํ าสั ญญาต า งๆ นั้ น
เกี่ ยวข องกั บกฎหมายและระเบี ยบหลายฉบั บ เพื่ อใหเกิ ดการบริ หารพัสดุ ทรั พย สิ นของ
หนวยงานของรัฐอยางโปรงใส เกิดความเปนธรรม ผูบริหารและเจาหนาที่ตองระมัดระวังไมให
เกิ ดความผิดพลาดขึ้ นได โดยเฉพาะกฎหมายวาด วยความผิ ดเกี่ยวกั บการเสนอราคาต อ
หนวยงานของรัฐ ซึ่งกฎหมายถือวาเปนความผิด หากเกิดเหตุการณที่ผูเสนอราคาไดกระทํา
การที่ไมเปดโอกาส หรือเปนอุปสรรคใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการเสนอราคาตอ
หน วยงานของรั ฐ อาจใชรู ปแบบการสมยอมกัน การให เรี ยกรั บ หรือยอมจะรั บเงิ น หรื อ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นๆ หรือขมขู ประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทํา
การใดโดยทุจริต ดังนั้น ผูบริหารและเจาหนาทีร่ ัฐตองดําเนินงานบริหารพัสดุ จัดซื้อจัดจางและ
ควบคุมภายในของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนการทํา
สัญญาตางๆ ทําใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
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คําถามเชิงอภิปราย
1. การควบคุมทรัพยากรสาธารณสุขเปนสิ่งจําเปน เพราะเหตุใด
2. จงอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง
3. กฎหมายทีเ่ กี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางและสัญญาในงานสาธารณสุขคือกฎหมายใด
มีสาระเกี่ยวกับอะไรบาง
4. จงอธิบายแนวทางการตรวจสอบ และการดําเนินงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัด
จางในหนวยงานที่ทานสังกัดอยู
5. ทําไมจึงตองมีระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง
6. กฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ให
ความสําคัญกับประเด็นอะไรเปนสําคัญ และเหตุใดจึงตองมีกฎหมายนี้ และกฎหมาย
นี้สามารถบังคับใชไดจริงหรือไมในหนวยงานราชการ จงอภิปราย
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สวนที่สาม
กฎหมายสําหรับงานสาธารณสุข
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บทที่ 13
กฎหมายที่สนับสนุนกลไกการทํางาน
ดานสาธารณสุข
1. กฎหมายที่สนับสนุนการทํางานดานสาธารณสุข
กฎหมายที่สนับสนุนการทํางานสาธารณสุข หมายถึง กฎหมายที่ใหความสําคัญ เชน
กฎหมายที่เอื้ อให เกิดโครงสรางองค กรของรั ฐที่ เหมาะแก การทํ างาน การจั ดสรรกองทุ น
งบประมาณ และกลไกตางๆ เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายทางสาธารณสุข ใน
สวนนี้ ผูเขียนไดนําเสนอพระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจ พ.ศ.
2542 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.
2551 ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1.1 พระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
ในการบริหารงานสาธารณสุข กฎหมายวาดวยการกระจายอํานาจดานสุขภาพถือเปน
กฎหมายที่ เข ามาทํ าใหหนวยงานของรั ฐต องถ ายโอนหนวยบริการปฐมภู มิใหกับองค การ
บริหารสวนทองถิน่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดขัน้ ตอนและแผนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
สวนรูปแบบของการกระจายอํานาจอาจแตกตางกันในแตละพื้นที่ โดยลักษณะของกฎหมายให
การกระจายอํานาจเปนไปตามสภาพปญหาและความสอดคลองของพื้นที่นั้นๆ
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1.1.1 โครงสรางของกฎหมายกระจายอํานาจ
การกระจายอํานาจสูทองถิ่น เปนการทําใหประชาธิปไตยเปนแบบทางตรงมาก
ขึ้น ประชาชนไดมีสวนรวมในการแกปญหา เพิ่มศักยภาพของทองถิ่น โครงสรางของกฎหมาย
กระจายอํานาจมีโครงสรางและกลไกการดําเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการกระจายอํานาจมีดังตอไปนี้ (มาตรา 12)
(1) จั ดทําแผนการกระจายอํานาจให แกองค กรปกครองส วนท องถิ่ นและ
แผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา
(2) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาที่ระหวาง
รัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
(3) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของ
รัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
(4) กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลาง
และราชการสวนภูมิภาคใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) ประสานการถายโอนบุคลากรทองถิ่ นกับคณะกรรมการพนักงานสวน
ทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจและหนาที่การจัดสรร
ภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการสวนกลางโอนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และการถายโอนภารกิจตาม (2) (3) และ (4)
(6) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีให มีการกระจายอํ านาจการอนุมัติ หรือการ
อนุญาตตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหตองขออนุมัติหรือขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการแกประชาชน และการกํากับดูแลให
เปนไปตามกฎหมายนั้นๆ เปนสําคัญ
(7) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ
และการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(8) เสนอแนะการตราพระราชบั ญ ญั ติ พระราชกฤษฎี ก า การออก
กฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งที่จําเปนเพื่อดํ าเนิ นการใหเปนไปตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอคณะรัฐมนตรี
(9) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ
ระเบียบ และคําสั่งที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(10) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้น
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง
(11) พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามความจําเปน
(12) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนใน
ทองถิ่น
(13) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏ
วาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(14) เสนอรายงานเกี่ ยวกับการกระจายอํานาจให แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(15) ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(16) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
2. การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะแกเทศบาล
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล (มาตรา 16) รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวั ด
(มาตรา 17) กรุงเทพมหานคร (มาตรา 18) พอสรุปงานที่เกี่ยวของกับสาธารณสุขไดดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 367

(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การจัดการศึกษา
(7) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส
(8) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
(9) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(10) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(11) การสงเสริมกีฬา
(12) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(13) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(14) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(15) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(16) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(17) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(18) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
(19) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(20) การควบคุมอาคาร
(21) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(22) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(23) กิ จการอื่ นใดๆ ที่ เป นผลประโยชน ของประชาชนในท องถิ่ นตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่ จังหวั ด และองค กรปกครองส วนทองถิ่นอื่ นที่มีกฎหมาย
กําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง (มาตรา 19)
นอกจากนี้ คณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอาํ นาจ
และหน าที่ รั บผิ ดชอบในส วนใดกรณี เกี่ ยวกั บการให บริ การสาธารณะอย า งเดี ยวกั นหรื อ
คลายคลึงกัน (มาตรา 20) องคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐอาจมอบใหเอกชนดําเนินการตาม
อํ านาจและหน าที่ แทนได (มาตรา 21) ตามหลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่ อนไขที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 22)
3. การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล
อาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พอสังเขปบางรายการ
ตามมาตรา 23 ดังนี้
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(2) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่
(3) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย
เปนตน
องคการบริหารสวนจังหวัด อาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงิน
รายได (มาตรา 24) กรุงเทพมหานคร อาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงิน
รายได (มาตรา 25)โดยองค กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร
ปกครองรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัด มีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายได
อื่นตามกฎหมายกําหนด
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องค กรปกครองส วนท องถิ่นจะมอบให สวนราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ หรื อองค กร
ปกครองส วนทองถิ่ นอื่น จัดเก็บภาษี อากร ค าธรรมเนี ยม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรื อ
รายได อื่ นใด เพื่ อองค กรปกครองส วนท องถิ่ นนั้ นก็ ได ทั้ งนี้ โดยให คิดค า ใช จายได ตาม
หลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
4. แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํ านาจที่ กําหนดไวไมอาจดํ าเนิ นการไดตามกํ าหนดระยะเวลา ทําใหการกํ าหนด
สัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา 30 (4) แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไมสอดคลอง
กับขอเท็จจริงในการถายโอนภารกิจ จึงมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยกําหนดสั ดสวนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ใหเปนไปตามสภาพขอเท็จจริง และยังคงเปาหมายการเพิ่มสัดสวนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดรับไมนอยกวารอยละ 35
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจ (มาตรา 30)
ดังนี้
(1) ถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รฐั ดําเนินการอยูภายในกําหนดเวลา
4 ป ดังนี้
(ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ข) ภารกิ จที่ รั ฐจัดให บริ การในเขตขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นและ
กระทบถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(ค) ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
(2) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองตามอํานาจและ
หนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ใหชดั เจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นใหแตกตางกันได โดยใหเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหง ซึ่งตองพิจารณาจากรายไดและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการที่ประชาชนจะ
ไดรับ ทั้งนี้ ตองไมเกินระยะเวลา 10 ป
(3) กํ าหนดแนวทางและหลักเกณฑ ใหรั ฐทํ าหนาที่ประสานความร วมมือและ
ชวยเหลือการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
(4) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแกองคกร
ปกครองส วนท องถิ่ นเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหน าที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ แตละประเภทอยางเหมาะสม โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตน
ไป ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวา
รอยละ 25 และใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีรายไดเพิ่มขึน้ คิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของ
รัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละ 35 โดยการจัดสรรสัดสวนที่เปนธรรมแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย
การเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอรายไดสุทธิของรัฐบาล
ใหเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดําเนินกิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจที่ถายโอนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ถายโอนเพิ่มขึ้นภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตนไป
(5) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและ
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
คณะกรรมการต องดํ าเนิ นการจั ดทําแผนปฏิบัติ การเพื่ อกําหนดขั้ นตอนการ
กระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอยางนอย
ตองมีสาระสําคัญ (มาตรา 32) คือ
(1) กําหนดรายละเอี ยดของอํานาจหนาที่ในการใหบริ การสาธารณะที่องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ แตละรูปแบบจะตองกระทํา โดยในกรณีที่เปนอํานาจและหนาที่ที่เกี่ยวของ
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กับการดําเนินการของรัฐหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ใหกําหนดแนวทาง
วิธีปฏิบัติเพื่อประสานการดําเนินการใหเกิดประโยชนแกสวนรวม
(2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรให
เพียงพอแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปน
สวนรวมดวย
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอใหแกไขหรือจัดให มีกฎหมายที่จําเป นเพื่ อ
ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนด
นโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสู
สวนทองถิ่น โดยการสรางระบบการถายเทกําลังคนสูทองถิ่น และสรางระบบความกาวหนาสาย
อาชีพที่เหมาะสม
การกํ าหนดอํ านาจและหนาที่และการจั ดสรรรายได ขององค กรปกครองส วน
ทองถิ่นภายหลังที่ไดดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไปแลว คณะกรรมการตองพิจารณาทบทวน โดยทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกิน 5 ปโดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายได เพื่อกระจาย
อํานาจเพิ่มขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 34)
1.1.2 การกระจายอํานาจดานสาธารณสุข
พระราชบัญญั ติกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 นี้ได
กําหนดใหงานบริการสาธารณะในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขเปนภารกิจที่ตอง
ถายโอนใหแกสวนทองถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงงานสาธารณสุข การรักษา การปองกันและการ
ควบคุมโรคติดตอ ดวยขอบัญญัติตามพระราชบัญญัตินจี้ ึงเปนที่มาของการกระจายอํานาจดาน
สาธารณสุ ข (คณะกรรมการกระจายอํ า นาจให แ ก องค กรปกครองส วนท อ งถิ่ นวั น ที่ 27
กุมภาพันธ 2549) มีสาระสําคัญ ดังนี้
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ลั กษณะการกระจายอํ านาจด า นสุ ข ภาพอาจมี ได อย า งน อ ย 4 ลั กษณะซึ่ ง
ผสมผสานกันไดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดจะดําเนินการลักษณะใด ดานใด และเมื่อไร ให
เปนไปตามหลักการ (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2550) ดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูซื้อบริการ โดยเปนเจาของเงิน (เชน เงิน
รายไดทองถิ่นเอง หรื องบประมาณตามนโยบายหลักประกันสุขภาพที่มีการโอนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ) และเปนผูซื้อบริการจากสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
และนอกพื้นที่ ในสวนนี้ จึ งต องมี การพั ฒนาศั กยภาพขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นให
สามารถจัดการดานการเงินและสามารถดูแลคุณภาพมาตรฐานบริการที่ไดรับเปนอยางดี
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับสวนกลาง/ภูมิภาค เชน รวม
ดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาฯ ลงทุนในการดําเนินงานดานการสรางเสริ ม
สุขภาพ หรือรวมกับสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตาง ๆ พัฒนาโครงสรางระบบสุขภาพ
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองบางสวน เชน รับผิดชอบดําเนินการ
ในดานการพัฒนาสภาพแวดลอมและการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
4. องคกรปกครองส วนท องถิ่นดํ าเนินการเองทั้งหมด โดยเปนเจ าของสถาน
บริการสุขภาพและเปนผูดําเนินการดานสุขภาพทั้งหมด
ในป พ.ศ. 2543 กระทรวงสาธารณสุขมีขอเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สุขภาพระดับพื้ นที่ (กสพ.) ขึ้น ใน 52 จังหวั ด โดยการดํ าเนินงานตามรูปแบบ กสพ. เป น
รูปธรรมใน 10 จังหวัด ซึ่งเปนจังหวัดทดลองนํารอง คือ เชียงใหม แพร พะเยา นครราชสีมา
มหาสารคาม ภูเก็ต สงขลา ปตตานี ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา อันเปนการเตรียมความ
พรอมในการรองรับการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข และมีการเตรียมการพัฒนาศักยภาพ 4
ดาน คือ ความรูความเขาใจดานสุขภาพ และการกระจายอํานาจการทํางานอยางมีสวนรวมใน
ลักษณะพหุภาคี การจัดสรรทรัพยากรการเงิน การจัดการระบบบริการสาธารณสุขและการ
ใหบริการ ตลอดจนการติดตามประเมินผล (ปรีดา แตอารักษ และคณะ 2551)
อยางไรก็ตาม สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานสาธารณสุขของรัฐบาล
ซึ่งไดใหความสําคัญกับนโยบายเรงดวน เรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพตามนโยบายหลักประกัน
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สุขภาพถวนหนา และการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 จึ งสงผลให ภาพของการกระจายอํ านาจด านสาธารณสุ ขหยุ ดชะงั ก ขาด
เปาหมายและยุทธศาสตรไป
ในป พ.ศ. 2550 - 2551 องค การบริ ห ารส ว นจั งหวั ด (อบจ.) มี ภ ารกิ จด า น
สาธารณสุขในภาพรวมของจังหวัดทั้งเรื่องรั กษา ปองกั น ส งเสริม และฟ นฟูสุ ขภาพ ฯลฯ
ประกอบกั บได มีข อกํ าหนดเพิ่มเติ มเร งด วนถึ งองค การบริหารส วนจั งหวั ดให ปฏิ บัติ งาน
สาธารณสุข คือ
1) แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดานการถายโอนสถานีอนามัย
ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด
2) กฎหมายกํ าหนดให รั ฐส งเสริ มสนั บสนุ นองค กรปกครองส วนท องถิ่ นที่ มี
ศักยภาพ ใหรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับปฐมภูมิ รวมทั้ง
ใหถายโอนสถานบริการสาธารณสุขแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการเตรียมการ และ
ดําเนินการอยางเปนระบบ เปนขั้นตอน ดวยความสมัครใจ และความพรอมทางทรัพยากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน โดยมุงเนนประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก
3) กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ไดมีหนังสือถึงองคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.) ใหเปนหนวยงานที่ประสานการจายเงินคาตอบแทนงานบริการปฐมภูมิแก
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
4) รัฐบาลไดมีนโยบายจั ดตั้งโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ทั่ ว
ประเทศ และการดําเนินงานของ รพ.สต.นี้ เปนรูปแบบบริการปฐมภูมิอยางหนึ่ง ซึ่งกําหนดให
องคการบริหารสวนจังหวัดมีสวนรวมดําเนินงานดวย
เนื่องจากมีมติของคณะกรรมการกระจายอํานาจ (2550) ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ถายโอนสถานีอนามัยจํานวน 35 แหง ใหแกองคการบริหารสวนตําบล 30 แหง
ในพื้นที่23 จังหวัด โดยกระทรวงสาธารณสุ ขไดถายโอนสถานีอนามัยตามความพรอมและ
สมัครใจของเจาหนาที่สถานีอนามัยนั้นๆ ที่จะโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 22
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แห ง ครอบคลุ มภาคเหนื อ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ภาคใต และภาคกลาง (กระทรวง
สาธารณสุข 2550)
ผลของการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา
รูปแบบการถายโอนสถานีอนามัย และโรงพยาบาลสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ซึ่งเปนรูปแบบ
หนึ่งของการปฏิรปู ระบบสุขภาพ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการมีสวนรวม
กระทรวงสาธารณสุขไดถายโอนสถานีอนามัยและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปจํานวน 28 แหง นับตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา และใน
ปพ.ศ. 2556 มีการขยายเพิ่มอีก 11 แหง รวมเปน 39 แหงจากจํานวนทั้งสิ้น 9,762 แหงทั่ว
ประเทศ (ณัฐนันท อิทธิยาภรณ 2556) เห็นไดชัดวามีสัดสวนการถายโอนที่คอนขางนอยมาก
ในการดําเนินงานกระจายอํานาจดานสาธารณสุขตองดําเนินการอยางมีขั้นตอน โดย
อาศัยการทดลองจริงในพื้นที่ตางๆ เพื่อหาขอสรุปเปนบทเรียนและพัฒนารูปแบบใหเหมาะสม
กับแตละพื้นที่โดยไมกําหนดรูปแบบตายตัว มีการเตรียมความพรอมอยางจริงจังเนื่องจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังมีปญหาเรื่องความพรอมโดยเฉพาะอยางยิ่งคืออบต.
ในสวนของอบจ.นั้นแมวาดานโครงสรางจะยังไมพรอมเพราะไมมีโครงสรางรองรับงานดาน
สาธารณสุขโดยตรง (ไมมีฝายสาธารณสุขในองคกร) แตการมีศักยภาพดานการบริหารจัดการ
และมีทรัพยากรจํานวนมาก จึงควรมีบทบาทในการสงเสริมสุขภาพ การจัดหาคาตอบแทน
แพทย พยาบาล หรือบุคลากรวิชาชีพทางการแพทยสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
ใหกับอบต.ในพื้นที่ที่ขาดแคลน การฟนฟูสมรรถภาพผูปว ยเรือ้ รังหรือผูพิการ หรืออาจจัดสราง
โรงพยาบาลในบางพื้นที่ เปนตน สําหรับเทศบาลนั้น สวนใหญเห็นวามีศักยภาพเพียงพอใน
การดําเนินงานสาธารณสุข เพราะมีโครงสราง มีประสบการณในการดําเนินงานมายาวนาน แต
อาจมีขอจํากัดบางสําหรับเทศบาลที่เกิดใหม เชน เทศบาลตําบล เปนตน (ปรีดา แตอารักษ
และคณะ 2551)
สวนงบประมาณบริ การสาธารณสุ ขจะตองถ ายโอนไปตามภารกิจ ซึ่งแต เดิ ม
งบประมาณจะอยูภ ายใตแผนงานโครงการตางๆ ที่สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูจัดทํา
คําขอ เชน แผนงานบริการสาธารณสุขระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด แผนงานสวัสดิการ
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สาธารณสุข และประกันสุขภาพ โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา การรักษาพยาบาลแกผู
มีรายไดนอย และผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล เปนตน
ในส วนงบประมาณในการดํ าเนิ นงานสาธารณสุขมู ลฐาน ที่เคยมีการจัดสรร
โดยตรง ยังคงให มีการจั ดสรรงบประมาณตรงไปที่หมูบานเชนเดิ ม เพราะถือว า เป นการ
กระจายอํานาจโดยตรงใหหมูบาน
สํานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขต องเปลี่ ยนบทบาท เพราะกฎหมายการ
กระจายอํานาจจะมีผลทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนระบบ โครงสราง กลไกกระบวนการ และวิธีการ
ทํางานในพื้นที่ นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอการปรับองคกร ในกระทรวงสาธารณสุขเอง เชน
การรวมกองโรงพยาบาลภูมิภาค กับกองสาธารณสุขภูมิภาค เปนสํานักพัฒนาเครือขายบริการ
สุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับเครือขายบริการสุขภาพในพื้นที่ และการพัฒนามาตรฐานสถานบริการ
สุขภาพ ในสวนภูมิภาค
สวนภารกิจกรมตางๆ ไดมีการดําเนินการ ดังนี้
กรมอนามัย สวนที่ตองถายโอนแกทองถิ่น ไดแก ภารกิจการสงเสริมสุขภาพเด็ก
เล็ก เด็ กกลุ มวัยเรียนและเยาวชน กลุมแมและเด็ก กลุมวัยทํ างาน กลุมวั ยผูสู งอายุ การ
พัฒนาอนามัยชุมชนในพื้นที่สูง งานเฝาระวัง และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม จัดหาและพัฒนา
น้ําสะอาดงานสุขาภิบาล สิ่งแวดลอมงานสุขาภิบาลอาหาร งานพัฒนาอาชีวอนามัย และอาชีว
เวชกรรมงานคุมครองสุขภาพจากมลพิษ
กรมควบคุมโรค ภารกิจที่ตองถายโอน ไดแก การพัฒนาบุคลากร และชุมชน
เพื่อการเฝ าระวังปองกันและควบคุ มโรค การปฏิ บัติ การเฝ าระวัง ดําเนิ นการป องกั น และ
ควบคุมโรคในทองถิ่น การวินิจฉัยและรักษาพยาบาลเบื้องตน และจัดหาเวชภัณฑ เปนตน
องค กรปกครองท องถิ่ น และภาคประชาสั งคมจะต องมี ตั วแทนในฐานะผู ใช
เวชภั ณฑ และวั ส ดุ วิ ทยาศาสตร ดั งกล าวเข ามาเป นกรรมการ เพื่ อ ให การดํ า เนิ นงานมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได หรืออาจมีการตอรองราคาในสวนกลาง แลวใหมีการจัดซื้อ
จัดจางในทองถิ่น เพื่อเปนการควบคุมราคา และคุณภาพของเวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตร
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคนในทองถิ่นตอไป
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สําหรับโครงการควบคุมโรคบางโครงการที่ทางกรมยังดําเนินการในลักษณะเปน
"โครงการจากสวนกลาง" (vertical programme) ทั้งนี้ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการควบคุม
โรค จะต องมี ความร วมมื อระหว างกรมควบคุมโรค สํ านั กงานควบคุ มโรคเขต สํ านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดและทองถิ่นในการเฝาระวัง การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ระบบรายงาน
โรคของทองถิ่น รวมทั้งใหคําปรึกษาทางวิชาการกับทองถิ่น สวนกลางจะตองมีบทบทบาทที่
สําคัญในการกําหนดเครื่องชี้วัดของการปองกันโรค และตัวชี้วัดทางระบาดวิทยา นอกจากนี้
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความรูความเขาใจ บทบาท
ตามกฎหมายการสาธารณสุข และกฎหมายควบคุมโรคติดตอ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดานการคุมครองผูบริโภค ดวย
ผลิตภัณฑสุขภาพ (อาหาร เครื่ องมือแพทย เครื่องสําอาง และวัตถุอันตราย) การถายโอน
ภารกิจ อํานาจหนาที่และงบประมาณ ไดแก การเตรียมแผนสนับสนุน เชน แผนการพัฒนา
ฝกอบรมบุคลากร ในองคกรปกครองสวนทองถิน่ บุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
อําเภอ ตลอดจนบุคลากรในสถานบริการสุขภาพ เพื่อใหมีความพรอมในการไดรับแตงตั้งเปน
พนักงานเจาหนาที่ การจัดทําแผนการสัมมนา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการ
ปรับปรุ งกฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศเพื่อใหการดําเนินงานดานคุมครองผู บริ โภค
สอดคลองกับการกระจายอํานาจดานสุขภาพตอไป บทบาทอีกประการหนึ่งคือความรวมกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการออกใหคําปรึกษาทางวิชาการ การนิเทศติดตามสงเสริม
การปฏิบัติงานของบุคลากรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค สนับสนุนการสงเสริม
การดําเนินงานของกลุม ชมรม สมาคม ประชาคมตางๆ ในพื้นที่ใหมีการทํางานเชื่อมโยงกัน
เปนเครือขาย รวมทั้งการประเมินผลงาน ดานคุมครองผูบริโภคในพื้นที่เปนระยะๆ
กรมสุขภาพจิต ภารกิจการถายโอนที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมสุขภาพจิต และ
ปองกันปญหาสุ ขภาพจิ ตในกลุมเปาหมาย โดยมี กิจกรรมต างๆ เชน การผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ การสํารวจสถานการณดานสุขภาพจิตของคนและชุมชนในพื้นที่ การจัดทําแผน
ดานการรักษาพยาบาลผูปวยนอก รวมกับเครือขายสถานบริการสุขภาพ 3 ระดับ เพื่อการ
บูรณาการเขากับการตรวจผูปว ยนอกทั่วไป สวนโรงพยาบาลจิตเวชควรรับเฉพาะ ผูปวยจิตเวช
ในระดับตติยภูมิ (tertiary care)
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กรมวิทยาศาสตร การแพทย ภารกิจที่ ตองถายโอน ไดแก การตรวจตัวอยาง
(Specimen) ไปใหหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําการควบคุมโรค หรือเพื่อ
การคุมครองผูบริโภคในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
การกระจายอํานาจแบบเขตสุขภาพ
ในชวงป พ.ศ. 2556 - 2557 กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดแบงระบบบริการ
สุขภาพของประเทศไทยเปน 12 เขตสุขภาพ โดยมีผูตรวจราชการเปนผูมีอํานาจสูงสุดในเขต
นั้นๆ ทําใหมีผูตรวจราชการเปนกลไกเชนเดียวกับปลัดระดับเขต ลดการกระจุกตัวของอํานาจ
ในสวนกลาง ใหเขตสามารถบริหารจัดการระบบบริการและปรับเกลี่ยทรัพยากรไดเองสวนการ
จัดทําแผนการเปลี่ยนแปลงการทํางานใหสอดรับกับเขตบริการสุขภาพจะใชรูปแบบของการ
กระจายอํานาจใหเขตบริการสุขภาพเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหทองถิ่น พ.ศ. 2542 หรือ พ.ร.บ.องคการมหาชน พ.ศ. 2542 สามารถบริหาร
จัดการเบ็ดเสร็จ ทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคล การเงินการคลัง และอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย
ตางๆ ในภาคบริการทั้งหมดไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมภายใน 3 ป คือ พ.ศ. 2560
1.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัตินี้นับเปนกฎหมายที่มีเปาหมายเพื่อการปฎิรูประบบสุขภาพแหงชาติ
ผานเครื่องมือสําคัญที่เรียกวา “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” โดยมุงเนนกระบวนการแบบมี
ส ว นร ว มตามหลั กการสามเหลี่ ย มเขยื้ อนภู เขา (ประเวศ วะสี 2545) ซึ่ งหลั กเกณฑ นี้
ประกอบดวย 1) การสรางความรูหรือการทํางานทางวิชาการ 2) การเคลื่อนไหวของสังคม และ
3) การเชื่อมโยงกับภาคการเมือง
เนื่องจากการวางระบบเพื่อดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชนไมอาจมุงเนนที่
การจัดบริ การเพื่อการรักษาพยาบาลเพี ยงดานเดี ยว เพราะสุขภาพคื อสภาวะของมนุษย ที่
สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล
ในขณะเดี ยวกั นโรคและป จจั ย ที่ คุ กคามสุ ขภาพมี การเปลี่ ย นแปลงและมี ความยุ งยาก
สลับซับซอนมากขึ้น จําเปนตองดําเนินการใหประชาชนมีความรูเทาทัน มีสวนรวม และมี
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ระบบเสริมสร างสุ ขภาพและระวังป องกันอยางสมบูรณ และจะทําให รัฐและประชาชนเสี ย
คาใชจายลดลง
1.2.1 โครงสรางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติ
1. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
กฎหมายนี้มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการวางกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ รวมทั้งมีองคกรและกลไกเพื่อใหเกิด
การดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝายอันจะนําไปสูเปาหมายในการสรางเสริม
สุขภาพ รวมทั้งใหการดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึงสอดคล องกั บบทบัญญั ติแห งรั ฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจั กรไทย โดยกฎหมายนี้ ได
กําหนดใหมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรียกโดยยอวา “คสช.” และให คสช. มีหนาที่และ
อํานาจตามมาตรา 25 ดังนี้
(1) จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
(2) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร
ดานสุขภาพ และติดตามผลการดําเนินงานตามที่ไดเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาดังกลาวพรอม
ทั้งเปดเผยใหสาธารณชนทราบขอเสนอแนะหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร
ดานสุขภาพที่สอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และคํานึงถึงขอเสนอแนะ
ของสมัชชาสุขภาพดวย
(3) จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสนับสนุนในการจัดใหมีสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
(4) จัดใหมีหรือส งเสริมสนับสนุนใหมีกระบวนการในการพั ฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขภาพเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีสวนรวมจากทุกฝาย
(5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกั บระบบ
สุขภาพแหงชาติและผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ
(6) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาในการแกไขเพิ่มเติมหรือการออกกฎกระทรวง
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(7) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารและ
สํานักงาน
(8) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามที่ คสช. มอบหมาย
(9) วางระเบียบวาดวยเบี้ยประชุมที่มิใชเบี้ยประชุมของ คสช. และระเบียบวาดวย
คาใชจายในการเดินทาง และคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(10) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
2. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของ
นายกรัฐมนตรี (มาตรา26) มีหนาที่และอํานาจ (มาตรา27) ดังนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร
(2) ประสานงานกั บหน ว ยงานด า นนโยบายและยุ ทธศาสตร ของรั ฐบาลและ
หนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและดําเนินการเพื่อให
เกิดการทํางานรวมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานสุขภาพ
(3) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ รวมทั้งสถานการณของระบบสุขภาพ
เพื่อจัดทําเปนรายงานหรือเพื่อประโยชนในการดําเนินการ
(4) ดํ าเนินการเพื่อใหการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติและการสนับสนุนการจั ด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช.
(5) ปฏิบัติหน าที่ อื่นตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่ น หรื อ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ คสช. มอบหมาย
1.2.2 การปฏิรูประบบสุขภาพ
1) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเปนกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร และการดํ าเนินงานดานสุขภาพของประเทศ ซึ่ งจะเป นรมใหญของการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและนโยบาย/ยุทธศาสตรดานสุขภาพ
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กฎหมายกําหนดให คสช. จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อใช
เปนกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของ
ประเทศเสนอคณะรั ฐมนตรีเพื่ อพิ จารณาให ความเห็ นชอบให คสช. นําความคิดเห็ นและ
ขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมาประกอบดวย และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบใน
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติแลว ใหรายงานตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อ
ทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา46) และ คสช. ตองทบทวนธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติอยางนอยทุก 5 ป
ธรรมนู ญว าด วยระบบสุ ขภาพแห งชาติ ต องสอดคล องกั บรั ฐธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย และอยางนอยตองมีสาระสําคัญตามมาตรา 47 เกี่ยวกับเรื่องดังนี้
(1) ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ
(2) คุณลักษณะที่พึงประสงคและเปาหมายของระบบสุขภาพ
(3) การจัดใหมีหลักประกันและความคุมครองใหเกิดสุขภาพ
(4) การสรางเสริมสุขภาพ
(5) การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ
(6) การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ
(7) การสงเสริ ม สนั บสนุ น การใช และการพั ฒนาภู มิป ญญาทองถิ่ นด าน
สุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกอื่น ๆ
(8) การคุมครองผูบริโภค
(9) การสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ
(10) การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
(11) การผลิตและการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
(12) การเงินการคลังดานสุขภาพ
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพตาม
มาตรา 25 (2) ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของทีจ่ ะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน (มาตรา48)
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2) การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพนั้นมีแนวทางและเครื่องมือที่หลากหลายในการ
ระบุ คาดการณ และพิ จารณาถึ งผลกระทบทางสุ ขภาพที่ อาจเกิ ดขึ้ น หรื อเกิดขึ้ นแล วกั บ
ประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง เปนกระบวนการเรียนรูรวมกันในสังคม บุคคลหรือคณะบุคคลมี
สิทธิรองขอใหมีการประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพจาก
นโยบายสาธารณะ (มาตรา 11) และมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยงานของ
รัฐ กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของ
ตนหรือของชุมชน และแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หนวยงานของรัฐที่มีขอมูลเกี่ยวของ ตองเปดเผยขอมูลนั้นและ
วิธีปองกันผลกระทบตอสุขภาพใหประชาชนทราบและจัดหาขอมูลใหโดยเร็ว (มาตรา 10)
คสช. มีหนาที่และอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผล
เกี่ยวกับระบบสุขภาพแหงชาติ และผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดนโยบายสาธารณะทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ (มาตรา 24 (5))
3) สมัชชาสุขภาพ
“สมัชชาสุขภาพ”คือ กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบ
และอยางมีสวนรวม
การจัดสมัชชาสุขภาพมี 3 ประเภท (มาตรา 41) ไดแก 1) สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ซึ่งใชอาณาบริเวณที่แสดงขอบเขตเปนตัวตั้งในการดําเนินการ 2) สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น 3) สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนกระบวนการในระดับชาติ (ตองจัดอยางนอยปละ 1
ครั้ง) คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีหนาทีด่ ําเนินการใหเกิดความคิดความรวมมือ
จากการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน
สรุป ระบบสุขภาพของไทยมีรูปแบบเปนใยแมงมุม ใชหลักการทํางานแบบการ
นําหุนสวน ที่ตองทําเพื่อใหเคลื่อนไปขางหนา คือ จัดความสัมพันธใหมในระบบสุขภาพพหุรัฐ
ทําให เกิดการนํารวมหมู เปนเครื่ องจั กรที่ สําคัญของระบบสุ ขภาพที่ต องมาคิ ดทําร วมกั น
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คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีหนาที่ดําเนินการ และเสนอในขอเสนอที่สมัชชา
สุขภาพแหงชาติ เสนอใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ หรือนําไปพิจารณาประกอบในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณาดําเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณี
ตอไป
4) หนาที่ดานสุขภาพของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขและ
สิทธิของผูรับบริการ
หนาที่ด านสุขภาพของบุ คลากรทางการแพทย และสาธารณสุขและสิ ทธิ ของ
ผูรับบริการไวสอดคลองกันดังนี้
1. บุ คลากรด า นสาธารณสุ ข ต อ งแจ งข อ มู ลด า นสุ ข ภาพอย า งเพี ย งพอที่
ผูรับบริการจะใชประกอบการตัดสินใจรับ หรือ ไมรับบริการใด และในกรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธ
ไมรับบริการใด จะใหบริการนั้นไมได (มาตรา 8)
2. เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หนวยงานของรัฐ
ที่มีขอมูลเกี่ ยวกั บกรณี ดังกลาว ตองเปดเผยข อมูลและวิ ธีปองกันผลกระทบต อสุขภาพให
ประชาชนทราบและจัดหาขอมูลใหโดยเร็วการเปดเผยขอมูลนี้ตองไมมีลักษณะเปนการละเมิด
สิทธิบุคคลใดเปนการเฉพาะ (มาตรา 10)
3. บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพดี
4. ขอมูลดานสุขภาพของบุคคลเปนความลับสวนบุคคล ผูใดจะนําไปเปดเผยใน
ประการที่นาจะทําใหบุคคลนั้นเสียหายไมได เวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงค
ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ(มาตรา 7)
5. ผูรับบริการปกปดขอเท็จจริงที่ตนรูและควรบอกใหแจง หรือแจงขอความอัน
เปนเท็จจนเกิดความเสียหายหรืออันตรายแกผูรับบริการผูใหบริการไมตองรับผิดชอบในความ
เสียหายหรืออันตรายนั้น
6. ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขตองแจงใหผูรับบริการทราบลวงหนา หาก
ผูรับบริการเปนสวนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัย และตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
จากผูรับบริการกอน จึงจะดําเนินการได ความยินยอมนี้ ผูรับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได
(มาตรา 9)
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7. บุ คคลหรื อคณะบุ คคลมี สิ ทธิร องขอและสิ ทธิ ได รั บรู ข อมู ล กรณี ให มีการ
ประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ
จากหนวยงานของรัฐกอนการอนุญาตที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชนและ
แสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว (มาตรา 11)
8. บุคคลผูนั้นมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข
เพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุ ติความทรมานจากการเจ็ บปวยตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 12)
5) อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่และการบังคับใชกฎหมาย
กฎหมายสุ ข ภาพแห ง ชาติ ในส ว นที่ เป น กลไกสนั บ สนุ น การทํ า งานด า น
สาธารณสุขไมมีสวนที่วาดวยอํานาจพนักงานเจาหนาที่และไมมีบทลงโทษ
สวนบทลงโทษที่มีอยูกเ็ ปนเรือ่ งเกี่ยวกับผูที่ฝาฝนมาตรา 7 ซึ่งเปนสวนที่วาดวย
ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปนความลับสวนบุคคล ผูใดจะนําไปเปดเผยในลักษณะที่อาจกอ
ใหบุคคลเสียหายไมได หรือมาตรา 9 ซึ่งวาดวยผูประกอบวิชาชีพที่ทําวิจัยดานสาธารณสุข
และประสงคจะใชผูรับบริการเปนสวนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัย ผูประกอบวิชาชีพดาน
สาธารณสุขตองแจงใหผูรับบริการทราบลวงหนา และตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือ หาก
ฝาฝนมีโทษจําคุกหรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับซึ่งความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอม
ความได
1.3 พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
กฎหมายฉบับนี้บัญญั ติขึ้นเพื่อรองรับการปฏิ บัติการดานการแพทยฉุกเฉิน สราง
ระบบบริหารจัดการดานบุคลากร อุปกรณ และเครื่องมือชวยเหลือผูปว ยฉุกเฉิน โดยกําหนดให
มีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินขึน้ เพื่อกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การแพทยฉุกเฉิน เปนหนวยรับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสานระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาท
ในการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินรวมกัน
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เพื่อจะทําใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการคุมครองสิทธิในการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินอยาง
ทั่ วถึ ง เท าเที ยม มี คุ ณภาพมาตรฐาน โดยได รั บความช วยเหลื อ และรั กษาพยาบาลที่ มี
ประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ
การปฏิบัติงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินโดยมีขึ้นก็เพื่อใหแพทย พยาบาล และ
เจาหนาที่ทุ กระดับ มี ความรูและทักษะในด านบรรเทาอุบัติ ภัยหมู บรรเทาการไดรับความ
บาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหัน ซึ่งเปนภยันตรายตอชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ
จําเปนตองบําบัดรักษาอยางทันทวงที เพื่อปองกันการเสียชีวิตหรือความรุนแรงขึ้นของการ
บาดเจ็บหรืออาการปวยนั้น รวมถึงความสามารถใหการรักษาแกผูประสบเหตุเปนจํานวนมาก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดอัตราตายและความพิการของผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุ นอกจากนี้
โรงพยาบาลแตละแหง ตองใหมีการจัดระบบการชวยเหลือตามศักยภาพ เมื่อเกิดอุบัติภัยหมู
ทั้งการช วยเหลือ ณ จุ ดเกิ ดเหตุ และการตั้ งรั บภายในโรงพยาบาล โดยที มบุ คลากรทาง
การแพทย พรอมดวยอุปกรณ เวชภัณฑ ในการชวยเหลือชีวิต เพื่อความรวดเร็วในการออกไป
ให ความช วยเหลื อ ผู ป วย ณ จุ ด เกิ ดเหตุ และลํ าเลี ย งอย า งถู กต อง ความพร อมมี ร ะบบ
ประสานงาน การรักษา การชวยเหลือกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.3.1 โครงสรางของกฎหมายการแพทยฉุกเฉิน
1. คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน
ตามกฎหมายนี้ บั ญญั ติ ใหมีคณะกรรมการการแพทย ฉุกเฉิ น ซึ่ งเรียกโดยย อว า
“กพฉ.” มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน
(2) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายดานการแพทย
ฉุกเฉิน
(3) เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
(4) กํ าหนดนโยบายการบริหารงาน ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและ
อนุมัติแผนการเงินของสถาบัน
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(5) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป
(6) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผู
ปฏิบัติ การ และการใหประกาศนี ยบัตรหรื อเครื่ องหมายวิทยฐานะแกผู ผานการศึกษาหรื อ
ฝกอบรม
(7) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการใหเข็มเชิดชูเกียรติเพื่อมอบใหแกบุคคลผูสนับสนุน
กิจการดานการแพทยฉุกเฉิน
(8) ดําเนินการใหมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการ
ประสานงานและการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน
(9) ดําเนินการใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
เขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(10) ออกระเบียบเกี่ ยวกั บการรั บเงิน การจ ายเงิน และการรั กษาเงิ นกองทุ น
รวมทั้งการจัดหาผลประโยชนเปนไปตามวัตถุประสงคกองทุนและระเบียบที่ กพฉ. กําหนด
(11) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนิน
กิจการของสถาบัน
(12) สรรหา แตงตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานและถอดถอนเลขาธิการ
(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
2. สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรียกโดยยอวา “สพฉ.” มีฐานะเปนนิติบุคคลและ
อยูในกํากับของรัฐมนตรีและสถาบันมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) จัดทําแผนหลักเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ.
(2) จั ดทํ ามาตรฐานหลั กเกณฑ แ ละวิ ธี การปฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ นเกี่ ยวกั บระบบ
การแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ.
(3) จั ดให มีระบบปฏิ บัติการฉุ กเฉิ น รวมถึ งการบริ หารจั ดการและการพั ฒนา
ระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(4) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพรความรูทางการแพทยฉุกเฉิน
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(5) จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน
(6) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(7) เป นศู นยกลางประสานกั บหน วยงานภาครั ฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน
(8) เรียกเก็บคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน
(9) รั บผิ ด ชอบงานธุ รการของ กพฉ. หรื อปฏิ บัติ การอื่ นตามที่ กํา หนดไว ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือที่ กพฉ. มอบหมาย
1.3.2 การปฏิบัติการฉุกเฉิน
1. การคุมครองความปลอดภัยของผูปวยฉุกเฉิน
หนวยปฏิบัติการสถานพยาบาล และผูปฏิบัติการตองดําเนินการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(มาตรา 28) ตามหลักการดังนี้
(1) ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินตามลําดับความเรงดวนทางการแพทยฉุกเฉิน
(2) ปฏิบัติการฉุกเฉินในการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของ
หนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้นกอนการสงตอ
(3) ปฏิบัติการฉุกเฉินตอผูปว ยฉุกเฉินตามความจําเปนและขอบงชี้ทางการแพทย
ฉุกเฉิน โดยมิใหนําสิทธิการประกันการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล หรือความสามารถในการ
รับผิดชอบคาใชจายของผูปวยฉุกเฉินหรือเงื่อนไขใด ๆ มาเปนเหตุปฏิเสธผูปวยฉุกเฉินให
ไมไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินอยางทันทวงที และหนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลตอง
ควบคุมและดูแลผูปฏิบัติการใหดําเนินการปฏิบัติการฉุกเฉินเปนไปตามหลักการขางตน
โดยคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.) มีอํานาจประกาศกําหนดเพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักการ (มาตรา 29) ในเรื่องดังนี้
(1) ประเภท ระดับ อํานาจหนาที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือขอจํากัดของผู
ปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล
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(2) หลั กเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการปฏิ บัติ หน าที่ของผูปฏิบัติ การ หน วย
ปฏิบัติการและสถานพยาบาล
(3) มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(4) หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประสานงานและการรายงานของหนวย
ปฏิบัติการและสถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งความพรอมเกี่ยวกับบุคลากร
พาหนะ สถานที่ และอุปกรณในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผูปวยฉุกเฉิน
หนวยปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติการฉุกเฉินอาจไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินหรือมีสิทธิไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากกองทุนตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
มาตรฐานที่ กพฉ. กําหนดแตหากไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานที่ กพฉ.
กําหนด กพฉ. อาจสั่งไมรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสั่งจํากัดสิทธิหรือขอบเขต
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือจะสั่งงดการสนับสนุนดานการเงินดวยก็ได
กพฉ. มี หน าที่ กํากั บดู แลให ผู ปฏิ บัติ การ หน วยปฏิ บัติ การ และสถานพยาบาล
ปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรฐานที่กําหนดการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติการของผูปฏิบัติการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กพฉ. ประกาศกําหนด เวนแตการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินของผูปฏิบัติการที่เปนผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและการสาธารณสุขก็
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น (มาตรา 30)
กพฉ.มี อํ า นาจดํ า เนิ น การ หากพบว า ผู ป ฏิ บั ติ ก าร หน ว ยปฏิ บั ติ ก าร หรื อ
สถานพยาบาลใดไม ปฏิ บัติตามหลักเกณฑ เงื่ อนไข และมาตรฐานการปฏิ บัติ การฉุ กเฉิ น
สอบสวน (มาตรา 31 และมาตรา 32) ดังนี้
(1) ตักเตือนเปนหนังสือใหผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลนั้น
ปฏิบัติใหถูกตอง
(2) แจงเรื่องไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายที่มีอํานาจควบคุมการดําเนินการของ
หนวยปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่
(3) แจงเรื่องไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาดําเนินการทางวินัยแก
ผูดําเนินการสถานพยาบาลของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
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(4) แจงเรื่องไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาดําเนินการดานจริยธรรม
กับผูปฏิบัติการซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและการสาธารณสุข
2. กองทุนการแพทยฉุกเฉิน
“กองทุนการแพทยฉุกเฉิน” กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การแพทยฉุกเฉิน รวมทั้งอุดหนุนหรือเปนคาชดเชยใหกับผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือ
สถานพยาบาลที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน นอกจากนี้ กองทุนการแพทยฉุกเฉินยัง
นํ ามาใช ส นั บสนุ นองค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ ดํ าเนิ นงานและบริ หารจั ด การระบบ
การแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (มาตรา 33)
กองทุน (มาตรา 34) ประกอบดวยเงินตอไปนี้
(1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป
(2) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(3) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาในกิจการของสถาบัน
(4) เงินคาปรับทางปกครอง
(5) เงินที่ไดจากหนวยงานของรัฐ หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือเกี่ยวของ
กับการจัดบริการดานสาธารณสุขหรือการแพทย
(6) เงินสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(7) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินตาม (1) - (6)
3. โทษทางปกครอง
การกํ าหนดโทษปรั บทางปกครองข างต น ให กพฉ. คํ านึ งถึ งความร ายแรงของ
พฤติการณแหงการกระทําและความเสียหายตามหลักเกณฑวิธีการ ดังนี้ คือ
(1) มีโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาทกรณีฝาฝนประกาศเกี่ยวกับประเภท
ระดับ อํานาจหนาที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือขอจํากัดของผูปฏิบัติการ
หนวยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล (มาตรา 37)
(2) ระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหาพันบาท กรณีของการใชระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดไวสําหรับการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยประการที่จะทําให
เกิดความเสียหายแกการปฏิบัติการฉุกเฉิน (มาตรา 38)
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เนื่องจากสาระของกฎหมายตางๆ ที่ผูเขียนบรรยายไดเปนเพียงสรุปประเด็นสําคัญ
ผูเรียนควรคนควาเพิ่มเติมจากกฎหมายฉบับเต็ม นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับกลไก
การทํางานดานสาธารณสุขอยูอกี หลายฉบับที่ผูเขียนไมไดเขียนบรรยายในที่นี้ ผูสนใจสามารถ
อานพระราชบัญญัติตางๆ ไดจากการคนควาในเว็บไซตที่ใหความรูดานกฎหมาย

2. กฎหมายที่สนับสนุนกองทุนดานสาธารณสุข
2.1 พระราชบัญญัตกิ องทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544
ในตางประเทศไดมีการกอตั้งกองทุนสนับสนุนการดําเนินดานสุขภาพ เชน ประเทศ
แคนาดา ไดไดเนนนโยบายสรางเสริมสุขภาพโดยผานกองทุนลงสูชุมชน และสนับสนุนใหเกิด
กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ การบัญญัติเปนกฎหมายสนับสนุนเงินชวยเหลือดานสุขภาพ
รัฐบาลกลางเปนผูจายใหจังหวัดตางๆ แลวใหจังหวัดตางๆ ระดมแหลงเงินทุนใหม เพื่อให
สามารถก อตั้งกองทุ นดานสุขภาพ (Crichton et al 1997) สวนประเทศออสเตรเลียไดใช
กฎหมายสรางเสริมสุขภาพเปนเครื่องมือในลักษณะที่กระตุนใหมีการปรับปรุงสุขภาพของ
ชุมชน โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมให สอดคลองกับกิจกรรมสร างเสริ ม
สุขภาพ เชน การหามโฆษณายาสูบ และการกระตุนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพดวยการใช
กฎหมายยาสู บ จั ดสรรเงิ นก อ ตั้ งมู ลนิ ธิ สร า งเสริ มสุ ข ภาพ โดยได รั บเงิ น อุ ด หนุ น จาก
คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายบุหรี่ของแตละรัฐ (Reynolda 1995)
2.1.1 หลักการของกฎหมายกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
เนื่องจากในปจจุบันนี้ การบริการดานสาธารณสุขไดมุงที่จะโนมนําใหประชาชน
เกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเสียตั้งแตในเบื้องตน และสงเสริมใหมีการสรางเสริมสุขภาพ
กายและใจใหแข็งแรง อยูในภาวะสมดุล และสรางความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายจากการบริโภค
สุราและยาสูบหรือสารอื่นที่ทําลายสุขภาพ หรือจากพฤติกรรมการดํารงชีวติ ที่ไมถูกตอง ดังนั้น
เพื่อที่จะใหมีเงินทุนมาดําเนินการดังกลาว จึงจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพขึ้น
โดยเก็บเงินบํารุงจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุรา และกฎหมายวาดวยยาสูบ
เพื่อใชในการสนับสนุน รณรงค และชี้ชวนใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งการโนมนําให
ประชาชนเกิดพฤติกรรมการสรางเสริ มสุขภาพเสียตอนต นของชีวิต และสรางความเขาใจ
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เกี่ ยวกั บอั นตรายจากการบริ โภคสุ ราและยาสู บ หรื อสารอื่ นที่ ทํ าลายสุ ขภาพ หรื อจาก
พฤติกรรมการดํารงชีวิตที่ไมถูกตองก็จะสงผลใหในระยะยาวมีคาใชจายทางสุขภาพลดลง
2.1.2 สาระของกฎหมายกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพไดกําหนดใหมีกองทุน
และกองทุนไดรับเงินจากการจัดเก็บเงินบํารุงจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุรา
และกฎหมายวาดวยยาสูบ เพื่อนํามาใชสนับสนุน รณรงค และชี้ชวนใหประชาชนสรางเสริม
สุขภาพ โดยสาระสําคัญของกฎหมายนี้ มีดังนี้คือ
1. กฎหมายใหจัดตั้งกองทุน เรียกวา “กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ”
และเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค(มาตรา 5)ดังนี้
(1) ส งเสริ มและสนับสนุ นการสร างเสริมสุ ขภาพในประชากรทุ กวั ยตาม
นโยบายสุขภาพแหงชาติ
(2) สรางความตระหนักเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือ
สารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ และสรางความเชื่อในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทุก
ระดับ
(3) สนับสนุนรณรงคใหลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลาย
สุขภาพ ตลอดจนใหประชาชนไดรับรูขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
(4) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย ฝกอบรม หรือดําเนินการให
มีการประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(5) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือ
องคกรเอกชน องคกรสาธารณประโยชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(6) สนับสนุนรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่เปน
สื่อเพื่อใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและลดบริโภค
สุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ
2. การบริหารกิจการและการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
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คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหนาที่(มาตรา 38) ดังนี้
(1) ประเมินผลดานนโยบายและการกําหนดกิจกรรมของกองทุน
(2) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(3) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมขอเสนอแนะตอคณะกรรมการทุกรอบป
ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
กองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
ได
2.2 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดกําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งกองทุน
เพื่ อเป นค าใช จ ายสนั บสนุ นและส งเสริ มการจั ด บริ การสาธารณสุ ขของหน วยบริ การ ให
ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยการใช
จายเงินกองทุนและคํานึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมสี ทิ ธิ
ได รั บการรั กษาพยาบาลจากสถานบริ การสาธารณสุ ขของรั ฐโดยไม เสี ยค าใช จายตามที่
กฎหมายบั ญญั ติ และการให บริ การสาธารณสุ ข ของรั ฐต อ งเป น ไปอย า งทั่ ว ถึ งและมี
ประสิทธิภาพ โดยจะตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมเทาที่จะ
กระทําได นอกจากนี้ รั ฐธรรมนู ญยังไดบัญญัติให รัฐตองจั ดและสงเสริมการสาธารณสุขให
ประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง
สรุปสาระของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 คือ
1. จัดตั้งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหมีฐานะเปนนิติบุคคลภายใต
การกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ควบคุมดูแลใหการดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
2. จัดตั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (มาตรา 13) ตามที่กฎหมาย
กําหนดเพื่อกําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุข ประเภทและขอบเขตในการใหบริการ
สาธารณสุขที่จําเปนของหนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ และกําหนดมาตรการในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหมีประสิทธิภาพ
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3. จัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ" เพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนและ
สงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนสามารถ
เขาถึงการบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และใหคณะกรรมการกันเงิน
จํานวนไมเกินรอยละ 1 ของเงินที่จะจายใหหนวยบริการไวเปนเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแก
ผูรับบริการ ในกรณีที่ผูรับบริการไดรบั ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหนวย
บริการ (มาตรา 41)
4. จัดตั้ งคณะกรรมการควบคุ มคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ทํ า
หนาที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ
5. สํานักงานฯ จัดใหมีการขึ้นทะเบียนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ
ใหบริการสาธารณสุข รวมทั้งการใชวัคซีน ยา เวชภัณฑ อุปกรณในการรักษาที่ไดมาตรฐาน
และมีคุณภาพ
6. ในการใหบริการสาธารณสุขแกผู รับบริการและการจัดทําระบบขอมู ลการ
ให บ ริ ก ารสาธารณสุ ข หน ว ยบริ ก ารต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่ คณะกรรมการและ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกําหนด
7. หนวยบริการและเครือขายหนวยบริการที่รับการสงตอผูรับบริการมีสิทธิไดรับ
ค า ใช จ า ยเพื่ อ บริ ก ารสาธารณสุ ข จากกองทุ น ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกําหนด
8. ในกรณีที่การกระทําผิดของหนวยบริการ (มาตรา 58 หรือ มาตรา 59) เปนการ
กระทําผิดรายแรงหรือเกิดซ้ําหลายครัง้ ใหเลขาธิการรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อพิจารณาดําเนินการสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหนวยบริการนั้น
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ตาราง 13.1 รายการคาใชจายที่ใชตามกรอบกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
รายการคาใชจา ยที่ใชตามกรอบกฎหมาย
- กําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการและเครือขายหนวย
บริการและกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ใหมีประสิทธิภาพ (มาตรา 18(1))
- เงินชวยเหลือเบื้องตนผูเพื่อการชดเชยผูใหบริการ(มาตรา 18(4))
- จัดประชุมเพือ่ ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผูใหบริการและ
ผูรับบริการเปนประจําทุกป (มาตรา 18(13))
- ใหจัดตั้งกองทุน เรียกวา “กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนคาใชจา ย สนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ
(มาตรา 38)
- เงินชวยเหลือเบื้องตนผูรับบริการ (มาตรา 41)
- อาศัยราคากลางที่เปนจริงของโรคทุกโรคมาเปนมาตรฐานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน (มาตรา 46(1))
- คาใชจายของหนวยบริการในสวนเงินเดือนและคาตอบแทนบุคลากร (มาตรา 46(2))
- คํานึงถึงความแตกตางในกลุมผูร ับบริการและในขนาดของพืน้ ที่บริการทีห่ นวย
บริการรับผิดชอบ (มาตรา 46(4))
- สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการ
ของประชากรในทองถิน่ ใหคณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 47)
ที่มา พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545
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สรุปกรอบและแนวคิดในการกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
ปงบประมาณ 2557
ตาราง 13.2 ความสัมพันธระหวางประเภทบริการ กรอบตามกฎหมาย และกรอบตามแนวคิด
หลักประกันสุขภาพถวนหนา
ประเภทบริการ

กรอบตามกฎหมาย

กรอบตามแนวคิดหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา

1. งบบริการทางการแพทยอัตราเหมา
จายรายหัว
1.1 บริการผูปวยนอกทั่วไป

มาตรา 46 (1) (2) (3)

ตามความจําเปนทางสุขภาพ

(4)

(Health need)
ประสิทธิผลและคุณภาพ

1.2 บริการผูปวยในทั่วไป

มาตรา 46 (1)

ผลงานบริการ
ประสิทธิภาพการบริหาร
คาใชจาย

1.3 บริการกรณีเฉพาะ

มาตรา 46 (1) (2) (3)
(4)

ตามความจําเปนทางสุขภาพ
การมีสวนรวมของทุกภาค

1.4 บริการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค

มาตรา 46 (2) (3) (4)

สวน

และ มาตรา 47

ประสิทธิภาพการบริหาร
คาใชจาย

1.5 บริการฟนฟูสมรรถภาพดาน
การแพทย
1.6 บริการการแพทยแผนไทย

มาตรา 46 (2) (4) และ

การมีสวนรวมของทุกภาค

มาตรา 47

สวน

มาตรา 46 (2) (3) และ

ประสิทธิผลและคุณภาพ

มาตรา 47

ผลงานบริการ
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ประเภทบริการ
1.7 เงินชวยเหลือเบื้องตนกรณี
ผูรับบริการ (มาตรา 41)
1.8 เงินชวยเหลือเบื้องตนกรณีผู
ใหบริการ

กรอบตามกฎหมาย

กรอบตามแนวคิดหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา

มาตรา 41
มาตรา 18 (4)

2. คาบริการสุขภาพผูติดเชื้อเอชไอวี

มาตรา 46 (4) และ

และผูปวยเอดส

มาตรา 47

ตามความจําเปนทางสุขภาพ
ประสิทธิผลและคุณภาพ

3. คาบริการสุขภาพผูปวยไตวาย
เรื้อรัง

มาตรา 46 (2) (3) (4)

ผลงานบริการ
การมีสวนรวมของทุกภาค
สวน

4. คาบริการควบคุมปองกันความ
รุนแรงของโรคเรื้อรังสําหรับผูปวย

ตามความจําเปนทางสุขภาพ
มาตรา 46 (4)

เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

ผลงานบริการ

5. คาใชจายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
หนวยบริการ (หนวยบริการที่
จําเปนตองใหบริการในพื้นที่

ประสิทธิผลและคุณภาพ
มาตรา 46 (2) (4)

กันดารและพื้นทีเ่ สี่ยงภัย)

ผลงานบริการ
ประสิทธิภาพการบริหาร
คาใชจาย

6. คาตอบแทนกําลังคนดานการ
สาธารณสุข (หนวยบริการสังกัด

ประสิทธิผลและคุณภาพ

มาตรา 46 (2)

กระทรวงสาธารณสุข)
ที่มา พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545

ประสิทธิผลและคุณภาพ
ผลงานบริการ
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อนึ่ง การที่ระบบหลักประกันสุขภาพจะเขมแข็งและยั่งยืนเปนแกนหลักไดนั้น ขึ้นอยู
กับระบบบริการสาธารณสุขที่ดี ซึ่งตองประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ คือ สวนของระบบบริการ
และระบบการเงิน สําหรับระบบการเงินหรือกองทุนถือเปนโจทยสําคัญ เนื่องจากรัฐมีหนาที่
ตองจัดสรรงบประมาณ เพื่อสุขภาพของประเทศ ระบบสุขภาพที่ดีรัฐบาลตองเปนผูลงทุน และ
รับผิ ดชอบในค าใช จายดานสุ ขภาพของประชากรในประเทศ อย างไรก็ ตาม ในทางปฏิบัติ
ผู บริ หารต องคํ านึ งถึ งการดํ า เนิ นการภายใต กรอบกฎหมายที่ ควบคุ มทั้ งทางการจั ดสรร
งบประมาณ กําลังคน และความเปนไปไดเชิงปฏิบัติดวย

คําถามเชิงอภิปราย
1. การทํางานดานสาธารณสุขจําเปนตองมี กฎหมายมาสนับสนุน กฎหมายอะไรบางที่
สนับสนุนการทํางานดานสาธารณสุข จงยกตัวอยางและเหตุผลของกฎหมาย
2. ทําไมจึงตองกระจายอํานาจในงานสาธารณสุข เพื่อประโยชนอะไร
3. การเคลื่อนไหวทางสุขภาพ เกี่ยวของเชื่อมโยงกับสามเหลื่ยมเขยื้อนภูเขาอยางไร
4. เหตุใดจึงตองมีสมัชชาสุขภาพ และมีกระบวนการดําเนินการอยางไร
5. เหตุใดจึงตองสนับสนุนงานการแพทยฉุกเฉิน
6. หากไม มีกองทุนสนับสนุ นงานด านสาธารณสุ ข ทานเห็นว าอยางไร จะมี ผลกระทบ
หรือไม จงอภิปราย
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บทที่ 14
มาตรการคุมครองสุขภาพประชาชน
และสิ่งแวดลอม

1.การควบคุมอนามัยสิ่งแวดลอม
ในบทนี้ ผูเขียนไดจัดลําดับการนําเสนอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองสุขภาพ
ประชาชนและสิ่ งแวดล อม ได แก กฎหมายว าด วยการสาธารณสุ ข การควบคุ มมลพิ ษ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การควบคุมโรคติดตอ และการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ ดังนี้
1.1 หลักการของกฎหมายการสาธารณสุข
กฎหมายสาธารณสุ ขในประเทศสหรั ฐอเมริกานั้ นถื อเปนกฎหมายฉบั บแรก ซึ่ ง
บัญญัติใหมีขึ้นในศตวรรษที่ 19 ที่เปนกฎหมายของฝายปกครอง (Richards EP 2007) เพราะ
จําเปนตองออกกฎหมายมาปองกันโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขเหลือง ไขทรพิษ เปนตน
(Novak WJ. 1996) กฎหมายสาธารณสุขฉบับดั้งเดิมควบคุมแหลงกําเนิดของโรคภัยคุกคาม
กฎหมายมีเพื่อการระงับเหตุรําคาญ การกักกันโรคติดตอ การควบคุมการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่ม การปองกันโรค เปนงานที่สําคัญของรัฐบาลในยุคอาณานิคม เชน เมืองบอสตัน และ
นิวยอรก มีกฎหมายควบคุมเรื่องสุขภาพของประชาชนมานานกวาเมื องอื่น ๆ (Forbes E
Revere 2007)
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กฎหมายปกครองควบคุมองคกรและการทํางานภายในของหนวยงานภาครัฐ และ
กฎหมายที่มีคาบังคับตั้งแตรัฐบัญญัติลงมา การบังคับใชกฎหมายปกครองจะไมดําเนินคดีและ
ลงโทษทางอาญา กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานที่ออกกฎระเบียบสุขาภิบาลอาหาร การ
ฝาฝนกฎกระทรวง ผูฝาฝนตองถูกปดกิจการถามีขอกลาวหาทางอาญาหรือถูกเปรียบเทียบ
ปรับ หากเกี่ยวของกับการสุขาภิบาลอาหารเชน จงใจฝาฝนเกี่ยวกับสุขอนามัยของอาหารแลว
จะต องถูกสอบสวนและดําเนิ นคดี โดยเจาหน าที่ตํ ารวจ ใชกฎหมายทางอาญา ซึ่ งไมไดใช
กฎหมายปกครอง (Richards EP and Rathbun KC1998)
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายมหาชนที่ว าดวยการจั ด
ระเบี ย บด า นสุ ข อนามั ย ของเจ า พนั กงานท อ งถิ่ น ซึ่ งเป น เจ า หน า ที่ ฝ า ยปกครองที่ มี
ความสัมพันธกับฝายเอกชน หลักคิดของหลักกฎหมายนี้เนนไปที่ประโยชนของสาธารณะดาน
สุขภาพและสาธารณสุข อยางไรก็ตาม กฎหมายใหอํานาจฝ ายปกครองหรือหนวยงานทาง
ปกครองในการสรางเงื่อนไขที่เปนอํานาจผูกพัน (Mandatory Power) และ อํานาจดุลพินิจ
(Discretionary Power) เพื่อใหเจาหนาที่ไดตัดสินใจอยางอิสระที่จะเลือกกระทําการหรือไม
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนด โดยสอดคลองกับขอเท็จจริงในแตละกรณี
และบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของกฎหมาย (วรพจน วิศรุตพิชญ 2538) เนื่องจากฝาย
นิติบัญญัติไมอาจจะตรากฎหมายใหมีเนื้อหาสาระครอบคลุมขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นไดในทุกเรื่อง
ทุกกรณี
เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้เปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับความเปนอยูและสภาพแวดลอมของ
คนและชุมชนอยางใกลชิด จึงมีหลักการสําคัญดังนี้
ก. คุมครองประชาชนดานสุขลักษณะ อนามัยสิ่งแวดลอม กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่อ
ควบคุม กํากับดูแลกิจการอันตรายตางๆ ขณะเดียวกันก็ไดใหสิทธิแกประชาชนยื่นอุทธรณได
ข. กระจายอํานาจสูสวนทองถิ่น ออกขอกําหนดของทองถิ่น และการควบคุมดูแลเจา
พนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น เปน
ผูออกคําสั่ งทางปกครองซึ่งผลของคําสั่งทางปกครองนั้นจะไปสร างนิติ สัมพั นธขึ้ นระหวาง
บุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ
หนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ
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การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ
และการอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
โครงสรางอํานาจหนาที่และกลไกการบังคับใชกฎหมายการสาธารณสุข
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขและ
ตรากฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสาธารณสุข มี อํานาจหนาที่เสนอความเห็นตอรั ฐมนตรี ในการ
กําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ ยวกั บการสาธารณสุ ข การปรั บปรุ งและออก
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข ใหคําแนะนําตอราชการสวน
ทองถิ่นในการออกขอกําหนดของทองถิ่น ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่น กําหนด
โครงการและประสานงานระหว างสวนราชการ และราชการสวนทองถิ่ นที่เกี่ ยวของรวมทั้ ง
ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี
เจาพนักงานทองถิ่นหมายถึง นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาลผูวาราชการ
จังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขต
กรุ งเทพมหานครนายกเมืองพั ทยาสํ าหรับในเขตเมื องพัทยาหัวหนาผูบริหารทองถิ่ นของ
องค การปกครองท องถิ่ นอื่ นที่ กฎหมายกํ าหนดให เป นราชการส วนทองถิ่ นสํ าหรั บในเขต
ราชการสวนทองถิ่นนั้น
1.2 สาระของการควบคุมตามกฎหมายการสาธารณสุข
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหใช
บังคับเปนการทั่วไปทุกทองถิ่นหรือใหใชบังคับเฉพาะทองถิน่ ใดทองถิ่นหนึ่งก็ได และในกรณีที่
กฎกระทรวงจะกําหนดเป นรายละเอียดทางดานเทคนิควิชาการ หรือการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพสั งคม ให เป นไปตามหลั กเกณฑ ที่ รั ฐมนตรี ป ระกาศกํ า หนด โดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการสาธารณสุข และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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กฎกระทรวงที่ ออกมาใชบังคั บในท องถิ่ นใด ใหราชการส วนท องถิ่ นหรือเจ า
พนั กงานท อ งถิ่ น ในเขตอํ า นาจของท องถิ่ น นั้ นดํ า เนิ นการให เป นไปตามข อกํ า หนดใน
กฎกระทรวงราชการสวนทองถิ่นอาจจะออกขอกําหนดของทองถิ่นในเรื่องใดขัดหรือแยงกับที่
กําหนดในกฎกระทรวงได แตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุข และไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรี
1.2.1 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 นี้ไดให
ความหมาย "สิ่งปฏิกูล" ตามกฎหมายนี้ หมายถึง อุจจาระหรือปสสาวะ สิ่งโสโครก หรือมีกลิ่น
เหม็น สวนคําวา “มูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ตามหลั กการจั ดการท องถิ่นราชการสวนทองถิ่ นมี อํานาจออกขอกําหนดของ
ทองถิ่นเพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น และอาจมอบ
ใหบุคคลใดดําเนินการแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น หรืออาจอนุญาตให
บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยก็ได แตหากทํา
เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นกอน
1.2.2 สุขลักษณะของอาคาร
การตรวจตราและการป องกั นสุขลักษณะของอาหารเพื่อมิใหเปนอั นตรายต อ
สุขภาพ กรณีอาคาร หรือสวนของอาคารซึ่งตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือ
ปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือมีลักษณะไมถูกตอง
ดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอ าศัยเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นจัดการแกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจัดการอยางอื่น เชน ยายสินคาเครื่องเรือน
หรือสัมภาระออกจากอาคารนั้น หรือใหจัดสิ่งของเหลานั้นเสียใหมตามความจําเปน
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1.2.3 เหตุรําคาญ
เหตุรําคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 หมายถึง
การกระทําหลายๆ อยางที่ทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชน รวมถึง การกระทําที่
ทําใหเสื่อมสุขภาพ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ แกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่
ตองประสบกับเหตุนั้น ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ ดังนี้
(1) แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อนื่ ใดซึง่
อยูในทําเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมี
กลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ หรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความ
เสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(2) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเสื่อม
หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(3) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการ
ระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษ หรือมีแตไมมีการ
ควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็น หรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรือ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(4) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่ น แสง รังสี เสี ยง ความร อน สิ่ งมีพิษ
ความสั่ นสะเทือน ฝุน ละออง เขม า เถ า หรือกรณีอื่ นใด จนเป นเหตุ ให เสื่ อมหรื ออาจเป น
อันตรายตอสุขภาพ
(5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ราชการสวนท องถิ่น มีอํานาจดําเนินการปองกันแกไข “เหตุรําคาญ” ซึ่งเมื่อเกิ ด
กรณีเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชน เพื่อการรักษาความสงบสุขของชุมชนเพื่อใหชุมชนอยู
รวมกันอยางสันติสุข มีความเคารพสิทธิ และไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ในสวนของสาระสําคัญของเหตุรําคาญ จะเห็นไดวา ครอบคลุมไปในทุกหมวดของ
ขอกําหนดของทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตั้งแตหมวด 3 วาดวย
การกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หมวด 4 วาดวยสุขลักษณะของอาคาร หมวด 5 วาดวยเหตุรําคาญ
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หมวด 6 วาดวยการควบคุมการเลี้ยงและปลอยสัตว หมวด 7 วาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ หมวด 8 วาดวยตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร หมวด 9 วาดวยการ
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
บทบัญญัติมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดใหเจา
พนักงานสาธารณสุขมีอํานาจตรวจแนะนําตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา 44
กรณีของเหตุรําคาญ จึงต องยึดบทบัญญัติมาตรา 25 เปนหลั กในการวินิจฉัย ที่
สําคัญคือ ตองบงชี้ไดวา การกระทํานั้นๆ อาจกอใหเกิดผลกระทบทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพได
ในการวินิจฉัย จึงจําเปนที่ตองอาศัยองคความรูทางดานการสาธารณสุข การสุขาภิบาล และ
การอนามัยสิ่งแวดลอม
โดยที่เหตุรําคาญเปนเรื่องที่ตองการควบคุมใหชุมชนอยูรวมกันอยางปกติสุข และ
ปองกันมิใหมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน โดยสภาพของเรื่องทําใหเกิดสภาวะที่บุคคลเกิด
ความรําคาญ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอสุขภาพทางจิตใจ เชน นอนไมหลับ เพราะเสียงดัง กลิ่น
เหม็นจนหายใจไมออก เกิดความสั่นสะเทือน จนทําใหที่อยูอาศัยเกิดแตกราว เผาสิ่งของ หรือ
มูลฝอยจนเกิ ดควัน เขมา ฟุ งกระจาย รบกวนคนอื่น เปนตนดวยเหตุนี้ ตามหลั กการเหตุ
รําคาญ จึงมิใชเรื่องที่คอขาดบาดตาย แตเปนเรื่องที่กระทบตอการดํารงชีวิตโดยปกติสุข
เนื่องจากสังคมไทย มีลักษณะที่ถอยทีถอยอาศัย เวนแตเปนกรณีที่เหลืออดเหลือทน
ความผิดของเรื่องนี้ จึงเนนไปที่การขัดคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น มิไดเนนที่การกระทําที่เปน
เหตุรําคาญ เพราะกฎหมายประสงคจะใหมีการแกไข เจาพนักงานทองถิ่นก็จะออกคําสั่ง ให
ปรับปรุงแกไข หรือระงับเหตุรําคาญนั้น หากไมปรับปรุงแกไข โดยไมมีเหตุผลอันสมควร จึงจะ
มีโทษความผิด ตามมาตรา 74 กลาวคือ มีความผิดฐานขัดคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น โดย
ไมมีเหตุ หรือขอแกตัวอันสมควร ก็จะมีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
1.2.4 กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
“กิ จการที่ เป นอั นตรายต อ สุ ขภาพ” หมายถึ ง กิ จการที่ มีกระบวนการผลิ ตหรื อ
กรรมวิธีการผลิต กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว หรือกิจการเกี่ยวกับการบริการ ที่กอใหเกิด
มลพิษหรือสิ่งทีท่ ําใหเกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูในบริเวณ
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ขางเคียงนั้นไมวาจะเปนเรือ่ งมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา ทางดิน ทางเสียง แสง ความรอน ความ
สั่นสะเทือน รังสี ฝุนละออง เขมา เถา เปนตน
การประกอบกิ จการในลั กษณะที่เป นการค า ผูประกอบกิ จการจะต องยื่ นขอรั บ
ใบอนุญาตและเมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะและ
มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพดังนี้
1) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลทีเ่ หมาะสม ไมมีน้ําทวมขังและสามารถระบาย
น้ําออกไดโดยสะดวก
2) ตองจัดทํารางระบาย หรือบอรับน้ําซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวรมีลักษณะ
เรียบ ไมซึม ไมรั่ว ระบายน้ําไดสะดวก
3) การระบายน้ําตองไมใหเปนทีเ่ ดือดรอนแกผใู ชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผู
อาศัยใกลเคียง
4) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
5) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ
6) จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น
7) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ และ
จัดสถานที่มิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค
8) จัดใหมีสวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทํา
การอยูในสถานที่นั้น และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม รวมทั้งกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลดวยวิธที ี่ถกู ตองตามหลักสุขาภิบาล ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข
9) ปฏิบัติการเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้ งระเบียบ ข อบั งคับ และประกาศของ
ทองถิ่นนั้น
นอกจากนี้ การประกอบกิจการยังตองคํานึงถึงการยอมรับของชุมชน เพราะเกี่ยวของ
กับการจัดการของทองถิ่น มีคดีพิพาทที่ผูฟองไปรองตอศาลกรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญโดยผูฟองคดีทั้ง 42 คนฟองวา องคการบริหารสวนตําบลนา
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เริกไดออกใบอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตวเพื่อใชเปนสถานที่เพาะเลี้ยง
สุกรโดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากไมดําเนินการจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหผู
ฟองคดีทั้ง 42 คนและประชาชนในทองถิ่นลงมติวาสมควรประกอบกิจการดังกลาวหรือไม ศาล
มีคําพิพากษา ผูฟองคดีจึงมีสิทธิมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและ
ยั่งยื น ทั้งนี้ เพื่ อให ดํ ารงชี พอยู ได อย างปกติ และต อเนื่ องในสิ่ งแวดล อมที่ จะไม กอให เกิ ด
อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน และสิทธิดังกลาวยอมไดรับ
ความคุมครองตามความเหมาะสม ตามที่บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ 96/2555)
นอกจากนี้ กิ จการที่ ต อ งมี การควบคุ มภายในเขตท องถิ่ นตามมาตรา 31 แห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกกฎกระทรวงกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ปจจุบันมีกิจการตองไดรบั อนุญาตรวม 135 กิจการ (ป พ.ศ.2557) ซึ่งจําแนกออกเปน 13 กลุม
ดังนี้
1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทยเครื่องสําอาง สารชําระลาง
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
12. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี
13. กิจการอื่น ๆ เชน
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1) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
2) การผลิตการซอมเครื่องไฟฟาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา
3) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
4) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช
6) การประกอบกิจการโกดังสินคา
7) การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
8) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
9) การกอสราง
10) กิจการทาเทียบเรือประมงสะพานปลา หรือแพปลา
เปนตน
โดยสถานประกอบกิจการที่มีพื้นที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวยการผังเมือง หรือ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขายเปน
โรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอนั ตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
นั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของด วย มี คดีที่ ขึ้นมาสู ศาลปกครอง ผู ฟองคดีได ยื่นคําขอรั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด
ใชแลวหรือเหลือใช ตอฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานคร ผู
ฟองคดี ได รับแจ งจากผู ถู กฟ องคดีที่ 2 ว าสถานประกอบการของผู ฟองคดี ตั้งอยู ริ มถนน
สาธารณะประกอบกับขอ 42 ของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2549 โดยมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทการ
สะสมวัตถุหรือสิ่งของชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช นั้นชอบแลว (คดีหมายเลขแดงที่ 445/2551
ของศาลปกครองชั้นตน)
1.2.5 ตลาด สถานที่จําหนายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
การดูแลตลาด สถานที่จําหนายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารตามกฎกระทรวง
วาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ไดกําหนดสาระสําคัญใหตลาดจําหนายอาหาร โดยทุก
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แหงตองมีการจัดระบบบําบัดน้ําเสีย มีน้ําสะอาด และแผงวางอาหารตองสูงจากพื้นไมต่ํากวา
60 เซนติเมตร และผูขายจะตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ โดยเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
หนาที่ตรวจตราและออกใบอนุญาต สรุปได ดังนี้
1) ออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกํากับดูแลตลาด
เพื่อใหผูขายของ และผูชวยขายของในตลาดปฏิบัติใหถูกตองเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
บริเวณที่ขายของ สุขลักษณะสวนบุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธี การจําหนาย ทํา
ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหาร หรือสินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ
น้ําใชและของใชตาง ๆ
2) ออกใบอนุญาตกํากับดูแลใหผูไดรับอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นทีเ่ กิน 200 ตารางเมตรและไมใชเปนการขาย
ของในตลาด แตถาสถานที่ดังกลาวมีพื้นที่นอยกวา 200 ตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง
3) มี อํ านาจออกข อกํ าหนดของท องถิ่ นเพื่ อควบคุ มหรื อกํ ากั บดู แลสถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไดรับใบอนุญาต โดยกําหนดประเภท หลักเกณฑ
ด า นสุ ข ลั กษณะ ด า นป อ งกั นมิ ให เ กิ ด เหตุ รํ า คาญและการป อ งกั น โรคติ ด ต อ และการ
กําหนดเวลาจําหนายอาหาร
1.2.6 การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
เจ าพนั กงานท องถิ่ นมี หน าที่ ควบคุ มดู แลที่ หรื อ ทางสาธารณะซึ่ งประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรไปมาได มีสาระสังเขป ดังนี้
1) การหามจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หนึ่งที่ใดเปนปกติ
หรือเรขายในที่หรือทางสาธารณะ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นในการ
ออกใบอนุญาต และเจาพนักงานทองถิ่นตองระบุรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไวใน
ใบอนุญาต
2) เจาพนักงานทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมีอํานาจ
ออกประกาศ เรื่องกําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาว
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เปนเขตหามจําหนายหรือซื้อสินค าโดยเด็ดขาด หรือหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบาง
ประเภท หรือตามกําหนดเวลา หรือตามวิธีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณนั้น
3) ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นเพื่อประโยชน
ของประชาชนและการควบคุมการจําหนายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะโดยกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับสุขลักษณะ การจัดวางสินคาและการเรขายสินคากําหนดเวลาสําหรับการจําหนาย
สินคา และอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ
จากการสํ ารวจผลการบั งคั บใช กฎหมายสาธารณสุ ข พบว า ยั งมี ป ญหาในการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามเจตนารมณแหงกฎหมายการสาธารณสุขอยูมาก แมวาหลักการ
กฎหมายจะใหทองถิ่นและเจาหนาที่ทองถิ่นเปนผูบังคับใชกฎหมาย แตในทางปฏิบัติแลวยัง
ขาดประสิ ทธิ ภาพของการบั งคั บใช นอกจากนี้ เทศบาลส วนใหญ ตราเทศบั ญญั ติ ยั งไม
ครอบคลุมทุกกฎหมายใหอํ านาจไว และยังมิไดมีการสํารวจสภาพปญหาเรื่องนั้นๆ ในเขต
ทองถิ่นกอนออกขอกําหนดอีกดวย (ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 2552)
2. กฎหมายวาดวยการควบคุมมลพิษ
ในสวนนี้ ผูเขียนไดเสนอหัวขอหลักการของกฎหมายการควบคุมมลพิษและหัวขอ
สาระของการควบคุมมลพิษ ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
2.1 หลักการของกฎหมายวาดวยการควบคุมมลพิษ
เขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตสิ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 มาตรา 59 ซึ่งกําหนดวา ในกรณีที่พบวา พื้นที่ใดมีปญหามลพิษซึ่งมีแนวโนมที่จะ
รายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบ
เสียหายตอสุขภาพสิ่งแวดลอมใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดใหทองที่นั้นเปนเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดําเนินการควบคุม ลด และขจัด
มลพิษ การประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษและแกไขมลพิษไดนั้น มีขั้นตอนดังนี้

408/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข

1. เจาหนาที่สวนทองถิ่นจะตองดําเนินการรวบรวมขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ และ
สภาพปญหามลพิษในทองถิ่น เพื่อการพิจารณาเบื้องตนวาสมควรประกาศเปนเขตควบคุม
มลพิษหรือไม
2. เมื่ อไดดํ าเนิ นการรวบรวมข อมู ลแล ว หน วยงานที่ เกี่ ยวของจะร วมกั นทํ าการ
พิจารณาขอมูลพื้นฐานและสถานการณปญหามลพิษที่รวบรวมไดวามีปญหามลพิษในระดับ
รุนแรงเพียงพอที่จะประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษหรือไม เพื่อเลือกพื้นที่ที่มีปญหาในเบื้องตน
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของนําเสนอขอมูล สภาพปญหา
ความรุ นแรง แนวโน มความรุ นแรง และองค ประกอบอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข องต อคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อพิจารณาประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ
4. ในกรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดประกาศใหพื้นที่ใดเปนเขตควบคุม
มลพิษแลว เจาพนักงานทองถิ่นในพื้นที่ที่นั้นๆ ตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลด
และขจัดมลพิษ โดยผูวาราชการจังหวัดจะเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติการดังกลาว โดยขอ
ความรวมมือจากหนวยงานสวนกลางและผูประกอบการในพื้นที่ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อลดและขจัดมลพิษดังกลาว
5. เมื่อไดมีการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อลดและขจัดมลพิษแลว หนวยงานที่เกี่ยวของ
ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ จะตองจัดหางบประมาณสําหรับใชในการ
ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งเงินงบประมาณอาจมาจากระดับจังหวัด หรือขอความ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม เงินกูจากแหลงตางๆ และจากการจัดสรรงบประมาณของ
ทองถิ่นหรือหนวยงานนั้นๆ
6. หน วยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติ การตามแผนปฏิบัติการ มีหนาที่ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และหากระดับความ
รุนแรงของปญหามลพิษยังคงมีสูงอยู จะตองมีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหมี
ความสอดคลองกับปญหามลพิษของพื้นที่ตอไป
2.2 สาระของการควบคุมมลพิษ
ในพระราชบั ญญัติ ส งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล อมแหงชาติ พ.ศ. 2535ได
บัญญัติถึงภารกิจของกรมควบคุมมลพิษ การประกาศพื้ นที่เขตควบคุมมลพิษ การกําหนด
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มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด การกําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง
ควบคุมการปลอยอากาศเสีย น้ําทิ้งหรือขยะมูลฝอย การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เพื่อจัดทํานโยบายและแผนงาน ประสานงานในการลดปญหามลพิษและเสนอมาตรการในการ
ปองกันมลพิษ โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนประธาน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 กรมควบคุม
มลพิษมีหน าที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่จําเปนในการจั ดการมลพิษ ไดแก
กําหนดหนาที่ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ กําหนดอัตรา คาบริการ คาปรับ และคาสินไหม
ทดแทน หรื อ ค า เสี ย หาย ซึ่ งเจ าของหรื อ ผู ครอบครองแหล งกํ า เนิ ด มลพิ ษ มี หน า ที่ ต อ ง
รับผิดชอบซึ่งปรากฏในบทกําหนดโทษ ในกรณีที่มีผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการออกประกาศกระทรวง ขอกําหนดกระทรวง ประกาศ
คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ เชน มาตรฐานระดับเสียงรถยนต มาตรฐานคาควันดํา และ
คากาซคารบอนมอนอกไซดที่ยินยอมใหระบายจากทอไอเสียรถยนต มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ํ า ทิ้ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศประเภทของอาคารพื้ นที่
แหล งกําเนิดมลพิ ษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสู
สิ่งแวดล อม การประกาศเขตควบคุมมลพิ ษ มาตรฐานคุ ณภาพน้ําทะเลชายฝ ง มาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินเปนตน
เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีหนาที่จะตอง
ประกาศพื้นที่และพื้นที่ขางเคียงเปนเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดําเนินการควบคุม ลด และขจัด
มลพิษตามที่กําหนดไวในกฎหมาย จึงมีคดีมาสูศาลปกครองระหวางผูฟองกับพวกรวม 27 คน
ซึ่งฟองคณะกรรมการสิ่งแวดล อมแห งชาติ วา การดําเนินการของนิคมอุ ตสาหกรรมในเขต
เทศบาลมาบตาพุดไดกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และตอสุขอนามัยของประชาชนใน
พื้ นที่ มาบตาพุ ด อย างรุ นแรง จนทํ าให ประชาชนในท องถิ่ นเจ็ บป วยเป นจํ านวนมาก แต
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติละเลยมิไดประกาศกําหนดใหพื้นที่ตําบลมาบตาพุด และ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมทั้งพื้นที่ขางเคียงที่มีปญหาสิ่งแวดลอมรายแรงฯ เปนเขตควบคุม
มลพิษ ศาลจึงมีคําพิพากษาใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งเปนผูถูกฟองคดีประกาศ
ใหทองที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้งตําบลเนินพระ ตําบลมาบขา และตําบล
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ทับมา อําเภอเมืองระยอง ตลอดจนทองที่ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉางทั้งตําบล เปนเขต
ควบคุมมลพิษ เพื่อดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายตอไป
ทั้งนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คดีหมายเลขแดงที่
32/2552 )
เมื่อประกาศเขตควบคุมมลพิษแลว อํานาจในการกํากับดูแลดังกลาวจะถูกถายโอนมา
อยูในความดูแลในระดับจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเปนไปตามมาตรา 37
มาตรา 60 และมาตรา 61 ของพระราชบั ญญัติ สงเสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่ ง
กําหนดใหเจาหนาที่สวนทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อลดและขจัดมลพิษที่ครอบคลุมการ
จัดการมลพิษอยางตอเนื่อง เพื่อการแกไขปญหามลพิษ โดยกรมควบคุมมลพิษจะทําหนาที่
เปนเพียงผูประสานงานและใหคําแนะนําดานวิชาการ
อยางไรก็ตาม ผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่ที่มีการประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ ก็มี
อํานาจหนาที่ในการออกประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษเปนพิเศษ กลาวคือ สามารถ
กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษใหสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกําหนดไวได หรือสูงกวามาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงานราชการอื่น อาทิเชน
กรมโรงงาน เปนตน
ทั้งนี้ การประกาศพื้นที่ใหเปนเขตควบคุมมลพิษ ก็อาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรม
ได เชน กรณีอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด นักลงทุนอาจเกิดความไมมั่นใจวามาตรฐานใหม
ในการควบคุมสิ่งแวดลอมจะเปนอยางไร ภาพลักษณของพื้นที่ที่ถูกประกาศใหเปนเขตควบคุม
มลพิษ จะมีความเหมาะสมที่จะใชเปนพื้นที่เพื่อการลงทุนหรือไม นอกจากนี้ หากมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษ อาทิเชน มาตรฐานน้ํา และมาตรฐานมลพิษอากาศที่ปลอยออกสูสาธารณะที่
ประกาศใชบังคับ เปนมาตรฐานที่สูงกวามาตรฐานปกติ นั่นคือ ผูประกอบการอาจตองลงทุนใน
การซื้อเครื่องจักรอุปกรณใหม เพื่อการบําบัดมลพิษใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่ประกาศใช
กอนการปลอยออกสูพื้นที่สาธารณะ และอาจหมายความรวมถึงกรณีที่ผูประกอบการอาจจะ
ตองดําเนินการยื่นแกไขรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact
AssessmentReport) ที่มีอยูตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ซึ่งมีตนทุนอยูมาก
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3.3 การคุมครองสุขภาพและสิ่งแวดลอม
จากผลจากการตั ดสินของศาลปกครองสูงสุด โดยที่เจาหนาที่ของรัฐไดอนุญาตให
โครงการตางๆ ในมาบตาพุดไมได มีการดํ าเนิ นการประเมินผลกระทบต อสุขภาพ (Health
Impact Assessment: HIA) ไมไดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ ไมไดมีคณะกรรมการอิสระ
เพื่อใหความเห็นกอนที่จะอนุมัติโครงการ ดวยเหตุนี้ จึงมีการดําเนินการรางแนวทางในการทํา
HIA โดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ โดยออกเปนประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2552
อยางไรก็ตาม ที่กลาวมาขางตนเกี่ยวกับการกําหนดเขตควบคุมมลพิษนั้น ถือเปน
การแกไขปญหาที่ปลายเหตุเทานั้น และไมสามารถแกไขปญหาไดอยางยัง่ ยืน เนื่องจากยังไมมี
การแกไขและปองกันที่สาเหตุของปญหามลพิษสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวม
จากการประเมินเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินการของกรมควบคุมโรคเกี่ยวกั บ
มลพิษอุตสาหกรรมนั้น อาจกลาวไดวา ปจจุบันมีนโยบายเพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานดาน
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับมลพิษอุตสาหกรรม โดยสํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค ซึ่งมีกรอบแนวคิด (กรมควบคุมโรค 2551)
ดังนี้
1. พัฒนาเกณฑมาตรฐานสุขภาพและดัชนีชี้วัดสุขภาพ (Health Indicator & Biomarker) ซึ่งรวมการประเมินผลกระทบสุขภาพ (HIA) ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA) และการทําภาระโรค (burden disease)
2. พัฒนากลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. พัฒนาการประสานงานกับเครือขายกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและทุกระดับ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในสวนกลางและพื้นที่ดานการเฝาระวังสุขภาพทั้งเชิง
รุกและเชิงรับ ทั้งกรณีการเจ็บปวยดวยโรคและอุบัติภยั /เหตุฉุกเฉิน และการปองกันควบคุมโรค
ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาความรูดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการสอบสวนโรคจากมลพิษ
อุตสาหกรรม
5. พัฒนาระบบขอมูลเพื่อจัดทําสถานการณขาวกรองโรคและภัย
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ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหนวยงานหลักที่มีภารกิจในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนโดยตรง ควรมีการดําเนินการ เพื่ อใหการแกไขปญหาสุขภาพของประชาชนจาก
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ดังนี้
1) จัดบริการสาธารณสุขใหเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากการบริการปกติในการตรวจ
สุขภาพและดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง ตลอดจน
ผลักดันใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2) ผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการควบคุมดูแลปญหามลพิษสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่เขตควบคุมมลพิษทั้งทีม่ าจากแหลงอุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง และจากชุมชน เพื่อ
ไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน แมวาจะมีปริมาณ/ความเขมขนสารมลพิษไมเกิน
คามาตรฐาน แตหากมีกลิ่นและสงผลตอสุขภาพของประชาชน ตองดําเนินการแกไขทันที
3) บงชี้ถึงความเสี่ยงและผลกระทบตอสุขภาพที่ประชาชนจะไดรับ ตลอดจนเฝาระวัง
ผลกระทบต อสุ ขภาพอย างใกลชิด มีการเชื่ อมโยงระบบฐานข อมู ลการเฝ าระวั งสารพิษใน
สิ่งแวดลอม ของหนวยงานนอกกระทรวงฯ กับขอมูลการเฝาระวังดานสุขภาพ ดวยการมีสวน
รวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และวิชาการ โดยผลักดันในทุกระดับทั้งในระดับ
จังหวัดที่มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานและระดับประเทศ ในคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติและในการประชุมคณะรัฐมนตรี
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
- บุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุขทั่วไป เนนการประเมินผลในระดับผลกระทบ
การประเมินผลกระทบตอสุขภาพพื้นฐาน การวิจัยเชิงจิตวิทยาสังคมเพื่อหาคําตอบและแกไข
ปญหา
- บุคลากรเฉพาะดาน เนนเรื่องการวิจัยการแพทยและสาธารณสุข การศึกษาวิจัยทาง
คลินิก การศึกษาวิจัยเชิงระบาดวิทยาไปขางหนา (cohort study) เพื่อศึกษาปจจัยเกี่ยวของกับ
การเกิดโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ ง ทางเดินหายใจ หลอดเลือด ภูมิแพระบบประสาท ระบบ
พัฒนาการของเด็ก โดยเนนที่กลุมเสี่ยงเปนหลัก โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
ตลอดจนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพระดับเชี่ยวชาญ และสามารถควบคุมมาตรฐานงาน
เฉพาะดานได
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5) ผลักดันใหภาคีเครื อขายภาคประชาชนมีส วนรวมในการประเมินผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม และสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) มากขึ้น และ
กระทรวงฯ ควรจะเพิ่มบทบาทควบคุม กํ ากั บการทํ ารายงานผลการประเมิ นผลกระทบต อ
สุขภาพภาคประชาชนมากขึ้น
6) บู รณาการงานทุ กด าน เพราะผลกระทบสุ ขภาพมาจากป จจั ยหลายชนิ ด การ
ดําเนินการของกระทรวงฯ ตองอาศัยความรวมมือจากทุกกรม ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวของ และ
เพิ่มการสื่อสารใหมากระหวางหนวยงาน ภาคีเครือขาย และประชาชน
3. การควบคุมโรคติดตอ
ในสวนนี้ ผู เขียนไดนําเสนอในหัวขอหลั กการของกฎหมายควบคุมโรคติดต อและ
สาระของการควบคุมโรคดังมีรายละเอียดตอไป
3.1 หลักการของกฎหมายควบคุมโรคติดตอ
สภาวการณในปจจุบัน สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายควบคุมโรคติดตอ
โดยรวม
โรคติ ด ต อ ตามกฎหมายโรคติ ด ต อ มี ด ว ยกั น 3 กลุ ม ที่ ต อ งดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 ไดแก
(1) “โรคติดตอ” หมายถึง โรคซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 5 ใหเปนโรคติดตอ และ
ใหรวมถึ งโรคซึ่งรัฐมนตรี หรือผูวาราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา 6 วรรคสอง ให เป น
โรคติดตอดวย รวม 49 โรค เชน อหิวาตกโรค ไขหัดเยอรมัน กาฬโรค โรคคางทูมไขทรพิษ ไข
สุกใส ไขเหลือง ไขหวัดใหญ ไขกาฬหลังแอน ไขสมองอักเสบ คอตีบ ไขเลือดออก ไอกรน
โรคพิษสุนัขบา โรคบาดทะยัก โรคตับอักเสบ โปลิโอ โรคตาแดงจากไวรัส ไขหัด อาหารเปน
พิษ เปนตน
(2) “โรคติดตออันตราย” หมายถึง โรคติดตอซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 5 ให
เปนโรคติดตออันตราย ปจจุบัน มีรวม 5 โรค ไดแก อหิวาตกโรค กาฬโรค ไขทรพิษ ไขเหลือง
และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
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(3) “โรคติดตอตองแจงความ” หมายถึง โรคติดตอซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 5
ใหเปนโรคติดตอตองแจงความ และใหรวมถึงโรคติดตอตามมาตรา 5 ซึ่งผูวาราชการจังหวัด
ประกาศตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง หรือโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผู วาราชการจังหวัดประกาศตาม
มาตรา 6 วรรคสอง ให เป นโรคติ ดตอตองแจงความดวยป จจุบันกํ าหนดไว 20 โรค ไดแก
อหิวาตกโรค ไขรากสาดใหญ กาฬโรค วัณโรค ไขทรพิษ แอนแทร็กซ ไขเหลือง โรคทริคิโน
ซิส ไขกาฬหลังแอน โรคคุดทะราดเฉพาะในระยะติดตอ คอตีบ โรคอัมพาตกลามเนื้อออน
ปวกเปยกอยางแรง โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดเฉียบพลั นในเด็ ก โปลิโอ โรคทางเดิ น
หายใจเฉียบพลันรุนแรง ไขหวัดใหญ ไขปวดขอยุงลาย ไขสมองอักเสบ ไขเลือดออก และโรค
พิษสุนัขบา
3.2 สาระของการควบคุมโรค
หากมีโรคติดตออันตรายเกิดขึน้ หรือนาจะเกิดขึ้นในทองที่ใดรัฐมนตรีหรือผูวาราชการ
จังหวัดเฉพาะในเขตของตน มี อํานาจประกาศโดยระบุ ชื่อและอาการสํ าคัญของโรค ตํ าบล
หมูบานหรือสถานที่ใดเปนเขตติดโรค และจะกําหนดปริมณฑลโดยรอบไวเปนเขตติดโรคดวยก็
ไดใหประกาศปฏิบัติการใดๆ รื้อถอน ทําลาย หรือแกไขเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน ปด สั่ง
หามหรือเขาไปในสถานศึกษา สถานที่ชุมชน หรือสถานที่อื่นใด เวนแตไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานสาธารณสุข
เมื่อโรคติดตอที่ตองแจงความไดเกิดขึ้นในบาน โรงเรือน สถานที่พาหนะ หรือทองที่
ใด ถาเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา โรคติดตอนั้นจะระบาดตอไป ใหปฏิบัติตามประกาศ
ขางตนเจ าพนักงานสาธารณสุ ขมี อํานาจที่จะดํ าเนินการเอง ประกาศ หรื อ ออกคําสั่งเป น
หนังสือใหมีผูดําเนินการควบคุมโรคwfh
หากเกิดหรือมีเหตุสงสัยวาไดเกิดโรคติดตออันตรายอยางใดเกิดขึ้นในบาน โรงเรือน
สถานที่ หรือพาหนะใด เจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจที่จะดําเนินการเอง ประกาศหรือออก
คําสั่งเปนหนังสือใหมีผูดําเนินการ
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3.3 อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข
เจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ใหบุคคลหรือสัตวซึ่งปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคติดตออันตราย เปนผู
สัมผัสโรค หรือเปนพาหะของโรคติดตออันตราย มารับการตรวจ การชันสูตรทางแพทย หรือ
การรักษา หรือคุมไวสังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนดหรือมีเหตุสงสัยวา มี
คนปวยเปนโรคอยูในภาวะซึ่งอาจเปนเหตุให เชื้อโรคแพรหลายจนเปนอันตรายรายแรงแก
ประชาชนได ใหมีอํานาจจําแนกกักผูนั้นไปรั บการรักษาในสถานพยาบาลหรือในที่เอกเทศ
จนกวาจะไดรับการตรวจและการชันสูตรทางแพทยวาพนระยะติดตอของโรคหรือหมดเหตุ
สงสัย
(2) บุคคลหรือสัตวซึ่งเปนหรือมีเหตุสงสัยวา เปนผูสัมผัสโรค หรือพาหะ ใหกักกัน
หรือคุมสังเกตไว
(3) บุ คคลหรื อ สั ต ว รั บการป อ งกั น ตามวั น เวลา และสถานที่ ซึ่ งเจ า พนั กงาน
สาธารณสุขกําหนด
(4) จัดการกําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใดๆ หรือสัตวที่มีเหตุเชื่อไดวาเปนสิ่งติด
โรค จนกวาเจาพนักงานสาธารณสุขจะเห็นวา ปลอดภัยจากการติดโรคและไดถอนคําสั่งนั้น
แลว
(5) ดําเนินการหรือให เจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน สถานที่ หรื อพาหนะใดที่
โรคติดตออันตรายไดเกิดขึ้น จัดการ แกไข ปรับปรุงการสุขาภิบาล หรือรื้อถอนสิ่งที่ไมถูก
สุขลักษณะหรือจัดใหมีขึ้นใหมใหถูกสุขลักษณะ
(6) ใหนําศพหรือซากสัตวซึ่งปรากฏหรือมีเหตุสงสัยวา ตายดวยโรคติดตออันตรายไป
รับการตรวจ หรือจัดการทางแพทย หรือจัดการแกศพหรือซากสัตวนั้นดวยประการอื่นใด เพื่อ
ปองกันการแพรหลายของโรค
(7) ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติการเพื่อปองกัน กําจัด สัตวหรือแมลง หรือตัว
ออนของแมลงที่เปนเหตุใหเกิดโรค
(8) ดํ าเนินการหรื อกําหนดใหปฏิ บัติ ในการทํา ประกอบ ปรุง จับตอง บรรจุ เก็ บ
สะสม จําหนายอาหาร น้ําแข็ง เครื่องดื่มหรือน้ํา เพื่อปองกันการแพรหลายของโรค
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(9) จัดหาและใหเครือ่ งอุปโภคบริโภค รวมทั้งเวชภัณฑหรือเคมีภัณฑ เพื่อปองกันการ
แพรหลายของโรค
(10) จัดหาน้ําที่ถูกสุขลักษณะไวในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะ
(11) หามกระทํ าการใดๆ อั นน าจะเปนเหตุ ให เกิ ดภาวะไม ถูกสุขลั กษณะแก ถนน
หนทาง บาน โรงเรือน สถานที่ พาหนะ หรือที่สาธารณะอื่นใด
(12) หามกระทําการใดๆ อันอาจจะเปนเหตุใหโรคแพรหลาย
การสรางภูมิคุมกัน
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศกําหนดใหบุคคลไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรค ณ เวลาและสถานทีซ่ ึ่งจะไดกําหนดไวในประกาศนั้น เพื่อปองกันมิใหโรคติดตอใดเกิดหรือ
แพรหลาย ตามประกาศของรัฐมนตรีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ มีอํานาจในการ
ปองกั นและควบคุ มโรคติ ดต อระหว างประเทศให ชองทางและดานตรวจคนเข าเมื องตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเปนดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ เมื่อมีเหตุอันสมควร
(มาตรา 13)หรื อออกคําสั่งเป นหนังสือให เจาของพาหนะหรื อผู ควบคุ มพาหนะที่เขามาใน
ราชอาณาจักรจากทองที่หรือเมืองทานั้น ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติการใดๆ เพื่อกําจัด
ความติดโรค และเพื่อปองกันการแพรหลายของโรค
4. กฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
ในสวนนี้ ผูเขียนไดนําเสนอหัวขอหลักการของกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพผู
ไมสูบบุหรี่และสาระของการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
4.1 หลักการของกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
เนื่องจากเปนการยอมรับในทางการแพทยวา ควันบุหรี่เปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบ
และผูไมสูบบุหรี่ที่อยูใกลเคียงหลายประการ เชน อาจทําใหเกิดมะเร็งของปอดและอวัยวะอื่น
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เปนตน อีกทั้งควันบุหรี่ยังทําใหโรคบางโรค เชน โรคหอบหืด ภูมิแพ
มีอาการกําเริบขึ้น เปนตน นอกจากนี้ยังพิสูจนไดวา การที่ผูไมสูบบุหรี่ตองสูดควันบุหรี่ซึ่ง
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ผูอื่นสูบเขาไปก็ยังเปนผลเสียแกสุขภาพของผูนั้น เชนเดียวกั บที่เกิ ดขึ้นกับผูสูบบุ หรี่เอง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่ผูสูดควันบุหรี่นั้นเปนเด็ก ผูหญิง ผูตั้งครรภ สมควรที่จะคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่มิใหตองรับควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
4.2 สาระของการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
4.2.1 การกําหนดภาพคําเตือน
เนื่องจากควันบุหรี่ของผูสูบที่พนมากระทบผูรับควันบุหรี่ ที่เรียกวา “ควันบุหรี่มือ
สอง” (Secondhand smoke) ที่ผูสูบบุหรี่พนออกมาและควันบุหรี่ที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่
ระหวางการสูบ มีอันตรายตอสุขภาพของผูอยูใกล กฎหมายจึงบัญญัติใหบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิต
หรือนําเขาในประเทศตองจัดใหมีการพิมพฉลากเปนรูปภาพคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่โดย
จัดพิมพเปนภาพคําเตือนทางสุขภาพ (health warning) และแสดงขอความคําเตือนถึงพิษภัย
ของบุหรี่ตามที่กําหนดไว
สําหรับรูปภาพคําเตือนทางสุขภาพบนซองบุหรี่ มีผลในการทําใหผูสูบบุหรี่ตระหนัก
ถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอตัวเองและบุคคลรอบขางไดมากขึ้น เนื่องจากภาพสามารถสื่อ
ความหมายไดมากกวาตัวหนังสือ ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่กําหนดขนาดไวที่รอยละ 55 ของ
หนาซองบุหรี่ ปจจุบัน มีการพัฒนาภาพคําเตือนบนซองบุหรีใ่ หสามารถสื่อความหมายแกผูสูบ
บุหรี่หรือผูพบเห็นไดมากขึ้น มีการศึกษาในแคนาดา พบวาไดผลดี สวนในประเทศไทยหลัง
ประกาศกฎหมายสองสัปดาห ในการสํารวจประชากรจํานวน 800 คน พบวา หลายคนอาย ที่จะ
ถือซองบุ หรี่ ให คนอื่ นเห็ น ร อยละ 22 ตอบว า มี ผลกระทบตอการตั ดสินใจซื้ อ รอยละ 20
ตัดสินใจเลิกบุหรี่ รอยละ 50 ตอบวา ดูภาพแลวกลัว (โครงการกลยุทธวิชาชีพทันตแพทยใน
การควบคุมบริโภคยาสูบ 2548) ตอมาศูนยการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (2550)ได
ประเมินประสิทธิภาพของภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ตอความตั้งใจ ในการสูบบุหรี่หรือเลิกบุหรี่
พบวามีความแตกตางกันตามกลุมอายุ อาชีพ การศึกษา การประเมินมีผลตอการผลักดันใหมี
การปรับเปลี่ยนภาพคําเตือนเพื่อใหมีประสิทธิผลและสอดคลองกับกลุมเปาหมายเฉพาะมาก
ยิ่งขึ้นตอไป

418/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข

ปจจุบันมีหลายประเทศที่ออกกฎหมายขยายภาพภาพคําเตือนบนซองบุหรี่รัฐบาล
อุรุกวัยไดออกกฎหมายใหพิมพคําเตือนบนซองบุหรี่ขนาดรอยละ 80 ตั้งแตป พ.ศ. 2553 และ
ประเทศออสเตรเลี ย ออกกฎหมายให พิ มพ คํ า เตื อ นขนาดร อ ยละ 87.5 และห า มพิ ม พ
เครื่องหมายการคาหรือตราเครื่องหมายการคาใดๆ บนซองบุหรี่ หรือที่เรียกวา “กฎหมายซอง
บุหรี่แบบเรียบ” (plain packaging) ตั้งแตป พ.ศ. 2555 ประเทศบรูไน แคนาดา และเนปาล อยู
ที่รอยละ 75 สําหรับประเทศไทย ฉลากรูปภาพขอความคําเตือนที่ซอง หรือภาชนะบรรจุบุหรี่
ซิกาแรตที่จะจําหนายในราชอาณาจักรไทย ใหมีขนาดรอยละ 85 ของดานที่มีพื้นที่มากที่สุด
อยางนอย 2 ดาน
4.2.2 สถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
เนื่องจากควันบุหรี่มีอันตรายตอสุขภาพของผูที่ไมสูบบุหรี่ กฎหมายจึงใหอํานาจ
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรการเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่
ก. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขใหใชเครือ่ งหมายของเขตสูบบุหรีแ่ ละเขตปลอด
บุหรี่ในสถานที่สาธารณะสาระของการคุมครองผูไมสูบบุหรี่มีดังนี้
(1) กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหรี่
(2) กําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะตาม (1) เปนเขต
สูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่
(3) กําหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่
เกี่ยวกับการระบายควันหรืออากาศ
(4) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือ
เขตปลอดบุหรี่
ข. ผูดําเนินการมีหนาที่
(1) จัดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหรี่และ
เขตปลอดบุหรี่
(2) จัดใหเขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด
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(3) จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดหามมิใหผูใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ค.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่
1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2540 เรื่อง สภาพและลักษณะ
ของเขตสูบบุหรี่ คือ เขตสูบบุหรี่ที่มีระบบปรับอากาศ ตองมีอากาศถายเทหมุนเวียนภายนอก
อาคาร และเขตสู บบุ หรี่ ต องมีลักษณะและสภาพที่ไม กอใหเกิดความเดื อดร อนรําคาญแก
ประชาชนบริเวณขางเคียงไมอยูท างเขาหรือออกของบริเวณที่ใหมีการคุมครองสุขภาพผูไมสูบ
บุหรี่และไมอยูในที่เปดเผยเห็นไดชัดแกผูมาใชสถานที่นั้น
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2549 เรื่อง กําหนดชื่อหรือ
ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดสวน
หนึ่งส วนใดหรือทั้ งหมดของสถานที่ สาธารณะดั งกลาวเปนเขตสู บบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่
รวมทั้งกํ าหนดสภาพ ลั กษณะและมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งไดแก
สถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพผูไ มสูบบุหรี่ ยกเวนบริเวณหองพักหรือหองทํางาน
สวนตัวของผูปฏิบัติงานเฉพาะที่ใชทํางานหรือพักเพียงผูเดียวเทานั้น และบริเวณที่จัดไวเปน
“เขตสูบบุ หรี่” เปนการเฉพาะซึ่ งมีสภาพและลักษณะตามที่รั ฐมนตรีประกาศกําหนด โดย
ผูดําเนินการจะจัดใหมีเขตสูบบุหรี่หรือไมก็ได
กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2550)
กําหนดสถานที่ปลอดบุหรี่เพิ่มเติมโดยกําหนดใหผับ บาร ตลาด ตองจัดเปนเขตปลอดบุหรี่
สงผลใหรานจําหนายอาหารหรือเครือ่ งดื่มเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ (รวมถึง ผับ บาร
และสถานบริ การอื่นๆ)เป นเขตปลอดบุ หรี่ ประเภทที่ 1 คื อ ปลอดบุหรี่ 100% โดยไม มี
ขอยกเวน สวนรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณที่ไมมีเครื่องปรับอากาศกับสถานที่
ทํางานของเอกชนบริเวณที่มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเปนเขตปลอดบุหรี่เชนเดียวกัน แต
สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ใหกับผูใชบริการได เหมือนที่ทาอากาศยานหรือในสถานที่ราชการซึ่ง
การจัดเขตสูบบุหรีก่ ็จะตองเปนไปตามหลักเกณฑในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9 )
พ.ศ. 2540 โดยจั ดมุมใหสูบบุ หรี่ไวตางหากแตตองใหหางไกลผู คนไมสงกลิ่ นรบกวนผูอื่ น
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นอกจากนี้ประกาศฉบับนี้ยังไดเพิ่มสถานที่สาธารณะแหงใหมที่ประกาศกําหนดใหเปนเขต
ปลอดบุหรี่ คือ ตลาด ซึ่งหมายถึง “สถานที่ที่จัดไวใหผูคาเปนที่ชุมนุม เพื่อจัดแสดง จําหนาย
หรือแลกเปลี่ยนสินคา หรือ บริการซึ่งจัดเปนประจําหรือเปนชั่วคราวหรือตามวันที่กําหนด”
ตลาดจึงถูกกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ประเภทที่ 2 คือ ประเภทที่สามารถจัดเขตสูบบุหรี่
ใหกับผูใชบริการได เชนเดียวกับรานจําหนายอาหาร หรือ เครื่องดื่มบริเวณที่ไมมีระบบปรับ
อากาศ หรื อ สถานที่ ราชการกฎหมายบั งคั บพื้ นที่ ปลอดบุ หรี่ ฉบั บที่ 18 นี้ ใช บั งคั บกั บ
ผูประกอบการรานอาหารผับ บาร ตลาดทุกประเภท ทั้งที่ติดเครื่องปรับอากาศ และไมติดเปน
พื้นที่ปลอดบุหรี่ หากพบสถานประกอบการละเมิดกฎหมายมีโทษปรับ 20,000 บาท และผูสูบ
บุหรี่ หากพบวา มีการฝาฝนการสูบในที่ห ามสู บจะถู กดําเนินการตามกฎหมายมีโทษปรั บ
2,000 บาท
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 เรื่องกําหนดชื่อหรือประเภทของ
สถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ซึ่งโรงแรมทุกขนาด รีสอรท หรือ
สถานที่พักตากอากาศ หองเชา หอพัก อพารทเมนต คอรด อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม หรือ
สถานที่ ที่ใหบริการในลักษณะเดียวกันไดถูกกําหนดใหเปนสถานที่สาธารณะ ในหมวดสถานที่
สาธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน ผูประกอบการและผูอาศัยจะตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข โดยจะตองจัดสถานที่ใหเปนเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตัวอยาง
สถานที่ที่จะตองปฏิบัติใหถูกตองคือเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (100 %)ไดแก
ตาราง 14.1 สถานที่ปลอดบุหรี่ทั้งหมดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19)
สถานทีป่ ลอดบุหรี่ทั้งหมด
1.ทางเขา-ออกของอาคารและปอม
12.สุขา
ยาม
2.บริเวณโถงพักคอยภายในอาคาร
13.สถานที่ใหบริการคาราโอเกะ หรือ
สถานบันเทิงอื่น
3.บริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคาร 14.สถานที่จําหนายอาหารเครือ่ งดื่มที่มี
ระบบปรับอากาศ
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สถานทีป่ ลอดบุหรี่ทั้งหมด
4.รานขายยา/รานขายของในสถานที่ 15.บริเวณที่ใหบริการอาหารในสถานที่
ดังกลาว
จําหนายอาหารเครื่องดื่มที่ไมมีระบบ
ปรับอากาศ
5.สถานบริการนวดแผนไทย/นวดแผน 16. คลินิก หรือหองพยาบาล
โบราณ ในสถานทีด่ ังกลาว
6.สถานบริการอบความรอน/ อบไอ
17.สถานที่จดั ประชุม อบรมสัมมนา หรือ
น้ํา/ อบสมุนไพร
สันทนาการ
7.สถานบริการสปา/ นวดเพื่อความ
18.รานตัดผม/สถานเสริมความงาม
งาม
8.สถานทีอ่ อกกําลังกาย เลนกีฬาในรม 19.รานตัดเสื้อผา
9.สระวายน้ํา
20.ลานจอดรถในอาคาร
10.สถานที่จดั เลี้ยงทั้งในรม-กลางแจง 21.ลานจอดรถนอกอาคาร
11.โรงมหรสพ/ โรงละคร/ โรง
22.สถานทีส่ าธารณะอื่นๆ ที่ใชประโยชน
ภาพยนตรภายในบริเวณดังกลาว
รวมกัน
ที่มา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 เรื่องกําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่
สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่

สถานที่ดังที่ไดยกตัวอยางมานี้ จะตองจัดใหเปนปลอดบุหรี่ทั้งหมด โดยจะตองมี
การแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ใหถูกตองในสถานที่ที่กฎหมายกําหนดใหเปนเขตปลอด
บุหรี่ ในบริเวณที่เปดเผยและเห็นไดอยางเดนชัด โดยรานคาหรือหนวยงานทุกประเภทที่อยูใน
บริเวณอาคารภายในสถานที่ดงั กลาวทัง้ หมด และรานคาของผูประกอบการทีม่ าเชาสถานที่เพือ่
ประกอบธุรกิจ สามารถแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ไดภายในสถานที่ดังกลาว
จากผลการประเมินการบังคับใชกฎหมายคุมครองผูไ มสูบบุหรีน่ ี้ พบวา ประเทศไทย
ไดรับการยอมรับจากองคการอนามัยโลกวามีการจัดการในเรื่องกลไกการควบคุมทางกฎหมาย
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การคุมครองผูไมสูบบุหรี่อยูในระดับตนๆ อยางไรก็ตาม การสํารวจยังพบวามีการฝาฝนการสูบ
บุหรี่ในพื้นที่ที่มีเขตหามสูบบุหรี่ (กระทรวงสาธารณสุข 2557)
สรุป
มาตรการคุมครองพฤติกรรมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพ และสภาวะแวดลอม เนนการ
ควบคุมปจจัยดานอนามัยสิ่งแวดลอม ที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ ไมวาจะเกิดจากการกระทํา
ของบุ คคล เช น การจัดการสิ่ งปฏิ กูลมูลฝอย สุ ขลั กษณะอาคาร เหตุ รําคาญ หรือจากการ
ประกอบกิจการใดๆ ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

คําถามเชิงอภิปราย
1. เหตุใดจึงตองมีการควบคุมอนามัยสิ่งแวดลอม
2. หลักการของกฎหมายการสาธารณสุขควบคุมอะไรบาง อยางไร
3. การได รั บใบอนุ ญาตการประกอบกิ จการกํ าจั ดมู ลฝอย ถื อ ว าเป นผู จั ดทํ า บริ การ
สาธารณะหรือไม อยางไร
4. คดีที่ราษฎรฟองกลาวหาคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติละเลยตอการปฏิบัติหนาที่
ไมประกาศใหพื้นที่ตําบลมาบตาพุดเปนพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ทานเห็นวาอยางไร
การประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษมีขอดีเสียแตกตางจากไมประกาศอยางไร
5. คดีที่ราษฎรอําเภอแมเมาะฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยกลาวหาวา
ปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดและออกไซดของไนโตรเจนสูชั้นบรรยากาศ เมื่อผูฟอง
หายใจเอาอากาศที่มีกาซดั งกลาวทําใหเปนอันตรายแกสุขภาพ กรณี นี้ ขอใหทาน
อภิ ปรายประเด็ น การมี ส วนร วมในการอนุ รั กษ สิ่ งแวดล อ มและการดํ าเนิ นคดี ที่ มี
ผูเสียหายจํานวนมาก
6. กรมควบคุ มโรค มี การเฝ าระวั ง 13 โรค ที่ อาจจะมี การอุบัติ ขึ้ นในประเทศไทยอั น
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งมีทั้งโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ํา
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นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศจะนําพาหะนําโรคพวกแมลงจะครบวงจร
ชีวิตเร็วขึ้น ทําใหเกิดจํานวนเพิ่มขึ้น และจาก 13 โรคที่ทางกรมควบคุมโรคเฝาระวังอยู
นั้นสวนใหญจะเปนโรคที่นําโดยแมลง เชน โรคไขเลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคลิชมา
เนีย เปนตน
ขอให ท านอภิ ปรายถึ งการส งสั ญญาณเตื อนภั ย ถึ งโรคร ายที่ กําลั งจะเกิ ดขึ้ น และ
กฎหมายจะเขามาควบคุมโรคตางๆ ไดอยางไร
7. เจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่อยางไรในการควบคุม
โรค
8. ปญหาของการควบคุมยาสู บและการคุ มครองผู ไม สูบบุ หรี่ คืออะไร และควรมี แนว
ทางแกไขอยางไร
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บทที่ 15
มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ
และการจัดจําหนาย
1. แนวคิดของการควบคุมคุณภาพตามกฎหมาย
ในสวนนี้ ผูเขียนไดนําเสนอความหมายของการควบคุมคุณภาพทั่วไป และสาระของ
ควบคุมผลิตภัณฑตามกฎหมายซึ่งประกอบดวยหัวขอยอย ไดแก สาระของการควบคุมอาหาร
สาระของการควบคุมยา สาระสํ าคั ญของการควบคุ มสถานพยาบาล สาระของการควบคุ ม
ผลิตภัณฑยาสูบโดยการหามสาระของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และสาระของการ
ควบคุมเครื่องสําอาง เปนตน
1.1 ความหมายของการควบคุมคุณภาพทั่วไป
การควบคุมคุณภาพ (quality control) เปนการจัดกิจกรรมตางๆ ที่ทําใหผลผลิตอัน
ไดแก สินคา บริการ มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชงานไดดี โดยมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก การ
ควบคุมวัตถุดิบ การออกแบบ และกระบวนการผลิต หรือหมายถึงการจัดการควบคุมวัตถุดิบ
และการควบคุมการผลิตเพื่อปองกันมิใหผลิตภัณฑที่สําเร็จออกมามีขอบกพรองและเสียหาย
หรือการทําใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินการผลิตสินคาใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดคุณลักษณะ
เอาไว เช น การคั ดเลื อก การตรวจสอบวั ตถุ ดิ บ การควบคุ มกระบวนการผลิ ต อนามั ย
สิ่งแวดลอมการผลิต รวมทั้งการตรวจสอบผลิตภัณฑและทดสอบผลผลิตดวย
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ในประเทศที่สงสินคาออก (export) มาจําหนายยังตางประเทศมาตรฐานระดับสากล
เป นสิ่ งสํ าคั ญยิ่ ง ในการพิ จารณาองค การมาตรฐานสากล(International Organization for
Standardization) “ISO” ประกอบดวยสมาชิกประเทศตางๆ กอตั้งขึ้น ในป ค.ศ. 1987 โดยมี
ภารกิจในการสนับสนุนและพัฒนาการมาตรฐาน และกิจกรรมที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อสนองตอ
การคาขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการของนานาชาติทั่วโลก รวมทั้งการพัฒนาความรวมมือ
ในดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การคา ผลงานที่เห็นเปนรูปธรรมไดแก การกําหนดมาตรฐาน
ตาง ๆ ที่เรียกวา “มาตรฐานสากล” (International Standard) และไดมีบทบาทในการกําหนด
มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 สํ าหรับประเทศไทยก็ใหความสําคัญของการควบคุ ม
คุณภาพผลผลิต โดยรั ฐบาลไดจัดตั้ งสํ านักงานมาตรฐานผลิตภั ณฑ อุตสาหกรรม (สมอ.)
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนสถาบันมาตรฐานแหงชาติ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มีหนาที่ดําเนินงานดานมาตรฐานของประเทศ
เพื่อความปลอดภัยและเศรษฐกิจของประเทศ แลวยังมีหนาที่สงเสริมอุตสาหกรรม เพื่อสนอง
นโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ในป พ.ศ. 2534 ประเทศไทยไดนําระบบมาตรฐาน ISO 9000 เขามาใชในประเทศ
โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดดําเนินงานดานการรับรองเพื่อ
สนองนโยบายของรัฐบาล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังนี้
1. รับรองคุณภาพผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (product certification) โดยการอนุญาต
ใหแสดงเครื่องหมายกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน
2. รองรับขีดความสามารถของหองปฏิบัติการ (laboratory accreditation) โดยการ
ดําเนินการรับรองหองปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑเชนเดียวกันกับมาตรฐานของตางประเทศ
หรือระหวางประเทศ
3. รับรองระดับคุณภาพ (quality system certification) โดยการดําเนินการรับรอง
ระบบคุณภาพ ตามอนุกรมมาตรฐาน มอก. 9000 ซึ่งเปนมาตรฐานระดับชาติ และมีเนื้อหา
ตลอดจนรูปแบบเชนเดียวกันกับมาตรฐานระหวางประเทศที่ใชมาตรฐาน ISO 9000
ประกอบดวยเครื่องหมายมาตรฐานที่สื่อความหมาย ดังนี้
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
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ผลิตภัณฑที่กําหนดไววาเปนมาตรฐานบังคับ ผูผลิตผูนําเขา และผูจําหนายจะตอง
ผลิตนําเขา และจําหนายเฉพาะผลิตภัณฑที่เปนไปตามมาตรฐานเทานั้น โดยมีเครื่องหมาย
มาตรฐานบังคับคุณภาพ
เครื่องหมายมาตรฐาน
ผู ผ ลิ ต ที่ ต อ งการแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐานที่ ผ ลิ ต ภั ณฑ จะต อ งยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบอนุ ญาต เมื่ อสํ านั กงานฯ ตรวจสอบโรงงานและผลิ ตภั ณฑ แลวว าสามารถทํ าได ตาม
มาตรฐานอยางสม่ําเสมอก็จะอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ผลิตภัณฑ
เครื่องหมายเฉพาะดานความปลอดภัย
ผลิตภัณฑบางชนิดที่ตอ งมีความปลอดภัยในการใชงาน เชน ผลิตภัณฑไฟฟา สํานัก
งานฯ จะกําหนดมาตรฐานเฉพาะด านความปลอดภัย หากผู ผลิ ตไดรับอนุ ญาตก็จะแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะดานความปลอดภัยที่ผลิตภัณฑ
1.2 สาระของการควบคุมผลิตภัณฑตามกฎหมาย
ในสวนนี้ ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอกฎหมายที่เปนสาระของการควบคุมอาหารยา
สถานพยาบาล ยาสูบ และผลิตภัณฑยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเครื่องสําอาง
1.2.1 สาระของการควบคุมอาหาร
กฎหมายหามการผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายซึ่งอาหาร (1) อาหารไม
บริสุทธิ์ (2) อาหารปลอม (3) อาหารผิดมาตรฐาน (4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด(มาตรา 25)
ตามกฎหมายอาหาร รัฐมนตรีมีอํานาจควบคุมอาหาร (ตามมาตรา 6) โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาดังนี้
(1) กําหนดอาหารควบคุมเฉพาะ
(2) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตามชื่อ ประเภท
ชนิด หรือลักษณะของอาหารนั้นๆ ที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย
ตลอดจนหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย
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(3) กําหนดคุณภาพหรื อมาตรฐานของอาหารที่มิใชเปนอาหารตาม (1) และ
กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย
ดวย
(4) กําหนดอัตราสวนของวัตถุที่ใชเปนสวนผสมอาหารตามชื่อ ประเภท ชนิด
หรือลักษณะของอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย รวมทั้งการใชสี
และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
(5) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชวัตถุเจือปนในอาหาร การใชวัตถุ
กันเสีย และวิธีปองกันการเสีย การเจือสี หรือวัตถุอื่นในอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อ
จําหนาย หรือที่จําหนาย
(6) กําหนดคุ ณภาพหรื อมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใช ภาชนะบรรจุ
ตลอดจนการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหารดวย
(7) กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร
เพื่อปองกันมิใหอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนายเปนอาหารไม
บริสุทธิ์
(8) กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย
(9) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอยาง การยึด
การอายัด และการตรวจวิเคราะหทางวิชาการซึ่งอาหาร รวมทั้งเอกสารอางอิง
(10) กําหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย
หรือที่จําหนาย ซึ่งจะตองมีฉลาก ขอความในฉลาก เงื่อนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจน
หลักเกณฑและวิธีการโฆษณาในฉลาก
สวนการขออนุญาตและการอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย (มาตรา 14)
นําเขา (มาตรา 15) การตออายุ (มาตรา 18) ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวงและใบอนุญาต การคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย
(มาตรา 17) การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 31) หากพบวา ผูรับ
อนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้ กลาวคือ ผลจากการตรวจพิสูจนพบวา อาหารซึ่งผลิต
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โดยผูรับอนุญาตผูใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ เปนอาหารปลอม เปนอาหารที่ผิดมาตรฐาน เปน
อาหารหรือภาชนะบรรจุที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน ผูอนุญาต
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอาํ นาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดหรือเพิกถอนใบอนุญาตได
อํานาจตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีดังนี้
(1) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหาร ดัดแปลง แกไข
สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร
(2) สั่งใหงดผลิต หรืองดนําเขาซึ่งอาหารที่ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต หรืออาหารที่
ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจนวา เปนอาหารที่ไมควรแกการบริโภค
(3) ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบในกรณีที่ปรากฏผลจากการ
ตรวจพิสูจนวาอาหารรายใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ หรือเปนอาหารปลอม หรือเปนอาหารผิด
มาตรฐาน หรือเป นอาหารที่น าจะเป นอั นตรายต อสุ ขภาพหรืออนามัยของประชาชน หรื อ
ภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายเมื่อใชบรรจุอาหาร โดยใหระบุขอความ
ดังตอไปนี้ดวย
(ก) ในกรณี ที่ ปรากฏตั วผู ผลิ ตโดยแน ชัด ให ระบุ ชื่อผู ผลิตพร อมทั้ งชนิ ดและ
ลักษณะของอาหารหรื อภาชนะบรรจุนั้น และถ าอาหารหรือภาชนะบรรจุ ดังกลาวมีชื่อทาง
การคาหรือลําดับครัง้ ที่ผลิตหรือนําเขาใหระบุชื่อทางการคาและลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขานั้น
ดวย แลวแตกรณี
(ข) ในกรณีที่ไมปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัดแตปรากฏตัวผูจําหนาย ใหระบุชื่อผู
จําหนายและสถานที่จําหนายพรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุนั้น
ผู อนุ ญาตมี อํ านาจสั่ งเป นหนั งสื อ เพื่ อพิ ทั กษ ประโยชน และความปลอดภั ยของ
ผูบริโภค ดังนี้
(1) ให ผูผลิต ผูนําเข าหรื อผู จําหนายอาหาร หรื อผู ทําการโฆษณา (โฆษณาทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศนภาพยนตรหรือทางหนังสือพิมพสิ่งพิมพเพื่อประโยชนในทางการคา)
ระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นวาเปนการโฆษณาที่ยังไมไดรับอนุญาตหรือฝาฝน
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(2) ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาอาหาร ระงับการ
ผลิต การนําเขา การจําหนาย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นวา อาหารดังกลาว
ไมมีคุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา
ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ผลิตอาหาร ยึด
อายัดอาหารที่สงสัยไปพิสูจน นําอาหารในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
หรือตรวจวิเคราะหได
1.2.2 สาระของกฎหมายยา
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ใหความหมายคําวา “ยา” หมายถึง
(1) วัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ
(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกัน
โรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว
(3) วัตถุที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือ
(4) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่
ใด ๆ ของรางกายของมนุษยหรือสัตว
คณะกรรมการยามีหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเห็นในเรื่องตางๆ ดังนี้
(1) การอนุญาตผลิตยา ขายยา หรือนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรและการขึ้น
ทะเบียนตํารับยา
(2) การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต หรือการเพิกถอนทะเบียนตํารับยา
(3) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตยา การขายยา การนํา
หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร การนํายามาเปนตัวอยางเพื่อตรวจ และการตรวจสอบสถานที่
ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บยา
การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยา
แผนป จจุ บัน ให เป นไปตามหลั กเกณฑ วิ ธี การและเงื่ อนไขที่ กําหนดในกฎกระทรวงและ
ใบอนุญาต ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย
ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนปจจุบันไดแก
1) ใบอนุญาตผลิต ขาย ขายสง ยาแผนปจจุบัน
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2) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือยา
ควบคุมพิเศษ
3) ยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวและใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาใน
ราชอาณาจักร
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และหากผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุ ญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนั งสือตอรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรบั หนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาตและคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนโบราณ
การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให ผ ลิ ต ขาย หรื อ นํ า หรื อ สั่ ง เข า มาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณนัน้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 46) การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหถือวา การกระทําของ
ลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตไดรับการคุมกัน (มาตรา 50) ดวย หากผูอนุญาตไมออก
ใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการ
ไมออกใบอนุ ญาตหรื อไม อนุ ญาตใหต ออายุใบอนุ ญาตคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให เปนที่สุ ด
(มาตรา 52)
ใบอนุญาตสําหรับยาแผนโบราณ (มาตรา 49)ไดแก
(1) ใบอนุญาตผลิต ขายยาแผนโบราณสั่งหรือนําเขามาของยาแผนโบราณ
(2) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ
(3) ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร
กฎหมายยาไดบัญญัติหามการผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร หาก
ยามี ลักษณะเปน (1) ยาปลอม (2) ยาผิ ดมาตรฐาน (3) ยาเสื่อมคุณภาพ (4) ยาที่มิไดขึ้ น
ทะเบียนตํารับยา (5) ยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิก สําหรับผูรับอนุญาตผลิตยาและผูรับ
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อนุญาตใหนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร หรือยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกเกินหก
เดือน สําหรับผูรับอนุญาตขายยา และ (6) ยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา
ผูรับอนุญาตผลิตยา หรือผูรับอนุญาตใหนําหรือสัง่ ยาเขามาทั้งยาแผนปจจุบัน หรือยา
แผนโบราณ ในราชอาณาจักร ตองนําตํารับยานั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ และ
เมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาแลวจึงจะผลิตยา หรือนําหรือสั่งยานั้นเขามาใน
ราชอาณาจักรได
การขอขึ้ นทะเบียนหรือแกรายการทะเบี ยนตํารับยา และการออกใบสําคั ญการขึ้ น
ทะเบียนหรื อแกรายการทะเบียนตํารับยา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธี การและเงื่ อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง หากเปนยาที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ ยานั้นไมสามารถเชื่อถือใน
สรรพคุณได หรืออาจเปนยาที่ไมปลอดภัยแกผูใชหรือใชชื่อไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย หรือสอไปในทางทําลายคุณคาของภาษาไทย(มาตรา 83) คําสั่งไมรับขึ้นทะเบียน
ตํารับยาของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด
เชนเดียวกัน หากยาที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไวแลว และหากปรากฏวา ยานั้นไมมี
สรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือเปนยาปลอม หรือยานั้นได
เปลี่ยนไปเปนวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารหรือเครื่องสําอาง โดยไดรับใบอนุญาตผลิต
เพื่อจําหนายซึ่งอาหารที่ควบคุมเฉพาะ หรือไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหเพิกถอน
ทะเบียนตํ ารับยานั้นได การเพิกถอนให กระทําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาคําสั่งของ
รัฐมนตรี คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
อนุญาตทราบ
ในการปฏิ บัติ การของพนั กงานเจ าหน าที่ ให ผู รั บอนุ ญาตและบรรดาผู มีหน า ที่
เกี่ยวของกับการผลิตยา การขายยา หรือการนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรในสถานที่
ดังกลาวอํานวยความสะดวกใหตามควรแกกรณีและใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
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1.2.3 สาระสําคัญของการควบคุมสถานพยาบาล
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 นี้มุงควบคุมดูแลสถานพยาบาลเอกชนโดย
จัดใหมีคณะกรรมการสถานพยาบาล เรียกวา “คณะกรรมการสถานพยาบาล”
ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตามกฎหมาย ดังนี้
(1) เข าไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่ พนักงานเจาหน าที่มีเหตุอันควร
สงสัยวาเปนสถานพยาบาลที่ไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(2) เขาไปในสถานพยาบาลในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบและควบคุมใหการ
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(3) มีหนังสือเรียกผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
หรือเจาหนาที่ของสถานพยาบาลมาให ถอยคํา หรือชี้แจงหรือให สงเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณา ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการ
กระทํ า ความผิ ด ตามกฎหมายนี้ เพื่ อ เป น หลั กฐานในการดํ า เนิ นคดี และผู รั บอนุ ญาต
ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เจาหนาที่ของสถานพยาบาล หรือบุคคลซึ่ง
อยูในสถานพยาบาลนั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญั ตินี้ให ผูอนุญาตและพนั กงานเจ าหน าที่ เป นเจ า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และหากปรากฏวา ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการปฏิบัติ
ไมถูกตอง พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการแลวแตกรณี ระงับ
หรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการ กระทําการหรือละเวนกระทําการจนเปนเหตุ
ใหเกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกผูที่อยูในสถานพยาบาล
หรือผูที่อยูใกลเคียงกับสถานพยาบาล หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาต หรือไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งปดสถานพยาบาลเปนการ
ชั่วคราวจนกวาจะได ดําเนิ นการใหถู กตองภายในระยะเวลาที่ กําหนด ถาผูรับอนุญาตหรื อ
ผูดําเนินการไดดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหผูอนุญาตสั่งเพิกถอน
คําสั่งปดสถานพยาบาล
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ในกรณีที่ผูรับอนุ ญาตหรือผูดําเนินการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายแลวแตกรณี หรือถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการไมดําเนินการใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่ผูอนุญาตกําหนด ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลไดถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการตอง
คําพิพากษาถึ งที่สุ ดว าได กระทําความผิ ดตามกฎหมายนี้ และผู อนุ ญาตเห็ นวา เป นกรณี
รายแรง ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทื อนต อการรักษาพยาบาลผู ปวยตอไป ใหผูอนุญาตโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นได
1.2.4 สาระของการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
ตามสาระของการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบโดยการหาม มีดังนี้
1. จําหนาย ขาย แลกเปลี่ยนหรือใหผลิตภัณฑยาสูบแกผูเยาว
2. ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยใชเครื่องขาย
3. กระทํ า การดั งนี้ คื อ (1) ขายสิ น ค า หรื อ ให บ ริ ก ารโดยมี การแจก แถม ให
แลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑยาสูบ (2) ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยแจก แถม ให หรือ แลกเปลี่ยนกับ
สินคาอื่นหรือการใหบริการอยางอื่นประกอบ(3) ใหหรือเสนอใหสิทธิ หรือสิทธิประโยชนอื่นใด
เปนการตอบแทนแกผูซื้อผลิตภัณฑยาสูบหรือแกผูนําหีบหอผลิตภัณฑยาสูบมาแลกเปลี่ยน
หรือแลกซื้อ
4. มิใหผูใดแจกจายผลิตภัณฑยาสูบในลั กษณะเปนตัวอยางของผลิตภัณฑยาสู บ
หรือเพื่อใหผลิตภัณฑยาสูบแพรหลาย หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหเสพผลิตภัณฑยาสูบ
นั้น ทั้งนี้ เวนแตเปนการใหตามประเพณีนิยม
5. ผลิ ตภัณฑ ยาสู บที่จะขายไดจะต องมี ส วนประกอบตามมาตรฐานที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงและผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบมีหนาที่ตองแจงรายการสวนประกอบของ
ผลิตภัณฑยาสูบใหกระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
6. ผูผลิตหรือผู นําเข าผลิ ตภัณฑยาสูบต องแสดงฉลากที่หี บหอผลิตภัณฑ ยาสู บ
กอนที่จะนําออกจากแหลงผลิตหรือกอนที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณีสําหรับ
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและขอความในฉลากใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. หามขายผลิตภัณฑยาสูบที่มิไดแสดงฉลากบนหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ
การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ กฎหมายใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ไดแก
(1) การเขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจคนในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยวามีการกระทําความผิด
(2) การนําผลิตภัณฑยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
(3) การออกหนังสื อสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชี
เอกสาร หลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จําเปนมาประกอบการพิจารณาได
1.2.5 สาระของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หลายประเทศไดมีการควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลกอใหเกิดผลกระทบในเชิงลบมากกวาในเชิงบวก ผลกระทบของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลยังสงตอปญหาสุขภาพสวนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจตอครอบครัวและบุคคลอื่น
ในสังคม ผลการศึกษาทั่วโลกไดใหขอสรุปที่สอดคลองกันวาแอลกอฮอลกอใหเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจอยางใหญหลวง เนื่องจากผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลกระทบในฐานะ
สินคาที่มีสารเสพติด กฎหมายควบคุมสุราของไทยที่สําคัญคือ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
และพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตาม การบังคับใชกฎหมายเปน
มาตรการหนึ่งในหลายๆ มาตรการที่ตองดําเนินการอยางผสมผสาน ตอเนื่อง จริงจังในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล มี
ดังตอไปนี้
การขออนุญาตจําหนายสุรา
ผูจําหนายตองขอใบอนุญาตที่กรมสรรพสามิตเสียกอน จึงจะสามารถจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลได ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 บัญญัติไววา
“หามมิใหผูใดขายสุราหรือนําสุราออกแสดงเพื่อขายเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
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สรรพสามิต” ใบอนุญาตจําหนายสุรามี 7 ประเภท (ตามมาตรา 19) เมื่อผูไดรับใบอนุญาต
จําหนายสุราจากเจาพนักงานสรรพสามิตแลว ตองแสดงใบอนุญาตนั้นไวใหเห็นในที่เปดเผย
สําหรับรานคาที่มีใบอนุญาตจําหนายประเภทที่ 3 จะเรียกวา รานขายปลีกซึ่ง
จําหนายสุราทุกชนิดในครั้งหนึ่งๆ ไดจํานวนต่ํากวา 10 ลิตร ทั้งสุราตางประเทศและสุราใน
ประเทศ สวนรานคาที่มีใบอนุญาตจําหนายประเภทที่ 4 จะจําหนายสุราที่ทาํ ในประเทศเทานั้น
การจําหนายนั้นจะจําหนายทั้งขวด ใหนําไปดื่มที่อื่น หรือจะเปดดื่มในรานก็สามารถทําได สิ่ง
ที่ตองคํานึงคือ รานคาดังกลาวจําหนายสุราที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไม และผูประกอบการที่
เปนเจาของรานคาปลีกนั้นจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม
การควบคุมวิธีการจําหนาย พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีขอบัญญัติ
หามถึงวิธีการจําหนายหลายวิธี ไดแก การใชเครื่องขายอัตโนมัติ การเรขาย การสงเสริมการ
ขายในรูปแบบตาง ๆ เชน การลดราคา การใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน/การ
แสดง/การใหบริการ/การชิงโชค/ชิงรางวัล/สิทธิประโยชนที่เปนการตอบแทนแกผูซื้อ หรือแก
ผูนําหีบหอ หรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาแลกเปลี่ยน หรือแลกซื้อ
การแจก แถม หรือแลกเปลี่ยน การแจกจายตัวอยางของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือการจูงใจ
สาธารณชนให บริ โภค รวมถึ งการกํ าหนดเงื่อนไขการขายในลั กษณะที่ เป นการบังคั บซื้ อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งทางตรงหรือทางออม
ตามพระราชบัญญัติ เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ 2551 ไดแตงตั้ งคณะกรรมการคุ ม
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีอํานาจ ดังนี้ (มาตรา 16)
(1) เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล เกี่ ย วกั บ
มาตรการดานภาษี รวมทั้งมาตรการตางๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอคณะกรรมการ
(2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ฉลาก พรอมทั้ง
ขอความคําเตือนสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผลิต หรือนําเขา
(3) เสนอความเห็ นต อรั ฐมนตรี ในการกํ าหนดเวลาขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล
สถานที่หามขายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล วิธีหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตองหาม
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สถานที่ หรื อบริ เวณห า มบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล และสิ่ งอื่ นใดที่ ใช เป นการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
(4) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผู
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(5) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกประกาศหรือระเบียบ
(6) ใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจากการ
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล ตลอดจนการบํ า บั ดรั กษาและฟ นฟู ส ภาพผู ติ ด เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล
(7) จัดใหมีหรือสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรความรูทางวิชาการใหแกเยาวชน
และประชาชนโดยทั่วไปใหเขาใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(8) เชิ ญขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหน วยราชการ หนวยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิ ด เห็ น หรื อ ให จั ด ส ง เอกสารหรื อ ข อ มู ล เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัตินี้
(9) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ตามมติ
คณะกรรมการ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตจังหวัด โดยให
คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ (มาตรา 22)
(1) เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอคณะกรรมการควบคุม
(2) ใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับ
การควบคุมการผลิต การนําเขา การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
รวมทั้งการเสนอมาตรการในการป องกั นผลกระทบ การบําบัดรั กษา และฟ นฟูสภาพผูติ ด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
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(3) กํ าหนดแนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อเฝ าระวั งและป องกั นมิ ให เด็ กและเยาวชนไป
เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(4) กําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการในการลด
และเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(5) ติ ด ตาม ประเมิ นผลและตรวจสอบการดํ าเนิ นงานเกี่ ย วกั บการบั งคั บใช
กฎหมายเพื่อลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล แลวรายงานผลตอคณะกรรมการ
ควบคุม
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย
อํานาจหนาที่ของกรรมการและอนุกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา (มาตรา 23)
1.2.6 สาระของกฎหมายเครื่องสําอาง
ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ใหความหมาย “เครื่องสําอาง” หมายถึง
(1) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือกระทําดวยวิธี
อื่นใด ตอสวนหนึ่งสวนใดของรางกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิดความ
สวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวตางๆ ดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่อง
แตงตัวซึ่งเปนอุปกรณภายนอกรางกาย
(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนสวนผสมในการผลิตเครือ่ งสําอางโดยเฉพาะ หรือ
(3) วัตถุอื่นที่กําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนเครื่องสําอาง
ลักษณะของเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยในการใช ไดแก
(1) เครื่องสําอางที่มีสารที่อาจเปนอันตรายตอผูใชเจือปนอยูดวย
(2) เครื่องสําอางที่มีวัตถุที่หามใช
(3) เครื่องสําอางที่ผลิตหรือใชภาชนะบรรจุไมถูกสุขลักษณะอันอาจเปนอันตราย
ตอผูใช
(4) เครื่องสําอางที่ มีสารอั นสลายตั วทั้ งหมดหรื อแต บางสวนภายหลั งที่บรรจุ
ภาชนะแลว และทําใหเกิดเปนพิษอันอาจเปนอันตรายตอผูใช
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ลักษณะของเครื่องสําอางปลอม ไดแก
(1) เครื่องสําอางที่ใชวัตถุอย างหนึ่งอยางใดที่ทําเทียมขึ้นเป นสารสําคัญของ
เครื่องสําอางนั้น หรือเปนเครื่องสําอางที่ไมมีสารสําคัญตามที่ไดแจงไวตอพนักงานเจาหนาที่
(2) เครื่องสําอางที่แสดงวาไดขึ้นทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง
(3) เครื่องสําอางที่ใชฉลากแจงชื่อผูผลิต หรือแหลงผลิตที่มิใชความจริง
(4) เครื่องสําอางซึ่งมีสารสําคัญขาด หรือเกินกวารอยละ 20 ตามที่ขึ้นทะเบียน
ไวหรือตามที่แจงไวตอพนักงานเจาหนาที่ หรือตามที่ระบุไวในฉลาก
เนื่องจากไทยมีขอตกลงรวมกับกลุมประเทศอาเซียนวาดวยกฎระเบียบตางๆ ในเรื่อง
อาหารและยา ดังนั้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบพระราชบัญญัติ
เครื่องสําอางที่ปรับแก ดังนี้
1. กําหนดใหเครื่องสําอางมีประเภทเดียวคือ ประเภทที่ตองไปจดแจง ดังนั้นผูที่
ผลิต นําเขาเครื่องสําอางเพื่อจําหนายจะตองแจงทั้งหมด โดยใหแจงสวนประกอบ สถานที่ผลิต
แหลงนําเขา และวิธีการใช
2. การโฆษณา มี การบรรจุ ห มวดว าด ว ยการโฆษณาไว เป นการเฉพาะ ซึ่ ง
พระราชบัญญัติเครือ่ งสําอางในปจจุบันไมไดกําหนดไว แตใชหลักเกณฑของกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภคโดยอนุโลม โดยใหถือวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภคเปนอํานาจ
หนาที่ของรัฐมนตรี และใหถือวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ
และเมื่อปรากฏวา ผูผลิตเพื่อขาย ผูนําเขาเพื่อขายหรือผูขายที่กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําการเชนวานั้น ใหพนักงานเจาหนาที่
โดยไดรับอนุมัติจากเลขาธิการมีอํานาจจับกุมผูนั้น เพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป
ตามกฎหมายในกรณีมีเหตุอันสมควร เลขาธิการอาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาดําเนินการ
รวมกับพนักงานสอบสวนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 38)
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มีการปรับปรุงกฎหมาย เมื่อพิจารณาแลวเปนประโยชนแกผูประกอบการซึ่งสามารถ
ผลิต นําเขา จําหนายเครื่องสําอางไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ไมจําเปนที่จะตองขึ้นทะเบียนกับ อย.
ก อน จึ งจะสามารถผลิ ตจํ าหน ายได แต ขณะเดี ยวกั นจะต องมี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคม
ตลอดจนผูบริโภคมากขึ้นดวย หากทําผิดกฎหมายจะมีโทษหนักขึ้น
เนื่องจากสาระของกฎหมายตางๆ ที่ผูเขียนไดบรรยายไวนั้น เปนเพียงสรุปประเด็น
หากผูเรียนสนใจขอมูลเพิ่มเติม สามารถคนควาจากกฎหมายฉบับเต็ม นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย
ที่เกี่ ยวข องกั บการคุ มครองผู บริ โภคที่ ผู เขี ยนไม ได กล าวถึ ง ในที่ นี้ เช น พระราชบั ญญั ติ
เครื่ อ งมื อแพทย พระราชบั ญญั ติ ยาเสพติ ดให โ ทษ เป นต น ผู เรี ยนที่ ส นใจสามารถอ า น
พระราชบัญญัติตางๆ จากเว็บไซตที่เกี่ยวของกับกฎหมายนี้
2. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑและบริการตามกฎหมาย
2.1 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
ในส วนนี้ ผูเขียนไดนําเสนอเรื่ องการรั บรองมาตรฐานซึ่งประกอบด วยสามหั วข อ
สําคัญคือ การรับรองระบบงานและหนวยรับรองการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ และการ
ควบคุมมาตรฐานคุณภาพบริการ ดังมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 การรับรองระบบงานและหนวยรับรอง
การรับรองระบบงาน (accreditation) คือ การยอมรับอยางเปนทางการวาหนวยรับรอง
(Certification Body) มีความสามารถในการดําเนินการใหการรับรองกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
เชน การรับรองระบบงานของหนวยรับรองระบบคุณภาพ (ISO 9001) การรับรองระบบงานของ
หนวยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) เปนตน
หนวยรับรอง (Certification Body) คือ บุคคลที่สามที่ใหบริการการตรวจประเมินและ
รับรองหรือจดทะเบียนการเปนไปตามเกณฑกําหนดของกิจกรรมตางๆ เชน หนวยรับรองระบบ
คุณภาพ หนวยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล อม หน วยตรวจ หองปฏิบัติ การ หนวยจด
ทะเบียนบุคลากรผูทรงคุณวุฒิ หลักสูตรและองคกรฝกอบรมดานการมาตรฐาน
ปจจุบัน ประเทศไทยมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานมาตรฐานสินคาและบริการอยูหลาย
หนวยงาน หนวยงานหลักๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
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1) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
หนวยงานนี้มีหนาที่ในการตรวจสอบการขอใชเครือ่ งหมายมาตรฐาน การขออนุญาตทํา และ
นําเขาซึ่งผลิตภัณฑ ตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน รวมทั้งการ
ควบคุมการใชเครื่องหมายมาตรฐาน
2) สํานั กงานมาตรฐานสิ นคาเกษตรและอาหารแห งชาติ (มกอช.) สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณหนวยงานทําหนาที่กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารของประเทศที่
สอดคลองกับมาตรฐานสากล กําหนดใหมีการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากลที่กําหนดไว
รวมทั้งมีการเจรจาแกไขปญหาทางเทคนิคเพื่อสนับสนุนการเพิ่มปริมาณและมูลคาของการ
สงออก
3) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หนวยงาน
นี้ทําหนาที่ควบคุมดูแลผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับยา วัตถุเสพติด อาหาร เครื่องสําอาง เครื่องมือ
แพทย และวัตถุอันตราย โดยมีอํานาจในการออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตผลิตหรือ
นําเขาอาหาร ดัดแปลงแกไขสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร สามารถสั่งใหงดผลิต หรืองด
นําเขาซึ่งอาหารที่ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต หรืออาหารที่มีผลการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารที่
ไมควรแกการบริโภค ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบในกรณีที่มีผลจาก
การตรวจพิสูจนวาอาหารรายใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ หรือเปนอาหารปลอม หรือเปนอาหารผิด
มาตรฐาน หรือเป นอาหารที่น าจะเป นอั นตรายต อสุ ขภาพหรืออนามัยของประชาชน หรื อ
ภาชนะบรรจุมีวัตถุที่อาจเปนอันตรายเมื่อใชบรรจุอาหาร โดยใหระบุขอความเอาไวใหชัดเจน
4) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เปนสถาบันรับรองความปลอดภัย
โดยใชการรับรองคุณภาพเปนแรงจูงใจใหสถานพยาบาลตางๆ มีการพัฒนาคุณภาพ
5) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอทําหนาที่ใหการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานสินคาตางๆ อาทิ เชน GMP HACCP ISO 14001 ISO 22000 ISO 9001 และ
OHSAS 18001 การเปนหนวยตรวจสอบมาตรฐาน Q-Mark มาตรฐานแรงงานไทย การ
ตรวจสอบตามขอปฎิบัติ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และอื่นๆ รวมไปถึงการทําหนาที่
ฝกอบรมที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสินคาดวย
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6) สํานักมาตรฐานสินคานําเขาสงออก กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยมี
หนาที่ศึกษา วิเคราะหสินคาและมาตรฐานสินคาของประเทศคูคา คูแขงขัน ตลอดจนมาตรฐาน
ระบบ พิจารณากําหนดหรือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดใหมีหรือใหใช
มาตรการดานคุณภาพและมาตรฐานสินคาในการบริหารการนําเขาและสงออกสินคาใหเกิด
ประโยชนในเชิ งพาณิ ชย กํ าหนดเปลี่ ยนแปลงและยกเลิกรายการสินคามาตรฐาน กํ าหนด
หลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีการตรวจสอบมาตรฐานสินคา สงเสริม เสนอแนะ และสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคานําเขาสงออกเพื่อประโยชนทางการคาและการตลาด
ดําเนิ นการเกี่ยวกั บการจดทะเบียนและการอนุญาตให เปนผูทํ าการค า การออกใบรั บรอง
มาตรฐานสินคา การดําเนินการดานฝกอบรม การทดสอบผูตรวจสอบมาตรฐานสินคา รวมทั้ง
เผยแพรประชาสัมพันธงานดานมาตรฐานสินคา ไกลเกลี่ย ประนีประนอม วินิจฉัยปญหา ขอ
โตแย ง และขอพิ พาทเกี่ยวกั บมาตรฐานสินค าและดําเนิ นคดี ผูฝาฝ นกฎหมาย รวมทั้ งเป น
ศูนยบริการขอมูลที่เกี่ยวของกับงานดานมาตรฐานสินคา
2.1.2 การควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ
1) การควบคุมมาตรฐานอาหาร
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีจุดมุงหมายคุมครองความปลอดภัยของ
ผูบริโภค คําวา “อาหาร” หมายถึง ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
อาหาร ไดใหความหมายของอาหารตองหามผลิต ไดแก อาหารไมบริ สุทธิ์ อาหารปลอม
อาหารผิดมาตรฐานและอาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด ดังนี้
อาหารไมบริสทุ ธิ์ ไดแก 1) อาหารที่มีสงิ่ ที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยู
ดวย 2) มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูในอัตราที่อาจเปนเหตุใหคุณภาพของอาหารนั้นลดลง
เวนแตการเจือปนที่จําเปนตอกรรมวิธีผลิต การผลิต และไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
แลว 3) อาหารที่ไดผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ 4) อาหารที่ผลิตจากสัตว
ที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได และ 5) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่นาจะเปน
อันตรายแกสุขภาพ
สวนอาหารปลอม ไดแก 1) อาหารที่ไดสับเปลี่ยนใชวัตถุอื่นแทนบางสวน หรือไมมี
คุณคาทั้งหมดหรือบางสวน และจําหนายเปนอาหารแท หรือใชชื่ออาหารแทนั้น 2) วัตถุหรือ
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อาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอยางหนึ่งอยางใดและจําหนายเปนอาหารแท 3) อาหารที่ไดผสม
หรือปรุงแตงดวยวิธีใดๆ โดยประสงคจะปกปดซอนเรนความชํารุดบกพรองหรือความดอย
คุณภาพของอาหารนั้น 4) อาหารที่มีฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงผูซื้อใหเขาใจผิดในเรื่อง
คุณภาพ ปริมาณ ประโยชน หรือลักษณะพิเศษอยางอืน่ หรือในเรื่องสถานทีแ่ ละประเทศที่ผลิต
5) อาหารที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด เชน วัตถุ
หรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหาร หรือผสมหรือปรุงแตงดวยวิธใี ดๆ โดยประสงคจะปกปดซอน
เรนความชํารุดบกพรองหรือความดอยคุณภาพของอาหารนั้นจนถึงขนาด จากผลวิเคราะห
ปรากฏวา สวนประกอบที่เปนคุณคาทางอาหารขาดหรือเกินรอยละ 30 จากเกณฑต่ําสุดหรือ
สูงสุด หรือแตกตางจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไวจนทําใหเกิดโทษหรืออันตราย
สําหรับอาหารผิดมาตรฐาน ไดแก อาหารที่ไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่
รัฐมนตรีประกาศ แตไมถึงขนาดแตกตางจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไวจนทําใหเกิดโทษ
หรืออันตราย ไดแก 1) ไมปลอดภัยในการบริโภค หรือ 2) มีสรรพคุณไมเปนที่เชื่อถือ หรือ 3)
มีคุณคาหรือคุณประโยชนตอรางกายในระดับที่ไมเหมาะสม
หลักการควบคุมอาหาร พอสรุปได ดังนี้
1. ผูตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย และผูนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนายตองมี
ใบอนุญาต โดยยกเวนไมใหใชบังคับในบางกรณีตามที่กฎหมายระบุ
2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอาํ นาจควบคุมอาหารใหถกู สุขลักษณะหรือ
ใหปราศจากอันตรายแกผูบริโภคดวยวิธีการออกคําสั่งเปนหนังสือ สั่งใหงดผลิต หรืองดนําเขา
ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบ ในกรณีที่พบวาอาหารรายใดเปนอาหาร
ไมบริสุทธิ์ หรือเปนอาหารปลอม หรือเปนอาหารผิดมาตรฐาน หรือเปนอาหารที่นาจะเป น
อันตรายตอสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที่อาจ
เปนอันตรายเมื่อใชบรรจุอาหาร โดยกําหนดใหระบุขอความตามเงื่อนไข
3. ผูรับอนุญาตผูผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะ จะตองนําอาหารนั้นมาขอ
ขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลว จึงจะผลิต
หรือนําเขาได และตองผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะใหตรงตามที่ไดขึ้นทะเบียน
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ตํารับอาหารไวใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหใชไดตลอดไป เวนแตทะเบียนตํารับ
อาหารที่ถูกสั่งเพิกถอน
ขั้นตอนที่ผูประกอบการไดเครื่องหมาย อย. ที่อยูบนฉลากผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
นั้ น ต องผ านการพิ จารณาถึ งความเหมาะสมของสถานที่ ตั้ งและอาคารผลิ ต การควบคุ ม
กระบวนการผลิต ผานการสุขาภิบาลโรงงาน การบํารุงรักษาและทําความสะอาด และบุคลากร
การผลิต ซึ่งเปนไปตามเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice:
GMP) นอกจากนี้ ยั งต องผานการพิจารณาในเรื่ องของคุ ณภาพมาตรฐานของผลิ ตภั ณฑ
ภาชนะบรรจุ และความครบถวนของการแสดงขอมูลบนฉลา ไมหลอกลวง หรือทําใหเขาใจผิด
ในอาหารนั้นสัญลักษณผลิตภัณฑ การมีภาชนะบรรจุสนิท
มี กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญญั ติ อ าหารนี้ อ ย างน อย 349 ฉบั บ
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2556) เชน การขอรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารเพื่อ
จําหนาย การขออนุญาตผลิตอาหารหรือนําเขาซึ่งอาหารเฉพาะคราว นํ้ามันถั่วลิสงเปนอาหาร
ควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวิธีผลิตและฉลากสําหรับนํ้ามันถั่วลิสง แปง
ขาวกลอง นํ้ามันปาลม นํ้ามันมะพราว นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท นํา้ แข็ง ช็อกโกแลต
มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน การแสดงฉลากของวุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ โซเดียมซัย
คลาเมต และอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต ขวดนม อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมนํ้าหนัก
ขาวเติมวิตามิน นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็ก
เล็ ก เครื่ องดื่ มเกลือแร การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรู ปที่ พร อมบริ โภคทั นทีบางชนิ ด
อาหารที่มีสารพิษตกคาง กําหนดเงื่อนไขการนําเขาอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปอนสาร
กัมมันตรังสี การใชจุลินทรียโพรไบโอติกในอาหาร วิธีการผลิตอาหารที่ใชนํ้ามันทอดซํ้า เนย
เทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม เปนตน
2) การควบคุมมาตรฐานยา
กรณี ตั ว อย า งยาตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 (พ.ศ. 2524)ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 บัญญัติใหผูรับอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 และผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ตองจัดใหมี
ฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 หรือคําเตือนหรือขอควรระวังการใชที่
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ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ผลิต นําเขาหรือสงออก โดยใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ฉลากของยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ผลิต นําเขา หรือสงออกตองมีขอความวา
“ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3” และ “คําเตือน อาจเสพติดและใหโทษไมควรใชติดตอกันเกิน
7 วัน” ขอความดังกลาวตองใชสีที่เห็นไดชัด และมีสีแตกตางกับตัวอักษรอื่น โดยปกติใหใช
อักษรสีแดง และอยางนอยตองมีรายการดังนี้
(1) ชื่อยา
(2) ปริมาณบรรจุของยาสําเร็จรูป
(3) ชื่อและปริมาณของยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และของตัวยาอื่นอัน
เปนสวนประกอบที่สําคัญของตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 นั้น
(4) เลขที่หรือรหัสแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะห
(5) เลขที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่
พนักงานเจาหนาที่ออกให
(6) ชื่อผูผลิตและที่ตั้งของสถานที่ผลิต
(7) ถาวัตถุสวนประกอบใดๆในตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 นั้น มี
การสิ้นอายุการใช ใหระบุเดือน ป ที่สิ้นอายุการใช
นอกจากนี้ตามกฎกระทรวงยังกําหนดใหแสดงฉลากไวที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา
เสพติดใหโทษแลว ตองมีเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษ คําเตือน และขอควรระวังดวย
3) การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมควบคุมโรค ผูผลิต
หรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบมีหนาที่จะตองแจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ ซึ่ง
ผู ผลิ ต หรื อผู นําเข าผลิ ตภั ณฑ ยาสู บที่ ฝ าฝ นจะมี โทษจํ าคุ ก หรื อปรั บหรื อทั้ งจํ าทั้ งปรั บ
นอกจากนี้ยังผิด พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมสรรพสามิต หากลักลอบนําเขา
มาจําหนายมีโทษตามมาตรา 46 คือ มีโทษปรับ 15 เทาของคาแสตมปยาสูบที่ตองเปด
การระบุสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบตามมาตรฐานที่กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540)
ไดแก
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ขอ 1 สวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการที่จะขาย
ตองเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
(1) ยาเสน กระดาษหรือใบยาที่ใชมวนและวัสดุกนกรอง(Filter) ตองไมมีเชื้อรา
(2) ยาเสนหรือใบยาตองไมมีสาร ดีดีที (DichloroDiphenylTrichloroethane) และ
อนุพันธของ ดีดีที เจือปน หรือมีเจือปนไดไมเกินสิบสวนในหนึ่งลานสวน
(3) สารที่ ใช ในการปรุ งแตง (Additives) ต องไม มีสารในปริ มาณที่ อาจเป น
อันตรายตอสุขภาพ
ขอ 2 ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการแตละ
ตราต องแจ งรายการส วนประกอบ เช น (1) สารที่ เกิ ดจากการเผาไหม ของส วนประกอบ
(Emission products) ของบุหรี่ซิกาแรตตอหนึ่งมวน (2) สวนประกอบที่เปนสารที่ใชในการปรุง
แตง (Additives) ตอบุหรี่หนึ่งมวน
ในกรณี ผลิ ตภั ณฑ ยาสูบประเภทบุ หรี่ ซิกาแรตหรื อบุหรี่ซิการตราใดมีหลาย
ขนาด หรือหลายชนิดหรือหลายประเภท การแจงรายการสวนประกอบตาม (1) และ (2) ใหแจง
โดยแยกตามขนาด ชนิดหรือประเภทของบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ แลวแตกรณี
ขอ 3 ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการตอง
แจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบตามขอ 2 กอนนําผลิตภัณฑยาสูบออกจากแหลง
ผลิตหรือกอนนําเขามาในประเทศ และตองแจงรายการสวนประกอบดังกลาวทุก 3 ปและถามี
การเปลี่ยนแปลงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑ ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่
ซิการจากที่ไดแจงไวแลว ใหผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบแจงรายการสวนประกอบที่
เปลี่ยนแปลงลวงหนา ไมนอยกวา 30 วัน
ขอ 4 การแจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต หรือ
บุหรี่ซิการตามขอ 2 และขอ 3 ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถาบันควบคุมการ
บริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข
เนื่องจากมีปญหาในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ จึงมีความจําเปนตองแกไข ยกราง
กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยนํา พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และ
พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มารวมอยูในกฎหมายฉบับเดียวกันและ
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กําหนดคํานิยาม “ผลิตภัณฑยาสูบ” ใหรวมถึงผลิตภัณฑยาสูบใหม ๆ อาทิ บุหรี่ไฟฟาบารากุ
(Baraku) เปนตน
4) การควบคุมเครื่องมือแพทย
พระราชบัญญัติเครือ่ งมือแพทย พ.ศ. 2551 ไดใหความหมายคําวา “เครื่องมือแพทย”
หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณทางการแพทยตางๆ ดังนี้
(1) เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล วัตถุที่ใชใสเขาไปในรางกายมนุษยหรือสัตว
น้ํายาที่ใชตรวจในหองปฏิ บัติการ ผลิตภัณฑ ซอฟตแวร หรือวัตถุอื่นใด ที่ผูผลิ ตมุงหมาย
เฉพาะสําหรับใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ไมวาจะใชโดยลําพัง ใชรวมกัน หรือใชประกอบ
กับสิ่งอื่นใด
(ก) ประกอบโรคศิ ลปะ ประกอบวิ ชาชี พเวชกรรม ประกอบวิ ชาชี พการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ประกอบวิ ชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ประกอบวิ ชาชีพกายภาพบํ าบั ด และประกอบวิชาชี พการสั ตวแพทย หรือประกอบวิชาชี พ
ทางการแพทยและสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(ข) วินิจฉัย ปองกัน ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษยหรือ
สัตว
(ค) วินิจฉัย ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษยหรือ
สัตว
(ง) ตรวจสอบ ทดแทน แกไข ดัดแปลง พยุง ค้ํา หรือจุนดานกายวิภาคหรือ
กระบวนการทางสรีระของรางกายมนุษยหรือสัตว
(จ) ประคับประคองหรือชวยชีวิตมนุษยหรือสัตว
(ฉ) คุมกําเนิด หรือชวยการเจริญพันธุของมนุษยหรือสัตว
(ช) ชวยเหลือหรือชวยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษยหรือ
สัตว
(ซ) ให ข อมูลจากการตรวจสิ่ งสงตรวจจากร างกายมนุ ษย หรื อสั ตว เพื่ อ
วัตถุประสงคทางการแพทยหรือการวินิจฉัย
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(ฌ) ทําลายหรือฆาเชื้อสําหรับเครื่องมือแพทย
(2) อุปกรณ หรือสวนประกอบของเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล ผลิตภัณฑ หรือ
วัตถุตาม (1)
(3) เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล ผลิตภัณฑ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดวาเป นเครื่ องมือแพทย ผลสัมฤทธิ์ตามความมุงหมายของสิ่งที่กลาวถึงตาม (1) ซึ่ ง
เกิดขึ้นในรางกายมนุษยหรือสัตวตองไมเกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุมกัน
หรือปฏิกิริยาเผาผลาญใหเกิดพลังงานเปนหลัก
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 ไดเพิ่มอํานาจใหรัฐมนตรีออกคําสั่ง โดย
ใหเจาหนาที่สามารถบังคับใชกฎหมายโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย ไดแก
- การอนุญาตและกําหนดชนิดและการจําหนายเครื่องมือแพทย
- มาตรฐานของเครือ่ งมือแพทยแนวทางปฏิบัติที่ดี (good practice)ของทั้งผูผลิต
ผูนําเขา และผูขาย
- เครื่องมือแพทยที่ตองมีการประเมินเทคโนโลยีโดยผูชํานาญการเฉพาะดาน
- เครื่องมือแพทยที่ตองขายตามใบสั่งของผูประกอบวิชาชีพ
- เครื่องมือแพทยที่ตองขายเฉพาะแกสถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพ
- การกําหนดเครื่องมือแพทยที่หามขายตรง
- การกําหนดมาตรฐานการขนสง การเก็บรักษา การทําลายเครื่องมือแพทย
- หลักเกณฑและวิธีการในการบริจาคและรับบริจาค
2.2. การควบคุมมาตรฐานคุณภาพบริการ
1) การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) มีตนกําเนิดในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเมื่อ 70 ปกอน เปาหมายในชวงแรกเปนไปเพื่อเลือกสรรโรงพยาบาลสําหรับการ
ฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง และตอมาถูกนํามาใชสําหรั บเปนเงื่อนไขในการจายเงินสําหรั บ
ระบบหลักประกันสุขภาพ มีการขยายตัวของระบบHA ในประเทศที่พัฒนาแลวอยางกวางขวาง
เช น แคนาดา ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด อังกฤษ สวี เดน โดยองคการอนามั ยโลกได ให การ
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สนั บสนุ นเพื่ อ กระตุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของระบบบริ การสุ ข ภาพทั้ งในระดั บ
โรงพยาบาล และในภาพรวม ประเทศไทยนํา HA เขามาในลักษณะของการศึกษาวิจัยตั้งแตป
พ.ศ. 2538 มีการจัดทํามาตรฐานโรงพยาบาลทดลองนําไปปฏิบัติ เรียนรูกระบวนการ เยี่ยม
สํารวจ และพรอมที่จะขยายตัวใหโรงพยาบาลที่สนใจเขารวมไดตั้งแตปพ.ศ. 2543 เปนตนไป
การรับรองของ HA มีเปาหมายที่จะกระตุนใหเกิดการพัฒนาตนเองขึ้นในโรงพยาบาล
ดวยการยืนยั น ความสําเร็จของการพัฒนาใหขอมูลที่จะเปนประโยชนในการตัดสินใจของ
ผูบริโภคและผูจายเงินที่สําคัญที่สุดคือการยกระดับของคุณภาพบริการสุขภาพในภาพรวม
ความคลายคลึงกันระหวาง ISO 9000 กับ HA มีอยู 2 สวน คือ กระบวนการ และ
เนื้อหา กระบวนการที่เหมือนกันคือ การมีมาตรฐานหรือขอกําหนดการที่องคกรจะตองจัดทํา
ระบบคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการที่มีองคกรภายนอกเขาไปประเมินหรือเยี่ยมสํารวจและ
การใหใบรับรอง เนื้อหาที่เหมือนกันคือจุดมุงหมายที่ตอ งการสรางระบบคุณภาพเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาอยางไรก็ตาม มีความแตกตางกันอยู 2 ประการ ประการแรกคือระดับ
คุณภาพที่มุงหวัง ISO 9000 เนนที่การสรางพื้นฐานของคุณภาพและรักษาความสม่ําเสมอของ
คุณภาพ สวน HA เนนการพัฒนาอยางตอเนื่องเพิ่มเติมจากการรักษาความสม่ําเสมอของ
คุณภาพ ประการที่สองคือความเฉพาะเจาะจง ISO 9000 ใชไดกับกิจการทุกประเภทสวน HA
มีความเฉพาะเจาะจงกับโรงพยาบาล
สําหรับการประเมินโรงพยาบาลตองผานเกณฑการรับรอง ดังนี้
1. ผานการรับรองมาตรฐาน QA (ประเมินภายนอก) หมายถึง โรงพยาบาลผานการ
ประเมินและไดรับการรับรองคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐานบริการทางการพยาบาล
และผดุงครรภ โดยสภาการพยาบาลการประเมินภายใน หมายถึง งานบริการพยาบาลของ
โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมินตนเองและประเมิ นโดยกรรมการประเมินภายในระดั บ
จังหวัดตามมาตรฐานบริการพยาบาล (QA) ของสํานักการพยาบาล ฉบับปรับปรุงป 2556
2. หองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข หมายถึง หองปฏิบัติการชันสูตรในโรงพยาบาล
ระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการฯ หมายถึง หองปฏิบัติการฯ มีการดําเนินงานระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย 2551 ใชเปนเกณฑการประเมินตนเอง ตั้งแตขั้นที่ 1- 3
โดยใชระดับคะแนนเปนเกณฑการวัด
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การประเมินหองปฏิบัติการจากผูประเมินภายนอกเมื่อผานเกณฑระดับ 3 และผาน
การประเมินรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย (ISO) คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการพัฒนา
คุณภาพ หมายถึง คาเฉลี่ยคะแนนถวงน้ําหนักของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA / QA/
LA โดยการเยี่ยมสํารวจอยางเขมขนกอนเขาสูกระบวนการรับรองเพื่อรับรองโรงพยาบาล
2) มาตรฐานและเกณฑประเมินคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ
กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไดกําหนด
มาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ โดยอาศัยเนื้อหาแนวทางการ
สรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา มาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพหนวยบริการปฐม
ภูมินี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ใหหนวยบริการปฐมภูมิไดเห็นประเด็นสําคัญของการจัดบริการปฐม
ภูมิและสามารถจัดลําดับความสําคัญของบริการหรือกิจกรรมที่จะตองจัดใหขึ้น โดยมีความ
ยืดหยุ นในการปฏิบัติที่ สอดคล องกับสภาพป ญหาและทรัพยากรที่ มีอยู 2) เพื่อให หน วย
คูสัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (contracting unit for primary care: CUP) ใชเปนแนวทางใน
การประเมินและพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิในความดูแล 3) เพื่อใหผูรับผิดชอบ
กํากับดูแลคุณภาพบริการปฐมภูมิในระดับจังหวัด ใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล และกระตุน
สงเสริมการพัฒนา
3) มาตรฐานการบริการอื่นๆ
ประเทศไทยมีความตกลงดานการคาบริการระหวางประเทศ สองฉบับแรกในป พ.ศ.
2538 คือ ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services:
GATS) ภายใตกรอบองคการการคาโลก (WTO) และความตกลงการคาบริการ ของอาเซียน
(ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามใน
ปลายป พ.ศ. 2538 และนับตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา (กรมเจรจาการคาระหวางประทศ
กระทรวงพาณิชย 2554)ความตกลงดานการคาบริการระหวางประเทศนี้ ทําใหประเทศไทยตอง
ตื่นตัวและกําหนดใหมีกฎระเบียบรองรับหรือเขามากําหนดมาตรฐานดานบริการสุขภาพ
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นวดแผนไทย
การจัดทํามาตรฐานงานบริการดานการนวดไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
แบงออกเปน 2 ระดับ คือมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลและมาตรฐานในระดับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล
สําหรับการประเมินคุณภาพมีการจัดทํามาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทยใน
สถานบริ การสาธารณสุ ขของรั ฐ เพื่ อใชเปนแนวทางในการประเมินมาตรฐานฯ และมีการ
ปรับปรุงมาตรฐานฯ ในป พ.ศ. 2551 และ 2555 ในการใหบริการนวด มีมาตรฐานดังนี้
1. ดานสถานที่
เครื่ องมื อ เครื่ องใช และสิ่ งแวดล อม ขนาดห องนวด ที่ พักคอยรั บผู รั บบริ การมี
เพียงพอตามจํานวนผูรับบริการ
2. ดานบุคลากร
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการมีมาตรฐานดาน1) แพทยแผนไทย2) ผูผานการ
อบรมหลักสูตรการรักษาทางดานการแพทยแผนไทยสําหรับเจาหนาที่ สถานีอนามัยผูชวย
แพทย แผนไทยและ 3) ด า นการปฏิ บั ติ งาน มี การกํ า หนดขอบเขต บทบาทหน า ที่ ข อง
ผู ปฏิ บัติ งานแพทย แผนไทยที่ ชัดเจน มี การกํ าหนดขั้ นตอนและวิ ธี การปฏิ บัติ มาตรฐาน
(Standard Operating Procedure : SOP) ที่ชัดเจน
3. ดานการจัดบริการ
การจั ด บริ การผู ป ว ยนอกมี ร ะบบการตรวจ วิ นิจฉั ย สั่ งการรั กษาโดยผู ที่ ได รั บ
มอบหมายใหประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยหรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
มีมาตรฐานในการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคระบบ
รายงาน และการทํางานเชิ งรุกในชุมชนมีการดู แลสุขภาพอนามัยของกลุมเปาหมายพิเศษ
ไดแกผูปวยอัมพฤกษ อัมพาต ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุดวยการนวดไทยหรืออื่นๆเปนตน
สปาเพื่อสุขภาพ
สปา คือ การบําบั ดดวยน้ําภายใตการดูแลของนักบํ าบัด แพทย หรือผู เชี่ยวชาญ
รวมถึ งเป นสถานที่ พั กผ อ นเพื่ อให ได มาซึ่ งสุ ขภาพองค รวมที่ ดี จากประกาศกระทรวง
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สาธารณสุข เรื่อง กําหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยฯ ไดแบงสถานประกอบการ
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1. กิจการสปาเพื่อสุขภาพ คือ การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและเสริมสรางสุขภาพ
โดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวย การนวดเพื่อสุขภาพและการใชน้ําเพื่อสุขภาพโดยอาจมี
บริการเสริมประกอบดวย เชน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบําบัด
และการควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
2. กิ จการนวดเพื่ อสุ ขภาพ คื อ การนวดเพื่ อผ อนคลายกล ามเนื้อ ความเมื่ อยล า
ความเครียด โดยวิธีการตามศาสตรและศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ตองไมมีสถานที่
อาบน้ําโดยมีผูใหบริการ
3. กิจการนวดเพื่อเสริมสวย คือ การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ เชน ราน
เสริมสวยหรือแตงผม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสวยงามโดยวิธีการตามศิลปะการนวดเพื่อ
เสริมสวย ทั้งนี้ตองไมมีสถานที่อาบน้ําโดยมีผูใหบริการ
การที่กระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎระเบียบตางๆ สําหรับธุรกิจสปา รวมถึงการจด
ทะเบี ยนสถานที่ ให บริ การทุ กเเห ง การออกใบรั บรองพนั กงาน และการให ยื่ นขอรั บรอง
มาตรฐาน ทําใหผูประกอบการสปาไทยมีความตื่นตัวในการแขงขันเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการของตนจนสามารถเลื่อนขั้นขึ้นเทียบเทามาตรฐานสากล
องคประกอบมาตรฐานคุณภาพที่กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดไวมี 5 องคประกอบ
ไดแก
1) มาตรฐานสถานที่ หมายถึง ข อกําหนดมาตรฐานที่ เกี่ยวข องกับที่ ตั้งโครงสราง
พื้นฐานอาคาร แสงสวาง ความปลอดภัยในดานสุขลักษณะและสุขภิบาล
2) มาตรฐานผูดําเนินการสปา หมายถึง การกําหนดใหมีผูดําเนินการ(spa manager)
ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบดําเนินการสปา ซึ่งผานการประเมินความรู ความสามารถจาก
กระทรวงสาธารณสุข
3) มาตรฐานผูใหบริการ หมายถึง การกําหนดใหมีผูใหบริการ (therapist) ที่มีความรู
สามารถใหบริการไดในบริการที่กําหนด โดยจะตองมีหลักฐานผานการอบรม
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4) มาตรฐานการบริการ หมายถึง ตองมีการบริการที่สงเสริมสุขภาพ หามมิใหการ
บริการเครื่องดืม่ ทีม่ ีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิดแกพนักงานผูใหบริการหรือผูรับบริการ
เปนเขตปลอดบุหรี่ การจัดใหมีการนําเสนอรายการและอัตราคาบริการใหทราบกอนรับบริการ
5) มาตรฐานความปลอดภัย หมายถึง การจัดระบบปฐมพยาบาล ระบบฉุกเฉินสําหรับ
บริการอบความรอน อบไอน้ําและอางน้ําวน ระบบควบคุมการติดเชื้อ และระบบอื่นๆเพื่อสราง
ความปลอดภัยใหแกผูมารับบริการ
สําหรับกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ยังไดยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการ ใหมีคุณภาพที่สูงขึ้นจากเดิม เพื่อมุงหวังใหเกิดการพัฒนาดานบริการ สามารถ
เขาสูการแขงขันในระดับสากล(สํานักสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
www.thaispa.go.th)
4) มาตรฐานของสถานพยาบาลที่ดําเนินการโดยเอกชน
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มีเจตนารมณในการคุมครองผูบริโภคที่มา
รับบริ การในสถานพยาบาลอย างชั ดเจน โดยกําหนดมาตรการที่ ใชควบคุ มทั้งด านสถานที่
บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช การบริการ การประกอบกิจการ การดําเนินการ การโฆษณา และ
การเปรียบเทียบคดี การควบคุมกํากับกฎหมายไดกําหนดมาตรการ ดังนี้
ก. การกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานพยาบาล
กฎหมายไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานพยาบาลทําหนาที่หลักคือเปนที่
ปรึ ก ษาของรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข และผู อ นุ ญ าตตามมาตรา 7 แห ง
พระราชบั ญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 คณะกรรมการฯ นี้ทํ าหนาที่ ให คําปรึ กษา ให
ความเห็นและใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีหรือผูอนุญาตในเรื่องดังนี้
(1) การออกกฎกระทรวง หรือประกาศ
(2) การอนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จ การสถานพยาบาล การดํ า เนิ น การ
สถานพยาบาล การปดสถานพยาบาล หรือการเพิกถอนใบอนุญาต
(3) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล
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(4) การควบคุมการหรือการพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการ
สถานพยาบาล
(5) เรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือผูอนุญาตมอบหมาย
ข. การกํ า หนดให มี การขออนุ ญาตประกอบกิ จ การสถานพยาบาลและ
ดําเนินการสถานพยาบาล
นอกจากนี้ ก ฎหมายยั ง กํ า หนดการประกอบกิ จ การและการดํ า เนิ น การ
สถานพยาบาลตองขออนุญาตประกอบกิจการ คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตตองมีดังนี้
(1) เปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ
การผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือวิชาชีพทันตกรรม ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) ไมเปนผูดําเนินการอยูกอนแลวสองแหง แตในกรณีที่เปนผูดําเนินการ
ประเภทที่รับผูป วยไวคางคืนอยูแลวแหงหนึ่ง จะอนุ ญาตให เปนผูดํ าเนินการประเภทที่รั บ
ผูปวยไวคางคืนอีกแหงหนึ่งไมได
(3) เปนผูที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลไดโดยใกลชิด
ค. การกํ าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให บริการของ
สถานพยาบาล
ในการควบคุ มสถานพยาบาลประเภทที่ ไม รั บผู ป ว ยไว ค า งคื นหรื อ คลิ นิ ก
นอกจากกฎหมายไดกําหนดใหมีการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและดําเนินการ
สถานพยาบาลแลว ยังไดกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของ
สถานพยาบาลไวตามกฎกระทรวงวาดวยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการ
ของสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 กลาวคือ
ขอ 1 ลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล มี
ดังนี้
(1) คลินิกเวชกรรม
(2) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
(3) คลินิกทันตกรรม
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(4) คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง
(5) คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ
(6) คลินิกกายภาพบําบัด
(7) คลินิกเทคนิคการแพทย
(8) คลินิกการแพทยแผนไทย
(9) คลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต
(10) สหคลินิก เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการตาม (1) ถึง (9) ตั้งแตสอง
ลักษณะขึ้นไป และดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชี พ วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งที่ใหบริการใน
สถานพยาบาลนั้น
ลักษณะของสถานพยาบาลแตละลักษณะขางตนตั้งแต (1) ถึง (10) อาจจัดใหมี
บริการการประกอบโรคศิลปะอื่นรวมดวยก็ได
ขอ 2 สถานพยาบาลตามขอ 1 ตองมีลักษณะโดยทั่วไป ดังนี้
(1) ตั้งอยูในทําเลที่สะดวก ปลอดภัย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
(2) ในกรณีใชพื้นที่ ประกอบกิจการสถานพยาบาลในอาคารเดี ยวกับการ
ประกอบกิจการอืน่ ตองแบงสถานที่ใหชัดเจน และกิจการอื่นนั้นตองไมกระทบกระเทือนตอการ
ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลนั้น รวมทั้งสามารถเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินไดสะดวก
(3) กรณีที่มีการใหบริการของสถานพยาบาลหลายลักษณะหรือหลายสาขา
รวมอยูในอาคารเดียวกัน จะตองมีการแบงสัดสวนใหชัดเจน และแตละสัดสวนตองมีพื้นที่และ
ลักษณะตามมาตรฐานของการใหบริการนั้น
(4) พื้นที่การประกอบกิจการสถานพยาบาลจะตองไมตั้งอยูในพื้นที่เดียวกับ
สถานที่ขายยาตามกฎหมายวาดวยยา และตองไมตั้งอยูในพื้นที่เดียวกับการประกอบอาชีพอื่น
ง. การกําหนดเกี่ยวกับหนาที่ของผูรับอนุญาตและผูดําเนินการ
ผูรับอนุญาตใหประกอบกิ จการสถานพยาบาลเปนผูรับผิ ดชอบในการบริหาร
กิจการทั่ วไปของสถานพยาบาลในเรื่ องตาง ๆ ที่ ไม ใชบริการทางการแพทย กฎหมายได
กําหนดหนาที่ของผูรับอนุญาตไวหลายประการ ทั้งที่เปนหนาที่เฉพาะตัว และหนาที่รวมกับ
ผูดําเนินการ โดยสรุปเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ คือ การตออายุใบอนุญาตการแสดงรายละเอียด
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เกี่ยวกับการประกอบการ เชน ชื่อสถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพและอัตราคาบริการและ
สิทธิผูปวย การดูแลใหมีการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามที่ไดแจงไวในการขอรับ
ใบอนุ ญาต เป นไปตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิ ลปะ และมี จํานวนตามเกณฑ ที่
กําหนด ควบคุมและดูแลใหมีการรับผูปวยไวคางคืนตามจํานวนเตียงที่กําหนดในใบอนุญาต
รวมถึงความสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย และมีลักษณะเหมาะสม และมีการจัดบริการตาม
มาตรฐานการบริการที่รัฐมนตรีประกาศ
3. การควบคุมการโฆษณา
การโฆษณาสามารถสงผลทางบวกและลบตอสังคม เพราะทําไดรวดเร็วและแพรหลาย
ในวงกวาง ในสวนผลกระทบ ก็สามารถมีผลกระทบไดอยางกวางขวางทั้งในระดับบุคคลและใน
ระดับสังคมรัฐบาลโดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ถือวาเปนองคกรหลักที่ทํา
หนาที่ ตรวจสอบและควบคุมการโฆษณา และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอง
ประกอบโรคศิลปะ และหรือกรมควบคุมโรคเปนหนวยงานเฉพาะในการตรวจสอบ กํากับดูแล
การโฆษณาสินคาและบริการที่มีผลตอสุขภาพสาธารณะ
ในสวนนี้ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอการควบคุมการโฆษณา ซึ่งไดแก การควบคุมการ
โฆษณาอาหารยาสถานพยาบาลยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท
เปนตน
3.1 การควบคุมการโฆษณาอาหาร
กฎหมายหามไมใหโฆษณาเท็จหรือหลอกลวงใหผูบริโภคเกิดความหลงเชื่อโดยไม
จริ งในคุ ณ ประโยชน คุ ณภาพ หรื อ สรรพคุ ณของอาหาร ทั้ งนี้ ผู ที่ ป ระสงค จะโฆษณา
คุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉาย
ภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพอื่น หรือดวยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชนในทาง
การคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตร หรือขอความที่จะโฆษณาดังกลาวนั้นใหผูอนุญาตตรวจ
พิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได
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3.2 การควบคุมการโฆษณายา
หลักเกณฑการโฆษณาขายยามีสาระสําคัญดังนี้ คือ ไมเปนการโออวดสรรพคุณยา
หรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกินความจริงไมทําให
เขาใจผิดวามีวัตถุใดเปนตัวยาหรือเปนสวนประกอบของยา หรือมีแตตางจากที่ทําใหเขาใจ ไม
ทําใหเขาใจวาเปนยาประเภททําใหแทงลูกหรือยาขับระดูอยางแรงหรือเปนยาบํารุงกามหรือยา
คุมกําเนิ ด ไม แสดงสรรพคุ ณยาอันตรายหรื อยาควบคุ มพิ เศษไม มีการรับรองหรื อยกย อง
สรรพคุณยาโดยบุคคลอื่นไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรค
หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศ
การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉาย
ภาพหรือภาพยนตร หรือทางสิ่งพิมพจะตองไดรับอนุมัติขอความ เสียง หรือภาพที่ใชในการ
โฆษณาจากผูอนุญาต และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนด
การโฆษณาขายยาจะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด และการโฆษณาขาย
ยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพหรือภาพยนตร หรือ
ทางสิ่งพิมพจะตอง (1) ไดรับอนุมัติขอความ เสียง หรือภาพที่ใชในการโฆษณาจากผูอนุญาต
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนด และหามมิใหโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ หรือโดย
การรองรําทําเพลง หรือแสดงความทุกขทรมานของผูปวยหามมิใหโฆษณาขายยาโดยวิธีแถม
พกหรือออกสลากรางวัล รวมทั้งหามโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัลดวย
3.3 การโฆษณาสถานพยาบาล
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณา
สถานพยาบาล โดยถื อหลักการวาไมไดห ามการโฆษณาในลั กษณะเด็ดขาด แต หามการ
โฆษณาโดยใชขอความอันเปนเท็จหรือโออวดเกินความจริง หรือนาจะกอใหเกิดความเขาใจผิด
ในสาระสํ าคั ญของการประกอบกิ จการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บที่ 11 ได
กําหนดกรอบของการโฆษณาสถานพยาบาลไว มีสาระสําคัญดังนี้
1) กําหนดเกี่ยวกับการใหทําการโฆษณาสถานพยาบาล คือ การโฆษณาชื่อและ
ที่ตั้ง คุณวุฒิ หรือความสามารถของผูป ระกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ
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นั้ นๆ บริ การที่ มี ในสถานพยาบาล วั นเวลาที่ ให บ ริ การตามที่ ไ ด รั บอนุ ญาต อั ต ราค า
รักษาพยาบาล หรือคาบริการ มีการแจงรายละเอียดและเงื่อนไขใหผูรับบริการทราบลวงหนา
กอนใหบริการ
การเผยแพรความรูทางวิชาการทางการแพทยและเผยแพรผลงานวิจัย ใหระบุคํา
เตื อนไว ว า มี ความเสี่ ยงของการไม ได ผล หรื อ อาจเกิ ดอั นตรายหรื อเกิ ด ผลข างเคี ยงกั บ
ผูใชบริการ โดยที่ขนาดของตัวอักษรตองเทากับตัวอักษรที่โฆษณาและความเร็วของเสียงตอง
ไมเร็วไปกวาเสียงปกติ
การโฆษณาแจงขาวสาร เชน แจงการทําลายเวชระเบียน แจงการยายสถานที่
แจงเกี่ยวกับกิจกรรมในวั นสําคัญตาง ๆ ใหกระทํ าได โดยเฉพาะกิจกรรมและวันเวลาที่จัด
กิจกรรมนั้น
2) กําหนดหามโฆษณาสถานพยาบาล ดังจะยกมาประกอบคําอธิบาย ดังนี้
- หามใชขอความอันเปนเท็จ ไมมีมูลความจริงทั้งหมด หรือเพียงบางสวน
หรือมีลักษณะเปนการหลอกลวงหรือปกปดความจริง หรือทําใหเขาใจผิดวาเปนจริง การใช
ขอความที่ทําใหบุคคลทัว่ ไปเขาใจวาในสถานพยาบาลมีผูประกอบวิชาชีพ (บุคลากร) เครื่องมือ
เครื่องใช และอุปกรณทางการแพทย แตขอเท็จจริงกลับไมมีใหบริการในสถานพยาบาล
- หามใชสถาบั น หนวยงาน องคกร หรือบุ คคลที่มิไดผานการรับรองจาก
หนวยงานของรัฐเพื่อรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลของตนเวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
- หามโฆษณาแจงบริการโรคที่ไมมีอยูในสาขาที่ผูประกอบวิชาชีพมีหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตร
- ห ามอ างอิ งรายงานวิ ชาการ ผลงานวิ จัย สถิ ติ หรื อยื นยั นหรื อรั บรอง
ขอเท็ จจริ งอันใดอั นหนึ่ งในการโฆษณา เพื่ อแสดงหรื อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการ
ใหบริการหรือการรักษาพยาบาลโดยขอมูลที่อางอิงนั้นมิใชขอมูลขาวสารของทางราชการ เวน
แตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
- หามใชขอความหรือรูปภาพโออวดเกินจริงหรือขอความที่กลาวอางหรือบง
บอกวาของตนดีกวาเหนือกวาดีที่ สุดรายแรกแหงแรกรับรองผล 100 เปอรเซ็นตหรือการ
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เปรียบเทียบหรือการใชขอความอื่นใดที่มีความหมายในทํานองเดียวกันมาใชประกอบขอความ
โฆษณา
- หามใชภาพหรือเสียงที่ไมเหมาะสมสรางความหวาดกลัว หรือมีลักษณะ
เปนการสอไปในทางลามกอนาจาร หรือมีลักษณะเปนการกระตุน หรือยั่วยุทางกามารมณ
- หามโฆษณาที่มีลักษณะใหราย เสี ยดสีหรือทับถมสถานพยาบาลหรือผู
ประกอบวิชาชีพอื่น หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- หามโฆษณาที่รวมอยู กับขอความถวายพระพรหรือขอความอยางอื่นที่
อางอิงเกี่ยวกับพระมหากษัตริยพระราชินีรัชทายาทหรือผูสําเร็จราชการแทนพระองคเวนแต
ชื่อของสถานพยาบาลหรือผูประพันธบทความดังกลาว
- หามโฆษณาการใหบริการ “ฟรี” โดยไมเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นเวน
แตจะไดรับความเห็นชอบจากผูอนุญาต ทั้งนี้จะตองกําหนด วันเวลาและสถานที่ใหบริการและ
จะตองแสดงรายละเอียดวาจะใหบริการฟรีในเรื่องใดใหชัดเจน
3.4 การควบคุมการโฆษณายาสูบและผลิตภัณฑยาสูบ
ในความหมายของการโฆษณาตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบหมายถึง การ
กระทําไมว าโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชน เห็นไดยิน หรือทราบขอความเพื่อประโยชนในทาง
การคาสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ ควบคุ มยาสูบ พ.ศ. 2535นี้คือการห ามสงเสริมการ
โฆษณาการจําหนายทุกรูปแบบการปองกันเยาวชนและคนทัว่ ไปจากการเริ่มทดลองสูบ แมการ
โฆษณาเพื่อประโยชนในทางการคาก็มีขอ หามเชนกัน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
แสดงฉลากและขอความในฉลากของบุหรี่ซิกาแรตของกระทรวงสาธารณสุขไดแก
1) หามจําหนายสินคาหรือใหบริการโดยมีการแจกแถมใหผลิตภัณฑยาสูบ
หรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑยาสูบแลวแตกรณี
2) หามจําหนายผลิตภัณฑยาสูบโดยแจกแถมใหหรือแลกเปลี่ยนกับสินคา
อื่นหรือการใหบริการอยางอื่นประกอบ
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3) หามใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขันการแสดงการใหบริการ
หรื อ สิ ท ธิ ประโยชน อื่ น ใดเป น การตอบแทนแก ผู ซื้ อผลิ ตภั ณฑ ยาสู บหรื อแก ผู นําหี บห อ
ผลิตภัณฑยาสูบมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
4) หามแจกจายผลิตภัณฑ ยาสูบในลั กษณะเป นตัวอยางของผลิ ตภัณฑ
ยาสูบหรือเพื่อใหผลิตภัณฑยาสูบแพรหลาย หรือจูงใจสาธารณชนใหเสพผลิตภัณฑยาสูบนั้น
5) ห า มโฆษณาผลิ ตภั ณฑ ยาสู บหรื อ แสดงชื่ อ หรื อเครื่ องหมายของ
ผลิตภัณฑ ยาสู บในสิ่งพิ มพทางวิทยุ กระจายเสียงวิทยุโทรทั ศน หรือสิ่งอื่ นใดที่ใช เปนการ
โฆษณาได หรื อใช ชื่ อหรื อเครื่ องหมายของผลิ ตภั ณฑ ยาสู บในการแสดงการแข งขั นการ
ใหบริการ หรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดที่มีวัตถุประสงคใหสาธารณชนเขาใจวาเปนชื่อหรือ
เครื่ อ งหมายของผลิ ต ภั ณฑ ย าสู บ แต ทั้ งนี้ มิ ได บั งคั บกั บการถ า ยทอดสดรายการจาก
ตางประเทศทางวิทยุ โทรทั ศนและการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบในสิ่งพิมพซึ่งจัดพิมพนอก
ประเทศโดยมิไดมีวัตถุประสงคใหนําเขามาจําหนายจายแจกในประเทศโดยเฉพาะ
6) หามโฆษณาสินคาที่ ใชชื่อหรื อเครื่องหมายของผลิตภั ณฑยาสูบเป น
เครื่องหมายของสินคานั้นในลักษณะที่อาจทําใหเขาใจไดวาหมายถึงผลิตภัณฑยาสูบ
7)หามผลิตนําเขาเพื่อจําหนายหรือเพื่อจายแจกเปนการทั่วไปหรือโฆษณา
สินคาอื่นใดที่มีรูปลักษณะทําใหเขาใจไดวาเปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกา
แรตหรือบุหรี่ซิการ
8) การแสดงผลิตภั ณฑ ยาสู บอั นสอใหเห็ นว ามี เจตนาที่ จะโฆษณาเพื่ อ
ประโยชนในทางการคา หรือมุงเนนที่จะใชจุดขายเปนสถานทีโ่ ฆษณาผลิตภัณฑยาสูบประกอบ
อยูดวย เชน การแสดงผลิตภัณฑไวในตําแหนงที่คนทั่วไปสามารถมองเห็นไดงาย โดยการ
นําซองผลิตภัณฑยาสูบมาตั้ง หรือวางเรียงใหเห็นเปนที่สะดุดตาเปนพิเศษ หรือมีขอเท็จจริง
วาผูผลิตผลิตภัณฑยาสูบ ใหผลประโยชนตอบแทนแกผูขายในการเจาะจงตําแหนงที่จะแสดง
ผลิตภัณฑยาสูบ
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3.5 การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท
ผูผลิตกระทําไดเฉพาะการใหขอมูลขาวสาร และความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมี
การปรากฏภาพของสินคาหรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น ยกเวนแตวา เปนการ
ปรากฏของภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลนั้นเทานั้น บริษัทผลิตหรือจําหนายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลหามโฆษณาหรือแสดงชื่อ
หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอื่นดื่ม
โดยตรงหรือโดยออม อยางไรก็ตาม ไมไดบังคับกับการโฆษณาที่มีตนกําเนิดนอกประเทศไทย
สรุ ปไดว า มาตรการการกํ ากั บดูแลผู ผลิ ตและผู ประกอบการนั้ น รั ฐมี เจตนารมณ
เพื่อใหเกิดประโยชนแกสาธารณะ โดยมีกฎหมายที่บัญญัติถึงการผลิต กระบวนการผลิต และ
ตัวผลิตภัณฑและบริการใหไดคุณภาพดี มีมาตรฐาน รวมไปถึงการควบคุมการโฆษณาและการ
จัดจําหนาย ทั้งที่เปนอาหาร ยา สถานพยาบาล เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑยาสูบ
เปนตน
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คําถามเชิงอภิปราย
1. ผูบริโภคซื้อสินคาทั่วไปในตลาดดวยเหตุผลและความพึงพอใจ เหตุใดรัฐจึงตองเขามา
ควบคุมดวย เพื่อประโยชนอะไร
2. ทําไมกฎหมายจึงตองควบคุมอาหาร และการควบคุมอาหารที่ดีควรเนนควบคุมดาน
อะไรบาง
3. จงยกตัวอยางกฎหมายที่ควบคุมผลิตภัณฑในปจจุบัน และกฎหมายเหลานี้ควบคุม
อยางไร
4. เหตุใดจึงตองควบคุมสถานพยาบาล
5. เหตุ ใดจึ งต องมี กฎหมายควบคุ มผลิ ตภั ณฑ ยาสูบและเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล และ
มาตรการควบคุมมีอะไรบาง และที่ผานมามาตรการควบคุมผลิตภัณฑมีความสําเร็จ
มากนอยเพียงใด
6. ในระบบการคาเสรี จํ าเป นหรือไมที่จะต องมี กฎหมายควบคุ มและรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑและบริการ เพราะเหตุใด
7. จงยกตัวอยาง การควบคุมมาตรฐานคุณภาพบริการ
8. เหตุใดจึงตองมีกฎหมายควบคุมการขายและการโฆษณาสินคาและผลิตภัณฑและ
บริการบางประเภทอยางเขมงวด และจงอภิปรายกรณี การควบคุมการขายและการ
โฆษณาสินคาและผลิตภัณฑและบริการบางประเภทอยางเขมงวด
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บทที่ 16
มาตรการกํากับดูแลจริยธรรมผูประกอบวิชาชีพ

1. แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพ
วิชาชีพเปนคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษวา ‘Profession’ วิชาชีพนี้ มีความหมาย
แตกต า งจากอาชี พโดยทั่ ว ๆไป เพราะอาชี พโดยทั่ ว ๆไปนั้ น ไม จํ าเป นต องใช วิ ชาและ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเปนตัวชวยในการตัดสินใจ แตบางวิชาชีพ เชน การรักษาผูปวย การ
ตรวจสอบบั ญชี ฯลฯ เหลานี้ที่ต องใช ความรูลึกซึ้ง ความรั บผิดชอบ และจรรยาบรรณแห ง
วิชาชีพมาใชในการประกอบอาชีพภายใตการรับรองของสภาวิชาชีพ ซึ่งอาชีพโดยทั่วๆไปไม
ตองใช และไมมีสภาวิชาชีพควบคุมดูแล
วิชาชีพมีลักษณะสําคัญคือมีองคความรูเฉพาะในศาสตรของวิชาชีพนั้นๆ ผูประกอบ
วิชาชีพตองอุทิศตนทําไปตลอดชีวิต มีการสั่งสอนอบรมเปนวิชาชีพชั้นสูง และมีชุมชน หรือ
เปนหมู คณะมี กฎหมายรองรั บการประกอบวิชาชีพ ผูประกอบวิ ชาชีพตองดํ ารงตนอยูใน
ความถูกตองดีงามตอผูรบั บริการ ตอเพื่อนผูรวมวิชาชีพ ตอตนเอง ตอสวนรวม และตอสังคม
ผูประกอบวิชาชีพตองมีขนบธรรมเนียมประเพณีสํานึกในจรรยาบรรณ เกียรติยศ และศักดิ์ศรี
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1.1 ความหมายของวิชาชีพ
ในตอนแรกของการบัญญัติศัพทภาษาไทยคําวา “วิชาชีพ”วา “อาชีวปฏิญญาณ” ซึ่ง
พระเจ าวรวงศ เธอกรมหมื่ นนราธิ ปพงศ ประพั นธ ได ท รงบั ญญั ติ ไว ซึ่ งแตกต างกั บคํ าว า
‘Occupation’ ที่เรียกวา “อาชีพ” การที่เรียกวา อาชีวปฏิญญาณ เพราะที่มาของคํานี้คือ“…การ
ปฏิญาณตนตอสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวา จะประกอบอาชีพตามธรรมเนียมที่วางไวเปน
บรรทัดฐาน หาใชการทํามาหากิน หรือทํามาหาเลี้ยงชีพ แตเพียงอยางเดียว (แสวง บุญเฉลิม
วิภาส 2546 ) ลักษณะสําคัญของการเปนวิชาชีพ ไดแก
1. มีองคความรูเฉพาะของตน ผูประกอบวิชาชีพจะตองเขารับการศึกษา ฝกอบรมให
มีความรูในศาสตรเฉพาะของวิชาชีพนั้นๆ
2. มีความเปนอิสระในการประกอบวิชาชีพ เปนการประกอบวิชาชีพที่มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติเปนการเฉพาะสําหรับวิชาชีพนั้นๆ โดยมีองคความรูเปนพื้นฐาน บุคคลอื่นไมสามารถ
จะมาสั่งการใหปฏิ บัติอยางนั้นอยางนี้ได นอกจากนี้ยังมีการปกครองกันเองภายในวิชาชี พ
เดียวกัน
3. มีกฎหมายรองรับการประกอบวิชาชีพ หมายถึง จะตองมีการขึ้นทะเบียนเพื่อขอ
อนุญาตประกอบวิชาชีพ ไดแก ใบประกอบวิชาชีพ
4.มีจรรยาบรรณซึ่ งตราขึ้ นเพื่อผู ประกอบวิ ชาชีพดํ ารงตนหรื อประพฤติ ตนอยู ใน
ความถูกตอง ดีงามตอผูรับบริการ ตอเพื่อนผูรวมวิชาชีพ ตอตนเอง และตอสังคมสวนรวม
5. มีสํานึกที่จะใหบริการ เมื่อถูกเรียกรองการบริการ ผูประกอบวิชาชีพจะตองเต็มใจที่
จะให บริ การแก ผู มารั บบริ การได เสมอ บางครั้ งอาจจะต องสละความสุ ขส ว นตั ว มี ความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน
สวนสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (2556) ระบุวาวิ ชาชีพตองประกอบดวย 5
องคประกอบ คือ
1. ความรู ทักษะ และสมรรถนะ (competency) ซึ่งอิงหลักวิชาการศึกษา หลักการ
อบรมจากชั้นพื้นฐานจนถึงชั้นสูงอยางตอเนื่องที่มีสถาบันซึ่งสภาวิชาชีพรับรอง
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2. ระดับของการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งสวนใหญจะแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับ
ผูปฏิบัติงาน (practitioner) ระดับวิ ชาชีพ (professional) และระดับวิ ชาชีพอาวุโส (senior
professional)
3.การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) โดยองคกรที่รับรอง
วิชาชีพ
4.มีองคกรวิชาชีพที่มีอํานาจกําหนดการเขามาประกอบอาชีพของบุคคล
5.มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คําวา “จรรยาบรรณ” (codes of ethics) คือ ประมวลกฎเกณฑความประพฤติหรือ
ประมวลมารยาทของผูประกอบอาชีพนั้น ๆ ตองเปนเอกลักษณทางวิชาชีพ ใชความรู มีองคกร
สําหรับควบคุมความประพฤติมีการประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละ
อยางกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก และหลักความ
ประพฤติที่เปนเครือ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจใหมีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในแตละกลุมวิชาชีพ
ตัวอยาง จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับพยาบาลนั้นไดประมวลหลักความประพฤติให
บุคคลในวิชาชีพยึ ดถือปฏิบัติ สมาคมพยาบาลแหงสหรัฐอเมริกา (The America Nurses
Associations A.N.A.) ไดกําหนดสาระสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลไวดังนี้
1. พยาบาลรับผิดชอบตอประชาชนและบริการสุขภาพ
2. พยาบาลประกอบวิชาชีพดวยความเมตตา กรุณา เคารพในคุณคาของชีวิต ความ
มีสุขภาพดี และความผาสุกของเพื่อนมนุษย
3. พยาบาลมีปฏิสัมพันธทางวิชาชีพกับผูใชบริการ ผูรวมงาน และประชาชน ดวย
ความเคารพในศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษยชนของบุคคล
4. พยาบาลยึดหลักความยุติธรรม และความเสมอภาคในสังคมมนุษย
5. พยาบาลประกอบวิชาชีพโดยมุงความเปนเลิศ
6. พยาบาลพึงปองกันอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของผูใชบริการ
7. พยาบาลรับผิดชอบในการปฏิบัติใหสังคม เกิดความเชื่อถือ ไววางใจตอพยาบาล
และตอวิชาชีพการพยาบาล
8. พยาบาลพึงรวมในการทําความเจริญกาวหนาใหแกวิชาชีพการพยาบาล
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9. พยาบาลพึงรับผิดชอบตอตนเอง เชนเดียวกับรับผิดชอบตอผูอื่น
ตัวอยาง ลักษณะเฉพาะหรือขอกําหนดของวิชาชีพพยาบาล (สีวลี ศิริไล 2548) ดังนี้
1. วิชาชีพพยาบาลเปนการใหบริการแกสังคม ในดานชวยดํารงรักษาสุขภาพอนามัย
ที่ดีของมนุษย การปฏิบัติพยาบาลจึงตองอาศั ยความรอบรู ความชํานาญทางวิทยาศาสตร
ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ การพิจารณาไตรตรอง ทบทวน และควบคุม ลักษณะการปฏิบัติ
หนาที่เสมอ
2. เปนการปฏิบัติตอ มนุษยโดยตรง เปนลักษณะการปฏิบัตริ ะหวางพยาบาลกับผูปว ย
ดังนั้นความเขาใจในคุณคาของมนุษยจะนําไปสูการรับรูวาสิ่งใดไมควรทํา
3. เปนการปฏิบัติตอ บุคคลที่มีความแตกตางกัน ดังนั้นการเขาไปใหการดูแลผูปว ยแต
ละคนจึงตองอาศัยการวางแผนการพยาบาล การสังเกตพฤติกรรมของแตละคน
4. เปนการปฏิบัติและความเขาใจซึ่งกันและกันที่อาศัยความสัมพันธแบบรวมมือกัน
ระหวางพยาบาลกับผูปวย ซึ่งพยาบาลจะตองเปนสื่อกลางในการใหขอมูลและการปฏิบัติตอง
คํานึงถึงสิทธิผูปวย ผูปวยควรมีสวนรวมในการออกความเห็นและตัดสินใจ และการปฏิบัติอยู
บนพื้นฐานความเอื้ออาทร การเคารพศักดิ์ศรี สิทธิ อารมณความรูสึกของผูปวย ซึ่งรวมถึงการ
แสดงออกทางคําพูด การสัมผัส กริยาทาทาง สีหนา แววตาของพยาบาลที่แสดงตอผูปวย
5. เปนการใหบริการตอบสนองตอความตองการ ความชวยเหลือของบุคคลแตละคน
ไมวาจะเปนความทุกขที่เกิดจากความเจ็บปวยทางกาย หรือทางใจ
องค ประกอบในด านความเป นศิ ลปะของวิ ชาชี พพยาบาล และเป นองค ประกอบ
พื้นฐานอยูบนจริยธรรม หมายถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติตอผูปวยในฐานะที่มนุษยพึงปฏิบัติตอกัน
ไดแกความเอื้ออาทร (caring) เกิดจากความตระหนักในคุณคาของบุคคล เขาใจชีวิตมนุษย
ความเชื่อถือและไววางใจ (trust and confidence) ซึ่งผูปวยกลาเปดเผยเรื่องราวของตน กลา
ปรึกษา และขอความเห็น กอใหเกิดความรวมมืออันดีระหวางผูปวยและพยาบาลความรูสึกเอา
ใจเขามาใสใจเรา (empathy) ไมรูสึกขัดเคืองใจที่ผูปวยขัดขืน หรือลังเลตอการปฏิบัติตาม
คําแนะนํา และไมดวนตัดสินใจแทนมีความเห็นอกเห็นใจ (sympathy) รับรูในปญหาของผูปวย
และใหความเคารพ (respect) ลักษณะวิชาชีพพยาบาลตองพบกับบุคคลหลากหลาย ดังนั้นการ
ใชคําพูด การแสดงกริยา หรือปฏิบัติตอผูปวย จึงเปนสิ่งที่ควรระมัดระวัง การเรียกผูปวยดวย
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คํานําหนาที่เหมาะสม การเปนผูมีอารมณขัน (humour) กอใหเกิดผลดีตอสุขภาพจิต ชวยลด
ความตึงเครียด
เนื่องจากวิ ชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุ ขเปนศาสตรที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่ ง
ประชาชนทั่ วไปมิ อาจจะรู และตรวจสอบได โดยสามัญสํ านึ ก หรื ออาศั ยความรู ทั่วไป การ
ประกอบอาชีพของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขจึงตองผูกติดอยูกับจริยธรรมเปน
สําคัญ การสอนจริยธรรมหรือหลักวิชาชีพที่ดีจึงเปนเรื่องที่ตองมีอยูควบคูไปกับการใหความรู
เฉพาะในศาสตรนั้น ๆ (แสวง บุญเฉลิมวิภาส และ อเนก ยมจินดา 2546: 249)
การประกอบวิ ชาชี พทางการแพทย และสาธารณสุขนั้ น ผู ประกอบวิ ชาชี พต องมี
คุณสมบัติและปฏิญาณวา ตนจะประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ (code of ethics)
ที่ไดรับรอง
1.2 องคประกอบความเปนวิชาชีพ
การที่จะเรียกวาเปนวิชาชีพไดนั้น ศาสตราจารยปรีดี เกษมทรัพย (2531) ไดอธิบาย
ไวจะตองประกอบดวยลักษณะอยางนอย 3 ลักษณะ ดวยกัน ไดแก
1) เปนอาชีพทีเ่ ปนการงานที่มีการอุทิศตนทําไปตลอดชีวติ ดังสวนหนึ่งของพระ
ปณิธานหรือคําสอน ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดังนี้
“ขอใหถือผลประโยชนสวนตนเปนกิจที่สอง ประโยชนของเพือ่ นมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย และเกียรติยศ จะตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไวให
บริสุทธิ์ “
ที่มา วัฒนธรรมองคกร คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล
2) การงานที่ทํานั้น ตองไดรับการสั่งสอนอบรมเปนวิชาชีพชั้นสูง ในลักษณะอบรมกัน
หลายป ผู ปฏิบัติได รับการศึ กษาอบรมในสถาบันการศึ กษาอยางเป นทางการจริ ยธรรมใน
วิชาชีพสุขภาพ (health profession)
3) ผูทํางานประเภทนี้จะตองมีชุมชน หมูคณะที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีสํานึกใน
จรรยาบรรณ เกียรติยศ และศักดิ์ศรี ตลอดจนมีองคกรและกระบวนการเพื่อสอดสองพิทักษ
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รักษาขนบธรรมเนียม เกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศรี นั้นดวย ดังสวนหนึ่งของพระปณิธานหรือคําสอน
ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกดังนี้
“ในขณะที่ทานประกอบกิจแพทย อยานึกวาทานตัวคนเดียว จงนึกวา
ทานเปนสมาชิกของ “สงฆ” คณะหนึ่ง คือคณะแพทย .... ทานทําดีหรือราย ได
ความเชื่อถือหรือความดูถูก เพื่อนแพทยอื่นๆ จะพลอยยินดี หรือเจ็บรอนอับอาย
ดวย จงนึกถึงความรับผิดชอบตอผูที่เปนแพทยดวยกัน”
“แพทย ทุ ก คนมี กิ จ ที่ จ ะแสดงความกลมเกลี ย วในคณะแพทย ต อ
สาธารณชน เพราะเมื่อเกิดความเลื่อมใสในคณะแพทยขึ้นในหมูประชาชนแลว ผู
ที่จะตั้งตนทําการแพทย ถึงจะยังไมมีโอกาสตั้งตัวในความไววางใจของคน แตก็
จะไดสวนความไวใจ เพราะเปนสมาชิกของคณะที่มีผูนับถือ “
“การสมาคมแลกเปลี่ ยนความรู ความชํ านาญ แทนที่จะหวงวิ ชาหรื อ
แก งแย ง และความกลมเกลี ยวร วมมื อร วมใจระหว างแพทย ด วยกั น และกั บ
เจาหนาที่สาธารณสุขตางๆ จะนําผลดีและความจําเริญมาใหกับทุกฝาย”
ที่มา วัฒนธรรมองคกร คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล
เชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งถือวาจริยธรรมเปนรากฐานที่สําคัญของวิชาชีพ ซึ่ง
Virginia Handersonไดเขียนปรัชญาของวิชาชีพการพยาบาลไวในป ค.ศ.1973 มีสาระสําคัญ
ดังนี้
“หนาที่สําคัญเฉพาะของพยาบาลคือการชวยเหลือบุคคลแตละคนไมวาจะ
เปนบุ คคลปกติธรรมดา หรื อผูที่ เจ็บป วยที่ไมสามารถชวยตนเองได ใหหายคืนสู
สภาพของการมีสุขภาพสมบูรณ ชวยประคับประคองใหผูปวยวาระสุดทายไดตาย
อยางสงบ ตัดสินใจเลื อกการกระทําโดยถือผลดีที่เกิดแก ผูปวยเปนสํ าคัญ การไม
กระทําสิ่งที่เปนผลรายตอผูปวย (Do No Harm) การกระทําที่ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติ
ทาที คําพูด สีหนา แววตา ที่แสดงตอผูปวย พึงปฏิบัติดวยความเมตตา เห็นใจ และ
เคารพในความเปนมนุษยของผูป วย”
ที่มา Wideerquist, Joann G. (1992).
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1.3 สภาวิชาชีพ
สภาวิชาชีพเปนสถาบันสําคัญในการกํากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพ ดังจะมีอยูในทุ ก
พระราชบัญญัติที่ควบคุมผูประกอบโรคศิลปะ วัตถุประสงคของการจัดตั้งของสภาวิชาชีพทาง
สุขภาพตามพระราชบัญญัติตางๆ มีดังนี้
1) ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพตางๆ ใหถูกตองตามจริยธรรมแหง
วิชาชีพ
2) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ
3) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
4) ช วยเหลื อ แนะนํ าและให การศึ กษาแก ประชาชนและองค กรอื่ นในเกี่ ยวกั บ
การแพทยและการสาธารณสุข
5) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาที่เกี่ยวของกับทางการ
แพทยและการสาธารณสุขของประเทศ
6) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพในประเทศไทย
สวนอํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพตามที่บัญญัติตามกฎหมาย มีดังนี้
1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพ
2) สั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
3) ให ความเห็ น ชอบต อ หลั กสู ต รการศึ กษาวิ ชาชี พในระดั บอุ ด มศึ กษาของ
สถาบันการศึกษา
4) รับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการศึกษาในระดับปริญญาของสถาบันที่จะทําการ
สอนวิชาชีพนั้นๆ
5) รับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพ
6) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการสอนและฝกอบรมตาม4) และ5)
7) รับรอง ปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร
ในวิชาชีพของสถาบันตางๆ
8) ออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูห รือความชํานาญเฉพาะทางและ
หนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพใหแกผูประกอบวิชาชีพการ
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9) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาวิชาชีพ
2. ผูประกอบวิชาชีพและมาตรการกํากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพ
ในสวนนี้ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอผูประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขที่ถูกตองตาม
กฎหมายและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพในงานสาธารณสุข
2.1 ผูประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขที่ถูกตองตามกฎหมาย
"ผู ประกอบวิ ชาชี พ" หมายถึ ง บุ คคลซึ่ งได ขึ้ นทะเบี ย นและรั บใบอนุ ญาตเป นผู
ประกอบวิ ชาชี พนั้ นๆ บุ คลากรสาธารณสุ ขที่ ถื อว าเป นผู ประกอบวิ ชาชี พที่ ถู กต อ งตาม
กฎหมายที่อยูในระบบบริการสาธารณสุขไทย
หากกลาวโดยสังเขป การรับรองวิชาชีพของบุคลากรสาธารณสุขโดยถือวา เปนผู
ประกอบวิชาชีพที่ถูกตองตามกฎหมายที่อยูในระบบบริการสาธารณสุขไทยประกอบดวย ผู
ประกอบวิชาชีพกลุมตางๆ ดังนี้
1) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือกลุมแพทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2525
2) ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือกลุมพยาบาลหรือผดุง
ครรภ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม
3) ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือกลุมทันตแพทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
ทันตกรรมพ.ศ. 2537
4) ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือกลุมเภสัชกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เภสัชกรรม พ.ศ. 2537
5) ผูประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย และการแพทยแผนไทยประยุกต
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
6) ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด
พ.ศ. 2547
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7) ผู ป ระกอบวิ ชาชี พเทคนิ คการแพทย ตามพระราชบั ญญั ติ วิ ชาชี พเทคนิ ค
การแพทย พ.ศ. 2547
8) ผู ประกอบวิ ชาชี พการสาธารณสุ ขชุ มชนตามพระราชบั ญญั ติ วิ ชาชี พการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
สําหรั บวิชาชีพการสาธารณสุ ขชุมชนเป นวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิ ชาชี พการ
สาธารณสุ ขชุ มชน พ.ศ. 2556 ก อตั้ งขึ้ นมาเพราะผู ประกอบวิ ชาชี พในงานสาธารณสุ ข
นอกจากแพทยและพยาบาลแล ว ยังมี ผูทํ าหน าที่อื่ น ๆ อี กจํ านวนมาก เชน หมออนามั ย
สาธารณสุขชุมชน เปนตน โดยใหความรูประชาชน ควบคุมโรคติดตอ ทํางานเชิงบรรเทาและ
ปองกันปญหา ซึ่งการทํางานของคนกลุมนี้ตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอันเปน
วิชาชีพอยางหนึ่งและปจจุบันประชาชนจําเปนตองเขารับบริการดานสาธารณสุขจากหนวย
บริการปฐมภูมิเพิ่มขึน้ และการปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคจึงมีความสําคัญ
มากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพโดยไมตองเสีย
คาใช จาย และเพื่ อให เจ าหนาที่ ผู ให บริ การที่ ปฏิ บัติ ตามมาตรฐานวิ ชาชี พและตามกรอบ
จริยธรรมไดรับการคุมครองตามกฎหมายดวย
ส ว น “การประกอบวิ ชาชี พการสาธารณสุ ขชุ มชน” หมายถึ ง การกระทํ าการ
สาธารณสุขตอบุคคลครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดลอม ดังนี้
(1) การส งเสริ มการเรี ยนรู การแนะนํ าและใหคําปรึ กษาเกี่ ยวกั บการส งเสริ ม
สุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรค การบําบัดโรคเบื้องตน และการฟนฟูสภาพ ตอบุคคล
ครอบครัว และชุมชนโดยการผสมผสานตอเนื่อง และเชื่อมโยงเปนองครวม
(2) การประยุกต หลักวิ ทยาศาสตร โดยการกระทํ าดานการอาชี วอนามัยและ
อนามั ยสิ่งแวดลอมเพื่ อการควบคุ มป องกั นป จจั ยที่ ทํ าให เกิ ดโรค และลดความเสี่ยง การ
เจ็บปวยตอบุคคล ครอบครัวและชุมชน
(3) การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องตน การดูแลใหความชวยเหลือผูปวย
การสร างเสริ มภู มิคุ มกั น โรค และการวางแผนครอบครั ว ตามหลั กเกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกําหนด
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(4) การตรวจประเมินอาการเจ็บปวย และการชวยเหลือผูปวยเพื่อการสงตอตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
2.2 มาตรฐานการประกอบวิชาชีพในงานสาธารณสุข
การประกอบวิ ชาชี พทางการแพทย และสาธารณสุ ขนั้ น ผู ประกอบวิ ชาชี พต องมี
คุณสมบัติและปฏิญาณวาจะประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ (code of ethics) ที่ได
รับรองอยางถูกตองมีจริยธรรมวิชาชีพ
2.2.1 มาตรฐานการรับรองการประกอบวิชาชีพ
ในที่นี้ ผูเขียนขอยกตัวอยาง “เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม”ซึ่งไดมีการ
ปรับปรุงเกณฑมาตรฐานฯ ป พ.ศ. 2545 นี้ สําหรับบัณฑิตแพทยภายหลังผานการปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะเปนเวลาอยางนอย 1 ป ในโรงพยาบาลที่แพทยสภากําหนด ภายใตการกํากับ
ดูแลของแพทย ที่มีประสบการณ มากกว าผู ประกอบวิชาชี พเวชกรรมต องมี คุณสมบั ติของ
สมาชิกแพทยสภาตามเกณฑที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
หมวด 2 มาตรา 11 และพึงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และมีความรูความสามารถทางวิชาชีพ
(professional competencies) ดังตอไปนี้ (แพทยสภา 2545)
1. พฤติ นิสั ย เจตคติ คุ ณธรรม และจริ ยธรรมแห งวิ ชาชี พ (Professional habits
attitudes moral and ethics)
1.1 พฤตินิสัยในการทํางาน (Work habits) และความรับผิดชอบตอวิชาชีพ
- ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอการนัดหมาย
- รับผิดชอบตอผูปวยและงานที่ไดรับมอบหมาย
- สามารถทํางานเปนทีม
- หลีกเลี่ยงไมใหเกิดความขัดแยงในการทํางานและหาขอยุติโดยสันติวิธี
- สามารถวางแผน จัดระบบงาน และติดตามประเมินผล
- รูขีดจํากัดความสามารถของตนเอง
- ยอมรับขอผิดพลาดของตนเองและพยายามแกไข
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- ยอมรั บขอผิดพลาดของผู อื่นและให ความช วยเหลื อและแนะนํ าตามความ
เหมาะสม
1.2 รับผิดชอบในการใหความจริงแกผูปวย รักษาความลับ และเคารพในสิทธิ
ของผูปวย
1.3 ปกปองและพิทักษสิทธิประโยชนของผูปวย
1.4 แสดงเจตคติที่ดีตอการใหบริการสุขภาพแบบองครวมแกประชาชนทุกระดับ
1.5 ปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวช
กรรม
1.6 มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมตอการประกอบวิชาชีพแพทย
1.7 ซื่อสัตยสุจริตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. ทั กษะในการติ ดต อสื่ อสารและการสร างสั มพั นธภาพ (Communication and
interpersonal skills)
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึ งตระหนั กถึงความสําคั ญและมีความสามารถในการ
ติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวย ญาติผูปวย ประชาชนทั่วไป ผูรวมงาน
และบุคลากรทางสาธารณสุขอื่น ๆ
2.1 ตระหนักถึงปจจัยที่อาจเปนอุปสรรคตอการติดตอสื่อสาร เชน ภูมิหลังของ
ผูปวย (การศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อเรื่องสุขภาพ) พฤติกรรม และสภาวะทางอารมณ
ของผูปวย ฯลฯ
2.2 สามารถใชภาษาทาทาง (Non-verbal communication) เชน การแสดงทาที
การสบตา การสัมผัส ฯลฯ ไดอยางเหมาะสม
2.3 มีทักษะในการฟง รับฟงปญหาของผูปวย เขาใจความรูสึกและความวิตก
กังวลของผูปวย
2.4 ใช ศัพท และภาษาพู ดที่ผู ปวยเขาใจได แสดงความเห็ นอกเห็นใจ เอื้ อ
อาทร ใหความมั่นใจ และใหกําลังใจแกผูปวย
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2.5 มีทั กษะในการสัมภาษณและซักประวัติ ผูปวย รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวของ
ยกเวนแตผูปวยไมตองการเปดเผย เชน ประวัติเพศสัมพันธ ฯลฯ
2.6 สามารถอธิบายกระบวนการรักษา ผลการตรวจวินิจฉัย ผลการรักษา การ
พยากรณโรค ใหผูปวยและญาติผูปวยเขาใจและมีสวนรวมในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
รวมทั้งการแจงขาวราย และการปฏิบัติในกรณีผูปวยที่ใกลเสียชีวิตและกรณีที่ผูปวยเสียชีวิต
แลว
2.7 สามารถโนมนาวใหผูปวยและญาติใหความรวมมือในการรักษาและดูแล
ตนเอง ใหสุขศึกษา ใหคําปรึกษาหารือ และใหคําแนะนําผูปวยได
2.8 บันทึกขอมูลทางการแพทย เขียนใบรับรองแพทย ใบสงตอผูปวย ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมตามความเปนจริง และครบถวนสมบูรณ
2.9 นําเสนอรายงานทางการแพทย และอภิปรายในที่ประชุมได
2.10 มีทักษะในการถายทอดความรู ทักษะ และประสบการณแกบุคลากรทาง
การแพทยทุกระดับ และประชาชน
3. ความรูพื้นฐาน
3.1 มีความรูความเขาใจในวิ ทยาศาสตรการแพทยทั้งระดับพื้ นฐาน [ อิงตาม
เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและระดับคลินิก และสามารถคนหา
ความรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อนําไปประยุกตในการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา
ผูปวย ตลอดจนวางแผนสงเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยไดอยางถูกตองเหมาะสม
3.2 มีความรูความเขาใจในเรื่องตอไปนี้
3.2.1 ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย
3.2.2 งานสาธารณสุขมูลฐาน เวชศาสตรชุมชน และเวชศาสตรครอบครัว
3.2.3 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขที่เกี่ยวของและเหมาะสมในการทําเวชปฏิบัติ
3.2.4 หลักการดานระบาดวิทยา ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ (Medical informatics)
ระบาดวิทยาคลินิก และการแพทยที่มีหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based medicine)
3.2.5 งานบริหารและสังคมศาสตร
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- หลั กการบริ ห ารงานทั่ ว ไป และการบริ ห ารงานด า นการแพทย แ ละ
สาธารณสุข
- สังคมศาสตร มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตรที่จําเปนสําหรับการ
เสริมสรางเจตคติ และความเขาใจตอเพื่อนมนุษยและสังคม
3.2.6 หลักกฎหมายทั่ วไปและที่เกี่ ยวข องกั บการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม
ตลอดจนกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ของแพทยสภา และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
4. ทักษะทางคลินิก
ทักษะทางคลินิก (clinical skills) ไดแกความสามารถดังตอไปนี้
4.1 สังเกตอากัปกิริยาของผูปวย
4.2 ซักประวัติ และตรวจรางกายผูปวยอยางเปนระบบและถูกตองแมนยํา
4.3 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
และการตรวจพิเศษตาง ๆ เพื่อนํามาตั้งสมมุติฐานวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย
4.4 เลือกใชการตรวจโดยใชเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง
หองปฏิบัติการตางๆ โดยคํานึงถึงความคุมคาและความเหมาะสม
4.5 นําความรูทางทฤษฎี และหลักฐานตางๆ มาประกอบการพิจารณาในการ
วินิจฉัยและบําบัดรักษาผูปวย
4.6 ใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ ตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาผูปวยไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม และทันทวงที
4.7 บันทึกเวชระเบียนอยางถูกตอง เปนระบบ และตอเนื่องโดยอาศัยแนวทาง
มาตรฐานสากล (International Classification of Diseases: ICD)
4.8 ใหบริการสุขภาพผูปวยแบบองครวม (holistic approach) ไดแก การตรวจ
วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ สงเสริมสุขภาพ และปองกันการเจ็บปวยทั้งทางรางกาย
จิตและสังคม ในสภาพที่เปนปจเจกบุคคล และในสภาพที่เปนสวนหนึ่งของครอบครัวและสังคม
4.9 ปรึกษาหารือผูมีความรูความชํานาญ หรือสงผูปวยไปรับการรักษาตอได
อยางเหมาะสมและทันทวงที
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5. ทักษะการตรวจโดยใช เครื่ องมือพื้นฐาน การตรวจทางห องปฏิ บัติ การ การทํ า
หัตถการที่จําเปน (technical and procedural skills)
มีความสามารถในการทําหั ตถการและใชเครื่องมื อตางๆ ในการตรวจวินิจฉั ยและ
รักษาผูปวยโดยรูขอบงชี้ในการตรวจ เขาใจวิธีการตรวจ ความสามารถทําไดดวยตนเอง และ
แปลผลไดอยางถูกตอง และรูจักการเตรียมผูปวยเพื่อการตรวจวินิจฉัยนั้นๆ ตามเกณฑที่ระบุ
6. การพั ฒ นาความรู ค วามสามารถทางวิ ช าชี พ อย า งต อ เนื่ อ ง (continuous
professional development)
6.1 มีนิสัยใฝรู และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
6.2 แสวงหาความรู แ ละทั กษะทางวิ ชาชี พเพิ่ มเติ มอย า งสม่ํ า เสมอเพื่ อ ให ทั น
ความกาวหนาทางวิชาการ
6.3 มีความสามารถในการคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ โดยสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) ในการหาขอมูลใหมๆ
6.4 ติดตามและเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทําใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการของโลก
6.5 ตระหนักถึงความสําคัญของชีวเวชศาสตร (biomedical sciences) ระบาดวิทยา
คลินิก การแพทยที่มีหลักฐาน (evidence-based medicine)และการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ ที่จะ
นํามาประยุกตใชในเวชปฏิบัติ
6.6 มีเจตคติในการพัฒนาคุณภาพงานอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
2.2.2 แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
แนวคิดเรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ (Clinical Practice Guidelines;
CPG) มาจากการที่ความรูและขอมูลทางการแพทยไดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว ซึ่งจากผลงานการวิจัยและรายงานทางการแพทยที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมาก
นี้ สงผลใหเวชปฏิบัติในยุคปจจุบันตองมีการปรับเปลี่ยนใหทันสมัยและถูกตองอยูเสมอ ทั้งใน
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แงการวินิจฉัยโรค การบําบัดรักษา ที่ชวยลดอัตราการเสียชีวิต การเพิ่มคุณภาพชีวิต และการ
ปองกันโรค ดวยเหตุนี้ กลุมแพทยผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ จึงไดรวมตัวกันเพื่อทบทวน
แนวทางการรักษาอยางเปนระบบ โดยใชขอมูลที่ทันสมัย ถูกตอง และสรุปแนวทางในการดูแล
รั กษาผู ป วยออกมาเป นแนวทางเวชปฏิ บัติ เพื่ อเผยแพร แก แ พทย ทั่ วไป ซึ่ งเป น ข อ มู ล
การแพทยที่ทันสมัยและรวบรวมวิธีการที่เปนระบบและเชื่อถือไดมาสังเคราะหเปนคําแนะนํา
(recommendation) อีกดวย
อยางไรก็ตาม ยังมีขอถกเถียงวา การจัดทําแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพจะมี
ความเหมาะสมในการทําหรือไม เพราะอาจจะเปนการเปดชองใหมีการฟองรองมากยิ่งขึ้น แต
ถาไมมีแนวทางเวชปฏิบัติ อาจจะทําใหมาตรฐานการดูแลผูปวยไมชัดเจน โดยเฉพาะสูตินรี
แพทยเอง ในปจจุบันอาจกลาวได วา ในการปฏิบัติงานมีความยากลําบากแกตั วผูประกอบ
วิชาชีพมากขึ้น เนื่องจากสาขาสูตินรีเวชถือเปนสาขาที่ถูกฟองรองสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสาขา
อื่น และยังเปนสาขาที่ทําสถิติมูลคาการฟองรองสูงที่สุดอีกดวย (วงการแพทย ฉบับที่ 334)
3. มาตรการการกํากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพในงานสาธารณสุข
คําวา “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เปนขอปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ขยายความวา
เปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่คนในสังคมยอมรับและปฏิบัติตาม หากไมปฏิบัติหรือปฏิบัติผิด
ไปจากกฎ ระเบียบ อาจจะมีบทลงโทษ เชน แพทยสภาไดออกขอบังคับแพทยสภาวาดวยการ
รักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ซึ่งมีอยู 6 หมวด สมาชิกแพทยสภาทุกคน
ตองรักษาจริยธรรมแห งวิชาชีพ หากสมาชิกคนใดฝาฝนกฎก็อาจถู กลงโทษหนักเบาไดสุ ด
แลวแตกรณี
จริยธรรมบางทีก็กําหนดโดยไมมีบทลงโทษแตใหผูที่อยูในวิชาชีพหรือผูเขามาใน
วงการวิชาชีพใหม สามารถติ ดตามหั วขอจริยธรรมนั้ นๆ เชน คําสาบานของฮิ ปโปเครตี ส
(Hippocratic cath) และสมาคมแพทยโลก (World Medical Association: WMA) ไดประกาศ
“International Code of Medical Ethics” เมื่อป พ.ศ. 2492 เปนจริยธรรมที่ใหแพทยสําเร็จใหม
ทุกคนสาบานตนกอนปฏิบัติ หนาที่ แพทย บางที เราเรี ยกคําสาบานนี้ วา “Declaration of
Geneva” (วิฑูรย อึ้งประพันธ 2546)
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ฝายพยาบาลก็มีจริยธรรมแหงวิชาชีพพยาบาลที่เรียกวา “The Code for Nurses” ซึ่ง
เป นสากลใช กันทั่ วโลกเหมื อนกั น ทั้ งนี้ เป นจริ ยธรรมที่ ประกาศโดย สภาพยาบาลสากล
(International Council of Nurses: ICN) เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2516 ที่เมืองเม็กซิโกซิตี้
ประเทศเม็กซิโก สําหรับประเทศไทยนั้น สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดประกาศใช “จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล” ตั้งแต
วันที่ 26 ตุลาคม 2528 ซึ่งไดใชกันในหมูวิชาชีพพยาบาลจนกระทั่งมีสภาการพยาบาลขึ้น
ในชวงที่ผานมา พบวา การรองเรียนกรณีจริยธรรมมากขึ้น ทั้งแพทยสภาและสภาการ
พยาบาลได รับเรื่องร องเรียนกล าวหาหรือกลาวโทษ ดานจริ ยธรรมของผูประกอบวิชาชี พ
จํานวนสู งขึ้ น และการรองเรียนกล าวหาหรือกลาวโทษมี ความซับซ อนมากกว าเดิ ม ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ แลว พยาบาลก็ยังตองกระทําเวชกรรมในความควบคุมของ
เจาหนาที่ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู โดยทั่วไปแลว โรงพยาบาลที่ใหบริการทุก
ระดับจะจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมงอยูแลว พยาบาลจึง
ตองใหความรวมมือเพื่อประโยชนแกผูรับบริการเปนสําคัญ แตความรวมมือที่จะเกิดประโยชน
สูงสุดจะตองพิจารณาขีดความสามารถของตนเองดวย (สภาการพยาบาล 2551) การกระทํา
หัตถการหรื อเวชกรรมตามข อบั งคับสภาการพยาบาลและให พยาบาลตระหนั กไว ดวยว า
พยาบาลทุกคนจะมีขีดความสามารถหรือสมรรถนะที่ไมเหมือนกัน (พรจันทร สุวรรณชาต
2552)พยาบาลตองทําหัตถการภายใตขอบังคับสภาการพยาบาล
3.1 มาตรการกํากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข
มาตรการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข มีหลักการสําคัญคือ
ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงสภาวิชาชีพนั้นๆ ตองมีความรูตามที่
กําหนดไว ในข อบั งคับและมี คุณสมบั ติอื่ นตามที่ กําหนดไว ในขอบั งคั บที่สภาวิ ชาชี พนั้ นๆ
กําหนด เมื่ อผูประกอบวิ ชาชีพผู ใดมีความประพฤติไม เหมาะสมอาจถู กลงโทษตักเตื อน
ภาคทัณฑ หรือเพิกถอนใบอนุญาตของการประกอบวิชาชีพได
การควบคุมวิชาชีพตาง ๆ เปนมาตรการที่บัญญัติตามกฎหมายวิชาชีพตางๆ โดยมี
สภา และคณะกรรมการของสภาวิชาชีพ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(1) บริหารกิจการสภาวิชาชีพใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
(2) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรม คณะอนุ ก รรมการสอบสวน และ
คณะอนุ กรรมการอื่ น เพื่ อ ทํ า กิ จการหรื อ พิ จารณาเรื่ อ งต า ง ๆ อั น อยู ในขอบเขตแห ง
วัตถุประสงคของสภาวิชาชีพ
(3) ออกขอบังคับสภาวิชาชีพวาดวยการเปนสมาชิก ไดแก การกําหนดคาจดทะเบียน
สมาชิกสามัญ คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่นการเลือกตั้งกรรมการ และการแตงตั้งกรรมการที่
ปรึ กษา หลั กเกณฑ การขึ้ นทะเบี ยนและการออกใบอนุ ญาตแบบและประเภทใบอนุ ญาต
หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรูหรือความชํานาญเฉพาะทาง
และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพ ขอจํากัดและเงื่ อนไขในการประกอบวิ ชาชีพ การรักษา
จริยธรรมแหงวิชาชีพการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ หลักเกณฑการรับรอง
สถาบั นการศึ กษา หลั กเกณฑ ว าด วยการสอบความรู ตามอํ านาจหน าที่ ของสภาวิ ชาชี พ
หลักเกณฑวาดวยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการกลาวหาหรือกลาวโทษวามีผปู ระพฤติ
ผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูภายในวัตถุประสงคของสภานั้นๆ
นอกจากบุคคลไดรับความเสียหายอาจกลาวโทษไดแลว บุคคลอื่นก็มีสิทธิกลาวโทษผู
ประกอบวิชาชีพวาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ โดยทําเรื่องยื่นตอสภาวิชาชีพ เพื่อใหมี
การสืบสวนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพวาเปนอยางไร ทั้งนี้
สิทธิการกล าวหา และสิทธิ การกล าวโทษ สิ้นสุ ดลงเมื่ อพ น 1 ป นั บแตวั นที่ผู ไดรั บความ
เสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพนั้นๆ และรูตัวผูประพฤติ
ผิด ทั้งนี้ไมเกิน 3 ป นับแตวันที่มีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ อยางไรก็ตาม การ
ถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นไวแลวนั้น ไมเปนเหตุใหระงับการดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
กฎหมายควบคุมจริยธรรมวิชาชีพสาขาตางๆ นั้น มีหลักการคลายคลึงกันคือ การ
ควบคุ มหรือการใหผู ประกอบวิชาชี พต องรักษาจริยธรรมแห งวิ ชาชีพ ตามที่กําหนดไว ใน
ขอบังคับสภาวิ ชาชี พนั้ นๆ และหากมีบุคคลผู ไดรั บความเสี ยหาย เพราะการประพฤติ ผิ ด
จริยธรรมแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ผูไดรับความเสียหายนั้น มีสิทธิกลาวหาผู
ประกอบวิชาชีพผูนั้น โดยทําเรือ่ งยืน่ ตอสภาวิชาชีพนั้นๆ เมื่อสภาวิชาชีพนั้นๆ ไดรับเรื่องการ
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กลาวหาหรือการกลาวโทษ ใหเลขาธิการของสภาวิชาชีพนั้นเสนอเรื่องดังกลาวตอประธาน
อนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเพื่อดําเนินการสอบสวนตอไปและการตัดสินผูกระทําผิดตอ
ขอบังคับนัน้ ถือเปนดุลพินิจของสภาวิชาชีพที่ศาลปกครองไมกาวลวงหรือกําหนดคําบังคับได
ดังคํ าสั่ งศาลปกครองสูงสุ ดที่ 167/2555การที่ แพทยสภาจะพิ จารณาว าผู ใดเป นผู กระทํ า
ความผิดตอขอบังคับแพทยสภาหรือไม เปนดุลพินิจและอํานาจของแพทยสภาโดยแทที่จะ
พิจารณาตามสมควรแกกรณี ซึ่งเปนกรณีที่ไมอยูใ นอํานาจศาลที่จะพิจารณาและไมอาจกําหนด
คําบังคับไดตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
3.2 กระบวนวิธีพิจารณาของสภาวิชาชีพ
สภาวิชาชีพมีบทบาทพิเศษในการเปน “หนวยงานอื่นของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 รวมทั้งเปน “หนวยงานทางปกครอง” ที่ดําเนินการพิจารณาทางปกครอง เพื่อจัดให
มี “คํ าสั่ งทางปกครอง”ตามพระราชบั ญญั ติ วิ ธี ป ฏิ บัติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
นอกจากนี้สภาวิชาชีพไดดําเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนกรณีจริยธรรมผูประกอบวิชาชีพฯ
โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพนั้นๆ รวมทั้งขอบังคับสภาวิชาชีพวาดวยการสืบสวน
สอบสวนฯ โดยคํานึงถึงหลักกฎหมายมหาชน และปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายปกครองที่
เกี่ยวของ
ทั้งนี้ สภาวิชาชีพตาง ๆ รวมทั้งแพทยสภาที่มิใชหนวยงานของรัฐ เพราะไมเขาตาม
หลักเกณฑการเปนหนวยงานของรัฐ แตใชอํานาจรัฐหรือเปนกลไกของรัฐในการจัดทําบริการ
สาธารณะ มีรายไดสวนใหญจากการเก็บคาธรรมเนียมจากสมาชิก แตอาจไดรับเงินอุดหนุน
จากรัฐ เจาหนาที่ของสภามิใชขาราชการ มีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ของสภาทุก
ระดับ ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทหนวยงานรัฐในกํากับของฝายบริหาร
ตัวอยางเชน วิชาชีพเวชกรรม
มาตรการควบคุมผูประกอบวิชาชีพตางๆ มีหลักการที่พอสรุปได ดังนี้
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- ผูขอขึ้ นทะเบียนและรับใบอนุ ญาตต องเปนสมาชิ กแหงสภาวิ ชาชีพนั้นๆ ตองมี
ความรู ตามที่ กําหนดไวในข อบั งคั บและมีคุณสมบัติ อื่นตามที่ กําหนดไวในข อบั งคั บที่ สภา
วิชาชี พนั้นๆ กําหนด เมื่ อผูประกอบวิชาชีพผูใดขาดจากสมาชิ กภาพ ใบอนุญาตของการ
ประกอบวิชาชีพยอมสิ้นสุดลงดวย
- ผูประกอบวิชาชีพในสาขานั้นๆ ตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับของสภาวิชาชีพ
- บุ คคลผู ได รั บความเสี ยหายเพราะการประพฤติผิ ดจริยธรรมแห งวิ ชาชี พของผู
ประกอบวิชาชีพผูใด ผูนั้นมีสิทธิกลาวหาประกอบวิชาชีพผูนั้นโดยทําเรื่องยื่นตอสภาวิชาชีพ
- บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพวาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ
โดยทํ า เรื่ อ งยื่ นต อ สภาวิ ชาชี พ คณะกรรมการมี สิ ทธิ กล า วโทษผู ป ระกอบวิ ชาชี พ ผู มี
พฤติ การณที่ สมควรให มีการสื บสวนหาขอเท็ จจริ งเกี่ยวกับการประพฤติผิ ดจริ ยธรรมแห ง
วิชาชีพ
- สิทธิการกลาวหา และสิทธิการกลาวโทษ สิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับ
ความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพนั้นๆ และรูตัวผู
ประพฤติผิด ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ อยางไรก็
ตาม การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นไวแลวนั้นไมเปนเหตุใหระงับการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยวิชาชีพ
คณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมมีหนาที่แสวงหาขอเท็จจริงในไดรับ
แลวทํารายงานพรอมทั้งทําความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามมาตรา 34 แหง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
กระบวนการต อ มาก็ คื อ เมื่ อ คณะกรรมการได รั บรายงานและความเห็ น ของ
คณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติอยาง
ใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อ
เสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
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(2) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือ
ขอกลาวโทษนั้นมีมูล
(3) ให ยกข อกล าวหาหรื อข อ กล า วโทษในกรณี ที่ เห็ นว า ข อกล าวหาหรื อข อ
กลาวโทษนั้นไมมีมูล
โดยในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ให อ นุ กรรมการจริ ย ธรรมแห งวิ ชาชี พเวชกรรมและ
อนุกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจเรียกบุคคล
ใด ๆ มาใหถอยคํา และมีหนังสือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชนแกการ
สืบสวนสอบสวน
คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 35 ดังตอไปนี้
(1) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
(2) วากลาวตักเตือน
(3) ภาคทัณฑ
(4) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป
(5) เพิกถอนใบอนุญาต
อยางไรก็ตาม มติของคณะกรรมการแพทยสภาก็ยังไมสิ้นสุด เพราะตามมาตรา 25(4)
การวิ นิจฉั ยชี้ ขาดตามมาตรา 39 ต องได รั บความเห็ นชอบจากสภานายกพิ เศษกอนจึงจะ
ดําเนินการตามมตินั้นได ซึ่งตามมาตรา 10 ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหง
แพทยสภา สภานายกพิเศษอาจมีคําสั่งยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายใน 15 วัน นับ
แตวันที่ไดรับมติที่นายกแพทยสภาเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น ถา
สภานายกพิเศษยับยัง้ มติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครัง้ หนึ่งในการประชุมนั้น ถา
มีเสียงยืนยันมติไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได
ดังนั้น มติที่สภานายกพิเศษเห็นชอบหรือยับยั้งมติคณะกรรมการแลว หรือผานการยืนยันมติ
โดยคณะกรรมการ จึงเปน“คําสั่งทางปกครอง”
กระบวนการที่นํามาสูการทําคําสั่งทางปกครองเปนกระบวนการทางปกครอง ในทาง
ปฏิบัติวิธีดําเนินคดีทางจริยธรรมของแพทยสภาตามพระราชบัญญัติและขอบังคับแพทยสภา
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วาดวยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2548 เปนกระบวนวิธีที่นํามาสูการลงโทษทางจริยธรรม
คดีดานจริยธรรมตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดี
ดานจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2548นั้น คณะอนุกรรมการจริยธรรมหรือ
อนุ กรรมการสอบสวนต องมี กฎหมายให อํ านาจไว จึงสามารถเรี ยกคู ความทั้ งสองฝายมา
สอบสวนได และสามารถเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตางๆ มาใชประกอบการพิจารณา
ได ตามพระราชบั ญญั ติวิ ชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 37 ในการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมและของคณะอนุกรรมการสอบสวนถือเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอํานาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของ มาใหถอยคําและสง
เอกสารหรือวั ตถุมาเพื่อประโยชนตอการสื บสวนสอบสวน โดยเริ่ มจากการพิจารณาวาข อ
กลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้นๆ มีมูลหรือไม พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการจริยธรรมเสนอตอ
กรรมการแพทยสภา เพื่อลงมติวาเปนขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษที่มีมูลหรือไม มติเสียงขาง
มากที่ ว า มี มู ล ก็ ให นํ า เข า สู การพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการสอบสวนต อ ไป แต ถ า
คณะกรรมการแพทยสภามี มติว าข อกล าวหาหรื อกล าวโทษดั งกล าวเป นคดี ไมมีมูล ก็ จะ
นําเสนอตอสภานายกพิเศษเพื่อออกคําสั่งทางปกครองตอไป ดังนั้น คําสั่งวาคดีไมมีมูลจึงเปน
คําสั่งทางปกครอง (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2552) ตัวอยางคดีมีมูลของแพทยสภา เชน
-การผ าตั ดคลอดรายนี้ เลื อกวิ ธี คลอดผิ ด ควรคลอดทางช องคลอด น าจะต่ํ ากว า
มาตรฐาน คณะกรรมการแพทยสภา มี ม ติ ว า คดี มี มู ล ให นํ า เข า สู ก ารพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนตอไป
-การประกอบวิชาชีพของแพทยไมไดมาตรฐาน เพราะขาดเอกสารสําคัญคือใบยินยอม
การผาตัด การรักษาผูปวยรายนี้มีการใหฮอรโมนขูดมดลูก ผาตัดมดลูกและรังไขออก แพทย
จะตองใหขอมูลอยางละเอียดถึงขอดีขอเสียกอนที่ผูปวยตัดสินใจและใหเวลาเพียงพอในการ
ตัดสินใจ พฤติกรรมมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการกระทําผิดขอบังคับคณะกรรมการแพทย
สภามีมติวาคดีมีมูล
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อย างไรก็ ดี ในป จจุ บั นผู รั บบริ การมี ความคาดหวั งในบริ การทางการแพทย สู ง
ประกอบกั บมี การฟ องร องขึ้ นสู ศาลมากขึ้ นกรณี ที่ เกิดความผิดพลาดทางการแพทย หรื อ
ผลการรั ก ษาไม เ ป น ไปตามความคาดหวั งของผู รั บ บริ การ แนวทางการป อ งกั น การ
รักษาพยาบาลที่ต่ํากวามาตรฐาน เพื่อปกปองผูใหบริการในกรณีถูกกลาวหาวาทําเวชปฏิบัติ
อยางไมสมเหตุสมผล และปกปองสังคมจากการใชทรัพยากรสุขภาพเกินจําเปน ผูประกอบ
วิชาชีพดานสาธารณสุขจึงตองใชความระมัดระวังตามหลักวิชาชีพอยางยิ่ง
สรุป
วิชาชีพมีลักษณะสําคัญคือมีองคความรูเฉพาะในศาสตรของวิชาชีพนั้นๆ มีความ
เปนอิสระในการประกอบวิชาชีพ มีกฎหมายรองรับการประกอบวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพตอง
ดํารงตนอยูในความถูกตองดีงามตอผูร ับบริการ ตอเพื่อนผูรว มวิชาชีพ ตอตนเอง และตอสังคม
การควบคุมวิชาชีพตาง ๆ เปนมาตรการที่บัญญัติตามกฎหมายวิชาชีพตางๆ โดยมี
สภา และคณะกรรมการของสภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพจะบัญญัติถึงขอบังคับสภาวิชาชีพวาดวย
การเปนสมาชิก หลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษา หลักเกณฑวาดวยการสอบความรู
ตามอํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพ หลักเกณฑวาดวยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการ
กลาวหาหรือกลาวโทษวามีผูประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูภายใน
วัตถุประสงคของสภา
มาตรการกํ ากั บดู แลผูประกอบวิ ชาชีพตางๆ มี หลั กการที่พอสรุปได คื อ ผูขอขึ้ น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงสภาวิชาชีพนั้นๆ ตองมีความรูตามที่กําหนดไว
และมี คุณสมบั ติ ตามที่ กําหนดไว ในข อบั งคั บที่ สภาวิ ชาชีพนั้ นๆ กําหนด เมื่ อผูประกอบ
วิชาชีพผูใดขาดจากสมาชิกภาพ ใบอนุญาตของการประกอบวิชาชีพยอมสิ้นสุดลงดวย
ผูประกอบวิชาชีพในสาขานั้นๆ ตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับของสภาวิชาชีพ อยางไรก็ตาม หากบุคคลไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิด
จริยธรรมแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพผูใด ผูนั้นมีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพผูนั้น
โดยทําเรื่องยื่นตอสภาวิชาชีพ
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คําถามเชิงอภิปราย
1. วิชาชีพคืออะไร มีองคประกอบอะไรบางจึงจะถือวาเปนวิชาชีพ ในปจจุบันวิชาชีพทาง
สาธารณสุขมีอะไรบาง
2. มาตรการของการกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพ ไดแก อะไรบาง
3. สภาวิชาชีพคืออะไร มีกระบวนวิธีดําเนินงานอยางไร
4. จงอภิ ปรายถึงมาตรฐานการประกอบวิชาชี พในงานสาธารณสุขโดยเปรี ยบเที ยบ
มาตรฐานวิชาชีพตางๆ วาเหมือนหรือตางกันอยางไร
5. เหตุใดจึงตองมีมาตรการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพ และหนวยงานใดเปนผูกํากับดูแล
หากมีการละเมิดจริยธรรมวิชาชีพ จะมีการดําเนินงานอยางไร
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บทที่ 17
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานสาธารณสุข
1. แนวคิดเกี่ยวกับจริยศาสตรและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ในส วนนี้ ผู เ ขี ยนได นําเสนอหั วข อแนวคิ ด เกี่ ยวกั บจริ ยศาสตร แนวคิ ดเกี่ ยวกั บ
จริยธรรมและคุณธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและคุณธรรมดังมีรายละเอียดดังนี้
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับจริยศาสตร
พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของคําวา “จริยศาสตร”
เปนคํานาม คือ ปรัชญาสาขาหนึ่งวาดวยความประพฤติ และการครองชีวิตวาอะไรดี อะไรชั่ว
อะไรถูกอะไรผิด หรืออะไรควรไมควร ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “ethics” จริยศาสตรเป น
เนื้ อหาความรู ทางปรั ชญาที่ เป นพื้ นฐานหรื อแนวคิ ดเบื้ องต นที่ นําไปสู การกํ าหนดหั วข อ
จริยธรรมเพื่อการปฏิบัติ ยกตัวอยางเชนในขอจริยธรรม (หรือจรรยาบรรณ) ของวิชาชีพแพทย
และพยาบาลซึ่งจะกําหนดไววาแพทยและพยาบาลตองเก็บรักษาเรื่องสวนตัวของผูปวยไวเปน
ความลับ เปดเผยใหผูอื่นทราบไมได นอกจากผูปวยยินยอมหรือเมื่อตองปฏิบัติตามกฎหมาย
คําถามที่นําไปสู “จริยศาสตร” คือ ทําไมแพทยหรือพยาบาลตองทําเชนนั้น คําตอบคือ เพราะ
เรื่ องส วนตัวของผู ป วยเปนสิ ทธิของบุคคลที่ เขาจะบอกหรือไม บอกให ใครรู ก็ได แตที่ เขา
จําเปนตองบอกกับแพทยหรือพยาบาล ก็เพื่อวัตถุประสงคใหแพทยและพยาบาลรักษาเขาให
หาย จากความเจ็บปวย และเขาเชื่อวาแพทยหรือพยาบาลผูน ั้นจะรักษาความลับเขาไว คําตอบ
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เหลานี้คือการใชหลักการของจริยศาสตรทวี่ าดวยเรือ่ ง “การเคารพในสิทธิสวนตัว” (respect for
autonomy)
การที่บุคคลในสังคมจะเห็นวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนสิ่งที่ดีหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ ศาสนา และการศึกษาของคนในสังคมรวมกัน (สํานัก กพ., มปป.) จริยศาสตรจะชวย
ชี้คุณคาของมนุษยโดยการมองทางอุปนิสยั และความประพฤติตามที่บุคคลนั้นแสดงออกมาทาง
กาย วาจา ใจ เป นเรื่องที่มองคาบเกี่ ยวกับคุ ณธรรม (virtue) ซึ่ งชี้ถึงความดี ความงาม ใน
กาลเทศะหนึ่ ง ๆ เช น ความเอื้อเฟ อ ความอดทน ความขยันขั นแข็ง ความซื่ อสั ตย ความ
รับผิ ดชอบต อหน าที่ การมี ระเบี ยบวิ นัย เป นต น สิ่ งที่ เป นคุณธรรมในแต ละสั งคมอาจจะ
แตกตางกัน สวนศีลธรรม (morality) เปนระบบของการทําความดีและความชั่ว มีทั้งปจจัย
นําเขาซึ่ งเป นปจจัยเชิงเหตุทั้ งทางดานจิตใจและสถานการณของจริ ยธรรมและพฤติกรรม
จริยธรรม รวมทั้งมีปจจัยสงออกซึ่งเปนผลของการมีจริยธรรมหรือมีพฤติกรรมจริยธรรม
ทฤษฎีทอี่ ธิบายปรัชญาจริยศาสตรตามปรัชญาตะวันตก (western philosophy)ไดรับ
การจัดแนวคิดไว 3 กลุม พอสรุปได (Richard & Linda 2006) ดังนี้
1. ทฤษฏี เชิงจริยศาสตร ของอริสโตเติ ล (Aristotte) มองในมิติ ความยุติ ธรรม
ความเสียสละ ความโอบออมอารี และเห็นวามนุษยทําแตสิ่งที่ดีงามเปนผลจากพุทธิปญญา ที่
เกิดจากการอบรมสั่งสอนเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาที่มีอยูในตนใหสูงขึ้น ใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามมุมมองนี้ตองอาศัยการอยูรวมกัน เพื่อใหทุกคนไดประพฤติ
ปฏิ บัติออกมาในทางที่ดี โดยยึ ดตามธรรมชาติ คื อ ความจริ ง คื อความดี ความงาม เป น
คุณสมบัติของธรรมชาติและมีคุณคาภายในบุคคล
2. ทฤษฏีหนาที่ (Deontological Theory) ของอิมมานุเอลคานท (Immanuel Kant)
เนนที่การกระทํา ซึ่งทฤษฎีนี้ เชื่อวาการกระทําที่ถกู ตอง คือ การกระทําตามกฎของหนาที่ที่พึง
กระทํา โดยไมใชผลของการกระทํามาตัดสิน มนุษยทุกคนมีคุณคา (value) ที่เทาเทียมกัน
บุคคลจึงควรไดรับการเคารพในศักดิ์ศรี และจะตองไมถูกกระทําไปตามเปาหมาย หรือความ
ตองการของบุคคลทฤษฎีหนาที่นิยมเชื่อวา การกระทําที่มีจริยธรรมจะเกิดขึ้นจากบุคคลที่มี
เจตนาดีเทานั้นและบุคคลคนนั้นปฏิบัติตามหนาที่ตามกฎเกณฑที่สากล
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3. ทฤษฏีอรรถประโยชน (Utilitarianism) ทฤษฏีนี้มองที่การกระทํามี 2 ประการ
คือ การกระทําที่ถูกตองกับการกระทําที่ผิด การกระทําใดที่กอใหเกิดประโยชนแกคนสวนมาก
เกิดจากความสุข พนจากความทุกข การกระทํานั้นก็ถือวาถูกตอง และถือวาเปนการกระทําดี
สวนการกระทําใดที่ทําแลวเกิดความทุกขเดือดรอนมาสูคนสวนมาก ถือวา เปนการกระทําผิด
ดั งนั้ นทฤษฏี นี้จึ งมองว า การกระทํ าทั้ งหลายย อมมี ประโยชน และโทษแก ผู กระทํ า เสมอ
นอกจากนี้ และการกระทําทีด่ ีจะนําไปสูความสุข สําหรับความสุขสวนรวมเปนความสุขทีส่ นอง
โดยคนสวนรวมเปนสําคัญ
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรม
ในพจนานุ กรม ฉบั บราชบั ณฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 ให ความหมายของคํ า ว า
“จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติศีลธรรม กฎศีลธรรม ซึ่งก็คือ กฎเกณฑ
ความประพฤติของมนุษย ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษยเอง ความเปนผูมีปรีชาญาณ
(ปญญาและเหตุ ผล) ทํ าให มนุ ษยมีมโนธรรม รูจักแยกแยะความถูก ผิด ควร ไมควร โดย
จริยธรรมมีลักษณะ 4 ประการ คือ
1. การตัดสินทางศีลธรรม (moral judgement) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง เพื่อ
ตัดสินการกระทําของผูอื่น
2. หลักการของจริ ยธรรมและการตัดสินตกลงใจเปนความสั มพันธที่ เกิดขึ้นในตั ว
บุคคลกอนที่จะปฏิบัติการตางๆ ลงไป
3. หลักการทางจริยธรรมเปนหลักการสากลทีบ่ ุคคลใชตัดสินใจในการกระทําสิ่งตาง ๆ
4. ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมไดมาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิด
เปนทัศนะในการดํารงชีวิตของตนและของสังคม
บางครั้ง บุคคลอาจตกอยูในสภาพการณที่เรียกวา “moral dilemma” คือ “สภาวะที่
กลืนไม เข าคายไมออก” การตั ดสิ นใจในกรณีเช นนี้ ต องอาศั ยการใหเหตุ ผลทางจริ ยธรรม
(moral reasoning) ซึ่งตองอาศัยความรูและทฤษฏีทางจริยศาสตรมาประกอบการใหเหตุผล
รวมทั้งความเชื่อ คานิยมของฝายบริหาร แพทยหรือพยาบาลผูนั้นประกอบกับบรรทัดฐานของ
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สังคมคือความเชื่อของสังคมสวนใหญที่แวดลอมฝายบริหาร ฝายแพทยหรือพยาบาลผูนั้นใน
ขณะนั้น (ทองจันทร หงศลดารมภ มปป.)
ขอพึงระวังในการบริการทางการแพทยและสาธารณสุข มีขอสรุปที่ประมวลถึงปญหา
จริยธรรมของแพทยที่สามารถเกิดไดจากทั้งตัวระบบและตัวคน (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2555)
กลาวคือ
1. การแพทยพาณิชยมากขึ้น (commercial medicine) การรักษาที่ไมสมเหตุสมผล
การใชยาและเวชภัณฑอยางฟุมเฟอย (over-treatment)
2. การคิดคาบริการที่ผูปวยตองรับผิดชอบเกินเหตุ ผูปวยคนหนึ่งจะมีแพทยหลาย
คนแบงกันดูแลเปนสวนๆ ตามอาการแทนที่จะรักษาเปนองครวม
3. มีแพทยจํานวนหนึ่งที่มีฝม ือไมไดมาตรฐาน (incompetence physician) ไดใชวิธี
โฆษณาโออวดเกินกวาความสามารถจริง เปนตน
ในการประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข ยอมรับกันวา การปองกันไมใหเกิดปญหา
ดีกวาการแกไข ผูประกอบวิชาชีพตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวางตนเองกับผูปวย การให
การรั กษาดู แลผู ป วยทุ กคนตามมาตรฐานวิ ชาชี พ และต องคํ านึ งถึ งความสิ้ นเปลื องของ
คาใชจายที่ผูปวยต องจายด วย และลดการสร างอุปสงคเทียมซึ่งการรักษาโรคบางโรคที่ไม
จําเปน หรือการใชยาบางชนิดจนกระทั่งมีคาใชจายราคาแพงทั้งของผูปวยและรัฐดวย
ตัวอยาง ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ
ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ พ.ศ. 2526 และพ.ศ. 2533
มีรายละเอียดของการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ สรุปไดดังนี้
1. หลักทั่วไป เปนผูดํารงตนสมควรโดยธรรม เคารพกฎหมาย ไมทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ เจตนาดีไมเลือกปฏิบัติ
2. การประกอบวิชาชีพแพทย เปนผูรักษามาตรฐาน ไมดูดาย ไมทอดทิ้งผูปวย ไม
ทําใหผูปวยเสียทรัพย ไมใชยาเปลือง หรือการตรวจที่มีราคาแพง หรือเปนอันตรายตอผูปวย
ไมเรียกรองคาตอบแทนพิเศษ ไมมีการสงเสริมการขาย ไมใหหรือรับคานายหนา ไมหลอกลวง
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ไมออกใบแพทยเท็จ ทําความเห็นเบิกความเท็จ ไมใชยาตํารับลับ (ปกปดตัวยา) ไมเปดเผย
ความลับผูปวย ไมสุภาพ ไมบังคับขูเข็ญ ดูหมิ่น ไมสนับสนุนใหมีการรักษาแบบผิดกฎหมาย
3. การโฆษณา แพทยตองไมทําผิดกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรมและกฎหมาย
สถานพยาบาล ไมโฆษณาโดยตรง ยกเวนติดปายที่รานเกี่ยวกับชื่อตําแหนง ยศ วุฒิสาขา
เวลาทําการ การลงโฆษณา แสดงขอความขางตน และที่อยู ไมโฆษณาโดยออม ยกเวน การ
ตอบปญหาทางสื่อมวลชน ประชาสัมพันธตามหนาที่ บําเพ็ญประโยชนสาธารณะ การประกาศ
เกียรติคุณ การเสนอผลงานทางวิ ชาการ การใหความรูแกประชาชน ซึ่งได ระมั ดระวังการ
เผยแพรในลักษณะการโฆษณา
4. การปฏิบัติตอเพื่อนรวมอาชีพ ใหเกียรติเคารพกัน ไมใหราย ไมแขงขันแยง
ผูปวยกัน
5. การปฏิบัติตอผูรวมงาน ใหเกียรติเคารพกัน โดยปราศจากการมุงราย
จากขอบังคับฯ ทั้ง 5 ขอขางตน เห็นไดวา มีหลักการที่ดี ซึ่งวิชาชีพสาธารณสุขดาน
อื่นๆ ก็สามารถนําไปประยุกตใชได
สําหรับจริยธรรมทางการบริหาร หมายถึง มาตรฐานหรือหลักการที่เปนเครื่องจําแนก
ระหวางความถูกและความผิด ความดีและความชั่วของการกระทําที่ผบู ริหารจะใชดําเนินงานใน
องคการ เปนเครื่องบงชี้วาผูบริหารจะประพฤติหรือตัดสินใจอยางไร ภายใตสถานการณที่อาจ
สงผลทั้งถูกและผิด เปนคุณและเปนโทษกับบุคคลอื่นที่เอื้อตอการปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น
รับผิดชอบ และปฏิบัติอยางถูกตอง เปนความประพฤติ การกระทําตลอดจนความรูสึกนึกคิด
อันถูกตองดีงาม
ผู บริ หารระดั บสู งที่ มี จริ ยธรรมย อมแสดงความประพฤติ การปฏิ บัติ งานให เป น
แบบอยางที่ดีงาม ไมวาจะเปนการดําเนินชีวิตการวางตัวใหเปนที่นับถือ การแตงกายที่ถูก
กาลเทศะ การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ มีความยุติธรรมประจําใจ และการแสดงความมี
เมตตา
เนื่ องจากจริ ยธรรมมีความแตกต างจากกฎหมายอยูหลายประการ เหตุผลเพราะ
จริยธรรมไมมีบทบังคับ ผูกระทํากระทําดวยความยินยอมสมัครใจ แตสําหรับกฎหมายและ
จริยธรรมก็มีเปาหมายเดียวกัน คือ การจัดระเบียบสังคมใหสมาชิกทุกคนในสังคมมีความสุขอยู
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อยางปกติสุข ผูบริหารเปนผูมีความสําคัญมากที่สุดในองคกร จําเปนตองมีคุณสมบัติที่พึง
ประสงค มากกวาผูดํารงตําแหนงอื่นๆ โดยเฉพาะคุณสมบัติดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเปน
คุณสมบัติที่จําเปนยิ่ง
การเปนผูบริหารจะตองประพฤติปฏิบัติตนไปในทางทีด่ ีเสมอ เพื่อใหสมกับการที่ผูคน
ทั่วไปใหความเคารพนับถือและเปนพื้นฐานในการดําเนินงานดานอื่นๆ ผูบริหารงานจะตองมี
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอผูรับบริการมุงผลใหเกิดผลตามวัตถุประสงค และมุงประโยชน
แกสวนรวม
ส วนคํ าว า “คุ ณธรรม” ในพจนานุ กรม ฉบั บราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 ให
ความหมายวา คุณธรรมเปนสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ซึ่งสามารถ
จําแนกออกได 2 ความหมายดวยกัน คือ
1. ความประพฤติดงี าม เพื่อประโยชนสขุ แกตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลัก
ศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี และหลักกฎหมาย
2. การรูจักไตรตรองวาอะไรควรทํา ไมควรทํา และอาจกลาวไดวา คุณธรรม คือ
จริยธรรมแต ละข อที่ นํามาปฏิ บัติจนเปนนิ สัย เชน เป นคนซื่อสัตย เสี ยสละ อดทนมีความ
รับผิดชอบ ฯลฯ
นอกจากนี้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ.
2550 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่ งได ประกาศในราชกิ จจานุเบกษา เมื่ อวันที่ 25
กรกฎาคม 2550 ไดกําหนดความหมายของ คําวา “คุณธรรม” วาเปนสิ่งที่มีคุณคา มีประโยชน
เปนความดีงาม เปนมโนธรรม เปนเครื่องประคับประคองใจใหเกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ
ความดี เปนเครือ่ งกระตุนผลักดันใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกที่ดีมีความสงบเย็น
ภายใน เปนสิ่ งที่ต องปลู กฝ งโดยเฉพาะเพื่ อให เกิดขึ้ น และเหมาะสมกั บความต องการใน
สังคมไทย และคําวา “จริยธรรม” หมายถึง กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งกําหนด
ไวสําหรับสังคม เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยงดงาม ความสงบรมเย็นเปนสุข
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1.3 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมและคุณธรรม
นักจริยศาสตรเชื่อวามนุษยทุกคนมีมโนธรรมสํานึก มโนธรรมสํานึก (conscience) คือ
ความรู สึ กผิ ดชอบชั่ วดี ความรูสึ กว าอะไรควรทํ าไม ควรทํ า เนื่ องจากบางขณะเราจะเกิ ด
ความรูสึกขัดแยงในใจระหวางความรูสึกตองการสิ่งหนึ่ง และรูวาควรทําอีกสิ่งหนึ่ง ปญหาทาง
การแพทย (medical dilemma) ที่เกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแยงกันเองในระหวางการรักษาคือการ
คํานึงถึงประโยชนของผูปวยกับประโยชนที่เกิดกับคนสวนมากเชน กรณีผูปวยปฏิเสธในการ
รับเลือด (อิสระในการตัดสินใจ) แมวาจะมีอันตรายถึงชีวิตก็ตาม หรือในกรณีการุณยฆาต
(euthanasia) การตัดสินใจของแพทยอาจจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความเชื่อทางสังคม บรรทัด
ฐาน คานิยม รวมถึงขอกฎหมายในสังคมนั้นๆ การพิจารณาความถูกตองจึงมีแนวทาง ดังนี้
1) การพิจารณาตัวการกระทํา
ความถูกตองโดยพิจารณาที่ตัวการกระทํา ไมพิจารณาผลของการกระทํา โดยอาศัย
กฎจริยธรรมซึ่งเปนกฎสากล โดยไมคํานึงถึงความแตกตางกันในสถานการณตางๆ หลักการนี้
เพื่อหลีกเลี่ยงอคติที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกที่จะกระทํา ปญหาก็คือการใชหลักการนี้ไมมี
ความยืดหยุน หรือเมื่อเกิดความขัดแยงกันเองในหลักการจริยธรรม
หากตีความกฎนี้ อย างแคบลง เพื่อใหเกิ ดความยืดหยุนมากขึ้ น เช น เป นกฎเชิ ง
ปฏิเสธ มากกวาเปนกฎที่บอกใหกระทํา ยกตัวอยางเชน “จงอยากลาวเท็จ” แทนการที่บอกวา
“จงกลาวความจริง” เพื่อใหเกิดความสบายใจ เชน กรณีแพทยบอกความจริงเพียงบางสวนแก
ผูปวย เพราะเกรงผูปวยอาจกังวลใจได
2) การพิจารณาผลการกระทํา
หลักการจริยธรรมในแงการพิจารณาผลการกระทํา (consequentialism) โดยการมุงให
เกิดผลดีมากที่สุด สวนใหญก็คือการมุงใหเกิดความสุขมากที่สุด มาจากพื้นฐานความเชื่อที่วา
ความ “ถูกผิด” นั้นมากอนความ “ดีเลว” การกระทําที่กอใหเกิดสิ่งดี (เชน ความสุข) เราก็
เรียกวาเปนสิ่งที่ “ถูก” แตการกระทําใดกอใหเกิดสิ่งที่ “เลว” (เชน ความทุกข) ขึ้น การเนนที่
ความถูกผิด โดยไมเนนที่ความดีเลว ตัวอยางเชน การกลาวเท็จยอมสามารถทําไดถาทําให
เกิดประโยชนมากกวาการมุงใหเกิดผลดีสูงสุดนั้น ก็ขึ้นอยูกับคุณคาที่บุคคลยึดถือ
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ถ าการกระทํ านั้ นก อให เกิ ดผลเสี ยแก ผู ถู กกระทํ า (ผู ป วย) แต เกิ ดผลดี กับคนที่
เกี่ยวของ แลวเราจะใชอะไรมาตัดสินวาการกระทํานั้นกอใหเกิดประโยชนกับใครมากกวา
การพิจารณาหลักจริยธรรมดวยจริยศาสตรเชิงคุณธรรม (virtue ethics) จริยศาสตร
เชิงคุณธรรมจะมองขามคําถามที่วา “อะไรคือการกระทําที่ถูกตอง” แตจะใหความสําคัญกับ
คําถาม การกระทําอะไรที่จะนําไปสูชีวิตที่ดี ประกอบดวยแนวคิด 3 ประการ คือ ก) มีคุณธรรม
ข) มีปญญา เขาใจธรรมชาติของสรรพสิ่งที่พบเห็นรวมถึงคาดเดาผลจากการกระทําตางๆ ได
และ ค) ทําใหเกิดความสุขหรือความเจริญงอกงามขึ้น
หลักการจริยศาสตรเชิงคุณธรรมนั้นจะไมมีกฎเกณฑตายตัวแตพิจารณาตามบริบท
ตางๆ กันตัวอยาง เชน การที่แพทยจะแจงขาวรายแกผูปว ยนั้นประกอบดวยแพทยตองเปนคน
ที่ซื่อสัตย กลาวแตความจริงกั บผูปวย (คุณธรรม) แตก็ตองมีวิธีแจงอยางคอยเปนคอยไป
(ปญญา) มุงหวังใหเกิดประโยชนแกผูปวยอยางสูงสุด (เกิดความเจริญงอกงาม)
ยกตัวอยางความเห็นในปญหาทางจริยธรรม (ไมอิงกฎหมาย)
หากแพทยพิจารณาวาอันตรายร ายแรงกําลั งจะเกิดขึ้นกั บภรรยาของผูปวยอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดจากการปกปดขอมูลการติดเชื้อทางเพศสัมพันธนี้ แพทยควรตองบอกขอมูลแก
ภรรยาผูปวยซึ่งถือเปนความขัดแยงระหวางการปกปดความลับของผูปวยและประโยชนที่จะ
เกิดขึ้นกับภรรยาในการปองกันการติดเชื้อ
หากมองในแงเจตจํานงอิ สระย อมมีความชัดเจนว าต องทําตามความตองการของ
ผูปวย เมื่อ “ผูปวยปฏิเสธการรักษา แมวาจะมีอันตรายถึงชีวิต” ซึ่งมองในแงจริยศาสตรเชิง
คุณธรรมแลว หลักการขอหนึ่งคือการทําใหเกิดความเจริญงอกงามขึ้น บางครั้งก็ยากแกการ
อธิบายวาการกระทํานั้นๆ เปนการสูญเปลาทางการแพทย (medical futility) ในการยืดชีวิต
หรือไม และมีทั้งบริบททางสังคมประโยชนตอสังคมมารวมพิจารณา
หากอยูสถานการณที่ตองเลือกที่จะชวยชีวิตคนใดคนหนึ่งเพราะทรัพยากรมีจํากัด
“ประเด็นเรื่องความยุติธรรมในการจัดสรรทรัพยากร” สวนใหญก็จะใชหลักการเลือกตามลําดับ
ดังนี้ ไดแก เลือกคนที่มีโอกาสรอดมากกวา เลือกคนที่มากอน เลือกชวยคนที่จะเกิดประโยชน
มากกวา เปนตน
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2. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและหลักการบริหารงานสาธารณสุข
ในสวนนี้ ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอแนวคิดและปญหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และการ
บริหารงานสาธารณสุขอยางมีธรรมาภิบาล
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
“ธรรมาภิบาล” (good governance) หมายถึง การจัดการปกครอง การบริหารกิจการ
บานเมือง การควบคุมดูแลกิจการ การกํากับดูแลที่ดี ซึ่งองคการหรือสังคมไดมีการปฏิบัติหรือ
ดําเนินการปกครองดวยคุณความดี ซื่อตรงตอกัน มั่นคงในสัญญาที่มีตอกัน ซึ่งจะครอบคลุม
ประเด็นเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน นิติธรรม ความโปรงใส การตอบสนอง การแสวงหา
ฉันทามติ ความถูกตอง ความเสมอภาค ยุติธรรม เที่ยงธรรม ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
และภาระความรับผิดชอบ
จากกระแสแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (new public administration) และ
กระแสความเปนประชาธิปไตย (democratization) รวมกับหลักกฎหมายมหาชนตางๆ จึงไดมี
การรวมแนวคิดทั้งสองเขาดวยกัน และพยายามผลักดันการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาระบบ
ราชการ หรือการบริหารราชการแผนดิน อิทธิพลของแนวคิดนี้ไดแพรหลายในหลายประเทศ
รวมถึงประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น จึงกลาวไดวา สองแนวคิดนี้เปนรากฐานที่มาของ “การ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี” หรือ “ธรรมาภิบาล” หรือ “Good Governance” (สํานักงานกพร.
2552)
นอกจากนี้ อิ ทธิ พลของการบริ หารกิ จการบ านเมื องที่ ดี ยังมาจากองค การพั ฒนา
ระหวางประเทศโดยเฉพาะธนาคารโลก จากเดิมที่มุงเฉพาะปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจเปนตัว
สําคัญ ตอมา ธนาคารโลกเริ่มตระหนักถึงการปลอยเงินกูไปแลวเกิดการทุจริตคอรัปชัน จนไม
สามารถทําใหประเทศตาง ๆ พัฒนาได จึงเนนในเรื่องของธรรมาภิบาลมากขึ้น (UN ESCAP
2009) ในที่สุดก็เปนประเด็นสําคัญผลักดันใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและแพรเขา
มาสูประเทศไทย จากผลของนักวิชาการทั้งหลาย รวมทั้งอิทธิพลของธนาคารโลก ในแงของ
การวางแผนพัฒนาประเทศ
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หลั กการบริ ห ารกิ จการบ า นเมื อ งที่ ดี มี อ ยู ห ลายแนวคิ ด ด ว ยกั น เช น หลั กของ
สหประชาชาติที่ใหความหมายของธรรมาภิบาลไวคือ ประชาชนตองมีสวนรวม (participation)
เนนหลักนิติรัฐนิติธรรม (rule of law) ความโปรงใส (transparency) การตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ความปรองดอง สมานฉันท มุงหาฉั นทามติ (consensus oriented)
ความเปนธรรม (equity) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency and effectiveness) และ
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability)
จุ ด เปลี่ ย นของประเทศไทยในเรื่ อ งของธรรมาภิ บาลเกิ ด ขึ้ นมาจากหลายส ว น
โดยเฉพาะในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซึ่ง
เริ่มมีแนวคิดใหมๆ เชน เรื่องประชารัฐเขามา ตอมาไดมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3 (1) วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีหลักพื้นฐานของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดี ประกอบดวยหลักสําคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติรัฐ (rule of law) ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัย
และเปนธรรม เปนที่ยอมรั บของผูคนในสังคม เปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใช ตาม
อําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล
2. หลักคุณธรรม (integrity) ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงามเจาหนาที่ของรัฐ
ตองยึดถือหลักการนี้สําหรับการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนพั ฒนาตนเองไปพร อมกั น เพื่ อใหคนไทยมีความซื่ อสัตย จริ งใจ ขยั น อดทน มี
ระเบียบวินัย และประกอบอาชีพสุจริต
3. หลักความโปรงใส (transparency) ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของ
คนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมู ล
ขาวสารที่เปนประโยชนดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมี
กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนของขอมูลได
4. หลักความมีสวนรวม (participation) ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
รับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดง
ความคิดเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / 495

5. หลั กความรับผิ ดชอบ (accountability) ได แก การตระหนักในสิทธิหนาที่ความ
สํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนใน
การแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจาก
การกระทําของตนเอง
6. หลักความคุมคา (utility) ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหทุกคนรูจ ักความประหยัด และใชทรัพยากรอยาง
คุ มค า สร า งสรรค บริ การที่ มี คุ ณภาพ สามารถแข งขั น ได ในเวที โ ลก และรั กษาพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน
ในป พ.ศ. 2546 มีการบัญญัติพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ขึ้นซึ่งเกิดจากคณะรัฐมนตรีเห็นควรใหเปนหลักที่ใชในการ
ปฏิบัติราชการ พระราชกฤษฎีกานี้ไดแบงออกเปน 9 หมวด ดังนี้ (สํานัก กพร.2552)
หมวดที่ 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งวางหลักวาตองการจะบรรลุใน 7 หลัก
ไดแก เกิดประโยชนสุขของประชาชน ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ปรับปรุงภารกิจ
ของสวนราชการใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับความสะดวก ตอบสนองความตองการ
และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
หมวดที่ 2 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เปนการวาง
หลักเกณฑ นิยาม และแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งมีการเริ่มดําเนินการแลว ยกตัวอยางเชน
มาตรา 7 และ มาตรา 8 ไดเริ่มใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดินเพิ่ม
มากขึ้น
หมวดที่ 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ คือ ทํางานให
บรรลุผล โดยเริม่ จากมาตรา 9 ที่นําหลักการบริหารวงจรคุณภาพ (PDCA:Plan-Do-Check-Act)
มาใช เพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานในภาคราชการ
นอกจากนี้ ในมาตรา 10 ได เน นในเรื่ อ งของการบริ หารราชการแบบบู รณาการ
เนื่องจากระบบราชการไทยแบงอํานาจหนาที่แกกระทรวง ทบวง กรม และมีพื้นที่เปนจังหวัด
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ทําใหพบปญหาในเรื่องของการบูรณาการ ดังนั้น จึงไดมีความพยายามที่จะหาวิธีในการบูรณา
การการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการเกิดขึ้น
ในมาตรา 11 ของพระราชกฤษฎีกานี้ไดบัญญัติถึงการเปนองคการแหงการเรียนรู
โดยการใชความรูเขามาชวยในการบริหารงาน และปรับตัวเปนองคกรเรียนรูอยูตลอดเวลา ซึ่ง
ที่ผ านมาได มีการจัดการความรู (knowledge management: KM) ในระบบราชการแล ว
คอนขางมาก
นอกจากนี้ จุดสําคัญของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ โดยเฉพาะในหมวดที่ 3 ไดนําเรื่อง
การบริหารเชิ งยุทธศาสตร เขามาเปนเครื่องมือของการบริหารราชการแผนดิ น โดยเริ่มต น
กระบวนการตั้งแตการวางแผนเชิงยุทธศาสตร การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร ซึ่งการจะทําให
ภาคราชการมีการทํางานเชิงยุทธศาสตร มีตัวชี้วัดและเปาหมาย จะตองเริ่มที่ผูบริหารราชการ
แผนดินฝายการเมือง กลาวคือ เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว จัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน 4 ป โดยกําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย และกลยุทธ หลังจากนั้นระบบราชการจะ
ไดถอดออกมาเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสวนราชการและจังหวัดตอไป
หมวดที่ 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ เนนในเรื่ องของการเพิ่มประสิทธิภาพและความคุมคา โดยกําหนดใหมีการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยหรือตนทุ นตามฐานกิจกรรม (มาตรา 21) แต ก็ยังมีคําถามวา หนวยที่จะ
นํามาใชในการคํานวณตนทุนนี้คืออะไร และการคิดคํานวณความคุมคา (มาตรา 22) ซึ่งเดิมจะ
ใหพิจารณาเฉพาะตัวโครงการ วาคุมทุน/คุมคาหรือไม โดยพิจารณาในมิติอื่น ๆ นอกจากเรื่อง
ของการเงินดวย ยังมีการขยายไปสูการวิเคราะหความคุมคาในเชิงภารกิจ
หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีหัวใจสําคัญอยู 3 เรื่อง คือ การกระจาย
อํานาจ (มาตรา 27 และ 28) การปรับปรุงขั้นตอนระยะเวลาการทํางาน (มาตรา 29) และ การ
จัดตั้งศูนยบริการรวม (มาตรา 30 31 และ 32) ซึ่งทั้ง 3 เรื่องก็ไดมีการดําเนินการแลว เริ่มจาก
การมอบอํานาจ/การกระจายอํานาจในการบริหาร ซึ่งทําไดระดับหนึ่งเพราะในกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการแผนดินฉบับเดิมนั้น กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเครงครัดมาก จึงไดมีการ
แกไขกฎหมายดังกลาว ใหการมอบอํานาจสามารถทําไดอยางกวางขวางมากขึ้น แตปญหาที่
พบคือการมอบอํานาจลงไปยังระดับปฏิบัติการ ซึ่งถือวาเปนการทํางานที่ใกลชิดกับประชาชน
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ผูรับมอบอํานาจสามารถตัดสินใจได รวมทั้งการมอบอํานาจขามหนวยงาน ซึ่งยังมีขอจํากัดการ
มอบอํานาจ
การจัดตั้งศูนยบริการรวม ไดมีการดําเนินการหลายรูปแบบ ทั้งระดับกระทรวง ระดับ
จังหวัด อาทิ ศูนยบริการรวมดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ศูนยบริการรวมรูปแบบเคานเตอร
บริการประชาชน เปนตน ประชาชนไดรับความสะดวกในการขอรับบริการของภาครัฐมากขึ้น มี
การเปดจุดใหบริการในที่ชุมชน ในหางสรรพสินคา เปนตน แตงานที่ใหบริการในศูนยบริการ
รวมยังอยูในขอบเขตที่จํากัด และมีอยูเพียงไมกี่งานบริการเทานั้น เชน การทําบัตรประจําตัว
ประชาชน การตอใบอนุญาต แตเรื่องการมอบอํานาจขามหนวยงาน ที่ทําใหยังมีขอจํากัดใน
การทํางานแทนกันได
หมวดที่ 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ โดยใหมีการทบทวนบทบาท ขนาด
ภารกิจ ทบทวนกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่ควบคุมกลไกตลาด
หมวดที่ 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ได
มีการดําเนินการไปแลวหลายอยาง เชน การลดขั้นตอน การประกาศระยะเวลาแลวเสร็จของ
งาน ซึ่งไดดําเนินการควบคูไปกับการปรับปรุงการใหบริการ การยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
ความโปรงใสในการปฏิ บัติราชการ เนนในเรื่ องของการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ ขอมู ล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สวนการอํ านวยความสะดวกให กับประชาชน ไดมีการ
ดําเนินการในเรื่อง e-Government และ e-Service มีการจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขึ้น ซึ่งสามารถขับเคลื่อนไปไดในระดับหนึ่ง
หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิ บัติราชการ หลั กธรรมาภิ บาลชี้แต เพี ยงความ
รับผิดชอบตอประชาชนได จึงไดมีระบบวัดผล มีการสรางตัวชี้วัดขึ้นมา และนําไปผูกโยงกับ
การใหเงินรางวัลประจําป
หมวดที่ 9 บทเบ็ดเตล็ด กําหนดใหนําหลักการตาง ๆ ในพระราชกฤษฎีกานี้ไปใชกับ
หนวยงานของรัฐประเภทอื่นดวย เชน องค กรปกครองสวนท องถิ่น (มาตรา 52) องคการ
มหาชนและรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 53) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดออกขอกําหนดใหทองถิ่นปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ในหลายสวนแลว รวมทั้งองคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจนั้น
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หลักการสําคัญประการหนึ่งที่ผูบริหารในองคกรภาครัฐตองคํานึงถึงในการบริหาร
จัดการองคกรใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ คือการนําหลัก “ธรรมาภิบาล” ซึ่ง
ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาใชในองคกรเพื่อใหการบริหารจัดการภายในองคกรเปนไป
อยางเปนธรรม ถูกตอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชนเดียวกับการบริหารงาน ผูบริหารมี
หนาที่ในการบริหารกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย และในขณะเดียวกันตองมี กระบวนการ
ตรวจสอบระบบการทํางานภายในองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
และหากผูบริหารมิไดนําเอาหลัก “ธรรมาภิบาล” มาใชในการบริหาร อาจตองมีความ
รับผิดเกิดขึ้นจากการใชอํานาจของตน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการออก “คําสั่งทางปกครอง”
“อนุมัติ” “อนุญาต” ตัวอยางเชน การใชดุลพินิจเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น หรือ
การใชดุลพินิจพิจารณาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ไมโปรงใส และมี
การเลือกปฏิบัติ เปนตน
สํ า นั กงาน ก.พ. ได กํา หนดธรรมาภิ บาลเป นระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ซึ่ ง
ประกอบดวย 6 หลักการ คือ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวน
รวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ซึ่งหลักการทั้งหมดนี้มีจุดมุงหมายที่จะรักษา
“ความสมดุล” ในมิติตางๆ ไว เชน หลักคุณธรรมก็คือ การรักษาสมดุลระหวางตนเองกับผูอื่น
คือไมเบียดเบียนผูอ ื่นหรือตนเองจนเดือดรอน ความโปรงใสคือการเปดโอกาสใหผทู ี่เกี่ยวของมี
สวนรวมตรวจสอบ เพื่อมุงใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเห็นถึงความสมดุลดังกลาววา อยูในวิสัยที่
ยอมรับได สวนหลักความรับผิดชอบ ก็ตองสมดุลกับเสรีภาพที่เปนสิ่งที่สําคัญของทุกคน และ
หลักความคุมคา ก็ตองสมดุลกับหลักอื่นๆ เชน บางครั้งองคการอาจมุงความคุมคาจนละเลย
เรื่ องความเป นธรรมหรื อโปรงใส หรื อบางครั้ งที่ หน วยงานโปร งใสมากจนคู แข งขั นล วงรู
ความลับที่สําคัญในการประกอบกิจการ “ความสมดุล” จึงเปนสวนประกอบที่สําคัญของการ
บริหารองคกร
2.2 ปญหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ความที่สังคมไทยเปนสังคมอุปถัมภ มีความออนแอทางคุณธรรมและจริยธรรม ยึด
ประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสาธารณะ ปจจัย 3 ประการที่ทําใหเกิดความขัดแยงกันก็
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คือ 1) ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมบุคคลดํารงตําแหนงของรัฐที่ตอง
รับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ 2) เกิดภาวะผลประโยชนส วนตนเขามาแทรกแซงการ
ตัดสินใจหรือการใชดุลพินิจ และ 3) เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม
(สํานักงาน ก.พ. 2547)
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือ “Conflict
of Interests” หมายถึงสถานการณ หรือการกระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ
เจาหนาที่ พนักงานบริษัท ผูบริหาร มีผลประโยชนสวนตนมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือ
การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของ
สวนรวม
ปญหาเกี่ยวกับการขาดธรรมาภิ บาลมีอยูหลายรู ปแบบและแตละรูปแบบมี ความ
ซับซอนมาก ตั้งแตการคอรรัปชันทางนโยบาย ไปจนถึงการเรียกรับเงิน ผลประโยชนทับซอน
ตัวอยางของการจัดซื้อจัดจาง ปญหาธรรมาภิบาลมีตั้งแตการไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานตอสวนราชการ ไมวาจะกระทําโดยการ
สมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดง
เอกสารอันเปนเท็จหรือกระทําการใดโดยทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบสวนราชการโดยมิใชเปนไปในทางการ
ประกอบธุรกิจปกติเปนตน
การขาดธรรมาภิบาลมีปรากฏในรูปของการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตัวอยาง เชน
1. การใช ตํ าแหน งหน า ที่ ห าประโยชน ให กับตนเอง ครอบครั ว หรื อพวกพ อ งเช น
เจ าหน าที่ฝ ายจั ดจางทําสั ญญาให หนวยงานต นสั งกัดซื้ อคอมพิ วเตอรสํ านักงาน
จํานวน 1,000 เครื่อง จากบริษัทของครอบครัวตนเอง
2. การรับของขวัญ/รับผลประโยชน ที่เกินความเหมาะสมเช น เจาหนาที่ของรัฐไดรั บ
ของขวัญจากผูบริหารของบริษัทเอกชน จึงชวยเหลือบุตรหลานของผูบริหารคนนั้นให
ไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
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3. การทํางานหลังเกษียณ เชน เปนการไปทํางานหลังออกจากงานเดิม โดยใชอิทธิพล
จากที่เคยดํารงตําแหนงมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง
4. การทํางานพิเศษ เชน เจาหนาที่ของรัฐอาศัยตําแหนงหนาที่ทางราชการรับจางเปนที่
ปรึกษาโครงการ เพื่อใหบริษัทเอกชนที่วาจางนั้นเกิดความนาเชื่อถือกวาบริษัทคูแขง
5. การรูขอ มูลภายใน เชน การที่เจาหนาทีข่ องรัฐรูเห็นในขอมูลลับของทางราชการ นํา
ขอมูลไปเปดเผยเพื่อใหตนหรือพวกพองไดรับสิ่งตอบแทนที่เปนประโยชนในรูปแบบ
ของเงินหรือประโยชนอื่น ๆ
คอรรับชั่นเปนปญหาที่คนในสังคมไทย เห็นวาต องดําเนินการแกไขอยางรีบดวน
มาร วม 10 ป แล วสภาที่ ปรึ กษาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ (2547) ซึ่ งเป นองค กรตาม
รัฐธรรมนูญองคกรหนึ่ง ไดศึกษาสาเหตุและปจจัยที่กอใหเกิดปญหาคอรรัปชันในสังคมไทย
โดยสํารวจความเห็นของผูนําภาคประชาชนทุกจังหวัดๆละ 100 คน รวม 7,191 คน พบวา
1. วิธีการและรูปแบบคอรรัปชัน กลาวคือ ประชาชนมองสถานการณการทุจริตใน
สังคมไทยวามีการรับสินบน วิ่งเตนขอตําแหนงในราชการ รับสวย รีดไถประชาชน คอรรัป
ชันเชิงนโยบาย แตงตั้งโยกยายขาราชการ และแตงตั้งโยกยายขาราชการชั้นสูงไมแตกตางกัน
2. การทุจริตที่ประชาชนพบเห็นไดแก การฮั้ว การประมวลในการจัดซื้อจัดจางของ
ทางราชการ (44.3 %) มากที่สุดรองลงมาคือการเลือกตั้ง (44.2 %) กินตามน้ําหรือคาน้ํารอน
น้ําชา (44.0 %) และนักการเมืองขาดคุณธรรม (42.5 %)
3. กลุ มผู กระทํ าการทุ จริ ตเป นขาราชการมากที่สุ ด(47.8 %)รองลงมา พนั กงาน
บริษัทเอกชน (43.1 %) พนักงานรัฐวิสาหกิจ (39.6 %)นักวิชาการ (34.0 %) ระดับปานกลาง
และเกษตรกรต่ําสุด (31.8 %)
ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในประเทศไทยมีมาตลอดตอเนื่องมาถึงปจจุบัน ในชวงที่
พลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรีไดประกาศ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2549) เปนวาระ
แหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค
ราชการ อยางไรก็ตาม จากผลการสํารวจอยางตอเนื่องในองคกรตางๆ เชน การสํารวจความ
คิดเห็นของผู บริ หารต างชาติเกี่ยวกั บการคอรรัปชั่นในแต ละประเทศ เผยแพรเมื่อวันที่ 8
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เมษายน 2552 ระบุวา ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการคอรรัปชั่นมาก (7.63) รองจากประเทศ
อิ นโดนี เซี ย (8.32) ซึ่ งมี อั นดั บสู งสุ ด ในที่ นี้ ประเทศสิ งคโปร ยั งคงเป นประเทศที่ มีการ
คอรรัปชั่นนอยที่สุด รองลงมาคือฮองกง (1.89) ออสเตรเลีย (2.40)สหรัฐอเมริกา (2.89) ญี่ปุน
(3.99) เกาหลีใต (4.64) มาเกา (5.84)จีน (6.16) ไตหวัน (6.47) มาเลเซีย (6.70) ฟลิปปนส
(7.0)เวียดนาม (7.11) อินเดีย (7.21) กัมพูชา (7.25)
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แผนภูมิ 17.1 คะแนนดัชนีคอรรัปชันของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2538 – 2556
หมายเหตุ ตัง้ แตป พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนคาดัชนีชี้วัดจากคะแนนเต็ม 10 เปนคะแนนเต็ม 100
คะแนน
ที่มา องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/

องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่งเปนองคกรอิสระ
นานาชาติ ได นํ า เสนอดั ชนี ชี้ วั ด ภาพลั กษณ ป ญหาคอร รั ป ชั น ของประเทศ (Corruption
Perceptions Index) จัดทําโดยมีเครือขายใน 120 ประเทศทั่วโลก พบวา ประเทศไทยได 35
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คะแนน ซึ่งเปนประเทศที่มีการคอรรัปชั่นคอนขางสูงคือประเทศไทยเปนอันดับที่ 88 จาก 176
ประเทศ ในป พ.ศ. 2555 และเปนอันดับที่ 102 จากจํานวน 177 ประเทศ ในป พ.ศ. 2556
2.3 การบริหารงานสาธารณสุขอยางมีธรรมาภิบาล
ในสวนนี้ ผูเขี ยนได นําเสนอการบริหารตามกฎหมายและจริ ยธรรมของผูนําและผู
บริหารงานสาธารณสุขซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.3.1การบริหารตามกฎหมาย
ที่ผานมา กรณีธรรมาภิบาลไดเขาไปแทรกซึมในบทบัญญัติตางๆ ตัวอยางการแทรก
ซึม เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมไดให
ความหมายของคําวา “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” วาเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขา
เสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหาเรื่องการขาดธรรมาภิ
บาล ไดมีการกําหนดถึงความหมายลึกลงไปว า “การมี ส วนได เสี ยไม ว าโดยทางตรงหรื อ
ทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล” ดังกลาวขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกัน สรุปไดในลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหารโดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงาน บริหาร จัดการ ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปน
หุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนเกินกวารอย
ละ 25 ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง(1) และ(2) โดยบุคคลขางตน เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวน
ราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
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ความพยายามตรวจสอบและจัดการกับปญหาการคอรรัปชันนั้น มีหลายวิธี เชน การ
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล และเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและวัสดุ
ตางๆ การใชผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และมีคณะกรรมการเปนผูแทนจากสํานักงาน
สาธารณสุขจั งหวั ด โรงพยาบาลทุ กระดับ และมอบหมายใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข
(สวรส.) เปนหนวยงานสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ และเตรียมความพรอมกับการตรวจสอบทั้ง
จากองคกรภายในและภายนอก
นอกจากนี้ ยั งมี องค กรต อต านคอร รัปชั น (ประเทศไทย) และภาคี เครือข าย เช น
องค กรเพื่อความโปร งใสในประเทศไทย มู ลนิ ธิ เพื่ อคนไทย และโครงการแนวร วมปฏิ บัติ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ที่จะมาชวยทําใหลดปญหาคอรรับชั่น รวมถึงการ
ประกาศเกณฑ จริ ยธรรมการขายและการจั ดซื้ อจั ดหายาและเวชภั ณฑ เป นระเบี ยบและ
ประกาศใชเปนกรอบการปฏิบัติของสถานบริการทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกกรมวิชาการในป
พ.ศ. 2558 โดยระเบียบที่จะดําเนินการประกาศใชมีทั้งหมด 3 ระเบียบ (บทสัมภาษณ นพ.
วชิระ เพ็งจันทร 2557) ไดแก
1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑที่มิใชยาตางๆ
รวมถึงวัสดุสํานักงาน
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมที่เกี่ยวของ และ
3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการรับการสนั บสนุนจากบริ ษัทผูผลิตและ
จําหน าย หรื อเกี่ ยวกับเงิ นสวั สดิ การ ซึ่ งสถานพยาบาลในสั งกั ดสํ านั กงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุ ขทั่วประเทศ จั ดซื้อยาและเวชภั ณฑ ต าง ๆ ที่ใช ในการใหบริการแก ผูป วยและ
ประชาชนปละประมาณ 40,000 ลานบาท
ทั้งนี้ ระเบียบทั้ง 3 ขางตนนี้ไดแสดงถึงความโปรงใส ตรงไปตรงมา และเกิดประโยชน
ตอประชาชนและระบบราชการ เปนการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสอดคลองกับสภาพ
ปญหาในพื้นที่
2.3.2 จริยธรรมของผูนําและผูบริหารงานสาธารณสุข
การเปนผูนําและผูบริหารจะตองมีจริยธรรมในตนเอง คือการประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทางที่ดีเสมอจะทําใหผูคนทัว่ ไปใหความเคารพนับถือ และเปนพื้นฐานในการดําเนินงานดาน
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อื่นๆ จะตองมีจริยธรรมเพื่อปฏิบัติใหถูกตองดีงาม มีความรับผิดชอบตอผูรับบริการ มุงผลให
เกิดผลตามวัตถุประสงค และมุงประโยชนแกสวนรวม (ประทวน บุญรักษา 2555) ดังนี้
1. การบริ หารมุ งผลสั มฤทธิ์ การบริ หารต องใหเกิ ดผล (ไมใช เน นที่ กระบวนการ
ผลสัมฤทธิ์) ซึ่งประกอบดวยผลผลิตกับผลลัพธ และการจะใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดตองอาศัยความ
มานะ ตั้งใจจริงในการทํางาน และมีความรับผิดชอบ
2. การสั่ งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พการบริ หาร เป นหน าที่ หลั กสําคั ญของ
ผูบริหารที่จะตองสั่งสมและพัฒนาใหเกิดความเชี่ยวชาญในงานทุกแงมุม ซึ่งตองอาศัยความ
เพียร ขวนขวายหาความรูมาปรับใชในงานอยูเสมอ
3. การบริการที่ดี เปนการใหบริการที่มีคุณภาพ ยึดถือผูรับบริการเปนศูนยกลาง ให
การบริการแกทุกคนอยางเสมอภาคซึ่งตองอาศัยความบริสุทธิ์ใจ ความเต็มใจ และอัธยาศัย
ไมตรีที่ดีของผูใหบริการเปนสําคัญ
4. ความรวมแรงรวมใจ ซึ่งตองอาศัยความมีมนุษยสัมพันธ มีความคิดสรางสรรค และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
5. ความมี คุณธรรมจริ ยธรรมทั้ งการคิ ดและปฏิ บัติ ต องมี ความซื่ อสั ตย ซื่ อตรง
โปรงใส รักษาสัจจะวาจา ผูรวมงานจึงจะเกิดความเชื่อมั่น และรวมมือทํางานดวยความเต็มใจ
ผูนําและผู บริ หารงานสาธารณสุขแต ละคนอาจมีหลักในการตัดสินใจบนฐานคิดที่
แตกตางกัน ดังนี้
1.การยึดหลักอรรถประโยชน (utilitarian approach) นํามาซึ่งประโยชนสูงสุดของคน
จํานวนมาก ผูบริหารจะตองพิจารณาผลกระทบของทางเลือกแตละทางที่จะมีตอกลุมคนตางๆ
2. การยึดหลักปจเจกนิยม (individual approach) นํามาซึ่งประโยชนแกบุคคลในระยะ
ยาว หลักการพื้นฐานของมนุษยเชื่อวา จะตัดสินใจทําอะไรลงไปตองคํานึงถึงผลประโยชนสวน
ตนระยะยาวที่จะเกิดขึ้น
3.การยึดหลักสิทธิสวนบุคคล (moral-rights approach) หลักสิทธิที่จะไมถูกลิดรอน
ดวยการกระทําของบุคคลใดๆ ดังนั้นพฤติกรรมหรือการตัดสินใจใดๆ จะชอบดวยจริยธรรม
หากพฤติกรรมหรือการตัดสินใจนั้นรักษาไวซึ่งสิทธิสวนบุคคล
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4. หลักความยุติธรรม (justice approach) มีมาตรฐานในเรื่องความเสมอภาค ความ
ยุติธรรม ปราศจากความลําเอียงหรือเลือกปฏิบัติ มีหลักการยอยๆ 3 หลักคือ
1) หลักความยุติธรรมของกฎขอบังคับ
2) หลักความยุติธรรมภายใตคุณลักษณะของคน
3) หลักความยุติธรรมในการชดเชย
องคการมีความเกี่ยวพันกับกลุมคนตางๆ มากมายที่ประกอบขึ้นเปนสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกองคการ ดังนั้นองคการจะตองรับผิดชอบตอกลุมคนตางๆ ที่เรียกวาผูมี
สวนไดเสีย (stakeholder) ผูมีสวนไดเสียคือ บุคคล กลุมคน หรือหนวยงานใดๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองคการที่สามารถสรางผลกระทบจากการดําเนินงานขององคการบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งตอการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับจริยธรรมในองคการ คือ
ผูบริหารระดับสูง ซึ่งเปนผูกําหนดมาตรฐานและแบบอยางที่ดีของการปฏิบัติที่มีจริยธรรมใน
องคการทั้งในดานนโยบายและระเบียบขั้นตอนตางๆ
เนื่องจากรายจายดานสุขภาพของไทยในภาพรวมสูงถึงปละ 5.8 แสนลานบาท และมี
แนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ระบบยาของประเทศนับเปนเสนเลือดใหญของระบบสุขภาพที่มีการใช
งบประมาณในแตละปเปนจํานวนมาก จากขอมูลงานวิจัยเรื่องกลยุทธการกําหนดและควบคุม
ราคากอนขาย (หลังขึ้นทะเบียนยา) เมื่อคัดเลือกเขาบัญชียาหลักแหงชาติ พบวา มูลคายาเพื่อ
การบริโภคตามราคาในรายการสูงถึง 138,482ล านบาท คิ ดเปนประมาณร อยละ 35 ของ
คาใชจายดานสุขภาพ (บทสัมภาษณ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 2557)
ปญหารายจายสุขภาพนี้เกิดจากหลายปจจัยสาเหตุ คือ การใชยาเกินความจําเปน
โดยเฉพาะยาที่มีราคาสูง ความไมโปรงใสในการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ
หรือการรั่วไหลของยาบางประเภทออกนอกระบบจนทําใหเปนชองโหวของระบบสุขภาพที่
สงผลใหเกิดการใชงบประมาณจํานวนมาก ดังนั้น จึงมีประกาศนโยบายธรรมาภิบาลในทุก
ขั้นตอน ทั้งเรื่องการบริหารบุคคล การแตงตั้งโยกยาย การจัดซื้อจัดจาง และมีแนวทางปฏิบัติ
ชัดเจนและตอตานการทุจริต รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการแจงเบาะแสกรณีสงสัยวาจะมีการทุจริต
ธรรมาภิบาลระบบยาและระบบสุขภาพเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุข ประเทศไทยไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรดานธรรมาภิ บาลระบบยาและระบบ
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สุขภาพ และจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อทําใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ เพื่อทําใหประชาชน
เขาถึงยาอยางเทาเทียมกัน ในทางปฏิบัติ การนําหลักธรรมาภิบาลมาดําเนินการปรับปรุงระบบ
คลังยาใหรวมกันเปนระดับเขต ควบคุมโดยกรรมการจากทุกโรงพยาบาลภายในเขต ซึ่งจะทํา
ใหลดปญหาการรั่วไหล และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และธรรมาภิบาลของระบบยาและระบบ
สุขภาพเปนพื้นฐานสําคัญของหลักประกันสุขภาพถวนหนา (บทสัมภาษณ นายแพทยประดิษฐ
สินธวณรงค 2557)
ผูนําและผูบริหารงานมีหนาที่ที่ตองพัฒนาบุคลากรในดานคุณธรรม จริยธรรม การ
พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมถือเปนกลไกที่สําคัญที่สุดในการปองกันการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบภาครัฐ เปนกลไกการบริหารเชิงบวกที่ไดผลมากกวาการลงโทษและยังเปนการตอกย้ําให
บุคคลตระหนักในความสําคัญของการรักษาสัญญาที่ใหไวกับประชาชนวา จะทํางานดวยความ
สํานึกในหนาที่ ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
ผู บริ หารงานสาธารณสุ ขต องนํ าหลั ก “ธรรมาภิ บาล” มาใช ในการบริ ห ารงาน
สาธารณสุข และมีหนาที่ในการบริหารกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย ” ซึ่งประกอบดวย หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคา มาใชเพื่อใหการบริหารจัดการภายในองคกรเปนไปอยางเปนธรรม ถูกตอง มี
ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล และในขณะเดียวกั นตองมี กระบวนการตรวจสอบระบบการ
ทํางานภายในองคกรใหเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ การบริหาร
ตองเปนไปในเชิงรุก มุงใหเกิดการพัฒนาสุขภาพที่ดีแกประชาชน
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คําถามเชิงอภิปราย
1. การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผูบริหารมีเกณฑการตัดสินใจไปในทิศทางใดบางหาก
อธิบายดวยแนวคิดเกี่ยวกับจริยศาสตร
2. เหตุใด ผูบริหารงานสาธารณสุขจึงตองคํานึงถึงธรรมาภิบาลในการบริหาร
3. ปจจัยที่จะใชในการพิจารณาวา ผูบริหารหนวยงานมีธรรมาภิบาลหรือไม คืออะไร
และทานคิดวาปจจัยใดมีความจําเปนสูงสุด จงแสดงความคิดเห็น
4. จงยกตัวอยาง หลักการบริหารงานสาธารณสุขอยางมีธรรมาภิบาลในองคการที่ทาน
สังกัดอยู
5. จงอภิ ปรายถึ ง คุ ณสมบั ติ ที่ พึ งประสงค ข องการเป นผู บริ หาร และผู บริ หารงาน
สาธารณสุขควรมีวิธีการปกครองผูใตบังคับบัญชาอยางไรในสังคมไทย
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15. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. (2548) รายงานวิจัย “สถานการณการนําเขาสุราและผลกระทบ
ของการทําขอตกลงการคาเสรีกับตางประเทศ” นนทบุรี: ศูนยวิจัยปญหาสุรา.
16. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. (2550) รายงานวิจัย “ขอเสนอการนําสุราออกจากการคาทั่วไป”
นนทบุรี: ศูนยวิจัยปญหาสุราแหงชาติ
17. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. (2556, มกราคม). การติดตามผลการคาเสรีในเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล. นนทบุรี: ศูนยวิจัยปญหาสุรา. (จัดทําในรูปแบบหนังสือวิชาการฉบับ
พกพา)
ผลงานหนังสือและตํารา
1. หนังสือ การบริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ:
บรรณาธิการ). คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2549 จํานวนพิมพ 300
เลม
2. หนังสือ การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ: นโยบาย หลักกฎหมาย และการบังคับใช.
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เจริญดีมั่นคงการพิมพ, จํานวน 162 หนา.
ป 2551 จํานวนพิมพ 1,000 เลม
3. หนังสือ การบริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข 2551 (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ:
บรรณาธิการ). คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป 2552 จํานวนพิมพ 300
เลม

540/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข
4. ตํารา หลักการวิจัยทางสังคม. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ, จํานวน 252 หนา.
จํานวนพิมพ 2,000 เลม จัดจําหนายโดยศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
5. หนังสือ การบริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข 2553 (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ:
บรรณาธิการ). คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป พ.ศ. 2553 จํานวนพิมพ
300 เลม
6. หนังสือ กฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล: กฎหมายวาดวยสารบัญญัติและวิธี
พิจารณาความ กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2555 จํานวนพิมพ 1,000 เลม จัด
จําหนายโดยศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
7. ตํารา สังคมกับหลักกฎหมายพื้นฐาน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
2556, จํานวน 238 หนา. จํานวนพิมพ 300 เลม
8. ประมวลสาระ ระดับบัณฑิตศึกษา กฎหมายสาธารณสุขและการบังคับใช หนวยที่ 10
จํานวน 71 หนา ในชุดวิชา การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ. นนทบุรี:
สุโขทัยธรรมาธิราช. 2554
9. ประมวลสาระ ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตรในระดับสากล หนวยที่ 2 จํานวน 66
หนา ในชุดวิชา เศรษฐศาสตรสุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสําหรับผูบริหาร
โรงพยาบาล. นนทบุรี: สุโขทัยธรรมาธิราช. 2556.

