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คํานํา  

 

เน่ืองจากหัวหนาหนวยงาน หัวหนาสวนงาน และผูบริหารงานน้ันมีหนาที่ความ

รับผิดชอบหลากหลาย งานมีความยากและคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ และปกครองผูอยู

ใตบังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสาธารณสุขในลักษณะงานวิชาชีพ

เฉพาะ หรืองานผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูที่มีความรูความสามารถและ

ความเช่ียวชาญและประสบการณสูง ตลอดจนมีความเช่ียวชาญและผลงานเปนที่ยอมรับในของ

องคกร 

ทั้งน้ี ลักษณะงานในสถานะที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่สําคัญหลายประการ เชน การ

กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงาน

ที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ให

คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของ ในการปฏิบัติงาน

ในหนวยงานที่รับผิดชอบ การจัดงบประมาณ และบริหารทรัพยากรตาง ๆ การจัดใหมีและ

สนับสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณสุข สิ่งที่สําคัญที่ผูบริหารตองทราบคือกฎหมาย ซ่ึง

ประกอบไปดวยหลักกฎหมายทั่วไป และกฎหมายในสวนที่เฉพาะ รวมถึงกฎหมายที่ตอง

เก่ียวของกับงานสาธารณสุขดวย  

การสาธารณสุข (Public Health) เปนงานที่มุงเก่ียวกับการสงเสริม การปองกันและ

ควบคุมโรค รวมทั้งการจัดบริการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล จุดมุงหมายที่สําคัญของการ

สาธารณสุข ก็คือ การสงเสริมสุขภาพ และชวยทําใหประชาชนมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นและ

สามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข สวนความหมายสุขภาพอนามัย (Health) ที่องคการอนามัย

โลก ไดใหความหมายไว หมายถึง สภาพที่อยูสมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ปราศจาก

โรค หรือความพิการตาง ๆ และสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดดวยดี  

ในทางสาธารณสุขถือวา “บุคคล” เปนทั้งผูมีสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากการจัดการ

ของรัฐ และเปนผูมีหนาที่ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน และตองเขามามี
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สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจกําหนดทิศทางและบริหารจัดการสุขภาพดวยตนเอง ที่ผานมา 

ปญหาเรื่องการรับบริการ  การดูแลรักษาทางการแพทยตอเน่ืองมาเปนระยะ ซ่ึงหลายกรณี มี

ความเก่ียวของกับประเด็นเรื่องสิทธิของผูปวยและนําไปสูปญหาคดีฟองรอง  

จากความหมายของคําวาการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยดังที่กลาวมาขางตน มี

กฎหมายเฉพาะเรื่อง และมีบทบาทใหการสนับสนุน ใหไดมาซ่ึงวัตถุประสงคของงานที่วางไว 

โดยการใชอํานาจของกฎหมาย ตลอดจนการไดรับความรวมมือจากประชาชน ในสวนของภารกิจ

ของรัฐตองบรรลุเปาหมายของการควบคุมโรค การสรางเสริมสุขภาพ และกําจัดภาวะมลพิษ ที่มี

ผลตอสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

กฎหมายที่เก่ียวของกับการสาธารณสุขอาจจําแนกตามลักษณะของผูรักษาการหรือ

ควบคุมดูแลสามารถจําแนกออกได  3 กลุม ไดแก กฎหมายที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ัน เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 พระราชบัญญัติเก่ียวกับอาหาร ยา สถานพยาบาล โรคติดตอ เปนตน กฎหมายที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการรวมกับรัฐมนตรีอื่น เชน พระราชบัญญัติรักษา

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสุสาน

และฌาปนสถาน พ.ศ. 2518 ซ่ึงรักษาการรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนตน 

และกฎหมายที่อยูในการรักษาการของรัฐมนตรีอื่น ๆ โดยไมมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขรวมรักษาการอยูดวย แตมีบทบัญญัติใหมีสวนรวมในการดูแลรักษาการสาธารณสุข

สิ่งแวดลอมอยูดวย เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 

2535 ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนผูรักษาการ 

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ. 2535 ซ่ึงรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการ เปนตน 

กฎหมายที่เก่ียวของกับการสาธารณสุข ในที่น้ี ผูเขียนจําแนกตามลักษณะเน้ือหา

เฉพาะสามารถจําแนกออกได  4 กลุม ไดแก กลุมที่เปนกลไกการบริหารงานสาธารณสุข กลุมที่

คุมครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม กลุมที่ควบคุมกํากับผูประกอบการและผูผลิต และ

กลุมกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพ 
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ตําราเลมน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใชสําหรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข ซ่ึงประกอบดวยวิชา

ตางๆ หลายวิชา อาทิ วิชาการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข (สศบส 660) วิชากฎหมาย

การแพทยและสาธารณสุข (สศบส 611) วิชากฎหมายสุขภาพสําหรับบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข (สศบส 651) วิชากฎหมายเก่ียวกับการแพทยและจริยศาสตร (สศบส 621) วิชาหลัก

กฎหมายสําหรับนักบริหารดานการแพทยและสาธารณสุข (สศบส 625) และวิชากฎหมาย

สุขภาพดานการคุมครองผูบริโภค (สศบส 669) โดยแบงสวนการนําเสนอออกเปนสามสวน 

ไดแก สวนแรกเปนแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของกฎหมาย สวนที่สองเปนสารบัญญัติที่

เก่ียวของกับงานบริหาร และสวนที่สามเปนกฎหมายสําหรับงานสาธารณสุข ตําราเลมน้ี

ประกอบดวย 17 บท ดังน้ี 

บทที่ 1 ผูไดนําเสนอเก่ียวกับแนวคิดทางกฎหมายกับการบริหารงานภาครัฐ ซ่ึง

ประกอบดวยแนวคิดทางกฎหมาย โดยอธิบายถึง แนวคิดทางกฎหมาย และการคุมครองทาง

สังคม และสภาพของการบังคับใชกฎหมายและการควบคุมทางสังคม กับ การบริหารงานภาครัฐ

ดวยแนวคิดของการบริหารงานภาครัฐกับการใชกฎหมาย อํานาจบริหารงานของรัฐบาล  

ลักษณะของกฎหมายที่ผูบริหารงานสาธารณสุขตองบังคับใช ทั้งทางกฎหมายแพง  อาญา และ

กฎหมายปกครอง รวมถึงแนวทางใหมของการบังคับใชกฎหมาย การใชกระบวนการยุติธรรม

ทางเลือก  การลงโทษตามแนวคิดนิติเศรษฐศาสตร 

บทที่ 2 ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับหลักเกณฑการใชกฎหมาย การใชกฎหมาย

ตามลําดับศักดิ์ของกฎหมาย หลักเกณฑของการตีความกฎหมาย และการอุดชองวางของ

กฎหมาย 

บทที่ 3 ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับแนวคิดและประเภทขององคกรฝายปกครอง 

องคกรฝายปกครองกับภารกิจการจัดบริการสาธารณะ อันไดแก บริการสาธารณะโดยสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน และองคกรภาค

ประชาสังคม นอกจากน้ี ผูเขียนยังไดนําเสนอในประเด็นเก่ียวกับเจาหนาที่ ประเภทของ

เจาหนาที่และเจาหนาที่ในงานสาธารณสุข 
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บทที่ 4 ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับแนวคิดและหลักเกณฑเก่ียวกับนิติกรรมทาง

ปกครอง ลักษณะ ประเภท รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง เง่ือนไขความสมบูรณของนิติกรรม

ทางปกครอง ประเด็นที่ตองพิจารณาของนิติกรรมทางปกครอง อันไดแก คูกรณี ขอพิจารณา

หลักความเปนกลางของเจาหนาที่ ทายสุดการมุงหมายเพ่ือคุมครองสิทธิของบุคคล รวมถึง

หัวขอการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง ผลของคําสั่งทางปกครอง การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง

การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง และการบังคับทางปกครอง 

บทที่ 5 ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับแนวคิดสัญญาทางปกครอง ระบบของสัญญาทาง

ปกครอง ขอพิจารณาประเภทของคูสัญญาและเน้ือหาของสัญญาในสัญญาทางปกครอง 

หลักเกณฑเก่ียวกับคูสัญญา อันไดแก คูสัญญาระหวางนิติบุคคลมหาชนดวยกัน ระหวาง

หนวยงานของรัฐกับเอกชน และคูสัญญาระหวางเอกชนกับเอกชน 

บทที่ 6 ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับดุลพินิจของเจาหนาที่ในงานสาธารณสุข ซ่ึง

ประกอบดวยแนวคิดดุลพินิจ ความสัมพันธระหวางดุลพินิจกับกฎ ขั้นตอนการใชดุลพินิจ 

หลักการของการใชดุลพินิจในกฎหมายปกครอง อํานาจผูกพันและอํานาจดุลพินิจ และการใช

ดุลพินิจในงานสาธารณสุข 

บทที่ 7 ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และองคกร

ฝายปกครอง ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดเก่ียวกับการกระทําทางปกครองและขอพิพาททางปกครอง 

ลักษณะของคดีปกครอง ความรับผิดตามกฎหมายละเมิด และเขตอํานาจศาลการพิจารณาคดี

เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 

บทที่ 8 ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับความรับผิดทางอาญาของฝายปกครองและฝาย

บริหาร ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดเก่ียวกับความรับผิดทางอาญาของฝายปกครองและฝายบริหาร 

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และการ

ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐ และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

บทที่ 9 ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับกระบวนและวิธีการรางกฎหมาย ซ่ึงประกอบดวย

แนวคิดเก่ียวกับการราง  การยกรางกฎหมาย การตรากฎหมาย การจัดทํากฎหมายระดับชาติ  

และการจัดทํากฎหมายระดับทองถิ่น 
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บทที่ 10 ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับกฎหมายสําหรับการบริหารงบประมาณ ซ่ึง

ประกอบดวยแนวคิด ประเภทของงบประมาณแผนดิน  หลักกฎหมายที่เก่ียวของกับวิธีการ

งบประมาณ ทายสุดคือประเด็นของกระบวนการบริหารงบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงมี

ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณอันที่ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการ 

บทที่ 11  ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ซ่ึง

เนนไปที่ขาราชการพลเรือน ในบทน้ีประกอบดวยแนวคิดและกฎหมายวาดวยการบริหารงาน

บุคคลภาครัฐ องคกรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ กฎหมายเก่ียวกับขาราชการพลเรือน 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการควบคุม

วินัยและการดําเนินทางวินัย 

บทที่ 12  ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับกฎหมายสําหรับการบริหารพัสดุ ซ่ึงประกอบดวย

แนวคิดการบริหารและกฎหมายวาดวยงานพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง แนวทางการตรวจสอบการ

จัดซ้ือจัดจาง อันไดแก การดําเนินงานตรวจสอบกิจกรรม และการควบคุมภายในของกิจกรรม

การจัดซ้ือจัดจาง ทายสุดของบทน้ีไดนําเสนอพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอ

ราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 เพ่ือปองกันการฮั้วกันระหวางเจาหนาที่กับผูเขามาหา

ผลประโยชน 

บทที่ 13 ผู เขียนได นําเสนอเก่ียวกับกฎหมายที่สนับสนุนกลไกการทํางานและ

สนับสนุนทางกองทุนดานสาธารณสุข ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดกฎหมายที่สนับสนุนการทํางาน

ดานสาธารณสุข อันไดแก พระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 

2542 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545  

บทที่ 14 ผู เขียนได นําเสนอเก่ียวกับมาตรการคุมครองสุขภาพประชาชนและ

สิ่งแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดการควบคุมอนามัยสิ่งแวดลอมตามกฎหมายการสาธารณสุข 

กฎหมายวาดวยการควบคุมมลพิษ กฎหมายควบคุมโรคติดตอ การลงรายละเอียดภาพรวมของ

อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขที่ควบคุมดูแลตามกฎหมาย

เหลาน้ี 
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บทที่ 15  ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับมาตรการควบคุมผูประกอบการผลิตและผูจัด

จําหนาย ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ บริการตามกฎหมาย การ

ควบคุมการขายและการโฆษณา โดยมีสาระของการควบคุมอาหาร ยา สถานพยาบาล 

ผลิตภัณฑยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่องสําอาง  

บทที่ 16  ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับแนวคิดและมาตรการควบคุมผูประกอบวิชาชีพ 

สภาวิชาชีพ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพในงานสาธารณสุข และมาตรการควบคุมจริยธรรม

วิชาชีพในงานสาธารณสุข และกระบวนวิธีพิจารณาของสภาวิชาชีพ 

บทที่ 17  บทสุดทายที่ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

สาธารณสุข ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดเก่ียวกับจริยศาสตร จริยธรรม และคุณธรรม การตัดสินใจ

เชิงจริยธรรมและคุณธรรม แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลและการบริหารงานสาธารณสุขอยางมี

ธรรมาภิบาล จริยธรรมของผูนําและผูบริหารงานสาธารณสุข 

เน่ืองจากสาระของกฎหมายตางๆ ที่ผูเขียนไดอธิบายไวน้ัน เปนเพียงสรุปประเด็น 

ซ่ึงผูเรียนควรคนควาเพ่ิมเติมจากกฎหมายฉบับเต็ม นอกจากน้ียังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ

กับการบริหารงานสาธารณสุข ซ่ึงสามารถคนควาขอมูลจากเว็บไซตทางดานกฎหมายมาอานได

อีก 

สุดทายน้ีผูเขียนขอขอบคุณ รองศาสตราจารย นิทัศน ศิริโชติรัตน คูชีวิตที่สนับสนุน

กําลังใจ และชวยตรวจทานคําผิด ขอขอบคุณคณาจารยและเจาหนาที่ของภาควิชาบริหารงาน

สาธารณสุขที่สนับสนุนการจัดทําตําราและเอกสารคําสอน 

หากมีขอผิดพลาดประการใดในหนังสือเลมน้ี ผูเขียนขอนอมรับแตผูเดียว และยินดีที่

จะรับฟงขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือปรับปรุงแกไขตอไปในโอกาสหนา 

 

รองศาสตราจารย ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
1 ธันวาคม 2557 
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 สารบัญ -9- 

 ความนํา 1 

 สวนท่ีหนึ่ง แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของกฎหมาย  

1 แนวคิดทางกฎหมายกับการบริหารงานภาครัฐ 11 

 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 

11 

11 

17 

18 

18 

22 

24 

24 

26 

28 

29 

30 

33 

 คําถามเชิงอภิปราย 35 

2 การใชและการตีความกฎหมาย 36 

 1. หลักเกณฑการใชกฎหมาย  

1.1 ผูใชกฎหมาย 

1.2 หลักเกณฑการใชกฎหมาย  

1.3 การใชกฎหมายตามลําดับศักด์ิของกฎหมาย 

2. การตีความกฎหมาย 

2.1 การตีความกฎหมาย 

2.2 หลักเกณฑของการตีความกฎหมาย 

3. การอุดชองวางของกฎหมาย 

3.1 การอุดชองวางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

36 

36 

37 

40 

44 

44 

47 

55 

57 
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3.2 การอุดชองวางตามหลักกฎหมายมหาชน 

3.3 การใชบทกฎหมายใกลเคียง 

58 

60 

 คําถามเชิงอภิปราย 63 

3 องคกรฝายปกครองและอํานาจหนาท่ี 64 

 1. แนวคิดและประเภทขององคกรฝายปกครอง  

1.1 แนวคิดเก่ียวกับองคกรฝายปกครอง 

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 แนวคิดเก่ียวกับเจาหนาที่ 

3.2 ประเภทของเจาหนาที ่

3.3 เจาหนาที่ในงานสาธารณสุข 

64 

65 

65 

75 
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76 
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4 นิติกรรมทางปกครอง 96 

 1. แนวคิดและหลักเกณฑเก่ียวกับนิติกรรมทางปกครอง 

1.1 แนวคิดเก่ียวกับนิติกรรมทางปกครอง 

1.2 หลักเกณฑการใชกฎหมายปกครอง 

1.3  การควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครอง  

2. นิติกรรมทางปกครอง 

2.1 ลักษณะของนิติกรรมทางปกครอง 

2.2 ประเภทของนิติกรรมทางปกครอง  

2.3 รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง 
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4. การบังคับตามคําสั่งทางปกครอง  

4.1 การมีผลของคําสั่งทางปกครอง 

4.2 การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
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1.3 ลักษณะของคดีปกครอง 

2. ความรับผิดตามกฎหมายละเมิด 

2.1 หลักกฎหมายเก่ียวกับละเมิดของเจาหนาที ่

2.2 หลักเกณฑของความรับผิด 

3. เขตอํานาจพิจารณาคดีเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 

3.1 ศาลยุติธรรม 

3.2 ศาลปกครอง 

169 

169 

171 

173 

176 

177 

182 

187 

188 

189 

 คําถามเชิงอภิปราย 190 

8 ความรับผิดทางอาญาของฝายปกครองและฝายบริหาร 191 

 1. แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดทางอาญาของฝายปกครองและฝายบริหาร 

1.1 ลักษณะของกฎหมายอาญา 

1.2 การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต 

1.3 การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต 

2. คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

2.1 ความจําเปนในการปองกันและปราบปรามทุจริตในหนวยงาน      

ของรัฐ 

2.2  กลไกและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

3. การตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใน 

         องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.1 กลไกและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

3.2 สาระสําคัญของหลักกฎหมายการปองกันและปราบปรามทุจริต 

191 

192 

193 

196 

200 

200 

 

201 

211 

 

211 

214 
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 สารบัญ  

บทที่  หนาที่ 

3.3 การถอดถอนผูบริหาร 218 

 คําถามเชิงอภิปราย 224 

9 กระบวนและวิธีการรางกฎหมาย 225 

 1. กระบวนการรางกฎหมาย 

1.1 แนวคิดเก่ียวกับการยกรางกฎหมาย 

1.2 ความจําเปนในการตรากฎหมาย  

1.3 บทบาทของผูยกรางกฎหมาย 

2. หลักการยกรางกฎหมายเบ้ืองตน  

2.1 ผูเก่ียวของกับยกรางกฎหมาย 

2.2 ข้ันตอนการรางกฎหมาย 

3. การตรากฎหมาย 

3.1 การจัดทํากฎหมายระดับประเทศ 

3.2 การจัดทํากฎหมายระดับทองถิ่น 

4. กรณีศึกษา กระบวนการตราพระราชบัญญัติ 

4.1 การวิเคราะหรางกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  

4.2 แบบกฎหมายเฉพาะเรื่อง 

225 

225 

226 

228 

229 

229 

232 

235 

236 

242 

243 

243 

247 

 คําถามเชิงอภิปราย 252 

 สวนท่ีสอง สารบัญญัติท่ีเก่ียวของกับงานบริหาร  

10 กฎหมายสําหรับการบริหารงบประมาณ 254 

 1. แนวคิดเก่ียวกับงบประมาณแผนดิน 

1.1 แนวคิดและประเภทของงบประมาณแผนดิน 

1.2 ประมาณการรายรับ 

   1.3 ประมาณการรายจาย 

2. กฎหมายงบประมาณ 

2.1 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

2.2 หลักกฎหมายที่เก่ียวของกับวิธีการงบประมาณ 

2.3 วิธีการงบประมาณของราชการสวนทองถิ่น 

3. กระบวนการบริหารงบประมาณรายจายประจําป  

3.1 วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 

254 

255 

256 

257 

258 

258 

262 

270 

272 

273 
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 สารบัญ  

บทที่  หนาที่ 

3.2 การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

3.3 การจัดสรรงบประมาณรายจาย 

3.4 การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย 

3.5 การโอนเปล่ียนแลงงบประมาณรายจาย 

3.6 การบริหารงบประมาณรายจาย 

3.7 การติดตามผล  ประเมินผล  และการรายงานผล 

274 

276 

278 

279 

280 

283 

 คําถามเชิงอภิปราย 286 

11 กฎหมายสําหรับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 287 

 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 

287 

287 

290 

296 

300 

301 

304 

307 

307 

308 

311 

315 

 คําถามเชิงอภิปราย 320 

12 กฎหมายสําหรับการบริหารพัสดุ 321 

 1. แนวคิดเชิงกฎหมายและการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง 

        1.1 แนวคิดเก่ียวกับงานพัสดุการจัดซื้อจัดจาง 

        1.2  กฎหมายที่เก่ียวของในการจัดซื้อจัดจางและสัญญา 

2. แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง 

        2.1  การดําเนินงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง 

        2.2  ระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง 

3. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน 

321 

321 

322 

329 

329 

335 

338 
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 สารบัญ  

บทที่  หนาที่ 

       ของรัฐ พ.ศ. 2542 

        3.1  ความจําเปนในการบัญญัติกฎหมาย 

        3.2  สาระของการกฎหมาย 

 

338 

339 

 คําถามเชิงอภิปราย 345 

 สวนท่ีสาม กฎหมายสําหรับงานสาธารณสุข  

13 กฎหมายท่ีสนับสนุนกลไกการทํางานดานสาธารณสุข 347 

 1. กฎหมายที่สนับสนุนการทํางานดานสาธารณสุข 

      1.1  พระราชบัญญัติกําหนดข้ันตอนและแผนการกระจายอํานาจ  

           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  

347 

347 

 

360 

366 

372 

372 

374 

 คําถามเชิงอภิปราย 379 

14 มาตรการคุมครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม 380 

 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 

380 

380 

382 

390 

390 

391 

394 

396 

396 

397 

398 

399 

399 
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 สารบัญ  

บทที่  หนาที่ 

  4.2 สาระของการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 400 

 คําถามเชิงอภิปราย 405 

15 มาตรการควบคุมผลิตภัณฑและการจัดจําหนาย 407 

 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 การควบคุมการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทุกประเภท 

407 

407 

409 

422 

422 

430 

438 

438 

439 

439 

441 

443 

 คําถามเชิงอภิปราย 444 

16 มาตรการกํากับดูแลจริยธรรมผูประกอบวิชาชีพ 445 

 1. แนวคิดเก่ียวกับวิชาชีพ 

1.1 ความหมายของวิชาชีพ 

1.2 องคประกอบความเปนวิชาชีพ  

1.3 สภาวิชาชีพ 

2. ผูประกอบวิชาชีพและมาตรการกํากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพ 

2.1 ผูประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขที่ถูกตองตามกฎหมาย 

2.2 มาตรฐานการประกอบวิชาชีพในงานสาธารณสุข 

3. มาตรการการกํากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพในงานสาธารณสุข 

3.1 มาตรการกํากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพที่เก่ียวของกับงาน 

    สาธารณสุข  

3.2 กระบวนวิธีพิจารณาของสภาวิชาชีพ 

445 

446 

449 

451 

452 

452 

454 

459 

460 

 

462 

 คําถามเชิงอภิปราย 467 
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 สารบัญ  

บทที่  หนาที่ 

17 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานสาธารณสุข 468 

 1. แนวคิดเก่ียวกับจริยศาสตรและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

1.1 แนวคิดเก่ียวกับจริยศาสตร 

1.2 แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมและคุณธรรม 

1.3 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมและคุณธรรม 

468 

468 

470 

474 

 2. แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลและการบริหารงานสาธารณสุข 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล 

2.2 ปญหาเก่ียวกับธรรมาภิบาล 

       2.3 การบริหารงานสาธารณสุขอยางมีธรรมาภิบาล 

476 

476 

481 

485 

 คําถามเชิงอภิปราย 490 

 บรรณานุกรม 491 

 ดัชนี 513 

 ประวัติผูเขียน 521 
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ความนํา 
 

ในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร ที่มาหรือบอเกิดของกฎหมายที่ศาลจะนําไปใช

ปรับแกคดีที่เกิดขึ้น คือ กฎหมายลายลักษณอักษรที่ไดบัญญัติขึ้นมาตามกระบวนการนิติ

บัญญัติ กฎหมายลายลักษณอักษร ไดแก รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระ

ราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง และกฎหมายลายลักษณอักษรขององคการบริหาร

สวนทองถิ่น เปนตน 

บอเกิดหรือที่มาของกฎหมายในงานสาธารณสุขที่ผูบริหารงานสาธารณสุขตองนํามา

พิจารณาเม่ือเวลาที่จะมีการตรากฎหมายระดบัอนุบัญญัติ หรือการยกรางกฎหมายใหม หรือใน

เวลาที่จะบังคับใชกฎหมาย กฎหมายเหลาน้ี ไดแก  

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2. การบริหารงบประมาณ เงินคงคลัง นิติกรรมและสัญญาทางแพงและสัญญา

ทางปกครอง 

3. การรักษาพยาบาลที่ใกลชิดกับผูใชบริการทั้งในและนอกโรงพยาบาล  

4. การรักษาพยาบาลที่ตองเพ่ิมขอบเขตการปฏิบัติ เพ่ือสนองตอบปญหา

สุขภาพ 

5. การควบคุมการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาขาที่เก่ียวของ 

6. การพัฒนาไปตามสถานการณของสังคมและระบบสุขภาพที่ซับซอนเพ่ิมขึ้น 

7. เครื่องมือที่ชวยคุมครองสิทธิของประชาชน 

8. การกาวลวงวิชาชีพอื่นในการปฏิบัติหนาที่ 

9. การศึกษาขอบเขตการปฏิบัติงานตามกฎหมายอื่น และความรูทักษะตางๆ 

เน่ืองจากการบริหารงานสาธารณสุขเปนสวนหน่ึงของการบริหารราชการแผนดนิ ซ่ึงมี

กฎหมายเก่ียวของสําคัญคือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพ.ร.บ.น้ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผล
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สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนลดภารกิจ ยุบเลิก

หนวยงานที่ไมจําเปน  กระจายภารกิจและทรัพยากรใหทองถิ่นสามารถอํานวยความสะดวก

และการตอบสนองความตองการของประชาชน และตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน  

นอกจากน้ียังมี พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 6 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 ที่มุงเนนใหการบริหารประเทศ

พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพคุณธรรม และ จริยธรรมของเจาหนาที่

ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน

เปนไปอยางมีประสิทธภิาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบรหิารกิจการบานเมือง

ที่ดีเปนแนวทางในการปฏบัิติราชการ เพ่ือใหการจัดทาํและการใหบรกิารสาธารณะเปนไปอยาง

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมขอประชาชน 

ในเรื่องของการบริหารน้ัน มีประเด็นที่ตองพิจารณาสองประเด็นใหญคือการบริหาร

โดยแท ซ่ึงเก่ียวของกับการบริหารซ่ึงเปนระดับนโยบาย กับการบริหารตามที่กฎหมายให

อํานาจ สําหรับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ คือหลักการแหงนโยบายหลักซ่ึงกําหนดไวใน

รัฐธรรมนูญใหรัฐจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐน้ี มีความ

มุงหมายใหรัฐดาํเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ดังน้ัน 

แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ จึงเปนการบัญญัติหลักการที่เปนกลางที่แตละรัฐบาลสามารถ

นําไปปฏิบัติได ทั้งน้ีเพ่ือผลประโยชนและสุขภาพของประชาชน หนาที่ที่รัฐตองจัดการให

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงมีหลักการพ้ืนฐาน (รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550) ที่รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดาน

สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปน้ี 

(1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษา

ปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของ

สถาบันครอบครัวและชุมชน  รวมทั้งการสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร   

ผูพิการหรือทพุพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึน้และพ่ึงพาตนเอง

ได 
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(2)   สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอัน

นําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการ

สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวน

รวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซ่ึงได

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

(3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให

สอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ 

กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรยีนมีจิตสาํนึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน

สวนรวมและยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 

 (5) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตางๆ และเผยแพร

ขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 

(6) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคี เรียนรูปลูกจิตสํานึก และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญา

ทองถิ่น” 

ในปจจุบัน การเปล่ียนแปลงทางสังคมมีมาก และกฎหมายไดพัฒนาเปล่ียนแปลงไป

มากดวยประชาชนมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ

หนวยราชการ  สิทธิในความปลอดภัยของประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียที่ไดรับความคุมครอง

และมีสิทธิที่จะไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยราชการกอนการอนุญาตหรือการ

ดําเนินโครงการใดที่อาจมีผลกระทบตอประชาชน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา รัฐมีหนาที่ตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

อยางทั่วถึงกอนที่จะดําเนินการในสิ่งที่มีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชนและมี

สวนรวมในกระบวนการพิจารณา 
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นอกจากน้ี ประชาชนหรือบุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการ

พิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว  และมีสิทธิฟองหนวยงานของรัฐอันเน่ืองจากการกระทําหรือ

ละเวนการกระทําของเจาหนาที่ ประชาชนหรือบุคคลมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการ

ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่

ของรัฐ 

 สําหรับมาตรการและกลไกการบังคับใชกฎหมายเปนเครื่องมือที่ถูกสรางขึ้นมาเพ่ือ

ควบคุมใหสังคมอยูอยางปกติสุข กฎหมายที่จะออกมาบังคับตองสามารถรองรับกับพัฒนาการ

ของงานสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย  ผูบริหารจึงตองมีความเขาใจการบังคับใช

กฎหมายลักษณะกฎหมายอาญาและแพง ลักษณะกฎหมายปกครองลักษณะคดีคุมครอง

ผูบริโภค 

เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดเจริญกาวหนาไปมาก และสิทธิของประชาชนไดรับ

ความคุมครองมากขึ้นกวาเดิม ประชาชน และองคการตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นมา ลวนมีสวนที่

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ กระบวนการเคล่ือนไหวทางสุขภาพมีผลตอการราง

กฎหมายและมีผลตอการบังคับใชกฎหมาย ดังน้ัน ผูบริหารจําตองตระหนักถึงและรูเทาทันใน

ประเด็นดังกลาว รวมทั้งเขาใจขอจํากัดตางๆ ของกระบวนการบังคับใชกฎหมาย 

ทั้งน้ี มีกฎหมายอยูจํานวนมากที่เก่ียวของกับงานสาธารณสุข ซ่ึงผูเขียนไดนําเสนอ

ในสวนที่เก่ียวของโดยตรง ไดแก กฎหมายวาดวยการกระจายอํานาจ กฎหมายดานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมทั้งมาตรการคุมครอง

ประชาชน หรือใหสิทธิแกประชาชนในฐานะผูบริโภค ซ่ึงอยูในรูปแบบของการสงเสริมสุขภาพ 

และการรักษาสภาวะแวดลอม   อยางไรก็ตาม หากผูศึกษาสนใจศึกษาเก่ียวกับสาระและการ

บังคับใช สามารถคนหาอานพระราชบัญญัติที่เก่ียวของไดในเว็บไซตตางๆ โดยเฉพาะ

กฎหมายของกรมอนามัย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองประกอบโรคศิลปะ 

กระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

นอกจากน้ี  กฎหมายที่เก่ียวของกับการแพทยและสาธารณสุขยังมีหลายฉบับ ใน

ตําราเลมน้ี ผูเขียนจึงขอยกตัวอยางมาพอสังเขป โดยจัดกลุมการใชการตีความกฎหมาย

ออกเปน 4 กลุม ตามเจตนารมณของกฎหมายที่บัญญัติขึ้น ไดแก 1) กลุมกฎหมายที่คุมครอง
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สุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม 2)กลุมของกฎหมายที่ คุมครองผูบริโภคและควบคุม

ผูประกอบการ 3) กลุมของกฎหมายที่สนับสนุนกลไกการทํางานดานสาธารณสุข และ 4) กลุม

ของกฎหมายที่กํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพทางดานสาธารณสุข  

เม่ือผูศึกษาไดศึกษากฎหมายเหลาน้ีแลว ผูศึกษาในฐานะผูบริหารงานสาธารณสุข

แลวสามารถนําความรู ความเขาใจไปใชในการบังคับใชกฎหมายไดอยางถูกตอง เปนธรรม 

ตามเจตนารมณของกฎหมายอยางแทจริง ผูบริหารสามารถดําเนินมาตรการควบคุมงาน

สาธารณสุขได สามารถประยุกตใชในบริบทตางๆ กับการควบคุมการผลิต การจัดจําหนาย

สินคาและบริการสาธารณสุข รวมทั้งการกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพบอยครั้งที่

ผูบริหารงานสาธารณสุขและเจาหนาที่รัฐจะตองพบกับปญหาทางสุขภาพอนามัย ตัวอยางเชน 

ปญหาสิทธิของผูรับบริการ ปญหาเก่ียวกับการผลิต เชน อาหาร ยา เครื่องสําอาง เปนของ

ปลอมเลียนแบบของแทเพ่ือขายในราคาเทียบเทาของแทหรือถูกกวาและการปลอมปนเพ่ือ

ความไดเปรียบในการแขงขันกฎหมายจึงเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการควบคุมทาง

สังคมดวยในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐ 

 

 

 

 

 

แผนภาพ ความสําคัญของกฎหมาย 

ที่มา ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (2553) กฎหมายสําหรับผูบริหารงานสาธารณสุข  

 

อํานาจหนาที่ของผูบริหารงานสาธารณสุขเปนไปในลักษณะปกครอง และอยูในฐานะที่

เปนฝายปกครอง ดังน้ี 

1. การออก ทบทวน เพิกถอน คําสั่งทางปกครองตามกฎหมายที่เก่ียวของกับงาน

สาธารณสุข   

การใชกฎหมาย

ของฝายบริหาร

และเจาหนาที่ 

- เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

-เปนเครื่องมือในการควบคุมความ

ประพฤติและรักษาความเรียบรอยใน

องคกรและสังคม 

- เปนเครื่องมือปกปอง คุมครองสิทธิ 
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ในที่น้ี ผูบริหารงานสาธารณสุขตองมีอํานาจหนาที่ในการออก ทบทวน เพิกถอน 

คําสั่งทางปกครองตามกฎหมายที่เก่ียวของกับงานสาธารณสุข รวมทั้งการบริหารงานบุคคล

และการดําเนินทางวินัย "คําสั่งทางปกครอง" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 2539 มาตรา 5 สรุปไดวา เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผล

เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี

ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน

การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน และ

การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ตัวอยาง  การที่แพทยสภามีคําสั่งลงโทษทางจริยธรรมตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ไดแก การวากลาวตักเตือน ภาคทัณฑ พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ถือวาเปนคําสั่งลงโทษทางปกครอง  

คําสั่งทางปกครองจึงมีผลกระทบตอสถานภาพของสทิธหิรอืหนาทีข่องคูกรณี อยางไร

ก็ตาม เจาหนาที่สามารถทบทวนคําสั่งทางปกครองและหรือเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได

ตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 ไดบัญญัติไว 

 

2. คําสั่งทางปกครองในการบริหารงานบุคคลและงานวินัย 

ลักษณะของคําสั่งทางปกครองในคดีเก่ียวกับการการดําเนินการทางวินัย ไดแก 1) คําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเปนเพียงการแสวงหาขอเท็จจริงเตรียมการเพ่ือจัดใหมี

คําสั่งทางปกครอง 2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรงเปนเพียงขั้นตอนการ

ดําเนินการเพ่ือใหไดขอเท็จจริงเปนขั้นตอนเตรียมการเพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง 3) คําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง  

 

3. การบริหารตามนโยบายแหงรัฐ 

การกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติของรัฐบาล มักกําหนดในชวงอายุของแต

ละรัฐบาล และสามารถกําหนดเปาหมายเปนรายปได สํานักงบประมาณจึงมีบทบาทสําคัญใน

การถายทอดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติของรัฐบาล ใหเปนเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
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ประจําป และแปลงเปนยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือเปนแนวทางในการ

จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 

 

4. การบริหารพัสดุและสัญญา 

การพิจารณาวาสัญญาใดจะเปนสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา 3 แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 น้ันจะตองพิจารณา

ถึงองคประกอบของสัญญาวามีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน  สัญญาใหจัดทําบริการสาธารณะ 

หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค  หรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  หรือเปนสัญญา

ที่มีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ 

การใชสิทธิตามสัญญาทางปกครอง ไมไดมีกฎหมายบัญญัติเปนลายลักษณอักษรโดย

ชัดแจง จึงตองพิจารณาตามกฎหมายวาดวยสัญญาตามกฎหมายแพง ซ่ึงถือวาเปนกฎหมาย

พ้ืนฐานของกฎหมายทุกประเภท 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยลักษณะสัญญาไดกําหนดเม่ือเกิด

สัญญาแลว จะมีผลที่เกิดขึ้นตามสัญญา คือ ผลสัญญาทั่วไป ไดแก ผลผูกพันตามขอสัญญา

การแกไขเปล่ียนแปลงขอสัญญา ผลแหงสัญญาตางตอบแทน ไดแก ผลสัญญาตางตอบแทนใน

การชําระหน้ี ผลสัญญาตางตอบแทนในผลแหงภัยพิบัติ มัดจําและเบ้ียปรับ และการเลิกสัญญา

การตอสัญญา เปนตน ถือวา เปนการใชสิทธิตามสัญญาทั้งสิ้น และไมไดมีลักษณะการใช

อํานาจตามกฎหมายบังคับแตฝายเดียว ขาดคุณลักษณะของ “การใชอํานาจตามกฎหมาย” จึง

ไมเปนคําสั่งทางปกครอง ตามคํานิยามมาตรา 3ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539  

แมวาการกระทําของฝายปกครองจะใชสิทธิตามสัญญา ในการปฏิบัติตามสัญญาของ

ฝายปกครองน้ันมีหลักเกณฑที่กําหนดระเบียบปฏิบัติภายในของหนวยงานราชการที่จะตอง

ปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความชัดเจน ความโปรงใสตรวจสอบไดน้ันคือระเบียบวาดวยพัสดุฯ ซ่ึง

อาจจะเปนระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุฯหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือระเบียบวาดวยพัสดุเฉพาะของหนวยงานน้ันๆ 

แมวาระเบียบพัสดุจะมีผลผูกพันตอบุคคลภายนอกก็ตาม แตการใชสิทธิตามสัญญาของ
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เจาหนาที่ฝายปกครองจะตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยพัสดุ ดวยการกระทําใดๆ ที่เก่ียวเน่ือง

ดวยสัญญาจะตองปฏิบัติภายในขอบเขตของระเบียบวาดวยพัสดุฯ ทั้งสิ้น 

 

5. การรับผิดตอการละเมิดของเจาหนาที่ 

"เจาหนาที่" ในพระราชบัญญัติน้ีตามมาตรา 4  แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  หมายถึงขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงาน

ประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด  

หนวยงานของรฐัตองรบัผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทํา

ในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะ

ฟองเจาหนาที่ไมได (มาตรา 5) 

ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตอง

รับผิดในการน้ันเปนการเฉพาะตวั ในกรณีน้ีผูเสียหาย อาจฟองเจาหนาทีไ่ดโดยตรง แตจะฟอง

หนวยงานของรัฐไมได (มาตรา 6) 

ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปนเรื่องที่

เจาหนาที่ตองรับผดิหรอืตองรวมรับผิด หรือในคดีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ ถาเจาหนาที่เห็น

วาเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่

ดังกลาว มีสิทธิขอใหศาลที่พิจารณาคดีน้ันอยูเรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ แลวแต

กรณี เขามาเปนคูความในคดี (มาตรา 7) 

กรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพ่ือการละเมิด

ของเจาหนาที่ ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 

2539  ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนแก

หนวยงานของรฐัได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการน้ันไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง

รายแรง หรือใชสิทธิเรยีกใหชดใชคาสนิไหมทดแทนน้ัน ใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการ

กระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเตม็จํานวนของความเสียหาย

ก็ไดแตถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการ
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ดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดน้ันออกและการละเมิดที่เกิดจากเจาหนาที่

หลายคน ใหเจาหนาที่แตละคนรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทาน้ัน  

นอกจากน้ีผูบริหารตองทราบปญหาของการบังคับใชกฎหมายหรอืขอขดัของในการใช

กฎหมาย ตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบกฎหมายของไทยที่ใชบังคับในปจจุบันและใน

อดีต กระบวนการตรากฎหมาย ลักษณะหรือลําดับช้ันของกฎหมาย ทราบเน้ือหาของกฎหมาย

แตละฉบับที่ตนตองรับผิดชอบ ทราบกลไกของกฎหมายที่เก่ียวของแตละฉบับ ตองทราบวา

กรณีใดควรเปนอํานาจของรัฐมนตรี / ปลัดกระทรวง / อธิบดี หรือควรเปนคณะกรรมการและ

ควรทําโดยเจาหนาที่ฝายใด  กลาวคือตองมีความรูความเขาใจเรื่องเทคนิคของเรื่องที่จะยกราง 

และตราเปนกฎหมาย 
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สวนท่ีหนึ่ง 
แนวคิดและหลักการของกฎหมาย 
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บทที่ 1 
 
แนวคิดทางกฎหมายกับการบริหารงานภาครัฐ 

 

 

1. แนวคิดทางกฎหมายและการคุมครองทางสังคม 

แนวคิดทางกฎหมายที่สําคัญประกอบดวยแนวคิดกฎหมายบานเมือง แนวคิดเสรีนิยม 

แนวคิดอรรถประโยชนนิยม และแนวคิดความเทาเทียมและเปนธรรม สวนหลักการควบคุมทาง

สังคมน้ันที่ผานมาไดยึดหลักการลงโทษเพ่ือการแกแคนและทดแทน แตปจจุบันไดให

ความสําคัญกับการไกลเกล่ียประนีประนอมมากขึ้น โดยยึดหลักการสมานฉันท  

เทคโนโลยีทางการแพทยในปจจุบันมีการพัฒนากาวหนาไปอยางมาก ครอบคลุมการ

เจริญพันธุ การเกิด การประดิษฐอวัยวะเทียม การสําเนาพันธุกรรม การผลิตยา และการยืด

อายุการตาย อยางไรก็ตาม จําเปนตองคํานึงถึงหลักจริยศาสตรการแพทย ชีวจริยศาสตร และ

กฎหมายเพ่ือปกปองสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม 

 

1.1 แนวคิดทางกฎหมาย 

การควบคุมทางสังคมโดยนํากฎหมายมาใชเปนเครื่องมือน้ัน มีหลักพ้ืนฐานคือการ

ควบคุมตองอยูคูกับเหตุผล หากไมมีเหตุผล ยอมไมมีผูใดยอมปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมาย

เปนเพียงเครื่องมือในการสรางความยุติธรรม ธํารงความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

สมาชิกในสังคม เพ่ือใหการอยูรวมกันในสังคมน้ันเปนไปโดยราบรื่น ดังภาษิตละตินที่วา "ที่ใด

มีมนุษย ที่น้ันมีสังคม ที่ใดมีสังคม ที่น้ันมีกฎหมาย ดวยเหตุน้ัน ที่ใดมีมนุษย ที่น้ันจึงมี

กฎหมาย"  กฎหมายจึงเปน "บรรทัดฐานของสังคม (Social norms)” (สมยศ เช้ือไทย 2549) 
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อยางไรก็ตาม การควบคุมโดยกฎหมายน้ันไมใชเพียงการควบคุมในสถานการณ

ปจจุบัน แตตองควบคุมสถานการณในอนาคตดวย กฎหมายจึงตองไดรับการปรับปรุงให

ทันสมัยและไมมีชองวาง ชองโหว กฎหมายเปนกฎอันมีที่มาจากการตราขึ้นโดยสถาบันหรือผู

มีอํานาจสูงสุดในรฐั หรือจากจารีตประเพณีอนัเปนทีย่อมรบันับถือ มีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการ

บริหารประเทศ ใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวาง

บุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ  แนวคิดทางกฎหมายและการควบคุมทางสังคมที่นําเสนอน้ีมี 5 

แนวคิด ไดแก แนวคิดกฎหมายบานเมือง แนวคิดเสรนิียม แนวคิดอรรถประโยชนนิยม แนวคิด

ความเทาเทียมและเปนธรรม และแนวคิดการปองกันควบคูกับการปราบปราม 

 

1) แนวคิดกฎหมายบานเมือง (Positive law)  

Thomas Hobbes (ค.ศ. 1583-1645)ถือวา กฎหมายลายลักษณอักษรที่บัญญัติขึ้น 

เปนกฎหมายเพียงสวนเดียวที่รัฐมีเจตจํานง(will) หรืออํานาจ (power) ใหประชาชนในสังคม

ตองยอมรับปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว ปจเจกบุคคลยอมใหสิทธิของตนแกรัฐ เพ่ือที่ตนเอง

จะไดรับความคุมครองจากรัฐเปนการตอบแทน รัฐจึงมีความชอบธรรมและอํานาจเต็มที่ในการ

ที่จะออกกฎหมายเพ่ือความสงบเรียบรอยและเปนธรรมในสังคม การบังคับใชกฎหมายจะให

ความสําคัญตอเจตจํานงมากกวาเหตุผลการบังคับใชกฎหมายตามแนวคิดน้ี จะปรากฏเปน

ลักษณอักษร แตถาตัวบทกฎหมายใดไมชัดเจน ก็ตองใชการตีความบังคับใชไปตาม

เจตนารมณของกฎหมาย ซ่ึงหมายถึงเจตนารมณของรัฐหรอืผูรางกฎหมายน้ัน (Murphy 2005) 

 

2) แนวคิดเสรีนิยม (Liberalism)  

John Locke (ค.ศ. 1632-1704)  ผูเสนอแนวคิดเรื่องของสัญญาประชาคม (Social 

contract) เขามองวา บุคคลมีสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ไมใชรัฐ  ดังน้ัน รัฐจะออกกฎหมายที่มี

ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลไมได กฎหมายไมไดถูกตีความตาม

เจตนารมณของรัฐมากนัก แตมองที่ “เหตุผล” ซ่ึงเปนที่ยอมรับในสังคมมากกวา เพราะ

สอดคลองกับแนวคิดเสรีนิยม ที่รัฐจะตองใหความคุมครองในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และทรัพยสิน

ของปจเจกบุคคล  โดยยอมรับวามนุษยทุกคนมี “เหตุผล” แตภายใตเหตุผลน้ัน ตองไมเกิด



30/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

ปญหาในสังคม ทั้งน้ีบุคคลตองเคารพในสิทธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่นดวย ดังน้ัน การตีความ

บังคับใชกฎหมายของ  Locke จะแตกตางไปจากแนวคิดกฎหมายบานเมือง ซ่ึงใหความสําคัญ

ตอเหตุผล (reason) มากกวาเจตจํานง (will) ของรัฐ และไมประสงคที่จะใหรัฐเขามาสราง

กฎเกณฑที่เกินความจําเปน เพราะถือวาบุคคลในสังคมยอมปฏิบัติตนสอดคลองกับกฎ

ธรรมชาติหรือเหตุผลอยูแลว (Ruth 1987) 

 

3) แนวคิดอรรถประโยชน (Utilitarianism) 

Jeremy Bentham (ค.ศ. 1748-1832) ไดเสนอแนวคิดอรรถประโยชน“ความพึงพอใจ

กับความเจ็บปวด (Pleasure and pain)” กลาวคือ บุคคลพอใจและจะกระทําในส่ิงที่ตนไดรับ

ความสุข แตจะหลีกเล่ียงในสิ่งที่ทําใหตนไดรับความทุกข แนวคิดของ Bentham รัฐสามารถ

ออกกฎหมายเพ่ือจํากัดเสรีภาพของปจเจกบุคคลได เพ่ือประโยชนตอสาธารณชนโดยรวม ซ่ึง

จะแตกตางจากแนวคิดเสรีนิยม เพราะแนวคิดของ Bentham คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ

สาธารณชนและสังคม จึงยอมใหดําเนินการจํากัดเสรีภาพในระดับบุคคลได ในขณะที่แนวคิด

เสรีนิยมมองวารัฐจํากัดเสรีภาพของบุคคลไดก็ตอเม่ือการกระทําใด ๆ น้ันขัดตอกฎธรรมชาติ

หรือเหตุผล 

ดังน้ัน การตีความบังคับใชกฎหมายภายใตแนวคิดน้ีจะพิจารณาประโยชนของ

ประชาชนสวนใหญเปนสําคัญ บุคคลบางสวนในสังคมจําตองยอมรับสภาพที่อาจถูกจํากัดสิทธิ

เสรีภาพของตนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในสังคม การบังคับใชกฎหมายจึงเปนการ

เปรียบเทียบประโยชนที่ควรจะไดรับความคุมครองระหวางบุคคล กับโทษที่จะลง อยางไรก็ตาม 

มีขอโตแยงที่วา การจํากัดเสรีภาพจากรัฐอาจถูกนําไปใชจนมากเกินกวาเจตนารมณที่แทจริง 

โดยมุงหมายไปที่ประโยชน ไมไดคํานึงถึงศีลธรรมหรือจริยธรรมในสังคม ตัวอยางเชน การ

ลงโทษในเชิงปองปราม (deterrence) น้ัน อาจถึงขนาดเปนการลงโทษผูบริสุทธิ์ได หากจะทํา

ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม นอกจากน้ี “สาธารณชน” ในที่น้ีอาจถูกตีความวา เปนกลุมคน

เดียวกับพวก “รัฐ” ไมใช “ประชาชนสวนใหญในสังคม” อยางจริงแท และถึงที่สุดแลว แนวคิด

อรรถประโยชนกลับจะถูกใชเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสวงหาผลประโยชนสวนตนเปนหลัก 

(Routledge Encyclopedia of Philosophy 1998) 
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4) แนวคิดความเทาเทียมและเปนธรรม (Equality & Equity) 

John Bordley Rawls (ค.ศ. 1921-2002) ไดเสนอแนวคิดเรื่องจริยธรรม (morality) ซ่ึง

ความหมายใกลเคียงกับความยุติธรรม (justice as fairness) โดย Rawls ไมเห็นดวยกับการนํา

หลักอรรถประโยชนนิยมมาวัดความยุติธรรม (justice) และยอมรับในเรื่องเสรีภาพ และเห็นวา

แนวคิดเสรนิียมจะตองคํานึงถงึความเทาเทียมกัน (equality) เน่ืองจากความแตกตางของบุคคล

ทั้งเรื่องวัย ความรู ความสามารถ ทุนทรัพย และประสบการณ ฯลฯ และหากปลอยใหบุคคลที่มี

ขอไดเปรยีบดงักลาวดําเนินการอยางเสรีไปเรื่อยๆ โดยไมคํานึงถึงความเทาเทียมกันที่แทจริง

แลว ผูไมไดรับประโยชนอาจเปนผูดอยโอกาสกวา และทายสุด อาจเกิดปญหาสังคม สังคม

ยอมไมอาจดํารงอยูได หากมีฝายใดไดประโยชนอยูเพียงฝายเดยีว (Wacks  2005) ดังน้ัน การ

บังคับใชกฎหมายตามแนวคิดน้ี จะพิจารณาความเทาเทียมกันในสังคมดวย โดยไมไดคํานึงถึง

ผลประโยชนสวนเพ่ิมตามของแนวคิดอรรถประโยชนแตเพียงอยางเดียว สิทธิเสรีภาพของ

บุคคลอาจถูกจํากัดเพียงเทาที่จะเกิดประโยชนแกผูดอยโอกาส (Rawls J. 2001) 

อยางไรก็ตาม มีคําถามวา รัฐจะมีวิธีการใดที่จะสรางความเทาเทียมกัน หรือการ

กระจายประโยชนและเกิดความเปนธรรมใหแกสมาชิกในสังคมอยางเหมาะสมและเปนจริง 

กระบวนการยุติธรรมยังตองใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิพ้ืนฐานของบุคคลที่เขามา

เก่ียวของกับกระบวนการยุตธิรรมดวย ทั้งผูตองหา จําเลย ผูเสียหาย หรือพยาน รวมถึงการให

หลักประกันที่สําคัญวา เจาหนาที่ของรัฐจะไมใชอํานาจอันไมชอบธรรม ซ่ึงจะสงผลตอ

กระบวนการยุติธรรมดวย (Nagel 1973)  

 

5) แนวคดิการปองกันควบคูกับการปราบปราม (Prevention and Suppression) 

แนวคิดที่วา “กันไวดีกวาแก” (Prevention is better than cure) ไดรับความสนใจมาก

ขึ้นในระยะหลัง ไมเฉพาะแตเรือ่งการปองกันอาชญากรรม ที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาเทาน้ัน แตยังเปนแนวคิดที่อยูเบ้ืองหลังความพยายามในการปฏริปูระบบสาธารณสขุ ที่มี

ลักษณะของปญหาคลายกัน คืองบประมาณทีใ่ชจะทุมเทไปสูการรกัษา มากกวาที่จะทุมเทไปสู

การสรางลักษณะนิสัย หรือสรางความรูความเขาใจที่ทําใหคนมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคภัยไข
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เจ็บ  ซ่ึงจะประหยัดงบประมาณไดมากกวาและเปนวิธีที่มีอรรถประโยชนสูงกวาดวย ในสาขา

ดานการบริหารงานยุตธิรรมทางอาญา ไดมีการศึกษาวิจัยจนกระทั่งมีองคความรูที่เก่ียวกับการ

ปองกันอาชญากรรมที่ไดผล ทั้งในรูปของการใหความรูแกประชาชนที่จะหลีกเล่ียงการตกเปน

เหยื่ออาชญากรรม การสรางอาสาสมัครเฝาระวังเพ่ือปองกันอาชญากรรมในหมูประชาชน หรือ

ในรูปที่องคกรสามารถทาํได เชน งานดานตํารวจชุมชนสัมพันธ (community policing) เปนตน 

(Sibusiso 2002) 

แนวคิดทางกฎหมายบางอยางอาจจะเหมาะสมกับเพียงบางยุคสมัย อาจมีการตีความ

หรือประยุกตใชแตกตางไปจากเดิม และอาจเหมาะสมเฉพาะสังคมหน่ึงแตอาจไมเหมาะสมกับ

อีกสังคมหน่ึง ดังน้ันการพิจารณาบังคับใชกฎหมายตามแนวคิดทางกฎหมายใดน้ัน ยอมจะตอง

กระทําดวยความระมัดระวัง และการใชแนวคิดทางกฎหมายใดเพ่ือบังคับใชกฎหมายจะตอง

เปนไปทั้งฉบับเพ่ือความเปนเอกภาพ มิเชนน้ันแลว อาจเกิดความขัดแยงในการบังคับใช

กฎหมายดังกลาวได สุดทายแลวตองไมลืมวา วัตถุประสงคสําคัญของกฎหมายคือการสราง

ความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมโดยรวม 

การที่รัฐไดบัญญัติกฎหมายขึ้นเพ่ือที่จะใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการรักษาความ

สงบเรียบรอย และการลงโทษเปนเครือ่งมือสงเสรมิประสิทธิภาพของกฎหมาย  วัตถุประสงคที่

แทจริงคือ ตองการใหสมาชิกของรัฐอยูรวมกันดวยความสงบเรียบรอยและเพ่ือคุมครองสังคม 

แมวาการคุมครองสังคมจะเปนจุดมุงหมายขั้นสุดทายของการลงโทษ การลงโทษที่ใชกันอยู คือ

การลงโทษเพ่ือการแกแคนและทดแทนเพราะความรูสึกนึกคิดของคนสวนมากยังตองการให

อาชญากรไดรับผลจากการกระทําผิดที่หนักพอกับความรายแรงของความผิดที่ไดกระทําลงไป 

นอกจากน้ีการปฏิบัติหนาที่ของรัฐ คือ ผูพิพากษาจะกําหนดโทษแกผูกระทําผิดรายใดก็มักจะ

นึกถึงพฤติการณแหงความรายแรงของการ  
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ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบกระบวนทัศนเกาของความยุติธรรมแบบแกแคนทดแทนและ

กระบวนทัศนใหมของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

กระบวนทัศนเกา กระบวนทัศนใหม 

1. นิยาม “อาชญากรรม” วาเปนการกระทาํผดิ

ตอรัฐ 

2. เนนที่การกระทาํผดิ ตําหนิตอความ

ผิดพลาดที่ไดกระทําไป 

3. ใชสัมพันธภาพและกระบวนวิธแีบบ

ปฏิปกษในการกลับเขาสูสภาวะปกต ิ

4. กําหนดใหไดรับความเจ็บปวดเกรงกลัวดวย

การลงโทษ และเพ่ือปองปราม 

1. นิยาม “อาชญากรรม” วาเปนการกระทาํ

ผิดระหวางบุคคลตอบุคคล 

2. เนนการแกปญหาและการรับผลที่ตามมา

จากผลแหงการกระทํา 

3. ใชการเจรจาไกลเกล่ียเพ่ือกลับเขาสู

สภาวะปกต ิ

4. กําหนดใหไดรับคาเสยีหายเพ่ือการ

เยียวยาสองฝายเพ่ือการคืนดีสมานฉันท 

5. ความยตุธิรรมพิจารณาจากเจตนาและการ

ดําเนินกระบวนวิธตีามกฎเกณฑทีถู่กตอง

เหมาะสม 

6. เนนความเสยีหายที่ตองมีผูกระทาํผดิ 

5. ความยตุธิรรมพิจารณาจากสัมพันธภาพ

ถูกตองเหมาะสม และผลลัพธทีต่ามมา 

6. เนนการเยียวยาสมานฉันทสังคมที่ถูก

ประทษุรายใหถูกดุลยภาพอีกครั้ง  

   มารับความเสยีหายแทน 

7. ความรับผดิจํากัดเพียงการถูกลงโทษ 

 

8. ผูกระทําผดิเพียงแตรับผดิในการกระทําผดิ

ตามกฎหมายเทาน้ัน  

 

9. ความรับผดิเนนที่พฤติกรรมทีไ่ดกระทาํใน

อดตีของผูที่กระทําผดิ 

7. ความรับผดิกําหนดจากความเขาใจใน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตน 

การยอมรับและมีสวนชวยตดัสินใจแกไข 

8. ผูที่กระทาํผดิตองรับผดิในบริบททาง

ศีลธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

รวมกันดวย 

9. ความรับผดิ เนนที่ความเสียหายอันเปน

ผลที่เกิดตามมาจากการกระทาํของ

ผูกระทาํผดิ 

ที่มา ปรับจาก Zehr(1990) Changing lenses: A new focus for crime and justice. Scottdale PA: 

Herald Press.  
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กระทําผิดวาสมควรจะลงโทษหนักเบาเพียงใด วัตถุประสงคการลงโทษเพ่ือการแกแคนและ

ทดแทนน้ีจึงยังใชอยูในปจจุบัน  

แนวคิดเก่ียวกับทางเลือกใหมในการยุติขอพิพาทโดยไมเขาสูระบบยุติธรรม 

(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 

การใหความสําคัญตอการใชแนวทางสมานฉันท หรือการไกล เกล่ีย หรือ

ประนีประนอมยอมความหรอืระบบอนุญาโตตุลาการนอกศาล นอกจากจะใชในทางแพงแลว ยัง

นํามาใชในคดีอาญา โดยผลักดันใหมีการไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชนหรือทองถิ่นกอนเขาสู

กระบวนการพิจารณาคดีในศาล โดยมักนํามาใชกับคดีอาญาที่ไมรุนแรงมากนัก เชน คดีอาญา

ความผิดตอสวนตัว  หรือคดีอาญาที่สามารถยอมความกันได ทําใหเกิดความรวดเร็วในการ

ตัดสินคดี ดังน้ัน ทุกฝายที่ไดรับผลกระทบไมวาจะเปนผูเสียหาย  ผูกระทําผิดจริง และชุมชน 

จําเปนตองเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน ทั้งน้ีเพ่ือสรางสรรคความ

สันติและความสมานฉันทใหกลับคืนสูชุมชนอีกครั้ง อยางไรก็ตาม  แนวทางสมานฉันทยังไม

สามารถขยายผลไปยังคดีอาญาที่เปนความผิดตอแผนดิน 

 

1.2 สภาพของการบังคับใชกฎหมายและการคุมครองทางสังคม 

แมกฎหมายจะไดพยายามนํามาใชเปนกติกาของสังคม ปองกันมิใหผูบริโภคตองถูก

เอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบการที่หวังผลกําไรทางธุรกิจมากเกินไป แตกฎหมายจะลงโทษ

ผูกระทําผิดไดก็ตอเม่ือ มีผูปวยหรือผูรบับริการไดรับความเสียหาย คือเกิดผลรายตอผูบริโภค

แลว และตองมีการกลาวหากลาวโทษดวย ในกระบวนการยุติธรรมมีระยะเวลาการพิสูจนที่

ยาวนาน เสียเวลา และมีคาใชจายอยางมาก ดังน้ัน การที่จะคุมครองผูบริโภคไดจริง ประการ

แรกคือ ตัวผูบริโภคเองตองไดรับการศึกษาใหรูจักปองกันตัวเองไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ ผูมี

หนาที่ปฏิบัติการไมวาจะเปนแพทย บุคลากรในสถานพยาบาล เจาของธุรกิจสถานพยาบาล
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จะตองตระหนักวา ทุกชีวิตมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาเทียมกัน จึงตองไดรับการปฏิบัติ

ในดานสาธารณสุขอยางทั่วถึงดวยมาตรฐานที่ดี  

กระบวนการยุติธรรมที่ดีตองมีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและสามารถ

คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยขาด

ประสิทธิภาพเรือ่งการบรหิารจัดการและมีคาใชจายสูงโดยเฉพาะคดีทางอาญา มีจํานวนคดีอยู

มาก แตไมมีวิธีการลดจํานวนคดีที่มาสูศาลอยางรวดเร็วและประกันความยุติธรรม องคกรที่

สําคัญคืออัยการ การปรับปรุงระบบการบริหารคดี โดยใหคดีที่มีความสําคัญนอยไมเปน

ความผิดทางอาญา การใชดุลพินิจสั่งไมฟอง การชะลอการฟอง การนํากระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันทมาลดจํานวนคด ีเพราะปญหาของกระบวนการยุติธรรม คือ ผูตองขังลนเรือนจํา 

(คณิต  ณ  นคร 2552) 

ป พ.ศ. 2551 มีการตราพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผูบริโภค ซ่ึงมีผลบังคับใชวันที่ 23 สิงหาคม 2551 และ พระราชบัญญัติความรับผิดตอความ

เสียหายที่เกิดจากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 (Product Liability: PL Law) มีผลบังคับใชเม่ือ

วันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เม่ือกฎหมายทั้ง 2 ฉบับน้ีมีผลบังคับใช แนวคิดของกฎหมายทั้ง 2 

ฉบับถือวาดี เพราะทําใหเกิดระบบ และหากมีองคการอิสระผูบริโภคดวยก็จะเปนตัวสงเสริมให

ดียิ่งขึ้น  

 

2. การบริหารงานภาครัฐ 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอดานแนวคิดของการบริหารงานภาครัฐกับการใช

กฎหมายและ อํานาจบริหารงานของรัฐบาลดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

2.1  แนวคิดของการบริหารงานภาครัฐกับการใชกฎหมาย 

ในการปกครองรัฐน้ัน รัฐบาลเปนองคกรที่สําคัญที่สุดที่ถูกตั้งขึ้นมาเพ่ือบริหาร

กิจกรรมของรฐั รัฐบาลมีอํานาจหนาที่ ในการบริหารราชการแผนดิน เปนผูกําหนดนโยบายและ

วางแนวทางในการปกครองประเทศแกฝายที่จะปฏบัิติใหสําเรจ็ตามนโยบายและดาํเนินงานเปน
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ประจําน้ัน ไดแกฝายปกครองหรือรัฐ ซ่ึงมีหนาที่และกําลังคน ตลอดจนเครื่องมือที่จะ

ดําเนินการในรายละเอียดเปนปกติประจําวัน (วิษณุ เครืองาม 2530: 4, 30-33) 

อํานาจหนาที่ของฝายบริหารน้ันอาจจําแนกไดเปนสองสวนและอํานาจหนาที่ทั้ง

สองสวนน้ีมีความเก่ียวพันกันอยูเสมอ คืออํานาจหนาที่ในฐานะรัฐบาล (the government) อัน

เปนอํานาจหนาที่ซ่ึงคณะรัฐมนตรีใชรวมกันอยางหน่ึง และอํานาจหนาที่ในฐานะฝายปกครอง 

(The administrator) อันเปนอํานาจหนาที่ซ่ึงนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีแตละคนเปนผูใชใน

การบริหารงานของกระทรวงที่ตนเปนผูปกครองบังคับบัญชา   

ฝายปกครองเปนสวนหน่ึงของฝายบริหารและคณะรัฐบาล (คณะรัฐมนตรี) คณะ

รัฐบาลไดบริหารราชการแผนดิน กําหนดนโยบายและแนวทางการปกครองประเทศ ซ่ึงการ

กําหนดนโยบาย และมีมติที่เปนกฎหรือคําสั่ง ฝายปกครองเปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติให

เกิดผลเปนรูปธรรม เพ่ือสนองตอบความตองการของสังคมหรือประโยชนของสวนรวม  

2.1.1 งานบริหารโดยแท 

นโยบายบริหารประเทศและนโยบายการบริหารราชการแผ นดินโดยทั่วไป หรือ ที่

เรียกวา “การกระทําของรัฐบาล”  ของคณะรัฐมนตรีหรือการกระทําของรัฐบาล ซ่ึงเปนอํานาจ

แกนแทของฝายบรหิารที่ตองรับผดิชอบตอรัฐสภา การบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ

ที่อยูภายใตการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหตรงตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยไมเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดินตามนโยบาย

บริหารประเทศ (นันทวัฒน  บรมานันท  2557)  การใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่และดลุพินิจของฝายบริหารโดยเฉพาะ ศาล

จึงมิอาจกาวลวงไปพิจารณาหรือทบทวนการใชดุลพินิจของฝายบริหารเชนวาน้ันไดเชน 

อํานาจในการประกาศสถานการณฉุกเฉินน้ัน เปน "อํานาจโดยแทของฝายบริหาร" ซ่ึงศาลจะไม

กาวลวงเขามาตรวจสอบการใชอํานาจในการประกาศดังกลาว รัฐบาลสามารถใชดุลพินิจ

พิจารณาวาสถานการณที่เกิดขึ้นน้ัน เปนสถานการณฉุกเฉินหรือไม อยางไร และควรจะ

ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือไม (ศาลแพงมีคําสั่งในคดีหมายเลขดําที่ 1389/2553) 

มติคณะรัฐมนตรีที่ มีลักษณะเปนการใชอํานาจทางปกครองที่อาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไปได เพราะมติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเปน
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การกําหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการซ่ึงมีลักษณะเปนงานประจํา จึงเปนการใช

อํานาจในทางปกครอง ที่หากวาเจาหนาที่ฝายปกครองไดไปกระทําการหรือมีคําสั่งใด ๆ ที่

กอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนแลวการกระทําทางปกครองของ

เจาหนาที่ก็จะอยูภายใตการควบคุมและตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายโดยศาลปกครองได  

และหากไมชอบดวยกฎหมาย ยอมถูกเพิกถอนการกระทําดังกลาวได  (นันทวัฒน  บรมานันท 

2557) 

กรณีตัวอยางงานบริหารโดยแท ทางดานการจัดบริการดานการแพทยและ

สาธารณสุขตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 38 รวมถึงตองจัดใหมีหนวยบริการประจําตามมาตรา 

26 (7) และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 กรณียอม

เปนหนาที่ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาตทิี่จะกําหนดประเภทและขอบเขตของ

บุคคลที่มีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพ  แตการที่จะ

กําหนดเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติเพ่ือใหบริการผูฟองคดีจากการเจ็บปวย

ตามกรณีพิพาท อันเปนการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจจากสารพิษโดยคณะทํางานที่ตั้งขึ้น

ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข เปนกรณีนอกเหนือประเภทและขอบเขตทั่วไปตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงเปนเรื่องที่

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติและผูถูกฟองคดีจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม

และความจําเปนของโครงการ และจํานวนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดังน้ันจึง

เปนเรื่องนโยบายการบริหารงานและงบประมาณของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ และผูถูกฟองคดีทั้งสอง การกระทําน้ีมิใชการกระทําทางปกครองที่อยูในอํานาจ

พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (คําส่ังศาลปกครองที่ 433/2553) 

2.1.2 การบริหารโดยใชอํานาจตามกฎหมาย 

การตรวจสอบอํานาจรัฐ เน่ืองจาก “รัฐสมัยใหมมีภารกิจมาก  ทําใหตองมีกฎหมาย

มากแตเม่ือกฎหมายยิง่มาก สิทธิเสรีภาพของประชาชนยิง่ถูกจํากัด”  ทําอยางไรจะควบคุมการ

ใชอํานาจของรัฐไดโดยที่การบริหารงานของรัฐยังมีประสิทธิภาพสูงสุดบรรดาการกระทําของ

องคกรของรัฐฝายบรหิารจะตองชอบดวยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติและรัฐธรรมนูญ 
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ดังน้ัน ฝายตุลาการจึงเปนฝายควบคุมไมใหการกระทําของฝายบริหารขัดตอกฎหมาย หรือ

รัฐธรรมนูญ  

สวนมติคณะรัฐมนตรีที่มีเน้ือหาเปนการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ

แผนดิน ซ่ึงเปนงานดานนโยบายโดยแท และเปนงานสําคัญประการหน่ึงที่คณะรัฐมนตรีใน

ฐานะฝายบริหารจําตองรบัผิดชอบตอรัฐสภา โดยคณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน

ตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาและช้ีแจงการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และเม่ือ

แถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือกําหนดแนว

ทางการปฏิบัติราชการแตละปกอนแถลงนโยบายตอรัฐสภา (นันทวัฒน บรมานันท 2557) 

กรณีตัวอยางการบริหารโดยใชอํานาจตามกฎหมาย การปกครองสวนทองถิ่นตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และ 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ ยอมมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือดูแล

รักษาที่หรือทางสาธารณะ รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ปองกันและหามไมใหผูใด

บุกรุกครอบครองทีห่รอืทางสาธารณะ ระงับเหตุแหงความไมสงบเรียบรอยและสั่งหามผูฟองคดี

และผูรองสอดวางสินคาและจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะในบริเวณที่ยังไมไดอนุญาต

หรือผอนผันใหคาขายได ผูถูกฟองคดีทั้งสองซ่ึงมีฐานะเปนพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตาม

กฎหมาย สามารถใชดุลพินิจในการวินิจฉัยสั่งการเพ่ือแกไขปญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้นได

ตามความเหมาะสมและจําเปนภายในกรอบแหงอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติไว  ดังน้ัน แม

ผูถูกฟองคดีจะไมไดกลาวอางอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานครฯ และ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ในการพิจารณาเพิกถอนบัญชีรายช่ือ

ผูคาหาบเรแผงลอย และมีคําสั่งหามผูรองสอดและผูฟองคดีคาขายในที่พิพาท การที่ผูถูกฟอง

คดอีอกคําสั่งดังกลาวจึงชอบดวยขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลว เม่ือผูถูกฟองคดีกระทําการ

และออกคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย กรณีจึงไมมีมูลละเมิดที่จะตองวินิจฉัยในประเด็น

คาเสียหาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.16/2546) 
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2.2 อํานาจบริหารงานของรัฐบาล 

สําหรับอํานาจการบริหารงานของรัฐบาลน้ันประกอบดวยอํานาจบริหารในฐานะ

รัฐบาล และ อํานาจบริหารในฐานะฝายปกครอง (administration) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

2.2.1 อํานาจบริหารในฐานะรัฐบาล 

ความหมายของคําวา “รัฐบาล” หมายถึง “คณะรัฐมนตรี” ซ่ึงดํารงอยูสองสถานะ 

สถานะแรกเปนการดําเนินการในฐานะฝายบริหาร ซ่ึงมีลักษณะการทํางานขององคกรที่มี

ลักษณะเปนคณะบุคคลที่ดําเนินการรวมกัน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให

เปนองคกรหลักที่มีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินตาม “หลักความรับผิดชอบรวมกัน” 

ดวยหลักความรับผิดชอบรวมกันน้ี จึงทําใหการทํางานของคณะรัฐมนตรีมีการตัดสินใจในการ

ดําเนินงานออกมาในรูปแบบของมติรวมกัน หรือที่เราเรียกวา “มติคณะรัฐมนตรี” (เกรียงไกร  

เจริญธนาวัฒน  2554)  

การใชอํานาจของรัฐบาลที่เรียกวา“การกระทําของรัฐบาล” น้ัน จะไมถูกตรวจสอบ

การใชอํานาจโดยองคกรศาลแตการกระทําดังกลาวตกอยูในความควบคุมทางการเมืองโดย

องคกรและกระบวนการทางการเมือง เชน รัฐสภาอาจลงมติไมไววางใจรัฐบาล เปนตน 

นโยบายในการบริหารราชการแผนดนิของคณะรัฐมนตรีน้ันจะตองมีความสอดคลอง

กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหาร

ราชการแผนดินตองช้ีแจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพ่ือบริหาร

ราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการ

ดําเนินการ เห็นไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดใหความสําคัญตอการควบคุม

ตรวจสอบการดําเนินการในทางนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยมีการตรวจสอบผานองคกร

สําคัญทางการเมือง อันไดแก  ฝายนิติบัญญัติ หรือ รัฐสภา ไมวาจะกอนที่คณะรัฐมนตรีจะเขา

มาทําหนาที่ในการบรหิารประเทศหรอืภายหลังจากที่เขามาทําหนาที่ในการบรหิารประเทศแลว

ก็ตาม 

การวางหลักเก่ียวกับ “การกระทําของรัฐบาล” น้ี นําไปสูการจําแนกมูลเหตุแหงการ

ฟองคดีที่เก่ียวของกับนโยบายการแกปญหาและการพัฒนาระดับประเทศ และการใชอํานาจ
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ขององคกรตามโครงสรางของรัฐธรรมนูญ เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับนโยบายระดับประเทศ

ดังกลาว รวมทั้งมีการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายและการดําเนินกิจการทางปกครอง

ขององคกรเปนจํานวนมาก เพ่ือดําเนินการใหบรรลุตามนโยบายแกปญหาและการพัฒนา

ระดับประเทศดังกลาว  

จากท่ีกลาวมาขางตนไดพยายามที่จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางการเมือง

ระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร ซ่ึงเปนไปตามแบบอยางของการปกครองในระบบ

รัฐสภา  

2.2.2 อํานาจบริหารในฐานะฝายปกครอง 

การกระทําของรัฐอีกสถานะหน่ึงน้ัน หมายถึง“ฝายปกครอง” เน่ืองจากรัฐมนตรีแต

ละคน ตลอดจนนายกรัฐมนตรีจะมีอํานาจหนาที่เปนการเฉพาะเจาะจงในการบังคับบัญชาสั่ง

การเจาหนาที่ฝายปกครองที่สังกัดกระทรวงที่ตนเองรับผิดชอบและหนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนด

ไวในกฎหมายแตละฉบับ ในการบังคับบัญชาหรือสั่งการเจาหนาที่ฝายปกครองน้ี จึงเปนการใช

อํานาจทางปกครองอยางหน่ึงที่สามารถถูกตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา

ทางปกครองได ตามหลักความชอบดวยกฎหมาย และหลักนิติรัฐ (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน

2554)  

การวางหลักกฎหมายเพ่ือจําแนกการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการ

ดําเนินกิจการทางปกครองซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองออกจากการ

บริหารราชแผนดิน อํานาจบริหารในฐานะฝายปกครองจึงเปนการกระทําของฝายปกครอง ซ่ึงก็

คือ “ฝายบริหาร” ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของขาราชการในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ กับ

การกระทําของขาราชการทั้งหลาย ซ่ึงเปนเจาหนาที่ที่ไดออกกฎคําสั่งทางปกครอง รวมถึงการ

ใชกําลังทางกายภาพของฝายปกครองเพ่ือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 

จาก “ประมวลกฎหมายปกครอง” คุณลักษณะของหลักกฎหมายปกครอง 

1.  จําแนก“งานนโยบาย” ออกจาก “งานประจํา” ได 

2.  จําแนก“ดุลพินิจโดยแทของงานบริหาร” ออกจาก “การควบคุมของศาล”  

3.  ไมกาวลวงเขาไปในอํานาจของสถาบันอื่นที่เช่ียวชาญเฉพาะดาน 
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4.  ตองใหความคุมครอง “สิทธิโดยชอบของเอกชน” ขณะเดียวกัน ก็ใหความ

คุมครอง “สิทธิของสาธารณะ” ใหพนจากการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบของเอกชน 

5.  มุงไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารบริการสาธารณะภายใตระบบความ

รับผิดชอบ 

 

3. ลักษณะของกฎหมายที่ผูบริหารงานสาธารณสุขตองบังคับใช 

ลักษณะของกฎหมายที่ผูบริหารงานสาธารณสุขตองเก่ียวของและบังคับใช ไดแก 

ตามลักษณะกฎหมายแพงและอาญาตามลักษณะกฎหมายปกครองความรับผิดทางกฎหมาย

อาจจะเกิดขึ้นไดทั้งทางแพง ทางอาญา และตอกฎหมายวิชาชีพโดยเฉพาะ 

 

3.1 ลักษณะของการบังคับใชกฎหมายตามลักษณะกฎหมายแพง 

หลักคิดตามตามลักษณะกฎหมายแพง คือหลักการในการเรียกคาทดแทนทาง

ละเมิด กฎหมายแพงน้ันมุงเนนไปที่การ "ชดเชย" ตอความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับเปนตัว

เงินหรือการเยียวยาอื่นๆ 

ความผิดพลาดจากการประกอบวิชาชีพซ่ึงเกิดจากประมาทเลินเลอ อาจนํามา

ซ่ึงการฟองรองไดทั้งคดีแพงและคดีอาญา และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นแลวในสังคมไทย ตาม

พระราชบัญญัติวิธพิีจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 หากการรักษาพยาบาลน้ี ถือวาเปนบริการ

ที่มีการเรียกคาตอบแทน คือ คาวินิจฉัยโรคของแพทย คายา คาหองพัก ฯลฯ  เชนน้ี ยอมถือ

วา เปนคาตอบแทนที่ผูประกอบธุรกิจไดรับและผูบริโภคตองจายจากการใชบริการเชนน้ี 

โรงพยาบาลจึงเปนผูประกอบธุรกิจประเภทผูใหบริการ 

ประเด็นปญหาตอมามีวา โรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลของรัฐ หรือทั้ง

สองประเภท กรณีน้ีกฎหมายไมไดกําหนดยกเวนไวโดยเฉพาะ เพียงกําหนดไวโดยกวางๆ วา 

“ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค” เชนน้ี จึงถือวา ทั้งโรงพยาบาล

เอกชน และโรงพยาบาลของรัฐเปนผูประกอบธุรกิจ ประเภทผูใหบริการดังน้ัน เม่ือมีคดีพิพาท

ระหวางประชาชน ซ่ึงเปนผูบริโภคไมวาจะเปนขาราชการหรอืเอกชนทีไ่ดใชบรกิารโรงพยาบาล

ไมวาของรัฐหรือเอกชนก็ตาม อาจเน่ืองจากการรักษาหรือการจายยาไมถูกตองหรือประมาท
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เลินเลอ มีการรักษาผูบริโภคผิดวิธีตามวิชาชีพแพทย จนทําใหผูบริโภคไดรับอันตรายแกกาย

หรือเสียชีวิต เชนน้ียอมเปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 

2551 

มีปญหาที่สําคัญวา “ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจะมีสิทธิฟองรองดําเนินคดี

โรงพยาบาลหรือแพทย หรือทั้งโรงพยาบาลและแพทยที่กอใหเกิดความเสียหาย”ไมวา

โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ยอมถือวาเปนผูใหบริการ และถือวาเปนผูประกอบธุรกิจ  

ความแตกตางระหวางกรณีของโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐน้ัน  มี

เฉพาะแตในเรื่องความรับผิดของบุคลากรทางการแพทยเทาน้ัน กลาวคือ ในกรณีที่เปน

โรงพยาบาลของรฐัผูบรโิภคที่ไดรับความเสียหายฟองไดแตเฉพาะหนวยงานของรัฐ (กระทรวง

สาธารณสุข) เปนจําเลยกฎหมายฉบับน้ี ถือวา ผูบริโภคที่ไดรบัความเสียหายจากการใชบรกิาร

โรงพยาบาลเอกชน ยอมมีสิทธิฟองไดทั้งโรงพยาบาลหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

และแพทย เปนจําเลย ซ่ึงความรับผิดจะอยูในรูปแบบของลูกหน้ีรวมตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยน่ันเอง 

ความรับผิดทางแพงอาจจะเกิดขึ้นไดในลักษณะสัญญา เชน การผาตัด

ศัลยกรรม ความรับผิดชอบที่เกิดจากละเมิดของผูประกอบวิชาชีพ ทําใหเกิดความเสียหายแก

ผูอื่น เชน การใหยาผิด เปนตน การฟองเรียกคาเสียหายในคดแีพง กฎหมายแพงเปนกฎหมาย

ที่บัญญัติถึงความสัมพันธระหวางบุคคล ปจจุบันน้ีความสัมพันธที่ดีระหวางแพทย และผูปวย

ไดเปล่ียนแปลงไป กลายเปนความสัมพันธในเชิงกฎหมายเขามาแทนที่ สําหรับความสัมพันธ

ในเชิงกฎหมายแพงน้ันสามารถวิเคราะหวาเปนความสัมพันธใน 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 เปนบริการสาธารณะซ่ึงจะตองใหกับประชาชนทุกคนโดยไมเลือก

ปฏิบัติ 

2. ความรับผิดจากการละเมิด (liability for malpractice) สําหรับการเรียก

คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนน้ัน กฎหมายไมสามารถระบุตัวเลขไวตายตัว สําหรับการ

ละเมิดในแตละเรื่อง แตขึ้นอยูกับการพิสูจนความเสียหายแลวแตกรณี  

 

3.2 ลักษณะของการบังคับใชกฎหมายตามลักษณะกฎหมายอาญา 

หลักคิดตามลักษณะกฎหมายอาญามุงไปที่การลงโทษเพ่ือใหผูกระทําความผิด

เข็ดหลาบ เพ่ือชดใชตอการกระทําความผิด ตลอดจนเปนการขมขูมิใหบุคคลอื่นในสังคม

กระทําความผิดเชนน้ันดวย หรือใหสังคมรูสกึวาไดรับการแกแคนทดแทนโดยรัฐดําเนินการให

แลว อันเปนหลักทั่วไปของการลงโทษทางอาญา สวนโทษตามประมวลกฎหมายอาญาน้ันได

กําหนดไว 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน 

สําหรับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา ไดแบงเปน“ภาคทั่วไป” อันเปน

การกําหนดหลักเกณฑทั่วไปเก่ียวกับความรับผิดทางอาญา “ภาคความผิด” คือสวนที่บัญญัติ

ฐานความผิดตางๆ และสวนสุดทายคือภาคลหุโทษ ซ่ึงไดแกความผิดเล็กๆ นอยๆ ที่กฎหมาย 

กําหนดโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 

ในประมวลกฎหมายอาญาภาคทั่วไป ไดวางหลักเกณฑเก่ียวกับการวินิจฉัย

ความรับผิดทางอาญาไว โดยวางเปนหลักกฎหมายในมาตรา 59ในการวินิจฉัยความรับผิดของ

บุคคล กลาวคือ นอกจากเจตนาแลว การกระทําโดยประมาทก็อาจกอใหเกิดความผิดอาญาขึ้น

ได ถาการกระทําโดยประมาทในกรณีน้ันมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิด เชน การทําใหคน

ตายโดยประมาท กระทําโดยประมาทเปนเหตุใหเกิดอนัตรายแกกายของผูอื่น ประมาทเปนเหตุ

ใหเกิดผลตอเสรีภาพของบุคคลเหลาน้ีเปนตน 

เรื่องของความรับผิดทางลักษณะคดีทางอาญา ตองปรากฏขอเท็จจริงวา

ผูกระทําไดกระทําโดยเจตนาหรือประมาท ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นในกรณีดังตอไปน้ี 

1) ความผิดตอชีวิตและรางกาย 
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บางครั้งเกิดจากการกระทําโดยเจตนา แตสวนมากเปนเรื่องที่เกิดจากความ

ประมาทเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตาย สูญเสียอวัยวะหรือเกิดอันตรายแกกายและจิตใจ 

เชน การใหยาผูปวยผิดคน เปนกรณีกระทําโดยประมาท ซ่ึงหากไดใชความระมัดระวังดีแลว 

โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดยอมนอยลง โดยเฉพาะผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยน้ันเปนการ

กระทําตอรางกายของมนุษย จึงตองใชความระมัดระวังใหมากเปนพิเศษ ตามวิสัยของผู

ประกอบวิชาชีพ 

2) ความผิดฐานกออันตรายตอชีวิตรางกาย 

การดูแลผูปวยถือเปนหนาที่ นอกจากการรักษาพยาบาลแลว การดูแลมิใหเกิด

อันตรายแกผูปวยในประการอื่นก็ถือเปนหนาที่โดยตรง การปลอยปละละเลยหนาที่ดังกลาว

โดยเจตนา ถือเปนความผิดทางกฎหมายได เรียกวา“ความผิดฐานทอดทิ้งผูปวย” 

3) ความผิดตอเสรีภาพ 

ในการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและพยาบาลน้ันเปนการกระทําที่ตเอง

สัมผัสตอรางกายของบุคคล และจะตองไดรับความยนิยอม ถาหากผูปวยใหความยินยอมความ

แลวความผิดตอเสรีภาพยอมไมเกิดขึ้น ถือวาการกระทําน้ันไมเขาองคประกอบในทาง

กฎหมาย แตถาเปนกรณีที่ทําไปโดยพลการ หรือไมฝาฝนความยินยอม การกระทําน้ันอาจจะ

เปนความผิดตอเสรีภาพไดตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 310 เวนแตจะ

เปนกรณีฉุกเฉินวาตองกระทําเพ่ือชวยชีวิตผูปวย 

4) ความผิดตอการอยูรวมกัน 

การที่สถานพยาบาลจะปฏเิสธการรับผูปวยดวยเหตุผลดานการเงินของผูปวยที่

มีลักษณธการปวยฉุกเฉิน ถือไดวาเขาขายเปนความผิดกฎหมายอาญา ถือเปนความผิดตอ

การอยูรวมกัน โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐน้ันจะปฏิเสธการรกัษาไมไดเลย เพราะเปนบรกิาร

สาธารณะ 

5) ความรับผิดเก่ียวกับเอกสาร 

เอกสาร เวชระเบียน ใบรับรองเปนเท็จ หากมีการแจงหรือทําเท็จ การกระทํา

ดังกลาวเปนความผิดอาญาฐานทําเอกสารเท็จตามมาตรา 269 และผิดขอบังคับแหงจริยธรรม

วิชาชีพ  
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อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานจะมีกฎหมาย ระเบียบหรือ

ขอบังคับกําหนดใหยดึถือและปฏิบัติตาม  ซ่ึงหากมีการละเวนหรือไมปฏิบัติตามอันตนจําตอง

ปฏิบัติและอยูในหนาที่ของตนแลวอาจจะตองถูกดําเนินการทางดานวินัย และในขณะเดียวกัน 

อาจถือวาเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ระเบียบหรือขอบังคับไดทําใหเกิดความเสียหายแก

บุคคลหน่ึงบุคคลใด เจาพนักงานผูน้ันก็อาจมีความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิ

ชอบ  เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใดไดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 แตหาก

เปนกรณีที่ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายเปดโอกาสใหเจาพนักงานไดใชดุลพินิจในการ

ปฏิบัติหนาที่ เพราะในบางครั้งกฎหมายไมสามารถวางระเบียบหรอืกฎเกณฑตายตัวได การใช

ดุลพินิจแกผูใชกฎหมายในอันที่จะเลือกปฏิบัติอยางหน่ึงอยางใด ที่ไมถูกกลาวหาวาเปนเจา

พนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดังน้ัน การใชดุลพินิจจึงตองเลือก

พิจารณาวากรณีใดจึงจะเปนประโยชนและเปนธรรมมากที่สุด สอดคลองตอ “มโนธรรม 

ศีลธรรมและความตองการของสังคม”  

 

3.3 ลักษณะของการบังคับใชกฎหมายตามลักษณะกฎหมายปกครอง 

กฎหมายปกครอง เปนกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบการบริหารภายในภาครัฐ 

ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ฝายปกครองกับฝายเอกชน การลงโทษหรือมาตรการทาง

ปกครอง มีไวเพ่ือการ "ตรวจสอบควบคุมการใชอํานาจรัฐ" ใหเปนไปโดยชอบตามที่กฎหมาย

และระเบียบที่เก่ียวของกําหนดไว มิใหละเมิดตอสิทธิเสรภีาพหรือประโยชนของประชาชน การ

บังคับใชตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของกฎหมายปกครองดวย กลาวคือตองสอดคลองกับ

หลักการปกครอง ที่กฎหมายมุงคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนไมใหถูกลวง

ละเมิดจากการใชอํานาจรฐั โดยปราศจากเหตผุลสมควร และในสวนที่เปนกฎหมายที่กอใหเกิด

หนาที่แกประชาชน เชน กฎหมายการสาธารณสุข ยอมตองคํานึงถึงหลักความชอบดวย

กฎหมายเปนสําคัญ กลาวคือ ตองตั้งอยูบนขอสันนิษฐานวา เจาหนาที่ของรัฐไมมีอํานาจ

กระทําการใด ๆ  ในลักษณะที่มีอํานาจเหนือประชาชน เวนแตจะมีกฎหมายใหอาํนาจไวโดยแจง

ชัด อาจกลาวไดวา หลักการเหลาน้ีเปนความมุงหมายทั่วไปของบทกฎหมายปกครอง การ

ตีความกฎหมายปกครองในสวนที่อาจกระทบสิทธิของประชาชนจึงตองตีความโดยเครงครัด  
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แตการตีความในสวนทีเ่ก่ียวกับอํานาจปกครองระหวางเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ

ดวยกัน ยอมตองเปนไปตามหลักความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานทางปกครองเปน

สําคัญ หลักการปกครองในกฎหมายปกครองเรียกวา “หลักนิติรัฐ”  อันมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1) เจาหนาที่ของรัฐตองไมกระทําการที่ขัดตอกฎหมาย 

2) เจาหนาที่ของรัฐตองกระทําตามกฎหมายใหอํานาจไว 

3) เจาหนาที่ของรัฐตองใชดุลยพินิจกระทําภายใตกฎหมาย 

4) การใชอํานาจของรัฐสามารถตรวจสอบได 

 

สรุปไดวา เหตุที่จากหลักคิด วัตถุประสงค มาตรการทางกฎหมายที่ตางกัน ดังน้ัน 

การลงโทษทางแพง อาญาและปกครองจึงตางกัน และดําเนินการแยกกัน การกระทําหน่ึง

ประการ  สามารถสงใหเกิดผลทางกฎหมายไดหลายกรณีที่เก่ียวเน่ืองกัน หรือการกระทําการ

อยางเดียว แตเปนผลทางกฎหมายแยกกันตามประเภทของกฎหมาย ในคดีปกครองกับ

คดีอาญา สมมติเจาหนาที่ของรัฐแหงหน่ึงทุจริตตอหนาที่ จงใจออกคําสั่งทางปกครองที่มิชอบ

ดวยกฎหมาย และเรียกรับสินบน หรือสั่งปดโรงงานโดยไมชอบดวยกฎหมาย หากมีการ

ฟองรองกัน เจาหนาที่แหงน้ีจะถูกฟองตอศาลอาญาในความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ ซ่ึงมีโทษ

จําคุก ในขณะเดียวกัน ก็จะตองฟองใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่มิชอบน้ันตอศาลปกครอง 

รวมทั้งเจาหนาที่น้ันจะตองไดรับโทษทางวินัยเพราะการกระทําน้ันดวยหรือกรณีการทุจริตยา

ของอดีตรัฐมนตรี ซ่ึงมีโทษสามระดับ ตั้งแต โทษทางรัฐธรรมนูญ หามดํารงตําแหนงทาง

การเมือง 5 ป โทษทางแพง คือการยึดทรัพยสินที่ร่ํารวยผิดปกติ และโทษทางอาญา คือการ

จําคุกในความผิดอันมาจากเรื่องเดียวกันทั้งหมดได 

 

4. แนวทางใหมของการบังคับใชกฎหมาย 

การปรับแนวคิดและการสงเสริมใหมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมากขึ้นเพ่ือการ

อํานวยความยตุิธรรมจากแนวทางเดมิทีเ่ปนแนวคิดเชิงแกแคนทดแทน (retributive justice) มา

เปนแนวคิดในการเยียวยาทุกฝายคือ ผูเสียหาย ผูกระทําผิด และชุมชน ทําใหกลับดีดังเดิม 

ทั้งน้ีแนวคิดเก่ียวกับยุตธิรรมทางเลือกในความเขาใจของคนประเทศทางตะวันตกน้ัน เปนเรื่อง
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ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมตะวันออก รวมทั้งสังคมไทย

ซ่ึงแนวคิดน้ีเปนสวนเสริมในเรื่องที่เปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ไมจําเปนตองนําเขามาสูระบบ

ยุติธรรม มาประยุกตใช โดยเฉพาะกลุมประชาชนทั่วไปรูสึกวาเปนชองทางที่ดี และมีโอกาสที่

จะทําใหเกิดความเปนธรรมที่กวางขึ้น (บทสัมภาษณพิเศษ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ 2550) 

 

4.1 การใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือก   

การใชยุติธรรมทางเลือก  หมายถึง  กระบวนการจัดการความขัดแยงหรือขอพิพาท

อยางหน่ึง ที่อาศัยบุคคลซ่ึงเปนกลางมาชวยเหลือ เพ่ือใหคูพิพาทไดเจรจาตกลงกันในปญหาที่

เกิดขึ้นรวมกัน แทนการฟองรองตอศาลแนวทางของการใชยุติธรรมทางเลือกจะชวยทําใหขอ

ขัดแยงตาง ๆ การทะเลาะวิวาท การไมเขาใจกัน และพฤติกรรมที่นําไปสูความรุนแรงลด

นอยลงและหายไปในที่สุด ภายใตความพึงพอใจของทุกฝายแนวทางของการใชยุติธรรม

ทางเลือกควรเปนสวนเสริมแนวทางการใชยุติธรรมกระแสหลักที่เนนกระบวนการอํานวยความ

ยุติธรรมตามตัวบทกฎหมาย ซ่ึงมีลักษณะเปน กระบวนการดําเนินงานเชิงคดี (Case-

processing) 

แนวคิดการสรางทางเลือกใหมในการยุติขอพิพาทโดยไมนําคดีเขาสูระบบยุติธรรม

และระบบศาลโดยไมจําเปน (alternative dispute resolutions) เปนปรากฏการณที่สังคม

ตะวันตกไดใหความสนใจอยางมาก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เปนสังคมแหงคดีความ 

ทางเลือกใหม ไมว าจะเปนการไกล เกล่ียหรือประนีประนอมยอมความหรือระบบ

อนุญาโตตุลาการนอกศาล ลวนไดรับความนิยมอยางยิ่งแมในคดีอาญา 

 

4.1.1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท   

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) หมายถึง กระบวนการ

อํานวยความเปนธรรมที่ใหความสําคัญในการชดใช เยียวยา แกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นให

กลับคืนสูสภาพเดิมใหมากที่สุด โดยเนนความพึงพอใจของผูเสียหายเปนสําคัญ 

เน่ืองจากกระบวนการยุติธรรมทางปกติเปนเชิงลงโทษ ซ่ึงระบบกระบวนการ

ยุติธรรมไทยนอกจากจะดําเนินการที่ชาแลวยังมีราคาแพง ซ่ึงเปนตัวช้ีถึงประสิทธิภาพ สวน
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ประสิทธิผล เราเคยมีการประเมินหรือไมวากระบวนการยุติธรรมไทยสามารถทําใหผูกระทํา

ความผิดเปล่ียนแปลงตนเองและไมกระทําผิดซํ้า หรือกลับใจเปนคนดี หรือปริมาณคดี

อาชญากรรมนอยลงหรือไม ดังน้ันในกระบวนการยุติธรรมปกติควรนําระบบยุติธรรม

สมานฉันทมาใชใหมากขึ้น ไมวาผูถูกกระทําและผูกระทําตางตองไดรับการฟนฟู จึงจะกลับใจ

ทําใหการกระทําความผิดซํ้านอยลงได ในหลักการสมานฉันท ตองสงเสริมกระบวนการสุนทรีย

สนทนา การพูดคุยเจรจาระหวางฝายขัดแยงกัน ดังน้ันความยุติธรรมเชิงสมานฉันทสามารถ

เอามาใชแทนเชิงลงโทษได แตตองพิจารณาระหวางสิทธิฝายตางๆ พิจารณาถวงดุลความ

ตองการของเหยื่อ  ตองฟนฟู ผูกระทํา ผูถูกกระทํา และเรื่องประโยชนสาธารณะประกอบกัน

ดวย (โคทม  อารียา 2553) 

เน่ืองจากความขัดแยงที่เกิดขึ้นในระบบเปนเรื่องธรรมดา แตการปองกันน้ันสําคัญ

กวา การผาตัดมะเร็ง ผาตัดใหกับผูปวยเสร็จตอมาผูปวยก็เปนมะเร็งตรงอื่นตอ เปนการแกไข

ปญหาที่ปลายเหตุ ในเรื่องกระบวนทรรศนใหมของภาวะผูนําของ Peter Druckerถาเปนเรื่อง

การบริการสุขภาพ ผูนํามีกระบวนทรรศนแหงการปองกันสวนผูจัดการจะมีกระบวนทรรศนของ

การวินิจฉัยรักษาโรคหรือซอมถาเปนเรื่องของกฎหมายผูนําตองแสวงหากระบวนการเจรจา

ไกลเกล่ียใหทุกฝายเปนผูชนะ-ผูชนะ แตหากเปนผูจัดการแลว เขาจะใชการเผชิญหนาในศาล 

ผลคือ ฝายหน่ึงชนะ กับอีกฝายหน่ึงแพ (วันชัย  วัฒนศัพท 2553) 

การไกลเกล่ียประนีประนอมยอมความจะทําใหปริมาณคดีเขาสูการพิจารณาแบบ

สามัญลดลง สามารถนัดพิจารณาคดีตอเน่ืองไดเร็วขึ้น และไมตองเสียเวลามาศาลหลายนัด 

ยิ่งกวาน้ัน คูความจะไดรับความพึงพอใจในการระงับขอพิพาทของตน และเต็มใจปฏิบัติตาม

สัญญาประนีประนอมยอมความ ซ่ึงสามารถลดความขัดแยงภายในสังคม การไกลเกล่ียสามารถ

ชวยลดความขดัแยงไดและทําไดหลายรปูแบบ เชน มีอยูระหวางกระบวนการการเจรจาโดยการ

ไกลเกล่ียกันเอง (negotiation) หรือการเจรจาไกลเกล่ียโดยคนกลาง (mediation) หรือการใช

อนุญาโตตุลาการ (arbitration) หรือในกระบวนการตัดสินพิพากษา (adjudication) และการ

เจรจาไกลเกล่ียจะมีผลตามกฎหมายก็ตอเม่ือไดทําหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึง ลง

ลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิด หรือลายมือช่ือตัวแทนของฝายน้ัน 



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 49 
 

เน่ืองจากมีปญหาการฟองรองคดีแพทยฯ และสวนราชการตนสังกัดผูใหบริการ

รักษาพยาบาลมีแนวโนมมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงไดดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับการ

แกไขปญหาดังกลาวสรุปได ดังน้ี(คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1029/2548 ลงวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2548) 

(1)  จัดตั้งศูนยสันติวิธีขึ้นมาเพ่ือทําหนาที่ในการไกลเกล่ีย และเผยแพรใหแนวทาง

แกโรงพยาบาลในการไกลเกล่ีย กรณีที่สมควรดําเนินการไกลเกล่ีย 

(2)  จัดโครงการเผยแพรอบรมใหความรูดานกฎหมาย แนวทาง แกไข ปองกัน การ

ฟองรองทางคดใีหแกแพทยและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ในโรงพยาบาลตางๆ โดยเนนถึงการ

ใหบริการที่ไดมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ การสื่อสารทําความเขาใจกับผูรับบริการ การไกล

เกล่ียระงับขอพิพาท และความรับผิดและขั้นตอนดําเนินการตามกฎหมาย 

(3)  จัดใหมีพนักงานราชการตําแหนงผูเช่ียวชาญกฎหมายประจําเขตจํานวน 12 เขต

เพ่ือใหทําหนาที่ชวยเหลือเฉพาะกรณีแพทยฯ ถูกฟองหรือมีขอโตแยงอยางเดียว 

(4)  ตั้งคณะกรรมการพิจารณากรณีแพทย พยาบาล เจาหนาที่อื่น มีขอโตแยง 

พิพาท หรือถูกฟองคดี เน่ืองจากการใหการรักษาพยาบาล/มีหนาที่ไกลเกล่ีย ใหความรวมมือ 

จัดเตรียมขอมูลทางวิชาการเพ่ือประกอบการตอสูคดี  

4.1.2 การชะลอการฟอง  

การชะลอการฟอง (suspension of prosecution ) ในคดีที่เห็นวาการฟองผูตองหาไม

เปนประโยชนตอสาธารณะ เชน ในคดีที่เปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําผิดเปนเด็กหรือ

เปนความผิดที่กระทําโดยบุคคลในครอบครัว เปนตน โดยอัยการอาจกําหนดเง่ือนไขให

ผูตองหาตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด เชน ใหทําประโยชนสาธารณะ หรืออยู

ภายใตการควบคุมความประพฤติในระยะเวลาหน่ึงกอนที่จะมีคําส่ังไมฟองเด็ดขาด แนว

ทางเลือกใหมดังกลาวน้ีสามารถสรางความพอใจตอทุกฝาย ทั้งผูกระทําความผิด ผูเสียหาย 

และผูที่เก่ียวของไดมากกวาการดาํเนินคดีตามปกติ อีกทั้งประหยัดงบประมาณมากกวา ทําให

องคกรในระบบยุติธรรมสามารถนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไปจัดการกับเรื่องอื่นที่มี

ความสําคัญมากกวา 
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4.2 การลงโทษตามแนวคิดนิติเศรษฐศาสตร 

การบังคับใชกฎหมายในระหวางโทษปรับกับโทษจําคุก มีขอเสนอวา การลงโทษ

แบบเปรียบเทียบคาปรับเปนเงินไมกอใหเกิดตนทุนตอสังคมมากนัก เพราะเปนการถายโอน 

(transfer) ทรัพยสินจากผูกระทาํความผิดสูภาครฐั ตนทุนสําคัญคือตนทุนในการจัดเก็บคาปรับ 

ซ่ึงขึ้นอยูกับขนาดของคาปรบั หมายความวา ถาคาปรับมีมูลคาสูง ตนทุนในการจัดเก็บคาปรบั

ก็สูงขึ้นตามไปดวย ในขณะที่การลงโทษแบบจําคุก การจับกุมอาชญากรมาลงโทษมีตนทุนทาง

สังคมสูงกวาคาปรับ เน่ืองจากตองจางตํารวจมากขึ้น ตองลงทุนในเทคโนโลยีและอุปกรณมาก

ขึ้น ตองจายตนทุนในการบริหารจัดการในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นตนทุนในการกอสราง

เรือนจํา ตนทุนในการบรหิารจัดการเรอืนจํา ตนทุนในการบํารุงรักษาเรือนจํา ฯลฯ ซ่ึงมีคําถาม

เกิดขึ้นวา ตนทุนสวนเพ่ิมที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมโอกาสการจับคนรายมาลงโทษจะไดรับความ

คุมคากวาผลประโยชนสวนเพ่ิมหรือไม (ปกปอง จันวิทย 2553) 

ดังน้ัน ตามแนวคิดนิติเศรษฐศาสตร ระบบการลงโทษที่มีประสิทธิภาพ คือ การ

กําหนดคาปรบัในระดบัสูงเพ่ือปองปรามการกระทําความผิด ซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติของคน

ทั่วไปที่มีลักษณะไมชอบความเสี่ยง และตอบสนองตอขนาดของคาปรับมากกวาโอกาสในการ

ถูกจับกุม นิติเศรษฐศาสตรเสนอกรอบแนวคิดวาดวยการเปรียบเทียบระหวางการปรับเงินและ

การจําคุกไว ดังน้ี 

บทลงโทษที่เปนตัวเงิน เชน การปรับเงิน ไมสิ้นเปลืองทรัพยากรของสังคม เพราะ

เปนเพียงการถายโอนทรพัยสินระหวางผูกระทําความผดิกับภาครัฐ ทําใหเพ่ิมรายไดแกรัฐดวย 

สวนบทลงโทษที่ไมเปนตัวเงิน เชน การจําคุก แมอาจจะมีศักยภาพในดานการปองปรามการ

กออาชญากรรม แตสรางตนทุนตอสังคมในการบังคับใช เม่ือพิจารณาในแงของผูรับโทษ การ

จําคุกเปนการแยกนักโทษที่มีศักยภาพในการผลิตออกจากตลาดแรงงาน ผลตอมาคือ เขาขาด

รายไดไประหวางการถูกจําคุก ตองตั้งตนชีวิตใหมในอนาคตเม่ือพนโทษลดนอยลง อีกทั้งตรา

บาปที่ติดตัวทําใหหางานไดยากขึ้น ทั้งหมดน้ี ทําใหตนทุนคาเสียโอกาสของการกอ

อาชญากรรมเม่ือพนโทษต่ําลง สงผลใหผูกระทําความผิดที่พนโทษมีโอกาสกลับไปกอ

อาชญากรรมซํ้าอีก  
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แนวทางของนิติเศรษฐศาสตรจึงสนับสนุนการลงโทษที่เปนตัวเงิน สวนการลงโทษ

ที่ไมเปนตัวเงิน เชน การจําคุก ควรมีสถานะเพียงการปองปราม “เสริม” จากคาปรับเทาน้ัน 

หากผูกระทําความผิดมีทรัพยสินมากกวาระดับคาปรับที่เหมาะสม ควรลงโทษดวยการปรับ

เทาน้ัน แตหากทรัพยสินไมเพียงพอตอการชําระคาปรับที่เหมาะสม ก็ตองบวกเพ่ิมโทษจําคุก

เขาไปดวย สวนกรณี อาชญากรรมที่รุนแรงมาก หรือสรางความเสียหายมาก จนคาปรับโดย

ลําพังมิอาจปองปรามได ก็ควรใชโทษจําคุกเปนเครือ่งมือในการปองปราม หนาที่ทางสังคมและ

ทางกฎหมายของการจําคุกก็ยังคงมีความสําคัญ เพราะโทษจําคุกมีศักยภาพในการปองปราม

การกออาชญากรรมอยางที่การลงโทษดวยคาปรับมิอาจทดแทนไดโดยสมบูรณ สําหรับมหา

เศรษฐี การถูกลงโทษเพียงการปรับเงินอาจไมสงผลดานปองปรามพฤติกรรมทําผิดกฎหมาย 

เพราะเขามีเงินมากมายเสียจนกระทั่งคุณคาของเงินหนวยหลังๆ ลดต่ําลงเรื่อยๆ จนอาจไม

รูสึกหลาบจําจากการถูกปรับ โทษจําคุกจึงมีประโยชนในการปองปรามอาชญากรรมบาง

ประเภทและกับคนบางประเภท 
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คําถามเชงิอภิปราย 

 

1. การบริหารงานภาครัฐนําหลักกฎหมายอะไรมาใชบาง  

2. ในปจจุบัน กฎหมายหลายๆ ฉบับ ขาดสภาพของการบังคับใชกฎหมาย ทานมี

ความเห็นวาอยางไร เพราะเหตุใด 

3. จงอภิปราย การบริหารงานภาครัฐกับแนวคิด “นิติรัฐ” (rule of law) 

4. กฎหมายที่ผูบรหิารงานสาธารณสุขตองบังคับใชมีหลักการสําคัญอะไรบาง และไดแก

กฎหมายอะไรบาง 

5. จงอภิปรายความแตกตางระหวางการบังคับใชกฎหมายตามลักษณะกฎหมายแพง 

อาญา และ กฎหมายปกครอง 

6. การใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกจะสามารถใหความเปนธรรมไดมากนอย 

เพียงไร เพราะเหตุใด 

7. ทานมีความเห็นอยางไรที่คนรวยทําผิดควรเสียคาปรับมากกวาติดคุก ในความผิด

เดียวกับที่คนจนทําผิดแลวติดคุก 

8. จงยกตัวอยางของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่มาใชในงานการแพทยและ

สาธารณสุข 
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บทที่  2 
 
การใชและการตีความกฎหมาย 

 

 

1. หลักเกณฑการใชกฎหมาย 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอยอยที่ประกอบดวยผูใชกฎหมายหลักเกณฑการ

ใชกฎหมาย และการใชกฎหมายตามลําดับศักดิ์ของกฎหมายดังรายละเอียดที่ผูเขียนได

นําเสนอตอไปน้ี 

 

1.1 ผูใชกฎหมาย 

การใชกฎหมาย (application) หมายถึง การนํากฎหมายมาใชบังคับแก

ขอเท็จจริงในกรณีเฉพาะเรื่อง หลักการใชกฎหมายเปนหลักเกณฑในการปรับใชกฎหมายแก

ขอเท็จจริงอันเปนขอพิพาทเพ่ือวินิจฉัยตัดสินขอพิพาทน้ัน 

คําวา “การใชกฎหมาย” เปนคํากวาง หมายถึง การใชกฎหมายลายลักษณอักษร 

การใชกฎหมายประเพณี การใชกฎหมายลายลักษณอักษรแบบเทียบเคียงบทที่ใกลเคียงอยาง

ยิ่ง และการใชกฎหมายทัว่ไป ในขณะเดียวกัน การใชตองตีความกฎหมายดวย โดยเฉพาะการ

ใชกฎหมายลายลักษณอักษร ดังน้ัน การใชจึงมีความหมายกวางครอบคลุมไปถึงการตีความ

กฎหมายลายลักษณอักษร และหมายความรวมไปถึงการใชกฎหมายแบบเทียบเคียง กรณีที่

ตองนําบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งมาเทียบเคียง โดยเอาเหตุผลที่ปรากฏอยูเบ้ืองหลัง

กฎหมายลายลักษณอักษรมาใชปรับขอเท็จจริง หมายถึงการใชกฎหมายประเพณี และ

หมายถึงการใชหลักกฎหมายทั่วไป 
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บุคคลไมสามารถอางวา“ไมทราบวามีกฎหมายบัญญัติไวหรือทราบวามี

กฎหมายบัญญัติไวแตไมทราบวากฎหมายที่บัญญัติไวมีความหมายอยางไร” ซ่ึงนําไปสู

ประเด็นที่วาใครเปนผูใชกฎหมาย ซ่ึงหากพิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวาผูใชกฎหมาย

ไดแก 

1. ประชาชนทั่วไป  เปนกลุมบุคคลที่ตองถูกบังคับหรอืตองปฏิบัติตามกฎหมาย  

โดยหลัก ประชาชนตองไมตกเปนผูกระทําความผดิ เชน ความผิดฐานหม่ินประมาท ประชาชน

ควรจะใชหรือกลาวขอความอะไร อยางไร จึงจะถือวาไมเปนการหม่ินประมาทตอผูอื่น หรือเชน  

เหตุรําคาญในกรณีของกฎหมายการสาธารณสุข อาจมีประเด็นวาอะไรบางที่สามารถถือเปน

เหตุรําคาญไดบาง เปนตน 

2. เจาพนักงานของรัฐ  ผูซ่ึงเปนผูบังคับใชกฎหมายมีหนาที่ใชและตีความ

กฎหมาย เพ่ือใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางถูกตอง แตการตีความกฎหมายของเจาหนาที่

ของรัฐ มิใชจะถูกตองเสมอไป บางกรณีที่กฎหมายบัญญัติวา การตีความกฎหมายของเจา

พนักงานถือเปนที่สุด แตถากฎหมายยอมใหมีการอุทธรณ ก็ตองมีการอุทธรณตามชองทาง

ของกฎหมายน้ัน ๆ เสียกอน จึงใชสิทธิทางศาลไดไดแก เจาพนักงานของหนวยงานตาง ๆ 

ของรัฐ เจาพนักงานตํารวจ พนักงานอัยการ เจาหนาที่ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

ในกรณีที่กฎหมายไมไดบัญญัติวิธีการอุทธรณตามกฎหมายน้ัน ๆ กอน เอกชน

ผูไดรับผลรายจากการตีความของเจาหนาที่ของรัฐยอมสามารถนําคดีไปฟองรองยังศาลที่

เก่ียวของตอไปได 

3. ศาล มีหนาที่พิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตาง ๆ ไดแก ศาลยุติธรรม ศาล

รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลแรงงาน ศาลภาษี ฯลฯ ในการใชกฎหมายศาลทุกศาลยอมมี

หนาที่ในการตีความเพ่ือสามารถนํากฎหมายไปปรับใชกับคดีตางๆ ไดอยางถูกตอง 

 

1.2 หลักเกณฑการใชกฎหมาย 

การใชกฎหมาย หมายถึง การบัญญัติกฎหมายตามวิธีทางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการ

บัญญัติกฎหมายน้ี ก็ตองเปนไปตามหลักเกณฑ เชน หลักเกณฑตั้งแตผูมีสิทธิเสนอกฎหมาย 

การพิจารณากฎหมายของรัฐสภาไปจนถึงการประกาศใช ในทํานองเดียวกัน การตรา
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชกําหนดและพระราชกฤษฎีกา ก็คือเปนการใช

กฎหมายอยางหน่ึงเชนเดียวกัน 

นอกจากน้ี การออกกฎหมายระดับรอง เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ก็

คือเปนการใชกฎหมายในความหมายน้ี ก็ตองนํากฎหมายแมบทมาใชวากฎหมายแมบทน้ัน ให

อํานาจในการออกกฎหมายลําดับรองประเภทใดบาง และอนุญาตใหออกเก่ียวกับเรื่องใด มี

ขอบเขตเพียงใด ก็ตองปฏิบัติตามน้ัน จะออกเกินอํานาจที่กฎหมายแมบทกําหนดไมได 

ตัวอยาง เชน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 เรื่อง กําหนดช่ือหรือ

ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสขุภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดสวนหน่ึง

สวนใดหรือทั้ งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่  ตาม

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 

การออกกฎหรอืประกาศซ่ึงเปนกฎหมายระดับรองน้ี ก็คือเปนการใชกฎหมายใน

ความหมายน้ีอยางหน่ึงคือ เปนการใชกฎหมายแมบทเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายน้ัน ที่

กําหนดใหไปออกกฎหมายกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายน้ันๆ และยังเปนการนํา

กฎหมายมาใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติการอีกแงหน่ึงดวย 

หากผูศึกษา พบวา มีกฎหมายลักษณะเดียวกันใชบังคับพรอมกันหลายฉบับ ถา

กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังไมยกเลิกโดยชัดแจง เราถือหลักวา ถากฎหมายที่บัญญัติขึ้น

ภายหลังมีขอความอยางเดียวกันหรือแยงหรือขัดกัน ถือไดวากฎหมายเกาไดถูกยกเลิกโดย

ปริยายดังน้ีเพราะตองถือวากฎหมายที่บัญญัติในภายหลังไมประสงคจะใหใชกฎหมายเกา แม

จะมีขอความอยางเดียวกัน  

ในกรณีที่เปนกฎหมายตางลักษณะกัน ตองถือเปนหลักวาไมเก่ียวของกันเลย 

บทนิยามตลอดจนถอยคําอืน่ของกฎหมายใดก็ใชเฉพาะกฎหมายน้ันเทาน้ัน ยกเวนแตก็กรณีที่

กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังมีความประสงคที่จะใหกฎหมายที่บัญญัติไวกอนมาเก่ียวของกัน

เพ่ือใหมีหลักเกณฑอันเดียวกันสําหรับกฎหมายทั้งสองฉบับน้ันก็อาจทําได 

การใชกฎหมายโดยตรง คือ การใชกฎหมายลายลักษณอักษรที่บัญญัติสําหรับ

ขอเท็จจริงน้ันโดยตรง (ปรีดี เกษมทรัพย 2525) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 



56/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

บัญญัติวา “กฎหมายน้ัน ตองใชในบรรดากรณีซ่ึงตองดวยบทบัญญัติใด ๆ แหงกฎหมายตาม

ตัวอักษรหรือตามความมุงหมาย ของบทบัญญัติน้ัน ๆ….” 

การใชกฎหมายมีความหมาย 2 ประการ คือ การบัญญัติกฎหมายตามที่

กฎหมายแมบทใหอํานาจไวประการหน่ึง และการใชกฎหมายกับขอเท็จจริงอีกประการหน่ึง

นอกจากน้ี การใชกฎหมายกับขอเท็จจริงน้ันผูเก่ียวของและผูไดรับผลจากกฎหมายก็อยูใน

ฐานะที่เปนผูใชกฎหมายทั้งสิ้น 

การใชกฎหมายกับขอเท็จจริง หมายถึง การนํากฎหมายที่เปนขอบังคับหรือ

กฎเกณฑทั่วไปมาปรับเขากับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปนกรณีๆ ไป มีตัวอยาง ดังน้ี 

1. เปนเรื่องอะไร กลาวคือ เม่ือมีเหตุการณใดเกิดขึ้นก็จําตองวินิจฉัย

เหตุการณ หรือขอเท็จจริงน้ันในเบ้ืองตนวาอาจเปนอะไรไดบาง เชน บริษัทแหงหน่ึงปลอยนํ้า

ทิ้งโดยเจาะกําแพงดานหลังโรงงานตอทอทิ้งนํ้าลงที่ดนิรางเกือบทุกวัน ซ่ึงอยูขางบานคนอาศัย

ทําใหมีนํ้าขังแลวสงกล่ินเนาเหม็น ก็ตองพิจารณาในทางแพงและอาญา เปนตน 

2. มีหลักเกณฑของกฎหมายในเรื่องน้ันๆ อยางไร ในกรณีตามตัวอยาง ตอง

พิจารณาทั้กรณีที่เปนความผิดทางอาญาและทางแพง ดังน้ี  

ทางอาญา ฐานความผิดมีได 3 ประการ ประการแรก คือ ความผิดเน่ืองจาก

การกอใหเกิดมลพิษ ประการที่สอง คือ ความผิดฐานละเวนไมปฏิบัติตามมาตรการเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอม และประการที่สาม คือ ความผิดฐานกระทําผิดเง่ือนไข ที่เจาพนักงานอนุญาตหรือ

คําเตือนที่เจาพนักงานแจงใหทราบ 

ทางแพง หลักเกณฑของกฎหมายที่กลาวถึงความรับผิดทางแพงที่เก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมน้ันตามพระราชบัญญัติซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะ บทบัญญัติที่ สําคัญไดแก 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติไวในมาตรา 

96 และมาตรา 97 ซ่ึงใหผูที่เปนตนเหตุแหงความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแกสิ่งแวดลอมและหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติ เปนผูจายคาเสียหายทัง้หมด ทั้งน้ีเปนไปตามหลัก “ผูกอมลพิษเปนผูจาย”  

นอกจากน้ี จะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย ที่เปนผลมาจากมลพิษที่ตนเอง

กอใหเกิดดวย เชน คาใชจายในการทําความสะอาดและกําจัดนํ้ามันที่รัว่ไหลจากโรงงานของตน 

ที่รัฐตองจายไป มาตรา 96 เปนความรับผิดในความเสียหายที่กอใหเกิดมลพิษ ซ่ึงเอกชนที่
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ไดรับความเสียหาย และรัฐมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน บัญญัติวา “แหลงกําเนิดมลพิษ

ใด กอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการรั่วไหล หรือแพรกระจายของมลพิษ อันเปนเหตุให

ผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นหรือ

ของรัฐเสียหายดวยประการใด ๆ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษน้ัน มีหนาที่ตอง

รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพ่ือการน้ัน ไมวาการรั่วไหล หรือแพรกระจาย

ของมลพิษน้ัน จะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของเจาของหรอืผูครอบครอง

แหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม 

คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซ่ึงเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด

มลพิษ มีหนาที่ตองรับผิด หมายความรวมถึง คาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการ ตองรับภาระจาย

จริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นดวย” 

3. ขอเท็จจริงที่ เกิดขึ้นเขากับหลักกฎหมายน้ันไดหรือไม เม่ือทราบ

หลักเกณฑของกฎหมายแลวก็ตองนําขอเท็จจริงไปปรับเขากับกฎหมายน้ันๆ 

 4. เม่ือขอเท็จจริงเขากับหลักกฎหมายแลว ก็จะทราบผลไดวาเกิดผลอยางไร 

กรณีตามตัวอยางของการกระทําดังกลาวทางอาญาก็ยอมเปนความผิดตองรับโทษ และทาง

แพงก็ตองชดใชคาสินไหมทดแทน  

 

1.3 การใชกฎหมายตามลําดับศักดิ์ของกฎหมาย 

ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย (Hierarchy of law) คือ ลําดับความสูงต่ําของกฎหมาย 

ลําดับศักดิ์ของกฎหมายมีความสําคัญตอการบังคับใช การตีความ และการยกเลิกกฎหมาย 

เชน กฎหมายฉบับที่อยูในลําดับต่ํากวาจะมีเน้ือหาขัดหรือแยงกับกฎหมายลําดับสูงกวาน้ัน

มิได และกฎหมายทีมี่ลําดับศักดิต์่ํากวาอาจถกูยกเลิกไปโดยปริยาย  สวนคําวา “กฎหมายลูก” 

หมายถึง กฎหมายทุกฉบับที่ออกใชบังคับ จะตองมีกฎหมายแมใหอํานาจ  ลําดับศักดิ์ของ

กฎหมายและการบังคับใชดังแผนภาพ 1.1 มีดังน้ี 

1. รัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญถือไดวาเปนกฎหมายแมบท และมีลําดับศักดิ์

สูงสุดในประเทศที่ทุกฝายจะตองยึดถือปฏิบัติ และอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญเพ่ือออก

กฎหมายในระดับกฎหมายลูกหรือในลําดับรองๆ ลงไปอีก  เพ่ือบังคับใชกับประชาชนและ
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บังคับใชกับการปฏิบัติของเจาหนาที่ภาครัฐเองเชนกัน ซ่ึงรัฐธรรมนูญก็ไดบัญญัติไววา 

“รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัด

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ี บทบัญญัติน้ันเปนอันใชบังคับมิได” จากบทบัญญัติน้ี เห็นไดวา 

กฎหมายในลําดับรองๆ ลงไป เชน พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง ขอบังคับ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือประกาศตางๆ ที่มีสภาพบังคับเปน

กฎหมาย หากขัดหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญน้ีจะมีผลทําใหบทบัญญัติน้ันเปนอันใชบังคับมิไดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 1.1 ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย 

ที่มา ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (2554) 

 

เน่ืองจากหลักการในรฐัธรรมนูญไดคุมครองหลักวาดวยความเปนกฎหมายสูงสดุ 

(ปรีดี เกษมทรัพย 2526) ดังน้ี 

1) กลไกในรัฐธรรมนูญกับหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

กลาวคือ การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ไมอาจทําไดเชนเดียวกับการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย

ธรรมดา  

พระราชบัญญัต ิ

พระราชกฤษฎีกา 

 

กฎกระทรวง 

ระเบียบหรือคําสั่งกระทรวง 

ระเบียบหรือคําส่ังกรม 

ประกาศอธิบดีกรม 

รัฐธรรมนูญ 
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กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีลําดับศักดิ์เทาเทียมกับพระราชบัญญัติทั่วไป 

หากมีความขัดหรือแยงกันระหวางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ ใหถือวา

ทั้งสองมีลําดับศักดิ์เทาเทียมกัน โดยมีหลักการที่วา ใหกฎหมายใหมยกเลิกกฎหมายเกาและ

กฎหมายเฉพาะยกเวนกฎหมายทั่วไป 

2) การคุมครองสถานะความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญโดยองคการตุลา

การหลักน้ีไมขัดตอหลักสิทธิเสรีภาพ และหลักนิติรัฐ คือหลักการแบงแยกอํานาจ หลักประกัน

สิทธิเสรีภาพของประชาชน หลักการกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย หลักความชอบ

ดวยกฎหมายในทางเน้ือหา หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา หลักไมมีความผิดและไมมี

โทษโดยไมมีกฎหมาย และหลักความเปนกฎหมายสูงสุดทางรัฐธรรมนูญ 

 

2. พระราชบัญญัติและกฎหมายซ่ึงมีฐานะเทียบเทาพระราชบัญญัติมีสาม

ประเภท ไดแก พระราชบัญญัติทั่วไปพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ

เก่ียวดวยการเงิน ขอพิจารณาดานรูปแบบแลว พระราชบัญญัติเปนการกระทําของฝายนิติ

บัญญัติ หากพิจารณาดานเน้ือหาพระราชบัญญัติมีการกําหนดกฎเกณฑซ่ึงมีเน้ือหาเปนการ

ทั่วไป ไมมุงเฉพาะเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึง ลักษณะ

สําคัญของพระราชบัญญัติ มีดังน้ี  

1) เปนกฎหมายโดยแท เพราะตราโดยองคกรผูแทนปวงชน 

2) ฝายนิติบัญญัติมีอํานาจตรากฎหมายโดยอิสระ ไมตองอาศัยอางอิงมาตราใด

ของรัฐธรรมนูญเปนแหลงที่มาของอํานาจ เพียงแตจะตองตราขึ้นโดยเน้ือหาไมขัดหรือแยงกับ

รัฐธรรมนูญ 

3) เม่ือรัฐธรรมนูญถูกลมลางยกเลิก พระราชบัญญัติไมสิ้นผลไปดวย 

4) เน้ือหาวางกรอบกวาง ไมตองการรายละเอียด 

5) มอบอํานาจใหฝายบริหารและฝายปกครองออกกฎหมายลําดับรอง เพ่ือการ

บังคับใหเปนไปตามกฎหมายแมบท  

กฎหมายที่มีฐานะเทียบเทาพระราชบัญญัติ ไดแก พระราชกําหนดประกาศคณะ

ปฏิวัติฯลฯ 
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3. กฎหมายลําดับรอง กฎหมายลําดับรอง หรือ “กฎ” เปนกฎเกณฑหรือ

ขอบังคับที่องคกรของรัฐฝายบริหารไดรับมอบอํานาจจากองคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงมี

ลักษณะ 4 ประการดวยกัน กลาวคือ 

1) องคกรฝายปกครองออกกฎเกณฑมาใชบังคับโดยอาศัยอํานาจจาก

พระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนดฉบับใดฉบับหน่ึง  

2) กําหนดรายละเอียดของกฎเกณฑปลีกยอย ใหเปนไปตามหลักการและ

เจตนารมณของกฎหมายแมบท   

3) มีคาบังคับต่ํากวาพระราชบัญญัต ิจึงขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติไมได 

ดวยเหตุน้ีจึงเรียกกฎหมายลําดับรองวา “อนุบัญญัติ”  

4)  กฎหมายลําดับรองตองสําคัญนอยกวากฎหมายแมบทที่ใหอํานาจในการ

ตรากฎหมายลําดับรอง 

กฎหมายลําดับรองจําแนกตามลักษณะที่มาได (บรรเจิด สิงคะเนติ 2548) ดังน้ี  

1) กฎหมายลําดับรองที่ออกโดยองคกรปกครองสวนกลาง คือ กระทรวง 

ทบวง กรม เชน กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ หรือขอบังคับตางๆ ตัวอยาง เชน  

พระราชกฤษฎีกา ออกโดยฝายบรหิารคณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกาที่ตรา

ออกมาตองมีสภาพเฉพาะเรื่องตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ และจะขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดไมได และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา 

กฎกระทรวง ออกโดยรัฐมนตรีประจํากระทรวงน้ัน ผูตรา คือ รัฐมนตรี

ผูรักษาการตามพระราชบัญญัต ิเปนกฎหมายกําหนดรายละเอียดตาง ๆ  ตามที่พระราชบัญญัติ

หรือพระราชกําหนดไดใหอํานาจไว 

2) กฎหมายลําดับรองที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ เชน 

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เทศมนตรี เทศบัญญัติ หรือขอบัญญัติขององคการบริหารสวน

จังหวัด เปนตน  ตัวอยาง เชน  

ขอบัญญัติจังหวัด  ออกโดยสภาจังหวัด โดยประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด 

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ออกโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูตรา คือ 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 61 
 

เทศบัญญัติ ออกโดยสภาเทศบาล ผูตรา คือ ผูวาราชการจังหวัด หรือ

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 

3) กฎหมายลําดับรองที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน  

4) กฎหมายลําดับรองทีอ่อกโดยองคกรวิชาชีพ เชน ขอบังคับของแพทยสภา 

ขอบังคับของสภาทนายความ เปนตน 

5) กฎลําดับรองที่ออกโดยองคกรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด เชน 

ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนตน 

 

2. การตีความกฎหมาย 

การตีความกฎหมายเปนเรื่องของทั้งศาสตรและศิลปะ และยังมีหลักการตีความ

กฎหมายหลายระบบดวยกัน ประเทศไทยเองก็ใชระบบกฎหมายถึง 3 ระบบผสมผสานกัน 

ไดแก ระบบกฎหมายไทยเดิม ระบบคอมมอนลอว และระบบประมวลกฎหมาย ในเรื่องน้ีจะ

กลาวถึงการตีความกฎหมาย  ดังน้ี 

 

2.1 การตีความกฎหมาย 

Sir William Blackstone (ค.ศ. 1723 - 1780)  ไดช้ีใหเห็นวา การตีความกฎหมายคือ

หัวใจของการศึกษากฎหมายกลาวคือ “การตีความกฎหมาย” คือการคนหาหรืออธิบาย

ความหมายของถอยคําทีป่รากฏในตัวบทกฎหมายโดยอาศัยการใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยา

และสามัญสํานึก ใหมีความหมายที่ชัดเจนขึ้น เพ่ือที่จะนํากฎหมายน้ันไปใชบังคับแกกรณีที่มี

ปญหาไดอยางถูกตองและเปนธรรม (Milsom 1991) ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร (2539) 

ปจจุบันดํารงตําแหนงองคมนตร ีไดกลาววา “ถาหากวาฝายนิติบัญญัติสามารถลวงรูเหตุการณ  

ที่จะเกิดขึ้นภายหนาไดทุกกรณี และบัญญัติกฎหมายไวอยางแจงชัดรัดกุม ครอบคลุมทุกกรณี 

ก็ไมจําเปนเลยที่จะตองมีการตีความกฎหมายแตเรื่องดังกลาวเปนการพนวิสัยที่จะทําได  แม

จะใชความพยายามอยางใด ๆ ก็ไมอาจทําได” 

แตทั้งน้ี การตีความกฎหมายไมใชการสรางหรือบัญญัติกฎหมายขึน้ใหม แตเปนเพียง

การใหความหมายที่ชัดแจงแกบทบัญญัติของกฎหมายเทาน้ัน ซ่ึงจะชวยทําใหการศึกษา
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กฎหมายเปนไปอยางมีหลักเกณฑและมีความคิดที่เปนระบบ การศึกษากฎหมายก็เพ่ือใช

กฎหมาย และในการใชกฎหมายน้ันก็จําเปนตองมีการตคีวามกฎหมายโดยผูที่ใชกฎหมายดวย 

อยางไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 ไดวางหลักไววา 

“กฎหมายน้ัน ตองใชในบรรดากรณีซ่ึงตองดวยบทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมายตามตัวอักษร 

หรือตามความมุงหมายของบทบัญญัติน้ันๆ” 

เม่ือไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได ใหวินิจฉัยคดีน้ันตามจารีตประเพณีแหง

ทองถิ่นถาไมมีจารีตประเพณีเชนวาน้ัน ใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยาง

ยิ่ง และถาบทกฎหมายเชนน้ันก็ไมมีดวย ใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป” 

ตามมาตรา 4 ขางตน หมายความวา การนํากฎหมายมาปรับแกขอเท็จจริงในคดี 

จะตองนําเอาตัวบทกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษรมาประกอบกับเจตนารมณของกฎหมาย

กอนจะมาปรับใช หากไมสามารถนํามาปรับใชแกขอเท็จจริงในคดีได ใหนําบทกฎหมายที่

ใกลเคียงที่สุดมาปรับใช แตถายังไมมีอีก ใหเอาหลักกฎหมายทั่วไปมาใช  

สําหรับการตีความกฎหมาย หมายถึง การทําความหมายของถอยคําในบทบัญญัติแหง

กฎหมายใหไดความชัดแจงขึ้น การตีความกฎหมายไมไดใชเฉพาะกรณีมีขอสงสัยใน

ความหมายของกฎหมายเทาน้ัน (หยุด แสงอุทัย  2535) ที่จริงแลว การที่เราสรปุไดวาขอความ

ในบทกฎหมายใดชัดเจนหรอืไม ก็ยอมหมายความอยูในตวัวา เราไดตีความขอความน้ันจนรูวา

ขอความน้ันมีความชัดเจนคือ มีความหมายน่ันเอง และการที่จะรูไดวาถอยคําใดมีความหมาย

อยางไรน้ัน ไมมีทางที่เราจะรูไดจากความหมายของถอยคํา (text) ในตัวของมันเองได 

จําเปนตองอาศัยขอความรอบๆ (context) และเหตุผลของเรื่องๆ น้ันประกอบเขาดวยกัน การ

ทําความเขาใจขอความแวดลอมเพ่ือการคนหาเหตุผลของกฎหมาย หรือการทําความเขา

ใจความมุงหมายของบทกฎหมายน้ันๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในถอยคําของบทกฎหมาย (สม

ยศ เช้ือไทย  2551) 

หลักการตีความกฎหมายในระบบกฎหมายของนานาประเทศ เชน ประเทศเยอรมนี ได

จําแนกการตีความออกเปน 4 หลักใหญ ๆ  คือ (กิตติศักดิ์ ปกติ  2551)  

1) การตีความตามหลักภาษา (grammatical interpretation) หมายถึงการตีความ

ตามถอยคําของบทกฎหมาย รูปประโยคที่ใช ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงรูปแบบการใชภาษาตามปกติ
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เปนเกณฑและในกรณีมีการใชศัพทเฉพาะ หรือคํานิยามก็ยอมเปนไปตามความหมายที่พึง

เขาใจกันตามรูปศัพทน้ัน นอกจากน้ี การนําเอาแนวคําพิพากษาของศาลที่เคยตัดสินไวมาชวย

อธิบายก็จัดอยูในการตีความตามหลักภาษาอยางหน่ึงดวย เน่ืองจากถอยคําที่ใชอาจมี

ความหมายในเวลาทีต่รากฎหมายขึน้แตกตางจากเวลาที่ปรบัใชและตคีวามกฎหมายน้ัน ดังน้ัน 

การตีความกฎหมายตามหลักภาษาก็ตองคํานึงถึงความเขาใจถอยคําน้ันๆ ในเวลาที่ตรา

กฎหมายน้ันประกอบไปดวย 

2) การตีความตามหลักทางประวัติศาสตร (historical interpretation) หมายถึง การ

ตีความโดยวิเคราะหประวัติพัฒนาการและความเปนมา อันเปนเหตุแหงการเสนอกฎหมายน้ัน 

หรือเหตุผลที่ใชในการประกอบขอเสนอรางกฎหมาย บันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งการ

แกไขปรับปรุงในระหวางพิจารณารางกฎหมาย และความเห็นของผูเก่ียวของดวย 

3) การตีความอยางสอดคลองกันเปนระบบ (systematic interpretation) หมายถึง

การตีความโดยคํานึงถึงขอความและเหตุผลแวดลอมของบทกฎหมายและความสัมพันธเชิง

เหตุผลของบทกฎหมายน้ันกับระบบกฎหมายทั้งระบบ ซ่ึงรวมตั้งแตตําแหนงของตัวบท

กฎหมาย การจัดหมวดหมู การจัดลําดับ หัวเรื่อง และอารัมภบทของกฎหมาย มีความสัมพันธ

กันอยางเปนเอกภาพทั้งระบบ มีลําดับช้ัน และสอดคลองเปนเน้ือเดียวกัน ไมขัดแยงกันเอง 

เปนระเบียบ มีเหตุผลทั้งในประเทศและระหวางประเทศดวย เชนหลักเสรีภาพในการแสดง

เจตนา หลักการผูกนิติสัมพันธตามเจตนาที่แทจริง หรือหลักความรับผิดมีขึ้นเม่ือมีความผิด 

หรือมีพฤติการณที่ผูรับผิดตองรับผิด หลักความคุมครองผูเก่ียวของโดยมีการช่ังนํ้าหนัก

ประโยชนไดเสียในบทกฎหมายตาง ๆ หรือหลักสุจริต หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง หลัก

คุมครองความเช่ือถืออันบุคคลพึงมีแกกัน ลวนแลวแตมีความสัมพันธกัน และสัมพันธกับ

ระบบกฎหมายทั้งระบบ เปนตน 

4) การตีความตามความมุงหมาย (teleological interpretation) หมายถึงการ

ตีความตามความมุงหมายหรือบทกฎหมาย หรือตามเหตุผลที่อยูเบ้ืองหลังบทกฎหมายน้ัน 

เชน ในกฎหมายแพงมีวัตถุประสงคมุงคุมครองใหเปนไปตามเจตนาที่แทจริง แตขณะเดียวกัน

ก็มุงคุมครองบุคคลภายนอกผูสุจริตที่ตองเสียหายเพราะผลแหงเจตนาที่แสดงออก ซ่ึงมีขึ้นก็

เพ่ือคุมครองความม่ันคงในการติดตอคาขายกัน ความมุงหมายในกฎหมายอาญาก็อาจ
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หมายถึง “สิ่งที่กฎหมายมุงคุมครอง” หรือ “หลักความสมควรแกเหตุ” และ “ดุลยภาพระหวาง

ประโยชนสวนรวมและประโยชนเอกชน”  

อยางไรก็ตาม คําวา “ชองวางของกฎหมาย” เปนกรณีที่ไมอาจนํากฎหมายลาย

ลักษณอักษรมาปรับใชแกขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นได ซ่ึงวิธีการอุดชองวางของกฎหมายยอม

แตกตางกันไปตามแตทองถิ่น โดยสรุปการใชกฎหมาย มีดังน้ี  (กิติศักดิ์ ปกติ 2551) 

- กฎหมายเฉพาะยอมยกเวนกฎหมายทั่วไป  

- กฎหมายหรือกฎเกณฑแหงกฎหมายจะขัดหรือแยงตอกฎหมายหรือ

กฎเกณฑแหงกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์สูงกวามิได 

- กฎหมายแมถูกยกเลิก กฎหมายลูกก็เปนอันถูกยกเลิกตามไปดวย 

- กฎหมายเรื่องเดียวกัน หากมีซํ้าซอนกันและมิไดบัญญัติวาใหใชฉบับใด 

ใหถือวาตองใชฉบับที่บัญญัติขึ้นภายหลัง 

- การตีความกฎหมายตองถือตามเจตนารมณของกฎหมายควบคูกับตัวบท

กฎหมาย และตองตีความเพ่ือใหกฎหมายบังคับใชไปได โดยไมเกิดผล

ประหลาด (golden rule) 

- กฎหมายไมมีผลยอนหลังในทางเปนโทษ (โดยเฉพาะโทษทางอาญา) 

 

2.2 หลักเกณฑของการตีความกฎหมาย 

การตีความกฎหมาย คือ การคนหาความหมายหรืออธบิายความหมายของกฎหมายที่

มีถอยคําที่คลุมเครือไมชัดเจนหรอือาจมีความหมายไดหลายทาง ซ่ึงโดยทั่วไปแลวการตีความ

กฎหมายจะนํามาใชก็ตอเม่ือเกิดความสงสัยเก่ียวกับความหมายของบทบัญญัติหรือถอยคําใน

บทบัญญัติน้ันๆ เพ่ือจะไดนํากฎหมายไปปรับใชไดอยางถูกตองและเกิดความเปนธรรมที่สุด 

แตถากฎหมายน้ันมีความหมายที่ชัดเจนอยูแลวก็ไมมีความจําเปนที่จะตองตีความแตอยางใด 

เน่ืองจากตัวบทของกฎหมายรวมทั้งขอเท็จจริงที่นํามากลาวแกศาล เปนสิ่งที่อาจ

นํามาพลิกแพลงใหผิดเพ้ียนไปไดตาง ๆ ดวยความหลง ดวยอคติ หรือดวยเจตนาอันไมสุจริต 

ทําใหความเที่ยงธรรมตองถูกลิดรอนทําลายไป ซ่ึงความจริงแลว กฎหมายเปนเพียงเครื่อง
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สําหรับกําหนดความถูกผิด เพ่ืออาศัยเปนหลักวินิจฉัยในการอํานวยความยุติธรรม 

(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  2521) 

ในทางนิติศาสตร คุณธรรมทางกฎหมายเปนสิ่งที่แฝงอยูในตัวบทกฎหมายทุกมาตรา 

ซ่ึงสามารถนํามาใชในการพิจารณาวากฎหมายในฐานความผิดน้ัน ๆ บัญญัติขึ้นมาเพ่ือมุง

คุมครองสิ่งใด คุณธรรมทางกฎหมายจึงเปนสิง่ที่กฎหมายมุงจะคุมครอง ผูเสียหายคือบุคคลซ่ึง

เปนเจาของคุณธรรมทางกฎหมาย (คณิต ณ นคร  2521) คุณธรรมทางกฎหมายชวยในการ

ตีความกฎหมายอาญา โดยคํานึงถึงคุณธรรมทางกฎหมายของบทบัญญัติน้ันๆ จะทําใหเกิด

ความแนนอนในการวินิจฉัย (แสวง บุญเฉลิมวิภาส  2539)  

การที่ตองมีการตีความกฎหมายก็เพราะวาฝายนิติบัญญัติไมสามารถรูเหตุการณ

ลวงหนาที่เกิดขึ้นในภายหนาไดทุกกรณี จึงไมสามารถบัญญัติกฎหมายใหครอบคลุมทุกกรณี 

นอกจากน้ี ฝายนิติบัญญัติอาจมีความผิดพลาดในเรื่องการตรากฎหมายขึ้นใชบังคับได  

หลักการตีความกฎหมายของแตละประเทศอาจมีหลักเกณฑแตกตางกัน เพราะปจจัย

แตกตางกัน เชน ความแตกตางของระบบกฎหมาย วิวัฒนาการในการใชกฎหมาย การนํา

กฎหมายมาใชตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศน้ันๆกฎหมายที่เราใชอยูใน

ปจจุบันน้ี อาจกลาวไดวามีที่มาใหญๆ อยูสองสวนคือ เปนกฎหมายที่พัฒนามาจากกฎหมาย

ดั้งเดิมและขนบธรรมเนียมประเพณีและความจําเปนตามสภาพการณทางหน่ึง และกฎหมายที่

นํามาจากตางประเทศอีกทางหน่ึง ดังน้ัน การศึกษาหลักเกณฑการตีความกฎหมายของบาง

ประเทศที่มีอิทธิพลตอระบบกฎหมายไทยจึงนับวาจําเปนและเปนประโยชนในการศึกษา

หลักเกณฑในการตีความกฎหมาย 

หลักเกณฑการตีความกฎหมายน้ันจะตองจําแนกพิจารณาออกเปนหลักการตีความ

กฎหมายทั่วไป กับ หลักการตีความกฎหมายพิเศษ เพราะกฎหมายพิเศษบางอยางจะมี

หลักการตีความของตนเองเฉพาะ จะนําหลักการตีความกฎหมายทั่วไปมาใชมิได 

 1. หลักเกณฑการตีความกฎหมายทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยการ

ตีความตามตัวอักษร ก็คือการถอดความหมายของถอยคําหรือคําศัพทตางๆ ในบทบัญญัติ

ออกมาเพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยอาศัยความหมายตามที่คนทั่วไปเขาใจกัน เชน 

บิดามารดา ก็หมายถึง พอแม หรืออาจอาศัยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ได แตใน
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สวนของคําศัพทที่เปนศัพททางกฎหมายหรือศัพททางวิชาการอื่นๆ ก็ตองอาศัยความรูเฉพาะ

ทางน้ันๆ ในการชวยถอดความหมาย เชน คําวา “หน้ี” ในทางกฎหมายน้ัน หมายถึง สิทธิ

เรียกรองที่เจาหน้ีจะเรียกใหลูกหน้ีกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือสงมอบทรัพยสินใหแก

เจาหน้ี ฯลฯ 

 สําหรับการพิเคราะหตัวอักษร การพิเคราะหตัวอักษรกระทําโดยพิเคราะหถึงศัพทที่

นํามาบัญญัติเปนกฎหมายน้ัน ซ่ึงอาจแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

 ก) คําศัพทธรรมดา ก็ตองแปลความหมายตามความหมายธรรมดาที่ใชกัน

อยู โดยอาจอาศัยความหมายตามพจนานุกรม 

 ข) คําศัพทวิชาการ หรือศัพทเทคนิค ในวิชาการแตละสาขาก็มีศัพทวิชาการ

ที่ใชในแตละสาขาน้ันๆ เชน ศัพทชาง ศัพทวิทยาศาสตร ก็ตองเขาใจความหมายตามที่

วิชาการในสาขาน้ันๆ ใชอยู หรือแมแตทางกฎหมายเองก็มีศัพทกฎหมายของตนเองเฉพาะซ่ึง

อาจมีความหมายเฉพาะแตกตางไปจากความหมายทั่วไปซ่ึงก็อาจเกิดขึ้นไดหลายลักษณะ คือ 

- ศัพทธรรมดา แตเม่ือใชกฎหมายแลวจะมีความหมายตางไปจาก

ความหมายธรรมดา เชน คําวา “ความสามารถ” ของบุคคลในความหมายทั่วไป มักหมายถึง

ความเกง คุณภาพ ของคนโดยทั่วไป แตในทางกฎหมายยอมหมายถึง ความสามารถที่จะทํา

นิติกรรมไดหรือไมเพียงใด 

คําศัพทประเภทน้ีผูศึกษา ผูใชกฎหมายตองมีความระมัดระวงั เพราะ

หากนําความหมายธรรมดามาใชก็จะผิดไปจากความหมายของกฎหมาย และเปนผลทําใหการ

ตีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนไปได 

- ศัพทพิเศษที่ใชในกฎหมายเปนคําศัพททางวิชาการทางกฎหมายที่

ใชกัน ก็ตองแปลความหมายทางวิชาการกฎหมายเทาน้ัน เชน คําวา “โมฆะกรรม”  

“โมฆียกรรม”  “สังหาริมทรัพย”  “สวนควบ”  เปนตน ซ่ึงเม่ือศึกษาในแตละเรื่องก็จะตองศึกษา

ถึงความหมายของศัพทเหลาน้ีวามีความหมายอยางไร 

ค) คําศัพทที่กฎหมายน้ันๆ ใหความหมาย หรือนิยามศัพทไว

โดยเฉพาะ ปจจุบันมีกฎหมายเทคนิคอยูมาก และกฎหมายแตละฉบับก็ตองการใหความหมาย
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เฉพาะของถอยคําบางคําไวใหชัดเจน หรือบางครั้งก็นําเอาศัพทที่เปนศัพทเทคนิคของวิชา

น้ันๆ มาบัญญัติไวโดยการใหนิยามศัพทเฉพาะ 

ในบางกรณีอาจกําหนดคํานิยามเฉพาะสําหรับใชในกฎหมายฉบับ

น้ันๆ เชน พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 มาตรา 3  ก็ไดนิยามศัพทวา “ขาย หมายความ

วา จําหนาย จายแจก หรือแลกเปล่ียน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการคาและหมายความรวมถึงมีไว

เพ่ือขาย” ซ่ึงแทจริงแลว คําวา “ขาย” กับ “แลกเปลี่ยน” น้ันในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยบัญญัติไวแตกตางกันอยางชัดเจน 

ถอยคําประเภทน้ีเปนถอยคําที่กฎหมายนิยามศัพทไว ถอยคําประเภทน้ีมี

หลักเกณฑในการแปลความ 2 ประการ คือ 

1) ตองแปลความหมายที่กฎหมายนิยามศัพทไวให แมวาความหมายที่ไดจะผิด

แปลกแตกตางไปจากความหมายทั่วไป แตเปนเจตนาเฉพาะของกฎหมายที่ตองการใหเปน

เชนน้ัน 

2) ความหมายที่นิยามศัพทไวน้ีใชไดเฉพาะการแปลความในตัวกฎหมายน้ัน

เทาน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง คําศัพทที่นิยามและมีความหมายผิดปกติไปจากความหมายทั่วไป

จะนําไปใชกับกฎหมายอื่นมิไดเลย 

พิเคราะหเจตนารมณของกฎหมาย  เจตนารมณของกฎหมายคือ เหตุผลหรือความ

มุงหมายที่ตองบัญญัตหิรอืสรางกฎหมายน้ันๆ ขึ้นมา กฎหมายในแตละฉบับ แตละมาตรายอม

มีความมุงหมายตามผูที่บัญญัติกฎหมายน้ันแฝงไว ผูศึกษาอาจทราบเจตนารมณของกฎหมาย

ไดโดยพิจารณาถึงที่มาของบทบัญญัติน้ันๆ หรือสถานการณในขณะที่บัญญัติกฎหมายน้ันๆ 

ฯลฯ 

สาเหตุที่ตองตคีวามตัวอักษรและเจตนารมณไปพรอมๆ กัน ก็เพราะภาษาสวนน้ัน

อาจแสดงความหมายไดหลายนัย ผูตีความจึงตองพิจารณาถึงความมุงหมายและเจตนารมณไป

พรอมกัน เพ่ือใหไดความหมายทีชั่ดเจนและถูกตองทีสุ่ด ตัวอยางเชน คําพูดประชดที่ผูพูดพูด

ออกมา  ซ่ึงโดยแทจริงแลว ผูพูดไมไดตองการสื่อความหมายตามที่ตนพูด กลับตองการที่สื่อ

ตรงกันขามดัว้ยซํ้าไป ดังน้ัน ถาเราพิจารณาแตถอยคําหรือคําพูด โดยไมพิจารณาถึงความมุง

หมายของผูพูด ก็อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดได 
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ขอสังเกตวา นักกฎหมายในประเทศไทย มีความเขาใจในกฎหมายไมตรงกัน 

ปญหาก็คือความไมเขาใจกันในกฎเกณฑการแปลความการใชกฎหมาย จนทําใหเขาใจไปวา

การบริหารประเทศติดปญหากับการตีความกฎหมายไปทุกครั้ง และมองนักกฎหมายในทางที่

ไมดี (อักขราทร จุฬารัตน 2542) จากแนวคิดน้ี เห็นไดวา บางครั้งผูใชกฎหมายจะพิจารณา

ตีความถอยคําอยางแคบ และบางครั้งก็จะจินตนาการออกไปอยางกวาง โดยอางเพ่ือความเปน

ธรรม ดังน้ัน ควรมีขอพิจารณาเพ่ิมเติมดังน้ี 

- เม่ือกลาวถึงสิ่งหน่ึงแลว ยอมไมหมายถึงสิ่งอื่น  

- คําๆ หน่ึงมีความหมายตางจากคําอื่นๆ ที่ใชรวมกัน  

- คําที่มีความหมายกวางที่ตอทายคําเฉพาะ ยอมมีความหมายจํากัดเทาที่ใชคํา

เฉพาะที่อยูขางหนา  

- ถอยคํายอมมีความหมายตามธรรมดาที่ใช เวนแตเปนศัพททางเทคนิคที่

กฎหมายระบุวาเปนศัพททางเทคนิค 

- เม่ือใชถอยคําตางกันยอมมีความหมายตางกัน  

- คําเดียวกันที่ใชในหลายที่ยอมมีความหมายอยางเดียวกัน 

- ถอยคํามีความหมายตามไวยากรณ และเครื่องหมายวรรคตอน 

- คําวา “ตอง” เปนการบังคับ “อาจ” หมายถึงการใหเลือก 

- กฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตองบัญญัติอยางชัดเจน 

มิฉะน้ันแลวจะตีความวาไมจํากัด 

อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติแลวเรามักจะตีความโดยตีความตัวอักษรกอน ถายัง

ไมไดความหมายที่ชัดเจน เราถึงจะไปตีความตามเจตนารมณของกฎหมาย เพราะโดยสวน

ใหญน้ันลําพังแตเพียงการตีความตามตัวอักษรก็พอจะทําใหไดความหมายที่ชัดเจนถูกตองได

อยูระดับหน่ึงแลว 

ตัวอยางเชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 15 “สภาพบุคคลยอมเริ่ม

แตเม่ือคลอดแลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลงเม่ือตาย...” คําวาอยูรอดเปนทารกน้ีมีลักษณะ

เปนอยางไร เด็กพนจากชองคลอดแลวถือวาอยูรอดเปนทารกหรือยัง หรือแคหัวเด็กพนจาก

ชองคลอดมาแลวเชนน้ีก็ถือวาอยูรอดเปนทารกแลว ฯลฯ การอยูรอดเปนทารกอาจถือไดวา
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เปนศัพททางวิชาการ ดังน้ัน การจะตีความในเรื่องน้ีก็อาจตองใชหลักการแพทยเขามา

เก่ียวของดวย แตโดยสรุปแลว การอยูรอดเปนทารกในทางกฎหมาย หมายถึง การที่เด็กพน

จากชองคลอดทั้งตัวแลว และมีการหายใจ รวมทั้งมีการเตนของกลามเน้ือหัวใจ สภาพบุคคลจะ

เริ่มขึ้นนับแตน้ันและกอใหเกิดสิทธิหนาที่ตามกฎหมาย 

โดยสรปุการตีความกฎหมาย คือการตี "ถอยคํา" ของกฎหมายใหไดเปนขอความ

ที่จะนําไปใชวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท การตีความไมใชแปลความ การแปลเปนการกระทํา

ตรงไปตรงมาไมตองขบคิดคนหาอะไรมาก การตีความจึงตองคิดคนหาจากบทบัญญัติของ

กฎหมายโดยวิธใีชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยา และสามัญสํานึกเพ่ือใหไดมาซ่ึง "ขอความ" ของ

กฎหมายที่จะนําไปใชวินิจฉัยคดีขอพิพาทไดอยางถูกตอง  แนวทางในการพิจารณาประกอบ

กันอาจทําได ดังน้ี (ธานินทร  กรัยวิเชียร 2547) 

1) ช่ือของกฎหมายน้ัน  เชน พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 ซ่ึงช่ือของกฎหมายก็

สามารถระบุไดวาเปนการดําเนินการเพ่ือผูใดบาง เปนตน 

2) พระราชปรารภหรือคําปรารภ กฎหมายในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยมักมี

พระราชปรารภแสดงความเปนมาและจุดมุงหมายของกฎหมายน้ันๆ ซ่ึงก็อาจชวยในการ

แสวงหาเจตนารมณของกฎหมายได แตกฎหมายที่ตราขึ้นในปจจุบัน ฝายนิติบัญญัติไมไดให

เหตุผลการตรากฎหมายไวในพระราชปรารภอันเปนสวนหน่ึงของตัวกฎหมาย แตไดใหเหตุผล

แหงการตรากฎหมายน้ันไวในหมายเหตุทายตัวบทกฎหมายแทน ซ่ึงหมายเหตุทายตัวบท

กฎหมายน้ีไมถือวาเปนสวนหน่ึงของตัวกฎหมาย  การใชกฎหมายตีความกฎหมายตองอาศัย

ตัวบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยเฉพาะ 

3) หลักการและเหตุผลของกฎหมาย การเสนอกฎหมายตอสภานิติบัญญัติน้ัน

จะตองมีการเสนอหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติตอสภาดวย บันทึกหลักการ

และเหตุผลน้ี  สําหรับประเทศไทย  เม่ือมีการประกาศใช ก็จะพิมพหลักการและเหตุผลตอทาย

กฎหมายน้ัน เม่ือมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาหลักการ  และเหตุผลน้ี จึงเปนเครื่องแสดง

ใหเห็นถึงเจตนารมณของกฎหมายน้ันๆ 
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4) การศึกษากฎหมายทัง้หมดในเรือ่งเดียวกัน การพิจารณาเพ่ือหาเจตนารมณ

ของกฎหมายน้ัน บางครั้งเม่ือสงสัยหรือตองการหาเจตนารมณของกฎหมายบางมาตราก็จริง

แตการพิจารณาเฉพาะมาตราน้ันเพียงมาตราเดยีวอาจไมสามารถหาเจตนารมณของมาตราน้ัน

ได แตเม่ือพิจารณากฎหมายมาตราตางๆ หรือกฎหมายในเรื่องเดียวกันน้ันทั้งหมดแลว ก็อาจ

อางอิงถึงเจตนารมณของกฎหมายน้ันๆ ได  

5) ฐานะที่เปนอยูกอนวันใชบังคับกฎหมาย ปกติการบัญญัติกฎหมายขึ้นก็

ดวยเหตุ 2 ประการคือ  

ก) การจัดให มีสิ่ งที่ยังไม เคยมีมากอนเลย เชน พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงแตเดิม ในประเทศไทยยงัไมมีโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยในกํากับของ

รัฐ จึงตองจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายน้ี  

ข) การเพ่ิมเติม หรือหรือแกไขขอบกพรองหรือขอขัดของตางๆ ในการ

ดําเนินการ ซ่ึงในกฎหมายที่ปรับปรุงน้ี อาจเปนตัวช้ีถึงเจตนารมณของกฎหมายใหมไดวา 

กฎหมายเดิมมีขอบกพรองอยางไร จึงจําเปนตองตรากฎหมายเพ่ือปรับปรุง  

6) หลักเกณฑบางประการที่จะชวยในการหาเจตนารมณบางประการของ

กฎหมายหลักดังกลาวก็คือ 

ก) หลักที่ถือวากฎหมายมีความมุงหมายที่จะใชบังคับไดในบางกรณีน้ัน 

กฎหมายอาจแปลความไดหลายนัย บางนัยทําใหกฎหมายไรผลบังคับ ปญหาวาเจตนารมณ

ของกฎหมายจะใชความหมายใดตองถือวากฎหมายมีเจตนาจะใหมีผลบังคับไดจึงตองถือเอา

ตามนัยที่มีผลบังคับได 

ข) กฎหมายที่เปนขอยกเวนไมมีความมุงหมายที่จะใหขยายความออกไป 

กลาวคือ กฎหมายที่เปนบทยกเวนจากบททั่วไปหรือกฎหมายที่เปนบทบัญญัติตัดสิทธิน้ัน 

หากมีกรณีที่อาจแปลความไดอยางกวาง กับ แปลความอยางแคบ ตองถือหลักแปลความอยาง

แคบ เพราะกฎหมายประเภทน้ีไมมีความมุงหมายใหแปลความอยางขยายความ 
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2. การตีความตามกฎหมายพิเศษ  นอกจากหลักการตีความกฎหมาย

โดยทั่วไปแลว กฎหมายบางอยางที่มีลักษณะพิเศษ จะนําหลักทั่วไปในการตีความมาใชดวย

มิได กฎหมายพิเศษที่วาน้ีไดแก  

1) กฎหมายอาญา ซ่ึงมีหลักเกณฑพิเศษ มีดังน้ี 

 กฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่กําหนดความผิดและโทษจึงตองตีความอยาง

เครงครัด กลาวคือ เม่ือกฎหมายบัญญัติวาการกระทําใดเปนความผิด ก็ตองหมายถึงเฉพาะ

การกระทําน้ันเทาน้ันตัวอยาง เชน แมหองพิพาทจะเปนอสังหาริมทรัพยของจําเลยแตเม่ือ

โจทกก็ยังครอบครองอสังหารมิทรัพยน้ัน และยังโตแยงสิทธิตามสญัญาเชนกันอยู การที่จําเลย

ใชไมกระดานตีขวางทับประตูหองพิพาทที่โจทกครอบครอง  ขณะที่โจทกไมอยูและปดหองไว

ทําใหโจทกเขาหองไมได เปนการลวงลํ้าเขาไปในอํานาจการครอบครองของโจทก ถือไดวาเปน

การรบกวนการครอบครองของโจทกโดยปกตสิุข ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 แลว 

2) กฎหมายปกครองกฎหมายปกครองเปนกฎหมายที่มุงจัดระเบียบการ

ปกครองภายในของรัฐ โดยเฉพาะกิจการของฝายบริหารในการตอบสนองความตองการ

สวนรวมของประชาชน กฎหมายปกครองจึงเปนกฎหมายที่กําหนดโครงสรางอํานาจหนาที่ของ

เจาหนาที่ฝายปกครอง และวางหลักวาดวยความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ฝายปกครอง ซ่ึง

เปนองคกรของรฐักับประชาชน  ในวัตถุประสงคของกฎหมายปกครองจะประกอบดวยหลักการ 

2 ประการเสมอ คือประการแรก   มุงคุมครองประโยชนสาธารณะและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารงานของรัฐ และประการที่สอง  มุงคุมครองสิทธแิละเสรภีาพของประชาชน (ฤทัย หงสสิริ 

2543) 

แตกฎหมายปกครองฉบับใดจะมีความมุงหมายคุมครองประโยชนสาธารณะ และ

เพ่ิมประสิทธภิาพในการบริหารงานของรัฐ มากกวามุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

หรือกฎหมายปกครองฉบับใดมุงหมายคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกวา

หมายถึงคุมครองประโยชนสาธารณะและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐ จะตอง

พิจารณาแตละฉบับ และแตละตัวบทเปนกรณีๆ ไป การพิจารณาความมุงหมายในความ

คุมครองน้ี จะมีหลักสําคัญในการตีความกฎหมายปกครอง 
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การใชกฎหมายปกครองอันเปนแหลงที่มาของอํานาจฝายปกครอง จะตองเปน

กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่มีคาบังคับเทียบเทาพระราชบัญญัติ

เทาน้ัน แตรวมถึงกฎหมายลําดับรองหรือ กฎที่ออกโดยฝายปกครองซ่ึงกฎหมายแมบทให

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) 

- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ

สอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2549 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ที่ อ. 64-79/2551) 

การใชและตีความกฎหมายปกครองทุกครั้ง จะตองคํานึงถึงเจตนารมณหรือความ

มุงหมายของหลักพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา

ทางปกครอง เปนหลักการพ้ืนฐานกฎหมายปกครองที่จําเปนในการใชและตีความกฎหมาย

ปกครอง กลาวคือ การกระทําทางปกครองตองไมขัดตอกฎหมาย และหลักไมมีกฎหมายไมมี

อํานาจ  

 

3. การอุดชองวางของกฎหมาย 

 กฎหมายอาจมีชองวางในการใชเกิดขึ้นได ทั้งอาจเน่ืองมาจากผูรางคิดไปไมถึงใน

ขณะที่รางกฎหมายวาจะมีชองวางได ซ่ึงอาจเกิดไดเพราะความบกพรองในการราง หรืออาจ

เกิดเพราะสภาพความเจริญกาวหนาของสังคมและเทคโนโลยีใน ภายหลังการรางและบัญญัติ
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กฎหมายทําใหเกิดชองวางของกฎหมายขึน้ เชน ขณะรางกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ซ่ึง

ยังไมมีไฟฟาใชอยางแพรหลาย ผูรางจึงนึกไปไมถึงการลักพลังงาน เปนตน  

นอกจากน้ีบางกรณีผูรางกฎหมายอาจนึกถึงชองวางของกฎหมายได แตขณะน้ันยัง

มิไดมีการวิเคราะหพิจารณาศึกษากันถึงหลักเกณฑที่เหมาะสมในเรื่องน้ันๆ หากบัญญัติ

กฎหมายลงไปก็จะเปนกฎเกณฑตายตัว ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคทางวิชาการ ที่จะศึกษาหา

แนวทางที่เหมาะสม ดังน้ัน จึงปลอยใหเปนชองวางไว เพ่ือใหนักวิชาการและศาลไดหาชองทาง

เหมาะสมตอไป ตัวอยาง เชน สัญญาทางปกครองในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติถึงสัญญาทางปกครองไว โดย “ใหความหมาย

รวมถึง... ”  ซ่ึงแสดงวายังมีสัญญาอื่นที่อาจเปนสัญญาทางปกครองอีกได 

 วิธีการอุดชองวางของกฎหมายจะกระทําโดยวธิีใดยอมตองพิจารณาถึงกฎหมายน้ันๆ 

เองวาไดกําหนดวิธีการไวหรือไม ดังน้ันการอุดชองวางของกฎหมายจึงอาจแบงเปน 2 กรณี 

คือ 

1. กรณีที่กฎหมายน้ันไดกําหนดวิธีการแกไขปญหา หรือกําหนดวิธีการอุด

ชองวางของกฎหมายไว การใชกฎหมายก็ตองใชตามที่บัญญัติไวในกฎหมายน้ันในการอุด

ชองวางของกฎหมาย เชน ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติไวใน มาตรา 4 ดังที่จะ

กลาวตอไป  

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไวใน มาตรา 15 บัญญัติวา 

“…วิธีพิจารณาขอใดซ่ึงประมวลกฎหมายน้ีมิไดบัญญัติ ไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาใชบังคับเทาที่พอจะใชบังคับได” 

ในพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายพ.ศ. 2481 บัญญัติไวในมาตรา 

3 ดังน้ีวา  “เม่ือใดไมมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นใด แหงประเทศสยามที่

จะยกมาปรับกับกรณีขัดกันแหงกฎหมายได ใหใชกฎเกณฑทั่วไปแหงกฎหมายระหวาง

ประเทศแผนกคดีบุคคล” 

2. กรณีที่กฎหมายมิไดกําหนดวิธีการอุดชองวางแหงกฎหมายของตนเองไว ใน

กรณีน้ี ผูใชหรือศาลยุติธรรมก็จะตองหาหลักเกณฑเพ่ือมาใชบังคับ หลักเกณฑที่สําคัญก็คือ
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หลักเกณฑแหงความยุติธรรม หรือในกรณีทั่วไปที่อาจนําหลักเกณฑที่บัญญัติไวในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงเปนหลักเกณฑที่มีลักษณะเปนการทั่วไปมาใชโดยอนุโลม 

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เปนกฎหมายอาญา แมศาลจะอุดชองวางแหงกฎหมายได 

แตก็มีหลักเกณฑสําคัญคือการอุดชองวางของกฎหมายใหเปนการลงโทษแกบุคคลไมได และ 

การอุดชองวางไปในทางที่จะลงโทษบุคคลใหหนักขึ้นไมได (หยุด แสงอุทัย หนา 109) 

 

3.1 การอุดชองวางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติหลักในการอุดชองวางของกฎหมายไว

ในมาตรา 4 วรรค 2 วา“เม่ือไมมีกฎหมายที่จะมายกปรับคดีได ใหวินิจฉัยคดีน้ันตามจารีต

ประเพณีแหงทองถิ่น ถาไมมีจารีตประเพณีเชนวาน้ันใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่

ใกลเคียงอยางยิ่ง และถาบทกฎหมายเชนน้ันก็ไมมีดวยใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป” 

จากหลักดังกลาวจะเห็นไดวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวางขั้นตอนการอุด

ชองวางของกฎหมายไว 3 ขั้นตอน คือ 

1. เม่ือไมมีกฎหมายลายลักษณอักษร ก็วินิจฉัยตามจารีตประเพณีแหงทองถิ่น จารีต

ประเพณีเปนเครื่องมือของสังคมที่ใชดูแลใหสังคมอยูกันมาอยางสงบสุขกอนที่จะมีกฎหมาย

ลายลักษณอักษร ดังน้ันจารีตประเพณีจึงเปนสิง่ที่สังคมยอมรบัและถอืปฏบัิติกันมาดวยเหตผุล

ในตัวของมันเอง ดังน้ัน เม่ือมีการบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษรขึ้น จารีตประเพณีสวน

หน่ึงไดมีการยอมรบันํามาบัญญัติไวเปนกฎหมายลายลักษณอักษร แตก็ยังมีจารีตประเพณีอีก

สวนหน่ึงที่สังคมยังยอมรับและถือปฏิบัติกันอยู  

2. เม่ือไมมีจารีตประเพณีแหงทองถิ่น ใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่

ใกลเคียงอยางยิ่ง หมายความวา เม่ือไมมีกฎหมายลายลักษณอักษร และจารีตประเพณีเรื่อง

น้ันก็ไมมี ก็ใหใชกฎหมายอยางเทียบเคียง เชน เงินฌาปนกิจสงเคราะห  เงินประกันชีวิต ที่

ผูรับประโยชนตายไปกอนสมาชิกหรือผูเอาประกัน และมิไดระบุผูรับประโยชนไว ไมมีลักษณะ

เปนมรดกเพราะเกิดขึ้นเม่ือสมาชิกหรือผูเอาประกันตาย แตไมมีกฎหมายบัญญัติไวจึงตองนํา

บทกฎหมายเก่ียวกับมรดกในฐานะเปนบทใกลเคียงอยางยิ่งมาใชบังคับใหตกแกทายาทโดย

ธรรม เปนตน  
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3. เม่ือไมมีกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งก็ตองใชหลักกฎหมายทั่วไป หลักกฎหมาย

น้ันจะตองเปนสิ่งที่ไดมาจากกฎหมายน้ันเองโดยการศึกษากฎหมายน้ันๆ หลายสวนหลาย

มาตรา ก็จะเห็นหลักที่อยูเบ้ืองหลังดังกลาวไดหรืออาจจะเปนภาษิตกฎหมายในภาษาละติน 

เน่ืองจากหลักกฎหมายของแตละระบบแตละประเทศมีอยูมากมาย  และหลักเหลาน้ีก็

มิใชจะสอดคลองตองกันไปเสียทั้งหมด บางกรณีก็ขัดแยงกัน  จึงตองดูวากฎหมายน้ันๆ หรือ

ของประเทศน้ันยอมรับหลักใด หากถือวาใชไดทั้งหมดก็จะเกิดความสับสนหรือขัดกันเองได 

เชน หลักผูซ้ือตองระวัง (Caveat emptor) ก็มีหลัก ผูขายตองระวัง (Caveat Venditor) ดวย

เชนกัน และในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยเราก็ไดบัญญัติในเรื่องซ้ือขายไว  ให

ผูขายตองรับผิดในความชํารุดบกพรองและรอนสิทธิ ดังน้ัน จึงเห็นไดวาหลักผูซ้ือตองระวังไม

มีในระบบกฎหมายซ้ือขายของไทย 

หลักกฎหมายทั่วไปอยูในรูปสภุาษติกฎหมายมีจํานวนมาก มีทั้งซํ้าซอนกัน ใกลเคียง

กัน และแตกตางกัน ตัวอยาง สุภาษิตกฎหมายวา “สิ่งที่มากอนและสิ่งที่ตามหลังมา ยอมชวย

ตีความหมายไดดีที่สุด” เชนในคดีอาญา เสียฟนไปเพียงซ่ีเดียวมีปญหาตีความกฎหมายวา

เปนอันตรายสาหัส ตามมาตรา 297 (3) หรือไม 

มาตรา 297 (3) บัญญัติวา  เสียแขน ขา มือ เทา น้ิว หรืออวัยวะอื่นใด ตามสุภาษิต

กฎหมายสิ่งที่มากอนคือ แขน ขา มือ เทา น้ิว  จึงตีความไดวาตองเปนอวัยวะที่สําคัญตอ

รางกาย เทียบเทากับแขน ขา มือ มิใชอวัยวะอื่นใดก็เปนอันตรายสาหัสไปทุกอวัยวะ(คํา

พิพากษาฎีกาที่ 631/2509) 

 

3.2 การอุดชองวางตามหลักกฎหมายมหาชน 

ในกรณีการใชกฎหมายปกครองที่มิไดคํานึงถึงลําดับช้ันของการอุดชองวางตามแบบ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง กรณีการอุดชองวางกฎหมายปกครอง 

ผูใชกฎหมายปกครองสามารถที่จะนํากฎหมายจารีตประเพณี หรือหลักกฎหมายปกครองทัว่ไป 

หรือกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง หรือหลักเหตุผลในหลักความยุติธรรม หรือเหตุผลทาง

ตรรกวิทยา อยางใดหน่ึงมาอุดชองวางกฎหมายไดโดยไมจําเปน ตองใชไปตามลําดับ หาก



76/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

กฎหมายที่นํามาใชอุดชองวางน้ันเกิดผลทีด่ีที่สดุในการทําใหเจตนารมณของกฎหมายสัมฤทธิ์

ผลในการคุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชนและเกิดประโยชนสาธารณะก็ใหใชกฎหมายน้ัน 

การใชกฎหมายแพงมาเปนบทเสริมในฐานะที่กฎหมายแพงเปนบทพ้ืนฐานของ

กฎหมายทั่วไป ในกรณีที่ไมมีกฎหมายปกครองบัญญัติเฉพาะเรื่องเอาไว แตการใชกฎหมาย

แพงในฐานะที่เปนบทพ้ืนฐานของกฎหมายทั่วไปน้ัน จะใชไดเพียงแตเฉพาะเทาที่ไมขัดตอ

หลักพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง และไมทําใหการบริการสาธารณะหรือประโยชนสาธารณะ

กระทบกระเทือนเทาน้ัน 

เน่ืองจากระบบกฎหมายปกครองของประเทศไทยมีกฎหมายปกครอง 2 ประเภท คือ 

กฎหมายปกครองในลักษณะเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะกรณี เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.2535 ซ่ึงอยู ในรูปพระราชบัญญัติ  หรือกฎหมายอื่นที่ มีคาบังคับเทียบเทากับ 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่วางหลักเกณฑวิธีพิจารณาทาง

ปกครองของเจาหนาที่ฝายปกครองทั่วไป การใชกฎหมายปกครองจึงตองใชกฎหมายปกครอง

ที่เปนลายลักษณอักษรเฉพาะเรื่องกอน หากกฎหมายเฉพาะเรื่องไมมีบัญญัติหรือวาง

หลักเกณฑประกันความเปนธรรมต่ํากวาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 จะตองใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในฐานะกฎหมาย

ปกครองลายลักษณอักษรที่เปนหลักทั่วไป 

การใชกฎหมายปกครองที่เปนลายลักษณอักษรหลักที่จะคํานึงมากที่สุดคือ ลําดับช้ัน

ของกฎหมาย เพราะตามหลักความชอบดวยกฎหมายในการกระทําของฝายปกครอง ซ่ึงเปน

หลักพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง ในการปรับใชกฎหมายปกครองจะตองคํานึงถึงลําดับช้ัน

ของกฎหมาย โดยที่กฎหมายลําดับรองจะขัดหรือแยงกับกฎหมายแมบทไมได และกฎหมาย

แมบทจะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได  

การใชกฎหมายลายลักษณอักษรอันเปนแหล งที่มาของอํานาจ เฉพาะแต

พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นใดที่มีคาบังคับเทียบเทาพระราชบัญญัติเทาน้ัน แตกฎหมาย

ปกครองในลักษณะเปนขอจํากัดของอํานาจ มีทั้งกฎหมายลายลักษณอักษร จารีตประเพณี 

และกฎหมายทั่วไป 



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 77 
 

การใชนิติวิธีประกอบเปนวิธีการคิดวิเคราะหโดยอาศัยการเปรียบเทียบกฎหมายและ

อาศัยการวิเคราะหกฎหมายโดยพิจารณาในแงของประวัติศาสตรและสังคมวิทยา เพ่ือที่จะทํา

ใหสามารถเขาถงึนิติวธิีหลักของกฎหมายมหาชนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง เที่ยงตรงยิ่งขึ้น และ

เพ่ือที่จะทําใหสามารถใชนิติวิธีสรางหลักกฎหมายมหาชน  หรือสามารถใชนิติวิธีหลักในการ

ตีความกฎหมายมหาชนไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับสภาพสังคม  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ของกฎหมายมหาชน  คือ  การประสานใหเกิดความสมดุลที่ดีที่สุดระหวางประโยชนสาธารณะ

กับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ในกรณีที่ปรากฏวา กฎหมายเกิดชองวาง หากการอุดชองวางของกฎหมายน้ันไมขัด

หรือแยงกับกฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญแลว นิติวิธีในการอุดชองวางของกฎหมายนับเปน

นิติวิธีประกอบ ซ่ึงทําไดหลายลักษณะดังน้ี 

1. การใชกฎหมายโดยเทียบเคียงกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง นับเปนวิธีการอุด

ชองวางของกฎหมายแบบเปด ซ่ึงมีบัญญัติไวใน มาตรา 4 แหง ป.พ.พ. ดังไดกลาวไปแลว 

2. การใชกฎหมายโดยใหเหตุผลแบบ “ยิ่งตองเปนเชนน้ัน” ซ่ึงการอุดชองวางใน

ลักษณะน้ีเปนการใหเหตุผลจากสิ่งที่ใหญกวาไปสูสิ่งที่ เล็กกวา โดยตองตกอยูภายใต

บทบัญญัติที่กฎหมายบัญญัติไวยิ่งเสียกวาขอเท็จจริงที่บทบัญญัติแหงกฎหมายไดบัญญัติไว

ครอบคลุมแลว 

3. การใชกฎหมายโดยใหเหตุผลวา กรณีที่กฎหมายไมบัญญัติเทากับกฎหมายไม

ตองการผลทางกฎหมายในกรณีน้ัน 

4. การใชกฎหมายประเพณี เปนการนําเอากฎหมายประเพณีมาใชในกรณีที่เกิด

ชองวางของกฎหมาย 

 

3.3 การใชบทกฎหมายใกลเคียง 

การใชกฎหมายแบบเทียบเคียงน้ัน มีหลักการสําคัญคือการใชดังน้ี 

1) เฉพาะที่เปนบทหลักเทาน้ันที่อาจใชแบบเทียบเคียงได แตถาหากเปนบท

ยกเวนแลว ยอมไมสามารถใชแบบเทยีบเคียงไดเลย เพราะแมแตการตีความตามปกติก็ยังตอง
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ตีความอยางแคบเพ่ือใหตรงกับความมุงหมายอยูแลว การจะนําบทยกเวนมาใชแบบเทียบเคียง

ก็จะเปนการผิดความมุงหมายของการใชกฎหมาย 

2) ตองมีเหตุผลที่พอจะใชเทียบเคียงได เม่ือไดพิจารณาวาบทบัญญัติน้ันเปน

บทหลักแลวก็ยังตองพิจารณาตอไปอีกวาบทบัญญัติน้ันมี “เหตุผล” พอที่จะใชเทียบเคียงได 

3) ตองจําแนกบทกฎหมายระหวางสวนที่เปนสาระสําคัญกับสวนที่ มิใช

สาระสําคัญ ทั้งน้ีเพราะในตัวบทกฎหมายน้ันจะมีหนาที่เปนสาระสําคัญซ่ึงถือเปนหัวใจในการ

วินิจฉัย  

4) ตองอาศัยเหตุผลความเปนธรรม ขอเท็จจริงแวดลอมในแตละกรณีๆ ไป

เพ่ือใหสามารถใชไดอยางถูกตองเหมาะสมดวย  

กรณีตัวอยางตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 น้ันมิไดบัญญัติถึง

รายละเอียดและขอบเขตการวัดขนาดผลกระทบของคําวา “เหตุรําคาญ”  “ของเสีย”  “กิจการ

อันตราย”  ฯลฯ ผูใชกฎหมายจึงตองนําบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งมาเทียบเคียง อันไดแก 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึง พระราชบัญญัติ 

น้ีไดใหความหมายคําวา “มลพิษ”วาเปนของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก 

ตะกอนหรือสิ่งตกคางที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอมตาม

ธรรมชาติ ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดหรือสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เปนพิษภัย

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน และรวมถึงรังสี ความรอน แสง เสียง กล่ิน ความสั่น 

สะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย  

 

สรุป 

ปญหาเรื่องการตีความกฎหมาย เปนเรื่องสําคัญที่สุดในการบังคับใชกฎหมาย หาก

ตีความผิดไมถูกตองตามความมุงหมาย หรือเจตนารมณแหงกฎหมายยอมทําใหเกิดผลในทาง

ตรงกันขาม ทั้งน้ีการที่ไมสามารถเขียนกฎหมายใหดีคือใหชัดเจนไปเลย  เพราะฝายนิติ

บัญญัติสามารถลวงรูเหตุการณ  ที่จะเกิดขึ้นภายหนาไดทุกกรณี และเปนการพนวิสัยที่จะทํา

ไดกฎหมายน้ันขึ้นอยูกับการใช คือ ถาใชใหไดถูกวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของกฎหมาย ก็

จะทรงความศักดิ์สิทธิ์ และประสิทธิภาพอันสมบูรณ (ธานินทร  กรัยวิเชียร 2539 และ 2543) 
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การใชและการตีความกฎหมายน้ัน ผูใชกฎหมายตองพิจารณาทั้งลําดับศักดิ์คือความ

สูงต่ําของกฎหมายกฎหมายในลําดับที่ต่ํากวา ในเรื่องของการตีความ หลักการตีความน้ันตอง

ตีความตามลายลักษณอักษร ประกอบกับเจตนารมณของกฎหมายกอนมาปรับใช การใช

กฎหมายของเจาหนาที่ตองสอดคลองกับขอเท็จจริงและเจตนารมณของกฎหมาย 

การตีความตองพิจารณาสวนประกอบของการคนหาเจตนารมณของกฎหมายได เชน 

ประวัติศาสตรของการรางกฎหมายน้ัน ซ่ึงรวมถึงรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ 

รายงาน การอภิปราย บันทึกของผูยกราง หรือหนังสือสั่งการของฝายบริหาร เปนตน เน่ืองจาก

กฎหมายไมสามารถเขียนครอบคลุมไดหมดทุกอยาง การใชวิธีการอุดชองวาง การใชการ

เทียบเคียงจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญของเจาหนาที่ผูใชและผูตีความกฎหมาย  
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คําถามเชงิอภิปราย 

 

1. การใชและการตีความกฎหมายมีหลักเกณฑอยางไรบาง 

2. เหตุใดจึงตองศึกษาวิเคราะห การใชและการตีความกฎหมาย 

3. ผูใชกฎหมายควรตีความอยางไร เพ่ือประโยชนแกใคร  

4. วิธีการอุดชองวางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตกตางหรือเหมือนกับ

วิธีการอุดชองวางตามหลักกฎหมายมหาชน 

5. จงยกตัวอยางการใชบทกฎหมายใกลเคียง และการใชบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง

จะมีจุดออนจุดแข็งอยางไร 
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บทที่ 3 
 
องคกรฝายปกครองและอํานาจหนาท่ี 

 

 

1. แนวคิดและประเภทขององคกรฝายปกครอง  

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอหัวขอแนวคิดเก่ียวกับองคกรฝายปกครองและประเภท

ขององคกรฝายปกครอง  ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับองคกรฝายปกครอง 

การวางระเบียบเก่ียวกับการจัดตั้งองคกรและอํานาจหนาที่ของฝายปกครอง ตลอดจน

ความรับผิดขององคกรฝายปกครอง และการควบคุมการใชอํานาจหนาที่ของฝายปกครองโดย

องคกรฝายปกครอง หรือโดยองคกรศาล หรือโดยองคกรวินิจฉัยคดีปกครองอื่นๆ   มีอยูใน

กฎหมายปกครอง (administrative law)  

อยางไรก็ตาม องคกรฝายปกครองน้ัน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดใชคําวา  "หนวยงานทางปกครอง" ซ่ึงหมายถึง กระทรวง 

ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการ

สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่น

ของรัฐ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือให

ดําเนินกิจการทางปกครอง 
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1.2 ประเภทขององคกรฝายปกครอง 

การจะวินิจฉัยวาคดีใดเปนคดีปกครองที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองหรือไม จะตอง

วินิจฉัยในประการแรกกอนวา การกระทําที่ถูกฟองรองน้ัน เปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ

หรือของหนวยงานทางปกครองหรือไม 

ตามคํานิยามของคําวา หนวยงานทางปกครอง จะเห็นไดวา หนวยงานทางปกครอง

หมายถึงหนวยงาน 4 ประเภท ดังตอไปน้ี 

 

1.2.1 สวนราชการ 

สวนราชการ ซ่ึงหมายถึง ราชการสวนกลาง อันไดแก  กระทรวง  ทบวง  กรม หรือ  

และสวนราชการที่เรยีกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสวนน้ีมี 2 ประเภท คือ สวนราชการ

ที่อยูในสังกัดของกระทรวงหรือทบวง เชน สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนสวนราชการที่มี

ฐานะเปนกรมอยูในสังกัดกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนสวนราชการ

ที่อยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการที่ไมอยูในสังกัดของกระทรวงหรือทบวง 

โดยมีเลขาธิการ ผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่นซ่ึงเทียบเทาปลัดกระทรวงหรือ

อธิบดี เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนราชการน้ัน

ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  

สวนหนวยงานในระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด อําเภอ ตําบล 

หมูบาน เปนหนวยงานที่อยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

นอกจากจังหวัดและอําเภอแลว ราชการบริหารสวนภูมิภาคยังประกอบดวยสวน

ราชการซ่ึงกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ในราชการบริหารสวนกลางไดตั้งขึ้น มีหนาที่เก่ียวกับ

ราชการของกระทรวง ทบวง กรมน้ันๆ โดยมีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดน้ันๆ เปน

ผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการสวนภูมิภาคของราชการบริหารสวนกลางน้ัน 

นอกจากน้ี เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ประจําในจังหวัด ก็อาจไมถือวาเปนราชการ

บริหารสวนภูมิภาค เพราะมีกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการของหนวยงานที่ไมได

กําหนดใหเปนราชการสวนภูมิภาค แมวาจะจัดสงเจาหนาที่ไปปฏิบัติหนาที่ประจําในจังหวัด 

เชน สํานักงานการคาภายในจังหวัด สํานักงานประกันภัยจังหวดั สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
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จังหวัด ซ่ึงถือเปนหนวยงานภายในของกรมการคาภายใน กรมการประกันภัย และการพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนตน 

หนวยงานในระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

ราชการสวนทองถิ่นเปนระบบการบริหารราชการจัดทําบริการสาธารณะบางอยาง

ภายในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง โดยมีการแยกหนวยงานออกไปเปนนิติบุคคลอิสระที่ มี

งบประมาณและเจาหนาที่ของตนเอง สามารถจัดทําบริการสาธารณะไดตามที่ไดรับมอบหมาย

โดยไมตองรับคําสั่งจากราชการสวนกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใน

ทองถิ่นน้ันๆ ราชการสวนกลางเพียงแตคอยกํากับดูแลใหการปฏิบัติหนาที่ถูกตองตาม

กฎหมายเทาน้ัน เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลตางๆ 

ไมวาจะเปนเทศบาลนคร เทศบาลเมือง หรือเทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล เปน

หนวยงานที่อยูในกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

1.2.2 รัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 

รัฐวิสาหกิจทุกประเภทจะตองอยูในกํากับหรือควบคุมของนายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหน่ึง รัฐวิสาหกิจทั่วไปมี 4 ประเภท ดังน้ี 

ประเภทที่ 1 คือ รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเปนการเฉพาะราย เชน 

การรถไฟแหงประเทศไทย การทางพิเศษแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาฝาย

ผลิต การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค เปนตน 

ประเภทที่ 2 รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

รัฐวิสาหกิจเปนพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวา

ดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เชน องคการสวนสัตว องคการอุตสาหกรรมปา

ไม องคการตลาดเพ่ือเกษตร รัฐวิสาหกิจประเภทน้ีเปนนิติบุคคลตามมาตรา 4 แหง

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 หรือขอบังคับของหนวยงานทางปกครองน้ัน ไดแก สํานักงานธนานุเคราะห จัดตั้ง

โดยขอบังคับวาดวยการบริหารงานสํานักงานสถานธนานุเคราะห กรมประชาสงเคราะห พ.ศ. 

2517 โรงงานยาสูบ จัดตั้ งโดยระเบียบบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. 2516 สังกัด

กระทรวงการคลัง องคการสุราจัดตั้งโดยระเบียบจัดตัง้องคการสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2506 

รัฐวิสาหกิจประเภทน้ีไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 

เฉพาะรัฐวิสาหกิจประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เทาน้ันที่เปนหนวยงานทางปกครอง

ตามที่มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

ใหคํานิยามไว คือ รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา สวน

รัฐวิสาหกิจประเภทที่ 3 ซ่ึงเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และรัฐวิสาหกิจประเภทที่ 4 

รัฐวิสาหกิจที่เปนสวนราชการภายในของหนวยงานทางปกครอง ไมใชหนวยงานทางปกครอง

โดยสภาพตามคํานิยาม  

 

1.2.3 หนวยงานอ่ืนของรัฐ  

หนวยงานอื่นของรัฐ หมายถึง บรรดาหนวยงานของรัฐทั้งหลายที่ไมใชหนวยงานตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และไมใชรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย

พระราชบัญญัติหรือโดยพระราชกฤษฎีกา แยกออกเปน 2 ประเภท คือ 

หนวยงานอื่นของรัฐประเภทที่หน่ึง: องคการมหาชน 

หนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับหรือควบคุมดูแลของ

นายกรัฐมนตรีหรือของรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง ไดแก องคการมหาชนทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

องคการมหาชน พ.ศ. 2542  

องคการมหาชนประเภทน้ีเปนหนวยงานของรัฐที่ไดรับมอบหมายภารกิจในการจัดทํา

บริการสาธารณะเฉพาะดาน หรือจัดทําใหแกประชาชนเฉพาะกลุม (โดยไมมีลักษณะของการ
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ประกอบการทางอุตสาหกรรมและการคา) หรือเปนภารกิจที่มีความสําคัญสูงและมีเทคนิค

วิธีการเฉพาะซ่ึงตองการความรวดเร็วของการตัดสินใจและประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ

อยางทันทวงทีตามการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ภารกิจดังกลาว เชน การรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ การ

พัฒนาและสงเสรมิการกีฬา การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย การถายทอดและ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการ

ทางการแพทยและสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การอํานวยบริการแกประชาชน หรือการ

ดําเนินการอันเปนสาธารณประโยชนอื่นใด ซ่ึงการดําเนินกิจการเฉพาะดานดังกลาว ไมมี

วัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไรเปนหลัก 

องคการมหาชนมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

ประการแรก องคการมหาชนมีฐานะเปนนิติบุคคล ทําใหสามารถมีทรัพยสิน 

บุคลากร ระบบบัญชีและงบประมาณเปนของตนเอง และมีอํานาจบริหารจัดการกิจการของตน

ไดโดยอิสระ ไมตองตกอยูภายใตสายการบังคับบัญชาของระบบราชการ 

ประการที่สอง องคการมหาชนมีฐานะเปนนิตบุิคคลในกฎหมายมหาชน ซ่ึงทําใหมี

สิทธิพิเศษและมีอํานาจบังคับบางประการเหนือประชาชนทั่วไป แตในขณะเดียวกันก็ทําใหตอง

ตกอยูภายใตการกํากับดูแลขององคกรของรัฐตามที่กําหนดในกฎหมายจัดตั้ง 

ประการที่สาม องคการมหาชนมีภารกิจในการดําเนินกิจการที่เปนบริการ

สาธารณะเฉพาะดานที่มีขอบเขตจํากัด กลาวคือ จะมีอํานาจหนาที่เฉพาะในกิจกรรมที่ได

กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งเทาน้ัน โดยเม่ือรัฐมอบภารกิจใดใหองคการมหาชนแลวจะตองถือ

วาภารกิจน้ันเปนภารกิจที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับองคการมหาชนน้ัน องคกรใน

ภาคมหาชนอื่นยอมไมมีอํานาจกาวลวงไปปฏิบัติภารกิจดังกลาวไดอีก 

องคการมหาชนที่จัดตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัติไดแก กองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดตั้ง

โดยพระราชบัญญัติสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จัดตั้งโดย

พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ จัดตั้ง

โดยพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 องคการเพ่ือการปฏิรูประบบ

สถาบันการเงิน จัดตั้งโดยพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 
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สวนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่มีลักษณะเปน “มหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ” เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เปนตน ซ่ึงอยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

องคการมหาชนที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 เชน สํานักงานปฏิรูปการศึกษา สํานักงาน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

โรงพยาบาลบานแพว สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปนตน  

 

หนวยงานอื่นของรัฐประเภทที่สอง: หนวยงานอิสระของรัฐ 

หนวยงานอิสระของรัฐเปนหนวยงานของรัฐที่ กําหนดตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยโดยใหตราเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ

จัดตั้งขึ้นเพ่ือใหทาํหนาที่เปนหนวยธรุการของศาลตางๆ องคกรของรัฐที่เปนอิสระ และรัฐสภา 

เชน สํานักงานศาลปกครองอยูในการบังคับบัญชาของประธานศาลปกครอง สํานักงาน

ผูตรวจการแผนดินอยูในการบังคับบัญชาของประธานผูตรวจการแผนดิน สํานักงานปองกัน

และปราบปรามการทุจรติแหงชาตอิยูในการบังคับบัญชาของประธานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต สํานักงานตรวจเงินแผนดินอยูในการบังคับบัญชาของประธาน

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  

 

1.2.4 หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนิน

กิจการทางปกครอง 

องคการเอกชนที่ไมไดเปนสวนราชการหรอืเปนหนวยงานของรัฐ หรือเปนรัฐวิสาหกิจ

ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือโดยพระราชกฤษฎีกา แตเปนองคการเอกชนที่กฎหมาย

มอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจกรรมทางปกครอง 

การใชอํานาจทางปกครองเปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มี

คาบังคับเสมอพระราชบัญญัติ เพ่ือกอใหเกิดผลทางกฎหมายอันเปนการกอ เปล่ียนแปลง โอน 

สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรอืหนาทีข่องบุคคลคนน้ันหรือบุคคลคณะ
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น้ัน และบุคคลหรือคณะบุคคลที่เปนคูกรณีในนิติสัมพันธที่ไดรับผลไมจําตองใหความยินยอม

แตอยางใด  

การใชอํานาจทางปกครอง ซ่ึงโดยปกตสิงวนไวสําหรบัรฐัหรอืหนวยงานของรัฐเทาน้ัน 

เน่ืองจากเปนการใชอํานาจของผูปกครองที่อยูในฐานะที่เหนือกวา ซ่ึงหนวยงานของรัฐยอมใช

อํานาจทางปกครองไดเองตามที่กฎหมายกําหนดไว  

ตรงกันขาม เอกชนที่มีความสัมพันธเทาเทียมกันตามกฎหมาย เอกชนผูหน่ึงผูใดจึง

ไมสามารถใชอํานาจในฐานะที่เหนือกวากระทําการใหเอกชนอื่นเสียหายโดยปราศจากความ

ยินยอมของเอกชนน้ัน ความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนยอมเปนไปตามเจตจํานงระหวาง

คูกรณีภายใตสิทธิเสรีภาพที่เสมอกัน  

การที่องคกรเอกชนไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการ

ทางปกครอง จึงถือวาเปนการใชอํานาจปกครองที่ทําใหองคกรเอกชนมีฐานะเปนหนวยงานทาง

ปกครองที่ใชอํานาจตามที่กฎหมายมอบหมายตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธพิีจารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 อยางไรก็ตาม องคกรเอกชนน้ันยังมีฐานะเปน

องคกรเอกชนอยู หากองคกรเอกชนน้ันมิไดใชอํานาจทางปกครององคกรน้ันก็มิไดมีฐานะเปน

หนวยงานของทางปกครองแตอยางใด 

องคกรเอกชนที่ถือวาเปนหนวยงานทางปกครองเพราะไดรับมอบหมายใหใชอํานาจ

ทางปกครองหรอืใหดําเนินกิจการทางปกครองอาจแบงเปน 2 ประเภทสําคัญคือ องคกรวิชาชีพ 

และองคกรเอกชนที่ไมไดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มิได

จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือโดยพระราชกฤษฎีกาที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทาง

ปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง 

ประเภทที่หน่ึง องคกรวิชาชีพ 

เน่ืองจากการประกอบอาชีพซ่ึงตองนําความรูจากการศึกษาอบรมใชที่เรียกวา 

“วิชาชีพ” ทําใหรัฐจําเปนตองเขาไปควบคุม ตรวจสอบ รวมทั้งสงเสริมเพ่ือใหการประกอบ

วิชาชีพน้ันเปนไปตามมาตรฐานอันเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะดวยการกําหนด

มาตรฐานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และมารยาทของผูประกอบวิชาชีพ เชน การกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูประกอบวิชาชีพ การใหยื่นคําขอประกอบวิชาชีพ การใหผู มี
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พฤติกรรมไมเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพหยุดหรือเลิกประกอบวิชาชีพน้ัน เปนตน ทั้งน้ี 

เพ่ือควบคุมมิใหมีการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลซ่ึงไมมีความรูความสามารถ อัน

กอใหเกิดภัยและความเสียหายแกประชาชน อยางไรก็ตาม เม่ือมีผูประกอบวิชาชีพในแตละ

วิชาชีพมากขึ้น ทั้งในเรื่องจํานวนวิชาชีพและจํานวนผูประกอบวิชาชีพ รัฐจึงเห็นควรจัดใหมี

องคกรที่มาจากผูประกอบวิชาชีพเดียวกัน ทําหนาที่ควบคุม ตรวจสอบ รวมทั้งสงเสริมการ

ประกอบวิชาชีพแทนรัฐ โดยใหองคกรดังกลาวเปนศูนยสงเสริมความรูและพัฒนาสงเสริม

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพมีคุณภาพและมาตรฐาน แตยังคงอยู

ภายใตการกํากับดูแลจากรัฐหรือฝายปกครองที่เก่ียวของ โดยเรียกองคกรเหลาน้ีวา “องคกร

วิชาชีพ” ซ่ึงมีรูปแบบ 2 ลักษณะ คือ 

1) องคกรวิชาชีพที่มีลักษณะเปนคณะบุคคลที่ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมี 

“คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ” ที่มาจากการแตงตั้งของฝายปกครอง 

2) องคกรวิชาชีพที่มีลักษณะเปน “สภาวิชาชีพ” มีฐานะเปนนิติบุคคลเอกเทศ โดย

องคประกอบขององคกรมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกผูประกอบวิชาชีพน้ันๆ 

แมวาองคกรวิชาชีพน้ันจะเปนเพียงหนวยงานเอกชน แตในการใชอํานาจแทนรัฐของ

องคกรวิชาชีพน้ัน ยอมถือไดวาเปนการใชอํานาจทางปกครอง ซ่ึงมีผลเทากับเปนการกระทํา

ของรัฐ จึงทําใหองคกรวิชาชีพเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองอันถือ

เปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ทั้งน้ี จะตองเปนกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติเก่ียวกับการใช

อํานาจดังกลาวไวอยางชัดเจนในปจจุบันหนวยงานเอกชนหลายแหงที่ไดรับมอบหมายใหใช

อํานาจทางปกครองซ่ึงเปนองคกรวิชาชีพ เชน แพทยสภา จัดตั้งโดยมาตรา 6 แหง

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 สภาการพยาบาล จัดตั้งโดยมาตรา 6 แหง

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 ทันตแพทยสภา จัดตั้งโดย

มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 เปนตน  
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องคกรประเภทที่สอง  องคกรเอกชนที่ไมไดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานของ

รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มิไดจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือโดยพระราชกฤษฎีกาที่ไดรับ

มอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง 

โดยทั่วไปแลวบริการสาธารณะทางปกครองถูกจัดทําโดยนิติบุคคลในกฎหมาย

มหาชนตอมาเม่ือรัฐมีภารกิจมากขึ้น กิจกรรมที่ไมเก่ียวของกับการใชอํานาจรัฐ และเปน

กิจกรรมที่ตองใชเงินลงทุนมาก หรือเปนกิจกรรมที่ตองใชบุคลากรที่มีความชํานาญเปนพิเศษ 

จึงเกิดการมอบหมายเอกชนใหจัดบริการสาธารณะตามความพรอมเปนผูจัดทําแทนรัฐ การให

เอกชนดําเนินการแทนในการผลิตหรือบริการแทนรัฐและขายใหแกผูบริโภค โดยผูบริโภค

จะตองจายคาบริการตามที่กําหนด  

การมอบหมายใหหนวยงานหรือองคกรอื่นที่ไมใชสวนราชการดําเนินกิจการทาง

ปกครองสามารถกระทําไดมี 2 ลักษณะ คือ การมอบหมายฝายเดียว และการมอบหมายโดย

สัญญา 

การมอบหมายใหดาํเนินกิจการทางปกครองฝายเดยีว เปนกรณีที่ฝายนิติบัญญัติออก

กฎหมายมอบใหเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยหรือประเภทบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ 

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไปจัดทํานิติกรรมทางปกครองฝายเดียวในรูปของการอนุญาต

ก็ได 

กรณีที่กฎหมายระดับพระราชบัญญัติมอบหมายใหเอกชนเปนผูดําเนินการ เชน  

1) โรงเรียนเอกชน (สถานศึกษาหรอืสถานทีท่ี่บุคคลจัดการใหการศึกษาในระดับ

ที่ต่ํากวาขั้นปริญญาตรีไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการทางปกครองเก่ียวกับการสอนและ

ประเมินผลการเรียนของนักเรียน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 

2) สํานักงานชางรังวัดเอกชน ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการทางปกครอง

เก่ียวกับการรังวัดที่ดนิทีมี่โฉนดที่ดนิ เพ่ือการสอบเขต แบงแยก หรือรวมที่ดินหลายแปลง เขา

เปนแปลงเดียวกันตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 ชางรังวัด

เอกชนและคนงานของชางรังวัดเอกชนมีสิทธิเขาไปในที่ดินของบุคคลอื่นในเวลาระหวางพระ

อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก มีสิทธิเคล่ือนยาย ถอดถอน หรือจัดทําหลักหมายเขตที่ดิน และ
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ในกรณีจําเปนอาจขดุดนิ ตัดรากก่ิงไม หรือกระทําการอยางอืน่แกสิ่งที่กีดขวาง ตอการรังวัดใน

ที่ดินที่ทําการรังวัดหรือในที่ดินขางเคียงได ตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

3) ผูไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ไดรับมอบหมายใหดําเนิน

กิจการทางปกครองเก่ียวกับการตรวจสภาพรถ การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ ตาม

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 37) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 และ

ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2547 

 

กรณีที่มอบหมายใหรฐัวิสาหกิจประเภทบริษทัจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยหรือประเภทบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 เปนผูดําเนินการ เชน  

1) บริษัท ขนสง จํากัด ไดรับมอบหมายใหดาํเนินกิจการทางปกครองเก่ียวกับการ

บริการสาธารณะดานการคมนาคมและการขนสงของประเทศ  

2) บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการ

ทางปกครองเก่ียวกับการควบคุมการจราจรทางอากาศและการใหบริการสื่อการบิน  

3) บริษัทไปรษณียไทย จํากัด ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการทางปกครอง

เก่ียวกับกิจการไปรษณีย  

4) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการ

ทางปกครองเก่ียวกับกิจการโทรคมนาคม 

การมอบหมายโดยสัญญา เปนกรณีที่ฝายปกครองตกลงทําสัญญากับเอกชนเพ่ือมอบ

ใหเอกชนดําเนินกิจการทางปกครอง ซ่ึงโดยทั่วไป ไดแก กิจการที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจและ

สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท การคมนาคม เปนตน 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ไมได

บัญญัติองคการมหาชน เหตุผลเพราะพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

บัญญัติในป พ.ศ. 2539 แตพระราชบัญญัติองคการมหาชนบัญญัติในป พ.ศ. 2542  ซ่ึงหลัง

กวา ดวยเหตุน้ี พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 จึงไมกลาวถึง

องคการมหาชนไวโดยตรง ตองพิจารณาวา หนวยงานน้ันอยูในขอบเขตตามนิยามตรงน้ีหรือไม 
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เปนกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานที่ไดช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมหรือไม เปน

จังหวัด อําเภอ เปนภูมิภาค เปนทองถิ่นหรือไม รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหรือ

พระราชกฤษฎีกาเทาน้ัน ไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตาม ป.พ.พ. ไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่

จัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี  สําหรับรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ก็คือพระราช

กฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 

2496 สวนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ รวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราช

กฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ีดวย  

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยวามิใชหนวยงานทางปกครอง 

การพิจารณาวาหนวยงานใดเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการทาง

ปกครองน้ัน ตองพิจารณาอํานาจหนาที่ของหนวยงานน้ันเปนสําคัญวาเปนหนวยงานที่มี

อํานาจหนาที่และใชอํานาจทางปกครองหรือไม เน่ืองจากการดําเนินกิจการทางปกครอง

บางอยาง รัฐกระทําในฐานะที่เทาเทียมกับเอกชน  

หนวยงานของรัฐอื่นหรือองคกรเอกชนอื่นที่ไมเขาลักษณะของคํานิยาม หนวยงาน

ทางปกครอง ก็ไมอาจที่จะถือวา “คูกรณี” ที่จะถูกฟองหรือเปนผูฟองในคดีปกครองตอศาล

ปกครองได ตามแนววินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเปนการตีความคํานิยามหนวยงานทาง

ปกครอง โดยพิจารณาลักษณะของการจัดตั้งและการใชอํานาจวา ถาหากมิไดจัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่คาบังคับเทากับพระราชบัญญัติ หรือจัดตั้งโดยพระราช

กฤษฎีกา และมิไดใชอํานาจปกครอง ก็ไมถือวาเปน “หนวยงานทางปกครอง”  

กรณีที่ไมถือวาเปน “หนวยงานทางปกครอง” ไดแก องคกรเอกชนที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตามกฎหมาย เชน  

สหกรณ เปนคณะบุคคลซ่ึงรวมกันดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจและ

สังคม โดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542  

สมาคม เปนการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

กระทําการใด ๆ  อันมีลักษณะตอเน่ืองรวมกันและมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปน
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กัน และยื่นคําขอจดทะเบียนเปนหนังสือตอนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย  

มูลนิธิ เปนทรัพยสินที่จัดสรรไวโดยเฉพาะเพ่ือการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ 

วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษาหรือเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอื่น โดยมิไดมุงหา

ผลประโยชนมาแบงปนกัน และจดทะเบียนตอนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย  

บริษัทจํากัดที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทมหาชนจํากัด

ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 แตมิไดใชอํานาจปกครอง  

นิติบุคคลอาคารชุดที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 นิติบุคคล

หมูบานจัดสรร ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543  

 

2. องคกรฝายปกครองกับภารกิจการจัดบริการสาธารณะ 

แตเดิมการจัดบรกิารสาธารณะโดยสวนใหญเปนหนาที่ของรฐั แตเม่ือสภาพสังคมและ

เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป รัฐสามารถมอบหมายใหเอกชนดําเนินการจัดทําภารกิจของรัฐในการ

บริการสาธารณะแทนรัฐ รัฐเขาไปควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานขององคกรที่มา

ดําเนินการแทน คือ การจัดทําภารกิจของรัฐในรูปแบบราชการ การจัดทําภารกิจของรัฐใน

รูปแบบรัฐวิสาหกิจและการจัดทําภารกิจของรัฐในรูปแบบองคการมหาชน (สิทธิกร ศักดิ์แสง 

2554) ดังน้ี 

 

2.1 บริการสาธารณะโดยสวนราชการ 

การดําเนินการจัดทําภารกิจของรฐัในรปูแบบราชการ ฝายปกครองเปนผูจัดทําเองโดย

ใชองคการหรือหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐเปนผูดําเนินการ ในการบริการสาธารณะ

ดังกลาวจําเปนตองใชอํานาจบังคับบัญชาฝายเดียวตอประชาชนเพ่ือใหภารกิจของรัฐบรรลุผล 

ดังน้ัน ในการดําเนินงานจึงตองมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน มีการจัดลําดับช้ันการ

บังคับบัญชากันตามความเหมาะสม  
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2.1.1 การจัดทําบริการสาธารณะโดยราชการสวนกลาง  

แนวทางการดําเนินการของกรมหรือหนวยงานตามพันธกิจและภารกิจที่ไดรับ

มอบหมาย เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลผลิต และบรรลุเปาหมายการใหบริการของกรม บริการสาธารณะ

สวนใหญที่จัดทําโดยราชการสวนกลางจะเปนภารกิจที่สําคัญและมีผลตอการดํารงอยูของรัฐ

และเก่ียวของกับประโยชนสวนรวม เชน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การ

ปองกันประเทศ ความยุติธรรม การสาธารณสุข การปองกันสาธารณภัย เปนตน 

2.1.2 การจัดทําบริการสาธารณะโดยสวนราชการสวนภูมิภาค  

การบริการสาธารณะที่จัดโดยราชการสวนภูมิภาค ไดแก บริการสาธารณะที่อยูใน

อํานาจของสวนกลางที่แบงออกไปใหตามเขตการปกครองตางๆ ของประเทศเพ่ือสนองความ

ตองการของประชาชนในสวนภูมิภาค โดยมีเจาหนาที่ของสวนกลางไปควบคุมดูแลภายใตการ

บังคับบัญชาจากสวนกลาง 

 

2.2 บริการสาธารณะโดยรัฐวิสาหกิจ 

ภารกิจของรัฐกับการบริการสาธารณะโดยรัฐในรูปแบบรัฐวิสาหกิจน้ันเปนภารกิจ

ในทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ซ่ึงรัฐจําเปนตองเขามารับผิดชอบตามการขยายตัวของ

ระบบเศรษฐกิจภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซ่ึงภารกิจเหลาน้ี ไดแก การจัดหาแหลง

วัตถุดิบและพลังงานที่เพียงพอในทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม รวมไปถึงการจัดระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เพ่ือรองรับการขยายตัวของพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

โดยที่สภาพการดําเนินการกิจการดังกลาว  มีลักษณะของการตกลงดวยความสมัครใจที่จะเขา

ซ้ือขายหรือรับบริการที่รัฐจัดทําขึ้น  เชนเดียวกับที่เอกชนปฏิบัติตอกันในทางพาณิชยกรรม

และอุตสาหกรรม ซ่ึงแตกตางไปจากบริการสาธารณะที่สวนราชการเปนผูรับผิดชอบซ่ึงรัฐจะใช

อํานาจบังคับฝายเดียวกับเอกชน ดังน้ัน รัฐจึงไดจัดระบบองคการภาครัฐขึ้นอีกรูปแบบหน่ึงคือ 

“รัฐวิสาหกิจ” (public enterprise) เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําภารกิจของรัฐ เชน รถไฟ ประปา 

ไฟฟา การขนสง โดยรัฐวิสาหกิจจะมีการบริหารงานที่เปนอิสระ มีการดําเนินงานที่มีความ

ยืดหยุน และมีความคลองตัวในการตัดสินใจในเชิงพาณิชยภายใตการกํากับตรวจสอบจาก

องคการของรัฐ  
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2.3 การบริการสาธารณะโดยองคการมหาชน 

ภารกิจของรัฐกับการบริการสาธารณะโดยรัฐในรูปแบบองคการมหาชนน้ัน เปน

ลักษณะใหบริการเฉพาะดานที่ตองการความคลองตัวในการดําเนินงานสูง ความเปนอิสระใน

การตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและเปนภารกิจที่ตองการความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การดําเนินงานสูง ไดแก ดานการศึกษา อบรม การวิจัยและการคนควาทางวิชาการระดับสูง 

หรือการดําเนินภารกิจที่มีเทคนิควิธีการเฉพาะแตกตางไปจากงานราชการทั่วไป และโดยที่

บริการสาธารณะน้ันไมไดเปนกิจกรรมทางดานในทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

เชนเดียวกับการบริการสาธารณะที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยู ดังน้ัน รัฐจึงไดจัดระบบองคการ

ของรัฐขึ้นมาใหมที่มิใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่เรียกวา “องคการมหาชน” (public 

organization) เพ่ือทําหนาที่ปฏิบัติภารกิจที่มีความคลองตัวในการดําเนินการ โดยมีสายการ

บังคับบัญชาที่สั้นและมีองคการบริหารที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจเรื่องตางๆ 

 

2.4 บริการสาธารณะโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

บริการสาธารณะที่จัดทําโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก บริการสาธารณะบาง

ประเภททีส่วนกลางมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดทําเอง เพ่ือสนองความตองการ

ของประชาชนในเขตทองถิ่นน้ัน การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ

คํานึงถึงขอบเขตของพ้ืนที่เปนหลัก กลาวคือ แตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นมุงเนนที่จะ

บริหารงานเฉพาะในพ้ืนที่ของตน ภายใตแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่ในขอบเขตที่ตนรับผิดชอบ

เปนหลัก องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําบริการสาธารณะมีดังน้ี 

 

2.4.1 องคการบริหารสวนตําบล หรือ อบต.  

อบต. มีภารกิจจัดทําบริการสาธารณะตาม “พระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537” ตามมาตรา 67 ซ่ึงมีอยู 9 เรื่องรวมกับภาระหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2542 ตามมาตรา 16 ซ่ึงมีอยู 31 เรื่อง ซ่ึงรวมทั้งสิ้นองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน มี

ภาระหนาที่ในการที่จะตองจัดทําบริการสาธารณะทั้งสิ้น 40 เรื่อง 
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2.4.2 เทศบาล 

เทศบาลเปนหน วยการปกครองทองถิ่นรู ปหน่ึงของไทย ปจจุ บันมี 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เปนกฎหมายแมบท กําหนดใหมีฐานะเปนนิติบุคคลทั้งน้ี

เทศบาลแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

1) เทศบาลตําบล มีภารกิจจัดทําบริการสาธารณะรวม 9 เรื่อง 

2) เทศบาลเมือง มีภารกิจจัดทําบริการสาธารณะรวม 8 เรื่อง 

3) เทศบาลนคร มีภารกิจจัดทําบริการสาธารณะรวม 8 เรื่อง 

จากภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขางตน ประกอบกับ

ภาระหนาที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542  ตามมาตรา 16 ซ่ึงมีอยู 31 ประการ ซ่ึงรวมทั้งหมดแลว เทศบาลตําบล มี

ภาระหนาที่ในการที่จะตองจัดทําบริการสาธารณะรวม 40 เรื่อง เทศบาลเมือง มีภารกิจ 39 

เรื่อง และเทศบาลนครมีภารกิจ 39 เรื่อง 

 

2.4.3 เมืองพัทยา 

เมืองพัทยามีภารกิจจัดทําบริการสาธารณะตาม “พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542” มาตรา 62 ซ่ึงมีอยู 14 เรื่องประกอบกับ

ภาระหนาที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 ซ่ึงมีอยู  31 เรื่อง ซ่ึงรวมแลวเมืองพัทยามี

ภาระหนาที่ในการที่จะตองจัดทําบริการสาธารณะรวม 45 เรื่อง 

2.4.4 องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ อบจ. 

อบจ. มีภารกิจจัดทําบริการสาธารณะตาม “พระราชบัญญัติองคการบริหารสวน

จังหวัด พ.ศ. 2540” มาตรา 45 ซ่ึงมีอยู 9 เรื่อง รวมกับกับภาระหนาที่ตามพระราชบัญญัติแผน

และขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 17 ซ่ึง

มีอยู 29 เรื่อง ซ่ึงรวมทั้งหมดแลว องคการบริหารสวนจังหวัด ในปจจุบัน มีภาระหนาที่ในการ

ที่จะตองจัดทําบริการสาธารณะทั้งสิ้น 38 เรื่องตามลําดับ 

 



96/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

2.4.5 กรุงเทพมหานคร  

กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. มีภารกิจจัดทําบริการสาธารณะตาม 

“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528” ซ่ึงมีอยู 27 เรื่อง 

ประกอบกับภาระหนาที่ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 18 ซ่ึงเม่ือนับรวมกับภาระหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 60 เรื่อง รวมแลวกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ใน

การจัดทําบริการสาธารณะรวม 87 เรื่อง 

จากภารกิจขางตน เห็นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายมีภารกิจ

แตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูตามขนาดขององคกรที่บัญญัติตามกฎหมาย 

 

2.5 บริการสาธารณะโดยภาคเอกชน 

การจัดบริการสาธารณะน้ันบางกรณีตองใชเงินลงทุนสูง และรัฐเองไมสามารถ

จัดทําบริการสาธารณะสนองความตองการของประชาชนไดทั้งหมดอยางทั่วถึง เน่ืองจาก

ขาดคน องคความรู  ความเช่ียวชาญ และเงินทุนที่จะดําเนินการ เม่ือเอกชนมี

ความสามารถจัดทํา รัฐก็สามารถมอบหมายใหเอกชนนําไปจัดทําไดโดยอยูภายใตกํากับ

กําดูแลโดยรฐั การบริการสาธารณะที่รัฐสามารถมอบหมายใหเอกชนดําเนินการน้ันจะตอง

เปนภารกิจที่ไมเก่ียวของกับความม่ันคงของประเทศและไมเก่ียวของกับภารกิจหนาที่

หลักของรัฐ 

วิธีการมอบหมายใหเอกชนดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ สามารถทําได 2 

วิธีดวยกันคือ การใหผูกขาดและการใหสัมปทาน ดังน้ี 

 

2.5.1 การใหผูกขาด 

การใหผูกขาดน้ันไดแก การที่ฝายปกครองใหสิทธิพิเศษแกเอกชนที่จะ

จัดทําบริการสาธารณะบางอยางไดแตเพียงผูเดียวในระยะเวลาหน่ึง ผูไดรับการผูกขาด

ตองจายเงินคาสิทธิจํานวนหน่ึงใหแกรัฐเปนการตอบแทนสิทธิที่ไดรับผูกขาด 
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2.5.2 การใหสัมปทาน 

การใหสัมปทานน้ันเปนวิธีการที่ฝายปกครองมอบหมายใหเอกชนมีสิทธิ

จัดทําบริการสาธารณะอยางใดอยางหน่ึงภายในระยะเวลาที่กําหนดดวยทุนและดวยความ

เสี่ยงภัยของตนเอง โดยฝายปกครองไมไดจายเงินคาจางใหแกผูรับสัมปทาน แตให

ผลประโยชนแกผูรับสัมปทานเปนการตอบแทนดวยการใหสิทธิที่จะเรียกเก็บคาบริการ

หรือคาตอบแทนจากผูรับบริการหรือผูใชประโยชนในกิจการน้ัน การใหสัมปทานบริการ

สาธารณะน้ันไมจําเปนตองใหสทิธแิกผูรับสมัปทานไดแตเพียงผูเดยีว อาจใหสัมปทานแก

บุคคลหลายๆ คนพรอมกันก็ได  เพราะบริการสาธารณะที่ใหสัมปทานน้ันเปนกิจการที่

จําเปนแกประชาชน เชน กิจการสาธารณูปโภค เปนตน มิไดเปนกิจการที่จัดทําเพ่ือหา

รายไดใหแกรัฐเหมือนกิจการที่ใหผูกขาด ดวยเหตุน้ีในบางกรณี รัฐจึงอาจใหเงินอุดหนุน

หรือเงินกู เพ่ือใหเอกชนรับสัมปทานไปจัดทําแทน โดยรัฐไมตองลงทุนจัดทําเอง 

 

2.6 บริการโดยองคกรภาคประชาสังคม 

จากการทบทวนแผนการบริหารราชการแผนดินรวม 4 ฉบับ คือ 1) ฉบับ พ.ศ. 2548-

2551 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 สมัยรัฐบาลอภสิิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยแผน ฯ ดังกลาวทั้ง 4 ฉบับมีสาระเก่ียวของกับ

การบริหารรัฐกิจรวมคลายคลึงกัน เพียงแตระดับการมีสวนรวมอาจแตกตางกัน 

ในแผนการบริหารราชการแผนดินทั้ง 4 ฉบับ พบวา 1) มีการกําหนดการมีสวนรวม

ของภาคสวนตาง ๆ ในการดําเนินงานตามนโยบายดานตาง ๆ คอนขางหลากหลาย ไดแก 

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และนโยบายความ

ม่ันคง โดยแตละนโยบายจะมีการกําหนดกลยุทธรองรับ รวมทั้งระบุวาจะใหภาคสวนใดบางมี

สวนรวม อยางไรก็ดี แผนทั้ง 4 ฉบับไมมีการกลาวถึงการดําเนินงานในลักษณะภาคีรวม

ระหวางภาครฐัและภาคเอกชน โดยเฉพาะในดานโครงสรางพ้ืนฐานหรือโครงการขนาดใหญ ซ่ึง

เปนภารกิจที่รัฐมักจะไมไดดําเนินการเอง แตการบริหารรัฐกิจซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจาก

ภาคสวนอื่นมีอยูจํานวนมาก (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน และ สุขยืน เทพทอง 2552) 
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เน่ืองจากการอาศัยกลไกภาครัฐจัดบริการสาธารณะดานตางๆ แกประชาชนโดยตรง

เริ่มไมไดรับความสนใจในทางปฏิบัติ ประกอบกับการแสดงบทบาทของภาคธุรกิจ และภาค

ประชาสังคมมีควบคูกันมากขึ้น ยิ่งไปกวาน้ัน กลุมพลเมืองและกลุมผูมีสวนไดเสียในนโยบาย

สาธารณะรวมกันขับเคล่ือนกิจการสาธารณะใหสาํเรจ็ และสามารถทํางานที่กอใหเกิดประโยชน

และคุณคาตอสาธารณะและสังคมได ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่รัฐตองทํางานรวมมือกับภาค

ประชาสังคม 

องคกรสวนรวมที่ไมใชของภาครฐัและไมใชภาคเอกชน มีช่ือเรียกแตกตางกันในหลาย

ประเทศ อาทิ องคกรภาคสวนที่สาม (third sector) ภาคสวนที่ไมแสวงหากําไร (non-profit 

sector) องคกรภาคสวนที่ไมเปนทางการ (non-statutory sector)องคกรภาคสวนที่ไมใชรัฐ 

(non-government sector) องคกรภาคอาสาสมัครและชุมชน (voluntary and community 

sector) 

ประเภทขององคกรภาคประชาสังคม  

ดําเนินกิจการในการปฏิเสธ หรือคัดคาน หรือกดดันภาครัฐ ไดแก  

1. กลุมหรือเครือขายเคล่ือนไหว รณรงค ประเด็นสาธารณะ (Advocacy group or 

network) 

2. องคกรระดับรากหญา เชน กลุมหรือองคกรที่อนุรักษความเปนชุมชน ทองถิ่น

ดั้งเดิม และปฏิเสธการพัฒนาจากภายนอก (Grassroot development 

organizations) 

3. องคกรพัฒนาเอกชน (Non-government organizations) ที่มุงปฏิเสธหรือตอตาน

การพัฒนาภาครัฐ 

 

ดําเนินกิจกรรมคูขนานหรือรวมมือกับภาครัฐ  

1. สหภาพ สมาคมวิชาชีพ และสมาคมธรุกิจ (Union, business and professesional  

organiazations) 

2. องคกรจัดทําสาธารณกุศลแบบไมแสวงหาผลกําไร(Non-profit service providers)

เชน ศูนยดูแลคนชรา ศูนยดูแลเด็กออนในชุมชน บานเด็กกําพรา 
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3. กิจการเพ่ือสังคม (Social enterprise) 

4. องคกรจัดสวัสดิการและบรรเทาทุกข (Relief and welefare agencies) เชน 

มูลนิธิสาธารณกุศล 

5. องคกรชุมชน (Community based or grassroots associations) 

6. องคกรอาสาสมัคร (Voluntary organization) 

7. กลุมทางสังคม  (Social clubs) เชน ชมรม สมาคม 

 

3. เจาหนาที่ 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับเจาหนาที่ประเภทของ

เจาหนาที่และเจาหนาที่ในงานสาธารณสุข ดังน้ี 

 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับเจาหนาที่ 

การจัดบริการสาธารณะเพ่ือสนองความตองการของสวนรวมที่มักเรียกกันวา 

"ประโยชนสาธารณะ" หรือ "ประโยชนสวนรวม" ไมวาในระดับชาติหรือระดับทองถิ่นน้ันจะ

หยุดชะงักไมได ตองมีความตอเน่ืองหลักน้ีมีผลตอบุคคล 3 กลุมที่เก่ียวของ คือ (โภคิน พลกุล 

2548) 

1) ผูมีหนาที่รับผิดชอบจัดทํา จะตองควบคุมดูแลใหบริการสาธารณะดําเนินไปอยู

ตลอดเวลา มิเชนน้ันจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น  หากมีการหยุดชะงัก เชน 

โรคติดตอที่มีการแพรระบาดออกไปในวงกวาง ซ่ึงตองมีเจาหนาที่จัดการปองกันความเสียหาย 

หรือเจาหนาทีจ่ราจรจะตองรับผดิชอบตอความเสียหายในอุบัติเหตุรถชนกัน เพราะสัญญาณไฟ

จราจรเสียหายและไมจัดการแกไขหรือหาวิธีปองกันในระหวางน้ัน 

2) เจาหนาที่ของฝายปกครอง จะนัดหยุดงานไมไดโดยเฉพาะงานบริการสาธารณสุข 

3) คูสัญญาที่เปนเอกชน ในสัญญาทางปกครองที่มีวัตถุแหงสัญญาเปนการจัดทํา

บริการสาธารณะ จะตองปฏิบัติตามสัญญาตลอดไป  หากคูสัญญาที่เปนเอกชนตองประสบ

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัตติามสัญญา ซ่ึงปญหาอุปสรรคน้ีเกิดจากเหตุที่ไมอาจคาดหมายได 

ฝายปกครองจะตองชวยเอกชนใหจัดทําบริการสาธารณะตอไป เชน ดวยการเพ่ิมคาตอบแทน 
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และคูสัญญาที่เปนเอกชนจะอาศัยหลักตางตอบแทนในกฎหมายแพงดวยการไมยอมชําระหน้ี

จนกวาฝายปกครองจะชําระหน้ีคือปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญากอนไมได เอกชนคูสัญญามี

หนาที่ตองปฏิบัติตามสัญญาตอไปและเรียกคาเสียหายจากฝายปกครองแทน 

เน่ืองจากมีคําหลายคําที่คนทั่วไปใชปนกัน  เชน รัฐบาล เจาหนาที่รัฐ  พนักงาน

เจาหนาที่  เจาพนักงาน  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2550) จึงไดใหความสําคัญกับคํา

เหลาน้ี จนไดเขียนบรรยายไวในคูมือการยกรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย กลาวคือ  

คําวา “รัฐบาล” ใชในกรณี ที่ประสงคใหมีความหมายในลักษณะการปกครองแหงรัฐ 

รัฐในฐานะที่เปนตัวแทนของประเทศ หรือคณะบุคคลซ่ึงปกครองประเทศ หรือคณะรัฐมนตรีใน

ฐานะที่บริหารกิจการในนามรัฐ แตในกรณีที่ประสงคจะใหหมายถึงคณะบุคคลซ่ึง

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งโดยไดรับความไววางใจจากสภาผูแทนราษฎรใหบริหารประเทศ 

ควรใชคณะรัฐมนตรี  

คําวา “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูไดรับแตงตัง้จากผูมีอาํนาจตามกฎหมาย

เฉพาะเรื่องใหมีหนาที่ปฏิบัติการตามกฎหมายน้ัน ในกรณีที่กฎหมายน้ันตองการใหเจาหนาที่

มีอํานาจปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง  อันเปนการนอกเหนือจากอํานาจทั่วไปที่เจาหนาที่ผู

น้ันมีอยู  

คําวา “เจาหนาที่”   หมายความวา ผูมีหนาที่ปฏิบัติงานในองคกรน้ัน ๆ เปนการ

ทั่วไป 

 

3.2 ประเภทของเจาหนาที่ 

องคกรเจาหนาที่มี  2 ประเภท ไดแก องคกรเดี่ยว หมายถึงเปนการใชอํานาจของ

องคกรเจาหนาที่โดยเจาหนาที่คนใดคนหน่ึง กับ องคกรกลุม หมายถึงเปนการใชอํานาจของ

องคกรเจาหนาที่โดยผานกลุมบุคคลหรือที่เรียกวา “คณะกรรมการ” ซ่ึงในกฎหมายวาดวยวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองน้ีก็ไดกําหนดขั้นตอนวิธีการของการกระทําการขององคกร

เจาหนาที่ประเภท “คณะกรรมการ” ไว เชน การประชุม องคประชุม มติของที่ประชุม เปนตน 

(หมวด 5 คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง) 

โดยปกติเจาหนาที่ของรัฐจะกระทําการตางๆ แทนรัฐในนามของรัฐ และจะไดรับ

ผลตอบแทนจากความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ แตความ
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รับผิดชอบของรัฐน้ันมีอยูจํานวนมาก และมีความซับซอนเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งการบริหารงาน

ของรัฐยังเปนภารกิจที่ตองอาศัยความรูและการตัดสินใจที่ละเอียดออน การตัดสินใจผิดพลาด

จึงอาจเกิดขึ้นไดกับเจาหนาที่ทุกคนในสภาพการทํางานที่ตองอาศัยความรูทางเทคนิคสูง ซ่ึง

ความรับผิดชอบในการน้ี มิใชอยูที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของรัฐเพียงฝายเดียว แตยัง

ขึ้นอยูกับระบบการบริหารโดยรวม ซ่ึงการจัดวางระบบการบริหารเปนเรื่องของผูบริหาร

ระดับสูง และอาจเปนกรณีที่หนวยราชการหลายหนวยตองศึกษาพิจารณาปญหารวมกันก็ได 

ดังน้ัน ความรับผิดในหลายๆ กรณีจึงมิไดเปนความรับผิดของเจาหนาที่ผูตัดสินใจผิดพลาด

โดยสุจริตหรือโดยประมาทเลินเลอเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

ทั้งน้ี กฎหมายน้ีไดกําหนดเง่ือนไขของ “เจาหนาที่” ไมวาจะเปนองคกรเดี่ยวหรือ

องคกรกลุม ที่สําคัญ คือ ตองเปนเจาหนาที่ที่มีอํานาจในเรื่องน้ันๆ (หรือกลาวไดวาตองเปน

เจาหนาที่ที่มีอํานาจตามกฎหมาย) ดวย ดังน้ัน ความเปนเจาหนาที่ของรัฐกับความเปน

หนวยงานของรัฐมีความสัมพันธกันที่จะตองไปดวยกัน เจาหนาที่ก็คือคนที่ปฏิบัติงานใน

หนวยงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกายังใหความเห็นวา คําวา “เจาหนาที่” ตามกฎหมายน้ีไม

รวมถึงเอกชนที่รับทําหรือจัดทํากิจการใหแกรัฐหรือดําเนินการแทนรัฐตามสัญญาจางทําของ 

เชน กรณีที่การไฟฟาสวนภูมิภาคทําสัญญาแตงตั้งใหเอกชนซ่ึงเปนบุคคลภายนอก หรือนิติ

บุคคล หรือองคการบริหารสวนตาํบลดาํเนินการในหนาทีอ่ยางหน่ึงอยางใดแทนการไฟฟาสวน

ภูมิภาค เชน เปนตัวแทนเก็บคาไฟฟาจากผูใชไฟฟาแทนพนักงานเก็บเงินของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค หรือแกไขกระแสไฟฟาที่ขัดของใหแกผูใชกระแสไฟฟา หรือกอสรางอาคารใด ๆ 

ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ทั้งน้ี บุคคลดังกลาวไมถือเปน “เจาหนาที่” ตามกฎหมายน้ี 

เน่ืองจากไมใชเจตนารมณของกฎหมายที่ขยายความรับผิดของหนวยงานของรัฐใหตองรับผิด

ไปถึงกรณีที่เอกชนหรือบุคคลภายนอกที่ไมใชเจาหนาที่ไปทําละเมิดดวย ซ่ึงโดยปกติ

หนวยงานของรัฐยอมไมตองรับผิดในกรณีที่บุคคลดังกลาวทําละเมิดอยูแลว เวนแตจะเปน

กรณีที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ 
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ใหความหมายของ

คําวา  “เจาหนาที่” ไววา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น 

ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือในฐานะอื่นใด 

1. ขาราชการ คือผูที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม โดยมีความสัมพันธพิเศษที่ไมไดเปนไปตามสัญญาจางไปในอันธรรมดา 

เปนขาราชการโดยคําสั่งแตงตั้งใหเปนขาราชการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่  

2. ลูกจาง ปฏิบัติงานในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ โดยไดรับ

เงินเดือนประเภทลูกจาง  

3. พนักงานของรัฐ คือตัวเจาหนาที่ที่ปฏิบัตหินาที่อยูในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น

ของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ แตเปนหนวยงานของรัฐ ซ่ึงจะเปนสวนราชการหรือจะเปน

รัฐวิสาหกิจ หรือจะเปนองคการมหาชน ถือเปนหนวยงานของรัฐ ดังน้ันไมวาจะเปนเจาหนาที่

หรือเปนพนักงานขององคการมหาชนก็ถือวาเปนเจาหนาที่ของรัฐ  

4. ผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือในฐานะ

อื่นใด 

เห็นไดวา คณะกรรมการตางๆ บางทีมาจากคนภายนอกองคการเชน คณะกรรมการ

หรือบอรดการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิเปน

ผูที่มีความรูความเช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆ ไดรับการแตงตั้งเขามาเปนกรรมการ ปญหาคือวา

คณะกรรมการมีหนาที่ หรือมีคําสั่งแลวไปกอใหเกิดความเสียหาย จะอยูภายใตบังคับ

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 กฎหมายน้ีจึงกําหนดให

ชัดเจนวาคณะกรรมการเหลาน้ีเปนเจาหนาที่ของรัฐ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการองคกร

อิสระทั้งหลาย กฎหมายจึงไดใชคําวาปฏิบัติหนาที่อยางอื่น ประเภทอื่น แตมีกฎหมายรองรับ

แตงตั้งในฐานะกรรมการ หรือในฐานะอื่นใด เชน เปนที่ปรึกษา เปนตน  

 

3.3 เจาหนาที่ในงานสาธารณสุข 

ตัวอยางซ่ึงพอจะเห็นไดวา เจาหนาที่ของรัฐในงานสาธารณสุขเปนใคร คําพิพากษา 

อ.10/2550  กรณีกิจการซอมบํารงุรถยนตโดยการเคาะทดลองเครื่องเช่ือมโลหะดวยแกส  หรือ
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กิจกรรมอื่นที่ตอเน่ืองเปนกิจวัตรประจําวัน  โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ยอม

ทําใหเกิดความเดอืดรอนราํคาญแกประชาชนที่พักอาศัยอยูบริเวณใกลเคียง  ถือไดวาเปนเหตุ

รําคาญที่มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของผูฟองคดีที่เกิดขึ้น

ในสถานที่เอกชน  นายกเทศมนตรีจึงเปนเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุขพ.ศ. 2535 ที่จะออกคําสั่งใหเจาของสถานประกอบการระงับเหตุรําคาญได 

ในงานสาธารณสขุ กฎหมายไดใหอํานาจแกเจาหนาที่ เจาหนาที่ไดแกบุคคลตอไปน้ี 

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

2. คณะกรรมการ ไดแก คณะกรรมการสาธารณสุขเปนคณะกรรมการตาม

กฎหมายที่แตงตั้งโดย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติเปนคณะกรรมการที่แตงตั้งตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 คณะกรรมการแพทยสภาเปน

คณะกรรมการที่แตงตั้งตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 เปนตน 

3. เจาพนักงานทองถิ่นคือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขต

กรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล นายกองคการบริหาร

สวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบลและนายกเมืองพัทยา

สําหรับในเขตเมืองพัทยา 

ตัวอยาง คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม คดีหมายเลขแดงที่ 123/2546 ศาล

พิพากษาใหนายกเทศมนตรีตําบลชางเผือกในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตาม

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ควบคุมดูแลมิใหมีการนําขยะซ่ึงเก็บและขน

มาจากเขตเทศบาลนครเชียงใหมมาพักและขนถายในที่ดินสุสานขวงสิงห 

4. เจาพนักงานสาธารณสุขซ่ึงเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี โดยมีเจาพนักงาน

สาธารณสุขทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงปจจุบัน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุข

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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ตัวอยางคําพิพากษา อ.251/2551 เม่ือสถานที่ฝงศพไมอยูในหลักเกณฑที่จะ

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสาน  เน่ืองจากอยูในเขตปาไมที่ตองหามตามมติ

คณะรัฐมนตรี การที่ผูฟองคดีฝงศพในสถานที่ดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ฝา

ฝนมาตรา 10 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติสุสานฯ  นายอําเภอในฐานะเจา

พนักงานทองถิ่นจึงมีอํานาจสั่งใหผูฟองคดีเคล่ือนยายศพไปฝงหรือเก็บใน

สุสานที่ไดรับใบอนุญาตได 

5. ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น คือ  ขาราชการหรือพนักงานของ

ราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหมีอํานาจ

ปฏิบัติตรวจตรา กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติน้ี  ในเขตอํานาจของราชการ

สวนทองถิ่นที่รับผิดชอบ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหอํานาจแกคณะกรรมการในการ

ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐาน

ที่เก่ียวของหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือใชประกอบการพิจารณาได และอาจมอบหมายใหแก

คณะอนุกรรมการซ่ึงไดรบัการแตงตัง้เปนผูมีอํานาจออกคําสั่งพิจารณาอยูในอํานาจหนาที่ออก

กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพ่ือ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวงน้ัน รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมี

อํานาจออกกฎกระทรวง (มาตรา 6) ไดแก 

(1) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรอืกํากับดูแล สําหรับ

กิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตางๆ  

(2) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมแกการดาํรงชีพของประชาชน 

และวิธีดําเนินการเพ่ือตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดแูล หรือแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบตอสภาวะ

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ซ่ึงกฎกระทรวงไดกําหนดใหใชบังคับ

เปนการทั่วไปทุกทองถิ่นหรือใหใชบังคับเฉพาะทองถิ่นใดทองถิ่นหน่ึงก็ได 

ในการบังคับใชตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  น้ัน กฎหมายไดกําหนด

โครงสรางอาํนาจหนาที่ขององคกร สวนราชการตาง ๆ และบุคคลทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และสวนทองถิ่น ใหมีลักษณะประสานสอดคลองกัน เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปได
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อยางมีประสิทธิภาพ โดยการกระจายอํานาจ และควบคุมดูแลใหเปนไปตามกฎหมายลงสู

ราชการสวนทองถิ่น โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการออกขอกําหนดของ

ทองถิ่น ซ่ึงสามารถใชบังคับในเขตทองถิ่นน้ันได ทั้งน้ีโดยถือวาเปนหนวยงานที่ใกลชิด

ประชาชนมากที่สุด และใหอํานาจแก “เจาพนักงานทองถิ่น” ในการควบคุมดูแลโดยการออก

คําสั่งใหแกไขปรับปรุงการอนุญาตหรือไมอนุญาต การสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

รวมทั้งการเปรียบเทียบคดี หรือการบังคับใชกฎหมาย เปนตน  

และกําหนดใหหนวยงานสวนกลางเปนผูกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานและวิธีปฏิบัติ

เพ่ือการสนับสนุนและสอดสองดแูลการปฏบัิติงานของหนวยงานสวนทองถิน่ นอกจากน้ันยังได

กําหนดใหมี “เจาพนักงานสาธารณสุข”   เปนเจาพนักงานสายวิชาการ เปนผูตรวจตราดูแลและ

วินิจฉัยทางวิชาการ รวมทั้ง “ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” เพ่ือชวยในการ

ตรวจตรา กํากับดูแล อีกดวย 

 

คุณสมบัติของเจาหนาที่ 

คุณสมบัติประการหน่ึงของเจาหนาที่ที่สําคัญคือ ขอพิจารณาหลักความเปนกลาง

หรือไมของเจาหนาที่ กฎหมายไดกําหนดถึงหลักความไมเปนกลางไว 2 ประการ คือ  

1) หลักความไมเปนกลางโดยผลของกฎหมาย หมายถึงความเปนกลางของตัวผูใช

อํานาจทางปกครอง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 

13 ไดบัญญัติถึงคุณสมบัติของเจาหนาที่ไววา “เจาหนาที่ดังตอไปน้ีจะทําการพิจารณาทาง

ปกครองไมได” กลาวคือ 

(1) เปนคูกรณีเอง เชน เจาพนักงานทองถิ่นจะประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและเปนผูออกใบอนุญาตน้ันกระทํา

ไมได ถาฝาฝนก็ถือวาใบอนุญาตน้ันออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

(2) เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี 

(3) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใด ๆ 

หรือเปนพ่ีนอง หรือ ลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามช้ัน หรือเปนญาตเิก่ียวพันทางแตงงาน

นับไดเพียงสองช้ัน 
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(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษ หรือผูแทน หรือ

ตัวแทนของคูกรณี 

(5) เปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี หรือเปนนายจางของคูกรณี 

(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

2) หลักความไมเปนกลางตอพฤติการณ หมายถึงการกระทําหรือพฤติกรรมของตัว

ผูใชอํานาจทางปกครองกับผูที่จะรับคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กฎหมายไดกําหนดลักษณะหรือเหตุที่จะทําใหเจาหนาที่ไมมี

อํานาจในการเขารวมการพิจารณาทางปกครองในเรื่องใดไว (มาตรา 13) และกระบวนการ

ดําเนินการหากเกิดขอเท็จจริงดังกลาวขึ้น นอกจากน้ี กฎหมายยังเปดโอกาสใหออก

กฎกระทรวงกําหนดเหตุที่จะถือวามีลักษณะที่ทําใหเจาหนาที่ผูใดมีสวนไดเสียในกระบวนการ

พิจารณาทางปกครอง ซ่ึงจะทําใหเจาหนาที่ผูน้ันไมมีอํานาจในกระบวนการพิจารณาเรื่องทาง

ปกครอง ซ่ึงหากปรากฏขอเท็จจริงตามที่กฎหมายกําหนดแลว กฎหมายก็กําหนดใหมี

กระบวนการในการคัดคาน และการดําเนินการในเรื่องดังกลาวไว  มาตรา 16 ไดบัญญัติไววา 

“ในกรณีมีเหตุอื่นใด นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 13 เก่ียวกับเจาหนาที่หรือกรรมการใน

คณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณา

ทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาที่หรือกรรมการผูน้ันจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่อง

น้ันไมได” จะเห็นวาการที่กฎหมายบัญญัติไวเชนน้ี เปนการเปดกวางไมวาจะเกิดเหตุการณใด

ก็ตามที่อาจทําใหการพิจารณาทางปกครองดูไมเปนกลาง ซ่ึงก็ไมควรที่จะใหโอกาสแก

เจาหนาที่ผูน้ันทําการพิจารณา 

3.4 อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ 

ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายวธิีปฏบัิติราชการทางปกครองน้ันใชกับการทํานิตกิรรม

ทางปกครอง/ การออกคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยเจาหนาทีข่องรฐั โดยกระบวนการออกคําสั่ง

ทางปกครอง มีหลักวาดวยอํานาจของเจาหนาที่ในการวินิจฉัยสั่งการ เจาหนาที่จะตองมีอํานาจ

หนาที่ทําการพิจารณาในเรื่องน้ัน ๆ ซ่ึงตามมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติไววา “คําสั่งทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจ
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หนาที่ในเรื่องน้ัน” เชน ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขใหอํานาจกับเจาพนักงานทองถิ่น

เปนผูมีอํานาจในการออกคําสั่ง เปนตน 

1) เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจตองเปนไปตามที่กฎหมายเฉพาะกําหนดไวเทาน้ัน 

เชน กรุงเทพมหานคร มีกฎหมายใหอํานาจผูวาราชการกรุงเทพมหานครในการมอบอํานาจโดย

ทําเปนหนังสือในเรื่องตาง ๆ  

2) การมอบอํานาจตองทําตามแบบที่กฎหมายเฉพาะกําหนด 

3) การใชอํานาจแทนของผูบังคับบัญชาซ่ึงตามหลักของกฎหมายปกครองของไทย

ยังสามารถทําไดอยูแมจะมอบอํานาจไปแลวก็ตาม  

การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่เปนการทํางานที่กฎหมายใหอํานาจใหไปปฏิบัติ

หนาที่ การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ ดังน้ี   

 

1. อํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีอาญา 

ตามพระราชบัญญัติตางๆ ที่เก่ียวของกับการควบคุมผลิตภัณฑอาหาร ยา ยาสูบ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล และพระราชบัญญัติอื่นๆ ในการปฏิบัติหนาที่น้ี ใหผูที่เก่ียวของอํานวย

ความสะดวกตามสมควรและพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึงเก่ียวของ

ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงาน

เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติมีบทบัญญัติใหอํานาจ

แกพนักงานเจาหนาที่คือ 

(1) การเขาไปในสถานที่ทําการของผูผลิต นําเขา หรือขาย สถานที่เก็บ ในเวลาทําการ

ของสถานที่น้ัน รวมถึงเขาตรวจสอบยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

น้ี 

(2) การยึดหรืออายัดผลิตภัณฑของผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(3) การมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา 

อํานาจตามประมวลอาญา (ปอ.) 
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พนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการจับผูกระทําผลิดไมไดเลย กรณีกฎหมายไมไดให

อํานาจตามประมวลอาญา (เวนแตความผิดซ่ึงหนา) กฎหมายไมไดใหอํานาจจับ  ผูถูกจับจึง

สามารถปองกันเพ่ือปองกันการจับกุม อันไมเกินกวาเหตุได หากพนักงานเจาหนาที่จับไมชอบ 

(ไมถูกตองตามกฎหมาย) เจาหนาที่อาจมีความผิดตามประมวลอาญา (ป.อ.) ฐานกักขังหนวง

เหน่ียว หรือ กระทําใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกายได  (อาจถูกแจงความกลับ)ผูจะถูกจับ

โตตอบกลับมาโดยอางปองกันตัวตาม ป.อ. มาตรา 68 ได และหากการจับไมชอบ ผูถูกจับตอสู

ขัดขวางไมมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 138 

 ตามมาตรา138 ผูใดตอสูหรือขัดขวางเจาพนักงาน หรือ ผูซ่ึงตองชวยเจาพนักงาน

ตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกิน

สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

อํานาจตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ อาญา) ดังน้ี 

1) การจับ คือ การจํากัดเสรีภาพในรางกายของผูถูกจับในลักษณะที่ทําใหเสรีภาพใน

การเคล่ือนที่สิ้นสุดลงเพ่ือดาํเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายตอไป  ซ่ึงอาจจะไมถูกเน้ือ

ตองตัวก็ได 

กฎหมายวางหลักไววา การจับ คุมขัง การคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบ

ตอสิทธิและเสรีภาพ จะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   

วัตถุประสงคของการจับ 

1. เพ่ือเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ  

2. เพ่ือประโยชนในการระงับ ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดที่อาจเกิดขึ้น

เฉพาะหนา  

3. เพ่ือปองกันมิใหผูกระทําผิดมีโอกาสหลบหนีไปได 

แตผูจับตองกระทําภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด เพ่ือเปนการ

คุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกจับ และหากการจับนอกจากที่กฎหมายใหอํานาจไว อาจถูก

ฟองรองดําเนินคดีกลับในความผิดทางอาญาและทางแพงได 

หลักการ 
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1. การแจงสิทธิแกผูถูกจับ 

2. การเอาตัวผูถูกจับไปยังพนักงานสอบสวน 

3. พนักงานอัยการยื่นฟองคดีตอเม่ือไดมีการสอบสวน 

โดยปกติแลวการจับเปนการใชอํานาจรัฐ แตมีบางกรณีที่กฎหมายใหอํานาจราษฎร

กระทําการจับบุคคลได เพ่ือประโยชนในการที่จะใหราษฎรน้ันชวยเหลือ และมีสวนรวมกับรัฐ

ในการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมบานเมืองกฎหมาย จึงใหอํานาจไวบาง

กรณีดังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 79 ราษฎรจะจับผูอื่นไมไดเวนแต

จะเขาอยูในเกณฑแหง มาตรา 82 หรือเม่ือผูน้ันกระทําความผิดซ่ึงหนา และความผิดน้ันได 

ระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายอาญา 

2) การคน คือ มาตรการที่สําคัญอยางหน่ึงที่เจาพนักงานไดกระทําตามที่กฎหมาย

บัญญัติใหอํานาจไวในอันที่จะทําใหการสืบสวนสอบสวน  ไตสวนมูลฟอง  การพิจารณาและ

การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลใหบังเกิดผลสมความมุงหมายโดยหลักแลวไมมี

อํานาจในการคน  เวนแต เปนการคนตาม ป.วิ อาญา มาตรา 85 วรรค 2 คือ คนผูหญิงตองให

ผูหญิงอื่นเปนผูคน และอาจไมใชเจาพนักงานก็ได 

 

2. อํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีปกครอง 

การทําคําสั่งทางปกครองซ่ึงจะตองเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและที่สุด ผูที่

เปนเจาหนาที่จะตองมีความรูในขอเท็จจริง  และเปนผูรับผิดชอบในความถูกตองของ

ขอเท็จจริงที่ใชในการทําคําสั่งทางปกครอง เจาหนาที่จึงตองดําเนินการทุกอยางตามที่เห็นวา

เหมาะสมที่ตนจะไดความจริงที่ถูกตองครบถวน กลาวคือ ตองพิเคราะหดวยวา ควรหา

ขอเท็จจริงจากที่ใดบาง หรือจะรับฟงความเห็นจากผูใดหรือจากผูเช่ียวชาญหรือควรตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานใด อยางไร เชน ในการที่เอกชนยืน่ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน จะเห็นไดวา

ขอมูลตางๆ จะรับฟงจากผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตเทาน้ันไมได สําหรับการตรวจสอบที่ตั้งน้ัน

อาจตองหาขอมูลจากกรมการผังเมือง ราชการสวนทองถิ่น กรมที่ดิน สวนการตรวจสอบผัง

โรงงานอาจตองหาขอมูลจากกรมโยธาธิการ หรือฝายวิชาการดานวิศวกรรมของ

สถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบกิจกรรมในโรงงานอาจตองหาขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 
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กรมวิทยาศาสตรบริการ กรมวิทยาศาสตรการแพทยกระทรวงสาธารณสุข หรือ

สถาบันอุดมศึกษา เปนตน 

 

อยางไรก็ตาม อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ มีดังน้ี 

1) อํานาจออกคําสั่งทางปกครอง เชน การออกใบอนุญาต ไมออกใบอนุญาต การตอ

อายุใบอนุญาต การอนุมัติ หรือไมอนุมัติในกิจการหรือธุรกรรมตางๆ  การออกคําสั่งหาม

กระทําการเพ่ือระงับเหตุรําคาญ “เหตุรําคาญ คือ เหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผู

อาศัยในบริเวณใกลเคียงหรอืผูที่ตองประสบกับเหตุน้ัน” โดยมีอํานาจออกคําสั่งหามผูหน่ึงผูใด

มิใหกอเหตุรําคาญในที่ หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่ของเอกชน รวมทั้งการระงับ เหตุ

รําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาบรรดาถนนทางบก ทางนํ้า รางระบายนํ้า  

คูคลอง และสถานที่ตาง ๆ  ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ  

2)  อํานาจสั่งแกไข ปรับปรุงในกรณีที่ปรากฎวาผูดําเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไวใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง  

ขอกําหนดของทองถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือคําสั่งของเจาพนักงาน

ทองถิ่นที่กําหนดไวเก่ียวกับการดําเนินกิจการน้ัน 

3)  อํานาจสั่งใหหยุดดาํเนินกิจการ การสั่งใหหยุดดาํเนินกิจการเปนการช่ัวคราวน้ัน มี 

2 กรณี  คือ   

ก. ถาผูดําเนินกิจการไมแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองตามคําสั่งของเจาพนักงาน

ทองถิ่น หรือถาการดําเนินการน้ันจะกอใหเกิดหรอืมีเหตอุันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายรายแรง

ตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูน้ันหยุดดําเนินกิจการน้ันไวทันทีเปน

การช่ัวคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได   

ข. ผูดําเนินกิจการไดดาํเนินกิจการตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 โดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเพราะ

เหตุที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหน่ึง 

4)  อํานาจออกคําสั่งใหพักใชใบอนุญาต ในกรณีที่ปรากฎวาผูรับใบอนุญาตสําหรับ

กิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงหรือ
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ขอกําหนดของทองถิน่ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่

กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตน้ัน เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

สั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน 15 วัน 

5) อํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช

ตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะตองสั่งพักใชใบอนุญาตอีก หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา

ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ หรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง

พระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอกําหนดของทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ

เง่ือนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาต และการไมปฏิบัติ หรือการปฏิบัติไมถูกตองน้ันกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ

สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชน  
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คําถามเชงิอภิปราย 

 

1. องคกรฝายปกครองเก่ียวของกับภารกิจการจัดบริการสาธารณะอยางไร 

2. รัฐวิสาหกิจประเภทองคการมหาชนที่กฎหมายกําหนด ไดแกรัฐวิสาหกิจประเภท

ใดบาง 

3. โรงงานยาสูบเปนองคกรประเภทใด 

4. บริการสาธารณะคืออะไร ใชเกณฑอะไร และการบริการสาธารณสุข แตกตางบริการ

สาธารณะอื่นอยางไร จงยกตัวอยาง 

5. บริการสาธารณะของรฐับางชนิดไดฟร ีบางชนิดผูรับบริการตองเสียเงิน เพราะเหตุผล

ใด จึงเปนเชนน้ัน จงยกตัวอยาง 

6. องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่จัดบริการ

สาธารณสุขอะไรบาง และองคการน้ีมีขอจํากัดในการบริการสาธารณสุขอยางไร 

7. รัฐมีวิธีการอยางไรใหภาคเอกชนเขามารวมจัดบริการสาธารณสุขไดบาง  

8. ทุกวันน้ี ภาคประชาสังคมสามารถเขามารวมจัดบริการสาธารณสุขไดหรือไม อยางไร 

9. คําวา “เจาหนาที่” ตามกฎหมายวาดวยการปฏบัิติราชการทางปกครองหมายถึงใคร มี

ใครบางที่ถือวาเปนเจาหนาที่ในงานสาธารณสุข 

10. ความเปนกลางของเจาหนาที่หมายความวาอยางไร และเก่ียวของกับการออกคําสั่ง

ทางปกครองอยางไร  
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บทที่  4 
 
นิติกรรมทางปกครอง 

 

 

1. แนวคิดและหลักเกณฑเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครอง 

ในบทน้ี ผูเขียนไดจัดลําดับการนําเสนอหัวขอยอย ไดแก แนวคิดเก่ียวกับนิติกรรม

ทางปกครอง หลักเกณฑการใชกฎหมายปกครอง และการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของ

ฝายปกครอง ดังตอไปน้ี 

 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครอง 

หลักการที่สําคัญในรัฐเสรปีระชาธปิไตยก็คือหลักการที่วาดวยการกระทําทางปกครอง

ที่ตองชอบดวยกฎหมาย โดยมีความมุงหมายรัฐเพ่ือประชาธิปไตยอยู 3 ประการ กลาวคือ 1) 

เพ่ือปองกันมิใหผูถืออํานาจรัฐใชอํานาจรัฐในการแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง

2) เพ่ือใหการใชอํานาจของรัฐรักษาซ่ึงประโยชนสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล และ 3) เพ่ือปองกันมิใหการใชอํานาจรัฐไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพของเอกชนจน

เกินขอบเขตแหงความจําเปน (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2550) 

นิติกรรมทางปกครองตองดาํเนินไปตามวัตถุประสงคที่เปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

การใชอํานาจรัฐตองเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ การกระทําของฝายปกครองก็ตองไมขัดตอ

วัตถุประสงคที่กฎหมายเฉพาะกําหนด ตองไมบกพรองเรื่องเจตนา เรื่องนิติกรรมทางปกครอง

เปนสวนหน่ึงของกฎหมายปกครอง (administrative law) ซ่ึงเปนกฎหมายหน่ึงในกฎหมาย
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มหาชน เปาหมายของกฎหมายมหาชนเพ่ือคุมครองสิทธิเสรภีาพและประโยชนของประชาชนที่

จะไมใหรัฐมาละเมิดไดกฎหมายปกครองเปนกฎหมายที่ใหอํานาจและหนาที่แกรัฐ หนวยงาน

ของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงไดแก การจัดสวัสดิการสังคม  ใหบริการสาธารณะ กําหนด

พฤติกรรมที่เหมาะสมแกประชาชน อนุมัติและอนุญาตใหผูประกอบวิชาชีพและผูประกอบการ 

มีอํานาจมอบหมายหนวยงานระดับรองลงไปและเอกชนโดยกฎหมายใหอํานาจ ตลอดจน

อํานาจในการลงโทษแกผูกระทําผิด เชน การเปรียบเทียบปรับ เปนตน (Hall DE 2009; 2-3) 

จึงเห็นไดวา การใชกฎหมายปกครองสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชน ซ่ึงหากผูมีอํานาจใช

อํานาจมากกวาอํานาจที่ตนมี จะทําใหเกิดผลเสียหายตอประชาชนได  

กฎหมายที่เก่ียวของในบทน้ีคือกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซ่ึงอธิบายถึง

เรื่องคําสั่งทางปกครอง ความสมบูรณของคําสั่งทางปกครอง การยกเลิก การเพิกถอน การ

กําหนดเง่ือนไขไดหรือไม ขณะเดียวกันก็บัญญัติถึงขั้นตอนของการออกคําสั่งทางปกครองวา

จะตองคํานึงถึงอะไรบาง หลักการรับฟง หลักการใหเหตผุล ผูออกคําสั่งตองไมมีสวนไดเสีย ไป

จนถึงกระบวนการอุทธรณภายในของฝายปกครองกอนนําคดีไปสูศาล นอกจากน้ันยังมีหลัก

คลายๆวิธีพิจารณาความแพง คือ การพิจารณาเรื่องใหม  

เจาหนาที่ภาครัฐจะตองมีความรูเขาใจหลักกฎหมายมหาชนทั้งพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 พ.ร.บ.

ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542 อยางนอย 4 ฉบับน้ี (กมลชัย รัตนสกาววงศ 2544) และจะตองมีความรูในกฎหมาย

เฉพาะที่บังคับใชดวย เชน ถาเปนนิติกรในกระทรวงสาธารณสุข ก็ตองทราบกฎหมายการ

สาธารณสุข กฎหมายอาหาร ยา เครื่องมือแพทย หรือถาเปนนิติกรในราชการปกครองสวน

ทองถิ่น เขาก็ตองรูพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขที่เขาบังคับใชรวมทั้งเทศบัญญัติตางๆ อันน้ีเปนตัวอยาง

กฎหมายเฉพาะแตกฎหมาย 4 ฉบับที่กลาวมาแลวขางตน  

เน่ืองจากเราไมสามารถหลีกเล่ียงความสัมพันธระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐ 

ตัวอยาง เชน เอกชนอาจจะมาขอตอใบอนุญาตดําเนินการบางอยาง คือ ถาใบอนุญาตจะ

หมดอายุ เขาก็จะตองมาขอตอใบอนุญาต เอกชนอาจจะไดรับการกระทําโดยละเมิดโดย
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เจาหนาที่ของรฐั เอกชนกลายเปนผูเสียหายเขาก็จะตองทราบวา พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เปนอยางไร แลวก็เขตอํานาจระหวางศาลยุติธรรมกับศาลปกครอง

อยูตรงไหน คดีที่เกิดขอพิพาทน้ันจะตองไปฟองที่ศาลใด เขาจะตองทราบกฎหมายวาดวยการ

จัดตั้งศาลปกครองและเขตอํานาจศาลปกครอง ไมเชนน้ันอาจจะฟองผิดศาล เขาจะตองทราบ

กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองวา สิ่งที่สวนราชการออกคําสั่งน้ันเปนคําสั่งทางปกครองหรอืไม เพราะถาคําสั่งน้ันเปน

คําสั่งทางปกครองอยูๆจะนําคําสั่งน้ันไปฟองยังศาลปกครองเลยไมได จะตองดําเนินการตาม

ขั้นตอนการอุทธรณภายในของฝายปกครองกอน จนถึงที่สุด ตองพยายามใหมีเยียวยาในฝาย

ปกครองกอนที่จะไปสูศาลปกครองกอน กรณีน้ันเขาจะตองทราบกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองเพ่ือที่จะทราบวาคําสั่งที่สั่งตอเขาสมบูรณหรือไม ประเด็นตรงใดที่ไมสมบูรณถึง

จะใชสิทธิอุทธรณได  

ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติใหการบังคับตามนิติ

กรรมทางปกครองมีหลัก 4 ประการดังน้ี 

1. มาตรการบังคับทางปกครองตองใชเทาที่จําเปน 

2. การใชมาตรการบังคับทางปกครองตองมีการเตือนกอนเสมอ  

3. มาตรการบังคับทางปกครองตองมีความชัดเจนแนนอน  

4. มาตรการบังคับทางปกครองอาจถูกโตแยงได  

 

1.2 หลักเกณฑการใชกฎหมายปกครอง 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติน้ีมีหลักประกันความเปนธรรมและ

ความเปนกลาง กลาวคือการปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามที่ กําหนดใน

พระราชบัญญัติน้ี เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธปีฏบัิติราชการทางปกครองเรื่องใดไว

โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม

ต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี ในทางปฏิบัติการออกคําสั่งทางปกครองจึง

ตองพิจารณากฎหมาย 2 ฉบับ คือ กฎหมายเฉพาะเก่ียวกับเรื่องน้ัน ตัวอยางในที่น้ีคือ 

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนกฎหมายกลาง และพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
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ทางปกครอง พ.ศ. 2535 หลักของกฎหมายกลางอาจขัดหรือแยงกับกฎหมายเฉพาะ 

พระราชบัญญัติน้ีกําหนดแนวทางแกไขไวตามมาตรา 3 ถากฎหมายเดิมประกันความเปน

ธรรมมากกวา/ไมนอยกวาใหใชกฎหมายเดิม ถากฎหมายเดิมไมมีหรือมีต่ํากวาใหใช 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2551) 

หลักเกณฑของคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. 

2539 มีลักษณะ ดังน้ี (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2551) 

1. เปนกฎหมายกลางที่นําไปใชกับกระบวนการออกคําสั่งทางปกครองที่ออกตาม

กฎหมายตางๆ เชน มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 วาดวยการให

อํานาจแกเจาพนักงานทองถิ่นที่จะใชดุลพินิจในการออกคําส่ังใหบุคคลใดแกไข เปล่ียนแปลง 

รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดซ่ึงตอเน่ืองกับอาคารทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจัดการอยาง

อื่นตามความจําเปน เพ่ือมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพหรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะภายใน

เวลาซ่ึงกําหนดใหตามสมควร  

2. เปนหลักเกณฑที่อาศัยความเปนธรรมในการออกคําสั่ง เพราะใหสิทธิแก

ประชาชนหรือเปดโอกาสใหประชาชนไดโตแยง เชน ประชาชนมีสิทธิคัดคานได หากการออก

คําสั่งน้ันไมชอบดวยกฎหมายและมีสิทธิรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสาร เปนตน อยางไร

ก็ตาม ขั้นตอนและระยะเวลาอทุธรณหรือโตแยงที่กําหนดในกฎหมายไมใหนํามาใชบังคับ เพ่ือ

ประโยชนในการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของผูวา

ราชการจังหวัดตามที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานไวดังตอไปน้ี  

  (1) การพิจารณาอุทธรณอาจดําเนินการโดยการแตงตั้ง “คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณระดับจังหวัด”  

  (2) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณระดับจังหวัดควรประกอบดวยผูวา

ราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ โดยมีอัยการจังหวัดและผูทรงคุณวุฒิซ่ึงผูวาราชการ

จังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการ และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

  (3) ในการพิจารณาอุทธรณจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไว

โดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดแก หลักเกณฑเก่ียวกับ
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ระยะเวลาการใชสิทธิอุทธรณและการทุเลาการบังคับ (มาตรา 66) และหลักเกณฑเก่ียวกับการ

พิจารณาอุทธรณ (มาตรา 67) และหลักเกณฑกลางที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดวย  

 

1.3   การควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครอง  

ตามหลักกฎหมายปกครอง การกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมายเสมอ ผู

ไดรับผลกระทบจากคําสั่งทางปกครองสามารถใชสิทธิอุทธรณคําสั่งทางปกครองได ตามหลัก

กฎหมายปกครองที่วาคําสั่ งทางปกครองสามารถอุทธรณไดเสมอ ดังจะเห็นไดจาก

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดวางหลักการสําคัญไวในมาตรา 

45 ประกอบ มาตรา 3 ใหสิทธิประชาชนสามารถอุทธรณคําส่ังทางปกครองไดแมกฎหมายใน

เรื่องน้ันๆ จะไมไดกําหนดเรื่องการอุทธรณไวก็ตาม หรือการขอใหพิจารณาใหม ตามมาตรา 

54 แหงพระราชบัญญัตวิิธีปฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เม่ือคูกรณีมีคําขอ เจาหนาที่

อาจเพิกถอนหรอืแกไขเพ่ิมเติมในคําสั่งทางปกครองแมวาจะพนกําหนดเวลาอทุธรณแลวก็ตาม 

นอกจากน้ี กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ยังกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติในการ

ควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครองไวหลายประการ เชน เรื่องความเปนกลางของเจาหนาที่  

การรับฟงความเหน็ขอโตแยงของคูกรณี  การใหเหตุผลไวในคําสั่งทางปกครอง หรือการจัดให

มีเหตุผลในการทําคําสั่งทางปกครอง เปนตน 

หลักสําคัญในการพิจารณาการบังคับใชกฎหมายน้ัน หากจําแนก คําวา “บังคับ 

แปลวา เอามาทําใหศักดิ์สิทธิ์ เอามาทําใหสมจริง เอามาทําใหเกิดความขลัง” น่ันคือ เม่ือ

กฎหมายมีผลใชบังคับแลว หากเจาหนาที่ภาครัฐยังไมไดนําเอากฎหมายน้ันมาใช ก็ยังไมถือ

วามีการบังคับใชแลว การบังคับใชน้ันจะสงผลทําใหกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้น เพราะหาก

ผูใดไมทําตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและถกูจับได (ปยะนุช เงินคลาย  และคณะ  2551) หรือ

นัยหน่ึง ถูกเจาหนาที่ภาครัฐที่มีหนาที่ตามกฎหมายนําเอากฎหมายมาใชก็จะสงผลใหผูทําผิด

น้ันตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวน้ี เปนการบังคับใชกฎหมาย อํานาจหนาที่ของเจา

พนักงานสาธารณสุขตามที่กฎหมายมอบอํานาจ  ภาพรวมแลวมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใช

กฎหมาย ดังน้ี 
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1. อํานาจในการอนุญาต ฝายนิติบัญญัติไดตราพระราชบัญญัติตาง ๆ กําหนดให

เจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจในการออกคําสั่งอนุญาต ไมอนุญาต เพิกถอนการอนุญาตแกเอกชน

ผูประกอบการ โดยทั่ว ๆ ไปซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ มีอํานาจตามกฎหมายที่จะออกคําสั่งดวย

ตนเองโดยที่เอกชนไมจําเปนที่จะตองรองขอแตการออกคําสั่งบางประเภท เจาหนาที่ของรัฐก็

ไมอาจมีอํานาจที่จะออกคําสั่งดวยตนเองได จะตองรอใหเอกชนมายื่นคํารองขอกอน เจาหนาที่

ของรัฐจึงจะมีอํานาจออกคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตได  

2. อํานาจดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐจะตองมีกฎหมายใหอํานาจหนาที่โดย

อํานาจน้ันมีลักษณะเด็ดขาดไมตองรับความยินยอมจากเอกชน เน่ืองจากกิจการที่เจาหนาที่

ของรัฐไดกระทําไปเปนการกระทําเพ่ือประโยชนสาธารณะ  

3. อํานาจในการใชมาตรการบังคับ กรณีของเจาหนาที่ของรัฐจะเขาไปแทรกแซงหรือ

จํากัดสิทธิเสรภีาพของเอกชนได จะตองมีกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดเจน และกฎหมายที่ให

อํานาจน้ันจะตองรวดเร็วตอการเปล่ียนแปลงของสังคม ทั้งน้ีเพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของรัฐ

เปนไปอยางรวดเร็ว ฝายนิติบัญญัติไดกําหนดมาตรการเพ่ือบังคับใชแกกรณีใด ๆ ที่เห็นวา

คุมครองเอกชน  จึงไดกําหนดมาตรการขึ้น โดยมากมักเก่ียวของกับการอนามัย หรือความ

เปนอยู เพ่ือความสงบสุขของประชาชน  

4. อํานาจพิเศษ การดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐเปนการกระทําที่มุงประสงคเพ่ือ

สนองตอสวนรวมและเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางตอเน่ืองและรวดเร็วทันตอเหตุการณ 

เพ่ือใหเกิดความสุขแกประชาชน ฝายนิติบัญญัติไดมอบอํานาจใหแกขาราชการซ่ึงเปน

เจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจพิเศษเหนือเอกชน ดังน้ี  

- การกระทําฝายเดียว เปนการกระทําที่ขาราชการซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐมี

เจตนาฝายเดียวไมมีการแลกเปล่ียนเจตนาหรือรับอนุญาตจากเอกชน เปนอํานาจหนาที่ของ

ขาราชการที่จะบังคับเอกชน หรือกําหนดใหเอกชนกระทําการเพ่ือดําเนินการบริการสาธารณะ

โดยไมคํานึงวาเอกชนผูเก่ียวของจะใหความยินยอมหรอืไม ดังน้ัน เจาหนาที่ของรัฐจึงมีอํานาจ

บางอยางที่เอกชนไมมีสิทธิที่จะกระทําได  

- บังคับใหเปนไปตามคําสั่ง เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองและรวดเร็ว กฎหมายจึงได

ใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการบังคับใหเปนไปตามคําสั่งโดยไมจําเปนตองขออนุญาตจากศาล
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กอน แตเอกชนจะกระทําการบังคับใหเอกชน กระทําการตามที่ตองการไมได เพราะไมมี

กฎหมายใหอํานาจไว เอกชนจะตองฟองรองตอศาลและเม่ือศาลพิพากษาใหชนะคดีแลว ศาลก็

จะออกคําบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษา  

- อํานาจในทางแกไขสัญญา การดําเนินการของรัฐในบางครั้งมีการมอบหมายให

เอกชนเปนผูดําเนินการบริการสาธารณะ ซ่ึงเรียกวา “สัญญาทางปกครอง” ถาหากหลังจากทํา

สัญญาแลวเกิดความจําเปนที่จะตองจัดทําเพ่ือประโยชนของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ ผูที่เปน

คูสัญญามีอํานาจที่จะทําการแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดในสัญญาใหเหมาะสมกับสถานะและ

ความจําเปนไดฝายเดียวโดยไมตองรับความยินยอมจากเอกชนผูเปนคูสัญญาแตถาการแกไข

สัญญาน้ันทําใหเอกชนไดรับความเสียหายขึ้น เจาหนาที่ของรัฐจะตองชดใชคาเสียหายใหแก

เอกชนผูเปนคูสัญญาน้ันดวย  

ตัวอยาง คําพิพากษา อ.26/2549 เม่ือเทศบาลในฐานะพนักงานเจาหนาที่ ตาม 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ เห็นวาการกําหนดจุดผอนผันบริเวณหนาบานผูรองเรียน

ไมมีความเหมาะสมอีกตอไป  เน่ืองจากผูฟองคดีตั้งรานกวยเตี๋ยวและตั้งเต็นทปดก้ันหนาราน 

จึงไดยกเลิกจุดผอนผันบริเวณพ้ืนที่ที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาต และมีคําสั่งใหผูฟองคดีรื้อเต็นท

และขนยายอุปกรณจําหนายสินคาออกไป จึงเปนการใชดุลพินิจในการออกคําสั่งที่ชอบดวย

กฎหมาย 

อยางไรก็ดี การดําเนินนิตกิรรมทางปกครองน้ัน เพ่ือใหผูรับคําสั่งไดดาํเนินแกไขกรณี

ที่ไดกระทําการกระทบสิทธิผูอื่น ถาผูรับคําสั่งไมดําเนินการแกไขตามคําสั่ง ผูน้ันอาจไดรับ

โทษทางปกครองได ซ่ึงเปนโทษที่กฎหมายกําหนดใหฝายปกครองลงแกผูกระทําการอันเปน

การฝาฝนกฎหมายทั้งหมดน้ีเพ่ือใหบริการสาธารณะสามารถดําเนินการตอไปได  

 

2. นิติกรรมทางปกครอง 

นิติกรรมทางปกครอง หมายถึง การใดที่องคกรของรัฐฝายปกครอง หรือองคกรอื่น

ของรัฐหรือองคกรเอกชนอาศัยอํานาจมหาชนทํานิติกรรมแทนหนวยงานของรัฐฝายบริหาร 

หนวยงานอื่นของรัฐ และในนามหนวยงานดังกลาวแตเพียงฝายเดียว เพ่ือแสดงเจตนาให

ปรากฏตอบุคคลคนหน่ึงหรือบุคคลคณะหน่ึงวา ที่ประสงคจะใหเกิดผลทางกฎหมายเปนการ
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สรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางหนวยงานของรัฐฝายบริหารหรือหนวยงานอื่นของรัฐกับบุคคลน้ัน

หรือบุคคลคณะน้ัน โดยที่บุคคลน้ันหรือคณะบุคคลน้ันไมจําตองใหความยินยอม ลําดับการ

นําเสนอในสวนน้ี ไดแก ลักษณะของนิติกรรมทางปกครอง ประเภทของนิติกรรมทางปกครอง  

รูปแบบของคําสั่งทางปกครองและเง่ือนไขความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครอง ดังน้ี 

 

2.1 ลักษณะของนิติกรรมทางปกครอง 

การใชอํานาจของผูบริหารและเจาหนาที่ในการบริหารและการบริการสาธารณะของ

รัฐ มีหลัก 3 ประการ คือจะตอง  

1) กระทําเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาประสงคของกฎหมาย 

2) กระทําดวยความเหมาะสมและตามสมควร และ  

3) จะตองไมเปนการสรางภาระใหแกประชาชนจนเกินควร  

อยางไรก็ตาม การใชอํานาจและหนาที่ตามหลักกฎหมายมหาชนของเจาหนาที่ 

กฎหมายมหาชนมีบทบัญญัติถึงกระบวนการควบคุมการใชอํานาจน้ันดวย การพิจารณาวา 

การกระทําตามอํานาจและหนาทีใ่ดจะเปนการสมควรหรือมีความเหมาะสมหรอืไมอยางไรน้ัน ก็

ตองพิจารณาจากองคประกอบขณะน้ันเปนสําคัญดวย เพราะหลักการและเหตุผลในการใช

ดุลพินิจในแตละชวงเวลามีความเหมาะสมและเปนการสมควรแตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

องคประกอบสิ่งแวดลอม และปจจัยตาง ๆ หลายอยาง 

นิติกรรมทางปกครองมีสองลักษณะ คือนิติกรรมฝายเดียวที่เรียกวา “กฎ” กับ 

“คําสั่งทางปกครอง” และนิติกรรมหลายฝายที่เรียกวา “สัญญาทางปกครอง” 

ลักษณะของนิติกรรมทางปกครอง  

1. เปนการกระทําขององคกรของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐฝายปกครองที่กระทําโดย

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเพ่ือแสดงเจตนาใหปรากฏตอบุคคล  

2. เจตนาที่แสดงออกมาน้ัน ตองมุงหมายที่จะใหเกิดผลทางกฎหมายอยางใดอยาง

หน่ึงขึ้น  

3. ผลทางกฎหมายที่มุงหมายใหเกิดขึ้น คือ การสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล 

2 ฝาย โดยฝายหน่ึงมีอํานาจ หรือสิทธิเรียกรองใหอีกฝายหน่ึงกระทํา หรืองดเวนการกระทํา
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อยางหน่ึงอยางใด ซ่ึงมีผลเปนการกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอ

สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของอีกฝายหน่ึง เชน การไดรับการแตงตั้งเปนสาธารณสุข

อําเภอ ถือวาเปนการกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ หรือ ถาสาธารณสุขอําเภอทําความผิดวินัย

รายแรง ผูวาราชการจังหวัดใหออก ผลทางกฎหมาย คือ ระงับสิ้นสุดสิทธิและหนาที่ตอกัน   

4. นิติสัมพันธดังกลาวเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาฝายเดียวขององคกรของรัฐหรือ

เจาหนาที่ของรฐัฝายปกครอง โดยที่อีกฝายหน่ึงไมจําเปนตองใหความยินยอม คําสั่งน้ันตองมี

ผลออกไปภายนอกฝายปกครองที่ไปกระทบประชาชน (บุคคลที่ 2 หรือ 3 ก็ไดที่ถูกกระทบ) 

สวนในเรื่องของคําสั่งทางปกครองในกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่ตองทําเปนหนังสือน้ัน 

กฎหมายไดกําหนดไวแทบทุกหมวด ไมวาจะเปนเรื่องที่สั่งใหระงับเหตุรําคาญ สั่งใหแกไข

สุขลักษณะของอาคาร หรือเรื่องการออกใบอนุญาตตางๆเปนตน 

 

2.2 ประเภทของนิติกรรมทางปกครอง  

กฎ เปนบทบัญญัติที่มีผลเปนการบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับ

แกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ เชนพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ และขอบังคับ  

คําสั่งทางปกครอง เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสราง

นิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลเพ่ือกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอ

สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว ที่มีผลบังคับแก

กรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ ตัวอยาง เชน การไมอนุญาต การไมตอใบอนุญาต การพัก

ใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตทั้งหลาย การไมอนุมัติ การเพิกถอนการอนุมัติ การไมรับวินิจฉัย

อุทธรณ การไมรับรอง หรือการเพิกถอนการรับรอง การลงโทษทางวินัยขาราชการ การไม

เล่ือนระดับขาราชการ การไมเล่ือนขั้นเงินเดอืนขาราชการ การใหออกจากราชการเพราะหยอน

ความสามารถ หรือมีมลทินมัวหมอง การบรรจุแตงตั้งขาราชการ การไมบรรจุเปนขาราชการ 

คําสั่งทางปกครองใหบุคคลกระทําการอยางหน่ึงอยางใด หรือหามไมใหบุคคลกระทําการอยาง

หน่ึงอยางใด เชน เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคารออกคําสัง่ใหรือ้ถอนอาคารที่

กอสรางหรือดัดแปลงโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนคําสั่งบังคับใหบุคคลกระทําการ หรือออก
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คําสั่งหามไมใหผูใดใชหรือเขาไปในสวนใดๆ ของอาคารหลังใดหลังหน่ึง หรือเปนการสั่งหาม

ไมใหบุคคลกระทําการ  

คําสั่งทางปกครองเปนผลผลิตของกระบวนวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองซ่ึงเปน

มาตรการอนัเกิดจากการใชอํานาจรฐัที่ตองกระทําโดยเจาหนาที่โดยมุงตอผลในทางกฎหมายที่

เปนผลเฉพาะกรณีและตองมีผลบังคับโดยตรงออกไปภายนอกฝายปกครองกระบวนการ

พิจารณาคําสั่งทางปกครอง เจาหนาที่ที่มีอํานาจทําคําสั่ง แลวคําสั่งมีผลทางกฎหมายออกไป

ภายนอกองคกร ในการดําเนินกระบวนการน้ันยอมทําใหเกิดนิติสัมพันธระหวางองคกร

เจาหนาที่กับผูมารับบรกิาร (กระบวนการพิจารณาทางปกครองอาจริเริ่มโดยเจาหนาที่เองหรือ

เริ่มโดยคําขอยื่นเรื่อง)  

ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะไดบัญญัติใหมีขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการอุทธรณไว 

บุคคลผูรับคําสั่งทางปกครองก็จะตองปฏิบัติตามที่กฎหมายเฉพาะน้ันกําหนดไว  หากไมมี

กฎหมายเฉพาะ จึงจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซ่ึงเปน

กฎหมายกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ กระบวนการพิจารณาคําสั่งทางปกครอง 

ที่มา ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ (2550) 

การอุทธรณคําสั่งไมมีผลเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตเจาหนาที่ผูทํา

คําสั่งจะพิจารณาทุเลาการบังคับให 
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คําสั่งทางปกครองที่ลวงเลยระยะเวลาอุทธรณ ยอมมีผลบังคับผูกพันใหผูรับคําสั่งตอง

ปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน จะมาอุทธรณตอเจาหนาที่ฝายปกครองหรือจะนําคดีไปฟองศาลปกครอง

ทันทีไมได 

ตัวอยาง คําสั่งที่  223/2554 คดีน้ีผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง

ทันตแพทยชํานาญการ (ทันตแพทย 6 เดิม) สังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี 

ไมไดรับความเปนธรรมจากการที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 2870/2551 ลง

วันที่ 25 กันยายน 2551 เรื่อง ยายขาราชการ ยายผูฟองคดีจากตําแหนงทันตแพทย 6 

ตําแหนงเลขที่ 75892 กลุมงานสนับสนุนวิชาการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ไปดํารงตําแหนงทันตแพทย 6 ตําแหนงเลขที่ 76826 กลุมงานบริการทางการแพทย 

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี โดยไมแจงคําสั่งและ

เหตุผลในการออกคําสั่งใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวา คําสั่งดังกลาวของผูถูกฟองคดีไม

ชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน

คําสั่งเรื่อง ยายขาราชการ 

อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ก็ไดเปดชองทางให

คูกรณีขอใหพิจารณาเรื่องทางปกครองใหมได (มาตรา 54)ซ่ึงผูเขียนจะไดนําเสนอตอไปใน

หัวขอหลัง 

 

2.3 รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง 

รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติไววา “คําสั่งทางปกครองอาจทําเปนหนังสือหรือวาจาหรือโดย

การสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได แตตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะ

เขาใจได” ซ่ึงตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขก็มีรูปแบบในการออกคําสั่งทั้งสองชนิด เชน  

- รูปแบบของการออกคําสั่งดวยวาจาตามมาตรา 46 วรรคสอง “ในกรณีที่เจา

พนักงานสาธารณสขุเห็นวา อาจมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูทีเ่หมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวม ซ่ึง

สมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งให
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ผูกระทําการไมถูกตองหรอืฝาฝนดังกลาว ใหแกไขหรือระงับเหตุน้ัน หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือ

แกไขหรือระงับเหตุน้ันไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ...” ซ่ึงจะเห็นวา 

หากเปนกรณีเรงดวนหากปลอยใหเน่ินชาจะมีอันตรายอยางรายแรง จึงควรมีการแกไข 

ปรับปรุงในขณะน้ัน แตหลังจากที่เจาพนักงานสาธารณสุขออกคําสั่งไปแลว ก็ตองแจงใหเจา

พนักงานทองถิ่นทราบ ซ่ึงก็ตองทําคําสั่งเปนหนังสือภายหลังตามมาตรา 35 ในกรณีที่คําสั่ง

ทางปกครองเปนคําสั่งดวยวาจา ถาผูรับคําสั่งน้ันรองขอและการรองขอไดกระทําโดยมีเหตุอัน

สมควรภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาวเจาหนาที่ผูออกคําสั่งตองยืนยันคําสั่งน้ันเปน

หนังสือ (มาตรา 35) 

- รูปแบบของการออกคําสั่งดวยหนังสือ ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนดองคประกอบของคําสั่งทางปกครองที่ทําเปน

หนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลน้ัน

อยางนอยตองประกอบดวย 

(1)  ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 

(2)  ขอกฎหมายที่อางอิง 

(3)  ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 

ตัวอยางกรณีที่มีการรองเรียนจากประชาชนเรื่องเหตุรําคาญ หรือกรณีเจาพนักงาน

ทองถิ่นไปพบเห็นการกระทําน้ันขึ้นเอง ก็อาจจะเขียนคําสั่งทางปกครองเพ่ือระงับเหตุรําคาญ 

โดยเจาหนาที่น้ันตองเขียนวัน เวลา สถานที่ที่ตรวจ สาเหตุที่เกิดเหตุรําคาญ และในตัวคําสั่ง

เองก็จะตองมีขอกฎหมายที่อางอิง เชน ตามมาตรา 28 ของ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 ที่ใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นในการสั่งแกไข ปรับปรุง หรือระงับเหตุรําคาญที่

เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนก็ใหระบุไวดวย  

ขั้นตอนการออกคําสั่งทางปกครองตองใหโอกาสแกผูรบัคําสั่งทางปกครองในการยื่น

คํารองขออนุญาต หรือแจงเตือนผูฟองคดีใหรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ หรือมีโอกาส

โตแยงแสดงพยานหลักฐาน จึงจะถือเปนการออกคําสั่งที่ถูกตองและชอบดวยกฎหมายเพ่ือให

โอกาสแกผูรับคําสั่ง หรือผูยื่นคําขออนุญาต ผูออกคําสั่งทางปกครองตองแจงใหทราบ หรือ

สามารถแกไขเปล่ียนแปลงได หรือออกใบอนุญาตใหใชได 
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อยางไรก็ตาม คําสั่งทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะที่ผูน้ันไดรับแจง

เปนตนไป คําสั่งทางปกครองมีผลขณะที่ยังไมมีการเพิกถอน หรืออาจจะสิ้นผลลงไปไดโดย

เง่ือนเวลาหรือโดยเหตุอื่น (มาตรา 42) และคําสั่งทางปกครองที่มีขอผิดพลาดเล็กนอยหรือผิด

หลงเล็กนอยน้ันเจาหนาที่อาจแกไขเพ่ิมเติมได (มาตรา 43)  

 

2.4 เงื่อนไขความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครอง  

เง่ือนไขความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครอง ไดแก 

1. อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ที่ทํานิติกรรมตองเปนอํานาจที่กฎหมายใหมา  

2. แบบและขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญของการทํานิติกรรมทางปกครอง เพราะถา

ไมใชสาระสําคัญก็จะไมกระทบตอความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครอง  

3. นิติกรรมทางปกครองตองมีวัตถุประสงคที่เปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ การใช

อํานาจรัฐตองเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ การกระทําของฝายปกครองก็ตองไมขัดตอ

วัตถุประสงคที่กฎหมายเฉพาะกําหนด หากขัดตอวัตถุประสงคแลว ถือวาเปนการกระทําที่ไม

ชอบดวยกฎหมาย  

4. ผูทําคําสั่งทางปกครองตองไมบกพรองเรื่องเจตนา คําสั่งทางปกครองจะตองไม

เกิดจากการถูกฉอฉล ไมสําคัญผิดหรือไมถูกขมขู เชน ผูขอสัมปทานรวมกับเจาหนาที่ระดับ

ลางบิดเบือนขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพพ้ืนที่จนผูบังคับบัญชาหลงเช่ือแลวสั่งการไป ก็ถือเปน

คําสั่งที่ไมชอบ  

5. เง่ือนไขอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด เชน พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 

มาตรา 21 วรรค 2 วาการสั่งพักใบอนุญาตสั่งไดครั้งละ 30 วัน เพราะฉะน้ันจะสั่งพักใบอนุญาต

ในระยะเวลาที่เกินกวาที่กฎหมายกําหนดไมได  

ระบบกฎหมายที่ตามประเพณีทางกฎหมายของตะวันตกยังผลในความยุติธรรมที่

ทุกคนปรารถนา ความยุติธรรมน้ีหมายถึงวิธกีารที่ปฏบัิติอยางเปนทางการหรือกระบวนการซ่ึง

บรรลุความยุติธรรมโดยสมํ่าเสมอโดยใชหลักเกณฑและวิธีการที่สรางจากสถาบันของระบบ

กฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความยุติธรรมและวิธีพิจารณาความประกอบดวยหลักการดังน้ี  

1) กฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการตัดสินใจที่ยุติธรรม  
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2) กฎที่ยุติธรรมและขั้นตอนตองวางไวลวงหนาและประกาศลวงหนา (Pre-fixed 

and pre-announced) 

3) กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติตองใชอยางโปรงใส  

4) กฎและกระบวนวิธีปฏิบัติตองใชอยางสมํ่าเสมอ  

เง่ือนไขขางตน ถือไดวามีความยตุิธรรมในกระบวนการที่เปนทางการ ทั้งน้ี แนวคิด

ของความยุติธรรมน้ีใหความสําคัญในกระบวนการและขั้นตอนมากกวาผลลัพธที่ได Selznick 

(1969) ช้ีวา "ความถูกตองตามกฎหมายตองทําเปนหลัก มีวิธีการกําหนดนโยบายและ

กฎระเบียบที่จะทําและนําไปใชมากกวาการเนนเน้ือหา"  เปรียบเทียบไดกับกระบวนการที่

ยุติธรรม โปรงใส และสมํ่าเสมอ ความยุติธรรมที่ไดรับและถูกตองตามกฎหมายจึงจะสามารถ

บรรลุได (Shen Yuanyuan 2000) 

อยางไรก็ตาม หากจะพิจารณาถึงนิติกรรมทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายน้ัน  

มีเกณฑที่สําคัญอยู 4 ประการสําคัญดังน้ี 

1) เจาหนาที่กระทําการโดยปราศจากอาํนาจ หรือไมไดรับมอบหมายอํานาจและ

หนาที่ในการอนุมัติอนุญาต  

2) นิติกรรมทางปกครองที่ทําโดยการใชอํานาจที่มีอยูตามกฎหมาย แตเปนการ

ใชอํานาจผิดวัตถุประสงคที่กฎหมายกําหนดไว หรือใชอํานาจบิดเบือนไป โดยเจาหนาที่มี

เจตนา หรือจงใจที่จะทําใหลาชา หรือถวงเวลาในการอนุมัติหรือการอนุญาต เปนตน 

3) นิติกรรมทางปกครองที่ไมไดทําตามรูปแบบหรือขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญ 

4) นิติกรรมทางปกครองน้ันขัดตอกฎหมาย เชน กฎหมายใหอํานาจ และหนาที่

ในการสั่งปดโรงงานที่ปลอยนํ้าเสียลงลํานํ้าลําคลองไดเพียง 1 เดือน แตเจาหนาที่ของรัฐกลับ

สั่งปดโรงงานดังกลาวถึง 3 เดือน ดังน้ี ถือวาเจาหนาที่ของรัฐน้ัน กระทํานิติกรรมทางการ

ปกครองที่ขัดตอกฎหมายซ่ึงนิติกรรมทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายน้ี ยอมจะกอใหเกิด

ผลกระทบตอประชาชน ไมวาจะเปนสิทธ ิหนาที่ ความสงบสุข หรือผลประโยชนของประชาชน

อันกอใหเกิดขอพิพาทที่เรียกวา "กรณีพิพาททางปกครอง"  

กรณีพิพาททางปกครอง เปนขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากความขัดแยงระหวางรัฐ 

หนวยงานของรฐัหรอืเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชนซ่ึงฝายที่ทําการปกครองมีอํานาจเหนือกวา
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ฝายที่ถูกปกครองไดใชอํานาจที่มากกวาในการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเกณฑตาง ๆ 

มากเกินขอบเขต หรืออาจจะไมเกินขอบเขต แตเปนการใชอํานาจและหนาที่เกินแกความพอดี

หรือเกินความเหมาะสม  

 

3. ประเด็นที่ตองพิจารณาของนิติกรรมทางปกครอง 

ประเด็นที่ตองพิจารณาของนิติกรรมทางปกครองในที่น้ีมีประเด็นของคูกรณี

ขอพิจารณาหลักความเปนกลางหรือไมของเจาหนาที่ และประเด็นการมุงหมายเพ่ือคุมครอง

สิทธิของบุคคลดังตอไปน้ี 

 

3.1 คูกรณี 

“คูกรณี” หมายถึง “ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับ

ของคําสั่งทางปกครอง และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิ

ของผูน้ันจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง” (บทนิยามมาตรา 5) ไมวาจะ

เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทั้งน้ี เปนคูกรณีในกระบวนพิจารณาทางปกครองไดตาม

ขอบเขตของสิทธิที่ถูกกระทบหรืออาจถูกกระทบโดยไมอาจเล่ียงได (มาตรา 21) 

เม่ือผานเง่ือนไขของการเปนคูกรณีในกระบวนพิจารณาทางปกครองแลว กฎหมาย

กําหนดใหคูกรณีมี “สิทธิ” บางประการเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาเรื่องทางปกครอง สิทธิ

ดังกลาวท่ีสําคัญ เชน สิทธิการไดรับแจงหรือแนะนําจากเจาหนาที่ สิทธิไดรับแจงหรือ

ผลกระทบจากการออกคําสั่ง สิทธิที่จะมีที่ปรึกษาหรือผูทําการแทน สิทธิที่จะไดรับการ

พิจารณาจากเจาหนาที่ที่มีความเปนกลาง สิทธิในการขอตรวจดูเอกสารหลักฐาน สิทธิในการ

โตแยงพยานหลักฐาน (กฎหมายกําหนดขอยกเวนบางประการที่จะไมแจงผลที่อาจจะกระทบ

ตอบุคคลตามมาตรา 30 วรรคสอง รวมถึงกรณีการพิจารณาทางปกครองที่กําหนดไวใน

กฎกระทรวงดวย เชน การพิจารณาบรรจุแตงตั้งหรือเล่ือนขั้นเงินเดือน เปนตน) สิทธิในการ

ไดรับการพิจารณาที่รวดเร็ว สิทธิที่จะไดรับทราบเหตุผลของคําสั่งทางปกครอง สิทธิในการ

อุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครอง เปนตน 
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3.2 การมุงหมายเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลและประโยชนสาธารณะ 

เพ่ือใหคูกรณีไดรับทราบขอมูลอันเปนประโยชนตอตนเองในการเขาสูกระบวนการ

พิจารณาทางปกครอง ซ่ึงเจาหนาที่จะตองแจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครองใหคูกรณีทราบตามความจําเปนแกกรณี (มาตรา 27) ไดแก การแจงใหคูกรณีรับทราบ

วาคูกรณีมีสิทธิที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงและแสดง

พยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) หรือแจงสิทธิใหคูกรณีทราบวาเม่ือตองมาปรากฏตัวตอ

หนาเจาหนาที่คูกรณีมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทาง

ปกครองได (มาตรา 23) เปนตน 

ตัวอยางคดเีพ่ือคุมครองสิทธิของบุคคลและประโยชนสาธารณะผูมีสิทธิฟองคดีตอ

ศาลปกครอง ตามมาตรา 42 แหง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542 และการฟองเพ่ือคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติ

และตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเปน

ชุมชนทองถิ่น จึงเปนการฟองคดีเพ่ือประโยชนแกสวนรวม ศาลปกครองยอมมีอํานาจที่จะรับ

คดีน้ีไวพิจารณาไดตามมาตรา 52 วรรคสอง แหงพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 แมจะเปนการยื่นฟองคดีเม่ือพนกําหนดเวลา การฟองคดีตามมาตรา 49 

แหงพ.ร.บ.เดียวกันแลวก็ตาม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 96/2555) 

คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักเก่ียวกับผูมีสทิธฟิองคดี กรณีที่แมความเดือดรอน

หรือเสียหายจะยังไมเกิดขึน้จากการประกอบกิจการ แตหากผูอาศัยหรอืประชาชนในชุมชนเห็น

วาจะมีการกระทําใดๆ ที่จะสงผลกระทบตอการรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม ตอการดํารงชีพอยูอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอ

สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนแลว กรณียอมถือเปนผูไดรับความ

เดือดรอนหรือเสียหายอันเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได และกรณีน้ีถือวาเปนการฟอง

เพ่ือประโยชนแกสวนรวม 

1) สิทธิขอตรวจดูเอกสารของคูกรณี  

คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพ่ือการโตแยงหรือช้ีแจงหรือปองกัน

สิทธิของตนได แตถายังไมไดทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องน้ัน คูกรณีไมมีสิทธิขอตรวจดู
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เอกสารอันเปนตนรางคําวินิจฉัย (มาตรา 31) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) เพราะใน

การพิจารณาทางปกครองของเจาหนาที่จะตองใหโอกาสแกคูกรณีผูมีสวนไดเสียไดโตแยงหรือ

ช้ีแจงขอเท็จจริง เพ่ือสนับสนุนหรือหักลางขออางหรือขอเถียงพรอมทั้งแสดงพยานหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาทาํคําสั่งทางปกครองอันเปนการปองกันสิทธขิองคูกรณี หากคูกรณีไมได

รับทราบขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่จะใชเปนพ้ืนฐานในการพิจารณาทางปกครองของ

เจาหนาที่แลว คูกรณีอาจไมทราบสิทธิของตนและวิธีปองกันสิทธิของตนอยางไร  ซ่ึงมาตรา 

31แหงพระราชบัญญัติวิธปีฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดใหสิทธิแกคูกรณีในการขอ

ตรวจดูเอกสารที่จําเปนเพ่ือการโตแยงหรือช้ีแจงหรือปองกันสิทธิของตนได และหากคูกรณีที่

ประสงคจะขอเขาตรวจดเูอกสารใดเพ่ือประกอบการโตแยงหรอืช้ีแจงหรอืปองกันสิทธขิองตนใน

กระบวนพิจารณาทางปกครองอาจทําคําขอดวยวาจาหรือทําเปนหนังสือโดยนํามายื่นดวย

ตนเองตอเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูน้ันสังกัด  

เจาหนาที่อาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ในคําสั่งทางปกครองเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ของกฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินิจเปนอยางอื่น รวมถึงเง่ือนไขตาม

ความเหมาะสมแกกรณีดวย ไดแก  1) การกําหนดใหสิทธิหรือภาระหนาที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล 

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   2) การกําหนดใหการเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหนาที่ตอง

ขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอน  3) ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งทางปกครอง และ  

4) การกําหนดใหผูไดรับประโยชนตองกระทําหรืองดเวนกระทําหรือตองมีภาระหนาที่หรือ

ยอมรับภาระหนาที่ หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดขอความในการจัดใหมี

การเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมขอกําหนดดังกลาว (มาตรา 39)  

กรณีเปนเรื่องที่สามารถอุทธรณได เจาหนาที่ที่เปนผูทําคําสั่งจะตองแจงใหผูรับ

คําสั่งทราบดวย ซ่ึงก็ตองไปพิจารณาตามกฎหมายเฉพาะน้ันๆ 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 ซ่ึงถาในตัวคําสั่งไมไดแจงใหผูรับ

คําสั่งทราบ ก็ใหขยายเปน 1 ปนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งทางปกครอง (กรมอนามัย 2006) 



130/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือ

โตแยงการยื่นคําอุทธรณหรอืคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงน้ันไว

ดวยและในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติ ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงเริ่ม

นับใหมตั้งแตวันที่ไดรบัแจงหลักเกณฑ แตถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลาน้ีสั้นกวา 1 ป ให

ขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง (มาตรา 40) 

คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑถือวาไมเปน

เหตุใหคําสั่งทางปกครองน้ันไมสมบูรณ (มาตรา 41) ไดแก  

(1) การออกคําสั่งทางปกครองโดยยังไมมีผูยื่นคําขอในกรณีที่เจาหนาที่จะ

ดําเนินการเองไมไดนอกจากจะมีผูยื่นคําขอ ถาตอมาในภายหลังไดมีการยื่นคําขอแลว  

(2) คําสั่งทางปกครองที่ตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง ถาไดมีการจัด

ใหมีเหตุผลดังกลาวในภายหลัง  

(3) การรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทาํไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการ

รับฟงใหสมบูรณในภายหลัง  

(4) คําสั่งทางปกครองที่ตองใหเจาหนาที่อื่นใหความเห็นชอบกอน ถาเจาหนาที่น้ัน

ไดใหความเห็นชอบในภายหลัง 

กรณีตาม (2) (3) และ (4) จะตองดําเนินการกอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา

อุทธรณ หรือ ตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการน้ัน หรือถาเปนกรณีที่ไมตองมีการอุทธรณก็ตอง

กอนมีการนําคําสั่งทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตอง

ของคําสั่งทางปกครองน้ัน  

ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขไดบัญญัติใหอํานาจกับเจาพนักงานทองถิ่น 

เปนผูมีอํานาจในการออกคําสั่งและสามารถมอบอํานาจ การมอบตองทําตามแบบที่กฎหมาย

เฉพาะกําหนดไว เท าน้ัน เชน กรุงเทพมหานครมีกฎหมายใหอํานาจผู วาราชการ

กรุงเทพมหานครมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือในเรื่องตางๆ แมกระทั่งปจจุบัน ผูวาราชการ

จังหวัดกรุงเทพมหานครก็มอบอํานาจในเรื่องกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขใหกับ

ผูอํานวยการเขตทุกสํานักงานเขต เปนผูใชอํานาจในการออกคําสั่งตามกฎหมายน้ี สวน
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กฎหมายเทศบาลบัญญัติไววา ใหนายกเทศมนตรีเปนผูมอบอํานาจใหกับเทศมนตรี โดยทํา

เปนหนังสือ เปนตน  

อยางไรก็ตาม การออกคําสั่งทางปกครองมีขอพิจารณาเก่ียวกับ "หลักความเปน

กลาง" ของเจาหนาที่ในการแสวงหาขอเท็จจริง  ใชหลักการไตสวน โดยไมจําเปนตองผูกพัน

กับพยานหลักฐาน หรือเอกสารทีคู่กรณีกลาวอาง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติวิธปีฏบัิติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 29 ไดบัญญัติไววา "เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตน

เห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง" ในการน้ีใหรวมถึงการตางๆ ดังน้ี 

1. ดําเนินการแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เก่ียวของ  

2. รับฟงพยานหลักฐาน คําช้ีแจง หรือความเห็นชอบของคูกรณี หรือของพยาน

บุคคล หรือพยานผูเช่ียวชาญ ที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาที่เห็นวา เปนการกลาวอางที่

ไมจําเปน ฟุมเฟอย หรือเพ่ือประวิงเวลา  

3. ขอขอเท็จจรงิ หรือความเหน็จากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเช่ียวชาญ  

4. ขอใหผูครอบครองเอกสาร สงเอกสารที่เก่ียวของ  

5. ออกไปตรวจสถานที่  

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539น้ีมุงหมายคุมครองเรื่อง

ความเปนกลางในการทําคําสั่งทางปกครอง   

2) การทบทวนคําสั่งทางปกครอง  

ผูอุทธรณตองเปนคูกรณีเทาน้ัน ซ่ึงตามนัยแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดใหคําจํากัดความของคําวา "คูกรณี" ไววา "ผูยื่นคําขอ หรือผู

คัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับ หรือจะอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูซ่ึงไดเขามาใน

กระบวนการพิจารณาทางปกครอง เน่ืองจากสิทธิของผูน้ันจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของ

คําสั่งทางปกครอง" ซ่ึงตัวอยางกรณี พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เชน เรื่องการ

ขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการตางๆ น้ัน ก็จะมีผูยื่นขออนุญาตประกอบกิจการตางๆ น้ัน 

ก็จะมีผูยื่นคําขออนุญาต คือ ผูยื่นคําขอน่ันเอง หรือผูคัดคานคําขอก็คือผูที่ไมประสงคจะใหมี

การประกอบกิจการไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม เชน การที่ผูประกอบการจะเปดรานคาราโอเกะ 

ซ่ึงตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ไดกําหนดไววา ผูประกอบการจะตองขออนุญาตตอ
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เจาพนักงานทองถิ่นเสยีกอนจึงจะดําเนินกิจการได ปรากฏวามีผูมาคัดคานไมใหเปดรานคารา

โอเกะ เพราะจะเปนการรบกวน ผูอยูอาศัยใกลเคียง เน่ืองจากตรงสถานที่น้ันมีประชาชนอาศัย

อยูอยางหนาแนน หรือกรณีอื่นๆ  

การอุทธรณไมเปนทางการทุเลาบังคับตามคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 44 วรรค

สอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดบัญญัติไววา "การ

อุทธรณไมเปนสาเหตุใหทุเลาการบังคับ ตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการ

บังคับ..." ซ่ึงก็สอดคลองกับ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่บัญญัติไวในมาตรา 66 วรรค

สอง ตัวอยางการอุทธรณ คําพิพากษา อ.6/2549 เม่ือเทศบาลมิไดยื่นคําแกอุทธรณปฏิเสธ

ขออางของผูฟองคดีเก่ียวกับกรณีนํ้าเสียของอาคาร  กรณีเสียงดังจากเครื่องคาราโอเกะ และ

ลมรอนจากเครื่องปรับอากาศ ยอมถือวา เทศบาลมิไดแกไขความเดือดรอนเสียหายใหแกผู

ฟองคดี จึงไดถือวานายกเทศมนตรีละเลยตอหนาที่ในการระงับเหตรุําคาญตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

 

4. การบังคับตามคําสั่งทางปกครอง  

ในหัวขอน้ี ผูเขียนไดนําเสนอหัวขอยอย ไดแก การมีผลของคําสั่งทางปกครองการ

อุทธรณคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง และการบังคับทางปกครอง

ดังตอไปน้ี 

4.1 การมีผลของคําสั่งทางปกครอง 

คําสั่งทางปกครองมีผลเม่ือได “แจง” ใหผูรับคําสั่งทางปกครองทราบ และยังคงมีผล

อยูตลอดจนกวาจะมีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองน้ัน หรือคําสั่งทางปกครองน้ันสิ้นผลไป

เน่ืองจากมีเง่ือนเวลากําหนดไวหรือมีเหตุผลอื่น นอกจากน้ี คําส่ังทางปกครองยังอาจถูก

เปล่ียนแปลงแกไขได (ทั้งการแกไขเล็กนอยหรอืการแกไขตามกระบวนการขอใหพิจารณาใหม) 

 

4.2 การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

หลักการสําคัญของการอุทธรณคําสั่งทางปกครองคือ เปนการทบทวนการตัดสินใจ

ของผูมีอํานาจทําคําสั่งทางปกครองอีกช้ันหน่ึง ซ่ึงเปนกระบวนการเยียวยาของฝายปกครอง
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เอง ระบบอุทธรณเปนผลมาจากการจัดองคกรทางปกครองสวนใหญจะเปนไปโดยการมีสาย

การบังคับบัญชาและมีหัวหนาองคกรเปนผูรับผิดชอบดูแลทั่วไปทั้งองคกร องคกรเจาหนาที่มี

ความผูกพันจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย หากเรื่องใดผิดกฎหมายไมวาจะเปนตัว

เจาหนาที่ผูทําคําสั่งน้ันเองหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่น้ัน มีความจําเปนที่จะตอง

เปล่ียนแปลงแกไขใหถูกตองตามกฎหมายหรือใหเกิดผลดีตอภารกิจขององคกรน้ัน 

คําสั่งทางปกครองขององคกรเจาหนาที่ดังตอไปน้ี ไมใชระบบอุทธรณ ไดแก 

 (1) “รัฐมนตรี” (เน่ืองจากตําแหนงรัฐมนตรี ในระบบกฎหมายถือวาเปนตําแหนงที่

สูงสุดในฝายปกครองแลว ไมมีผูบังคับบัญชาที่สูงกวาน้ัน การอุทธรณจึงเกิดขึ้นไมได) หรือ 

 (2) “คณะกรรมการ” ซ่ึงคณะกรรมการน้ันเปนองคกรทีใ่ชอํานาจที่มีอยูเฉพาะไดอยูใน

ระบบสายการบังคับบัญชา การที่คณะกรรมการใดมีคําสั่งทางปกครองจึงเปนที่สุดในตัว ไมมี

การอุทธรณตอองคกรใดอีก (เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนการอุทธรณไวเปนการ

เฉพาะ) 

กระบวนการการอุทธรณคําสั่งทางปกครองในระบบกฎหมายไทยน้ันมีอยูในกฎหมาย

เฉพาะตางๆ แตในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองน้ีก็ไดกําหนดใหมีระบบอุทธรณ

บังคับไวเปนการทั่วไป เพ่ือเปดโอกาสใหฝายปกครองแกไขปญหาของตนเอง และเปนเง่ือนไข

อยางหน่ึงในการนําคดีเพิกถอนคําสั่งไปฟองตอศาลปกครองดวย ในระบบการอุทธรณของ

กฎหมายไทยในระบบ “อุทธรณบังคับ” ซ่ึงก็คือกําหนดใหคูกรณีใชระบบอุทธรณน้ีกอนขั้นตอน

หน่ึงกอนที่จะนําคดีไปสูการพิจารณาของศาล หาไมแลวศาลปกครองจะรบัคดไีวพิจารณาไมได 

หลักการของการอุทธรณ คือ หากคําสั่งทางปกครองไมไดออกโดยรัฐมนตรีและไมมี

กฎหมายกําหนดขั้นตอนไวเปนอยางอื่น ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งน้ันได (มาตรา 44) โดยใหยื่น

อุทธรณตอ “เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง” น้ันเอง โดยใหยื่นภายใน 15 วัน โดยทําเปน

หนังสือและมีเน้ือหาขอเท็จจริงที่จําเปน 

ในกระบวนการ “พิจารณาอุทธรณ” น้ัน เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองจะตองเปนผู

พิจารณาอุทธรณในช้ันแรก (มาตรา 45) ซ่ึงเจาหนาที่น้ันอาจเปล่ียนแปลงคําสั่งไดตามอํานาจ

หนาที่ของตน สามารถพิจารณาทบทวนไดทั้งในปญหาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย หรือในแง

ความเหมาะสมก็ได โดยอาจพิจารณาไปในทางเพ่ิมภาระหรือเพ่ิมเง่ือนไขก็ได (มาตรา 46) 
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นอกจากน้ี ในการออกกฎกระทรวงไดกําหนด “ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ” เน่ืองจากโดยปกติ

ผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณสมควรเปนเจาหนาที่ในระดับสูงตามสายการบังคับบัญชา 

เพราะตองควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูตองบังคับบัญชาอยูแลว แตโดยเจาหนาที่ใน

หลายหนวยงานมีสายการบังคับบัญชาหลายช้ัน จึงจําเปนจะตองเลือกผูมีอํานาจในการ

พิจารณาอุทธรณทีเ่หมาะสม ทั้งในเรื่องความเก่ียวของกับภารกิจและความสําคัญของคําสั่งทาง

ปกครองน้ัน 

การยื่นอุทธรณในระบบกฎหมายไทยไมมีผลเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทาง

ปกครอง เวนแตจะมีคําสั่งทุเลาการบังคับโดยเจาหนาที่ผูทําคําสั่งน้ันเองหรือโดยคําสั่งทุเลา

การบังคับของศาลปกครอง หรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราว 

 

วิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราว 

หลักเกณฑในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอน

มีคําพิพากษา มีการพิจารณาสองประการ (คดีหมายเลขแดงที่ 445/2551 ของศาลปกครอง

ช้ันตน) คือ  

ประการที่หน่ึง คําฟองตองมีมูลและมีเหตุผลเพียงพอที่จะนํามาตรการหรือวิธีการ

คุมครองตามที่ขอน้ันมาใชได โดยตองใหเปนที่พอใจของศาลวา ผูถูกฟองคดีตั้งใจจะกระทําซํ้า

หรือกระทําตอไปซ่ึงการละเมิด การผิดสัญญา หรือการกระทําที่ถูกฟองรอง หรือผูฟองคดีจะ

ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายตอไป เน่ืองจากการกระทําของผูถูกฟองคดี 

ประการที่สอง จะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบของหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐและปญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารงานของรัฐ 

มีคดีที่ฟองเจาหนาที่รัฐผูออกใบอนุญาตเก่ียวกับการประกอบกิจการอันตรายตอ

สุขภาพ ที่ผูฟองคดีอุทธรณวา กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2549 น้ัน ใชบังคับกับทุกคน แตผูถูกฟองคดีที่ 1 มาจํากัดสิทธิของผูฟองคดแีตเพียงผูเดยีวทัง้

ที่สถานประกอบการอื่นๆ ก็กระทําผิดตอขอกําหนดของกฎกระทรวงน้ีเหมือนกันน้ัน ศาลเห็น

วา การที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตอบุคคลที่เหมือนกันใน

สาระสําคัญแตกตางกันที่จะถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลไดตอเม่ือการ



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 135 
 

ปฏิบัติตอบุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญที่แตกตางกันน้ัน ตองเปนการปฏิบัติที่ถูกตองตาม

กฎหมายเทาน้ัน  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีอางวาผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดปฏิบัติตอการประกอบ

กิจการของผูฟองคดีแตกตางกับการประกอบกิจการของเจาของสถานประกอบการรายอื่นๆ ก็

ไมอาจถือไดวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอผูฟองคดี ผูฟองคดีไมมีสิทธิหรือ

ความชอบธรรมอยางใดๆ ที่จะเรียกรองใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ดําเนินการออกใบอนุญาตใหผูฟอง

คดีประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพอันเปนการเรียกรองใหผูถูกฟองคดีที่ 1 กระทํา

การที่ขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย อุทธรณของผูฟองคดีฟงไมขึ้น(คดีหมายเลขแดงที่ 

445/2551 ของศาลปกครองช้ันตน) 

ผลการพิจารณาอุทธรณน้ัน 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) เจาหนาที่ที่เพิกถอนเพราะคูกรณีรองขอซ่ึงเปนเรื่องใหพิจารณาใหม 

เจาหนาที่เพิกถอนเอง กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการไดกําหนดเง่ือนไขและเง่ือน

เวลาของการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไว โดยไดกําหนดเง่ือนไขเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่

ชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 53) และคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 50 

มาตรา 51 และ 52) นอกจากน้ียังไดกําหนดเง่ือนไขของการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองสําหรับ

กรณีของคําสั่งทางปกครองที่มีผลเปนการใหประโยชนและคําสั่งทางปกครองที่ไมมีผลเปนการ

ใหประโยชน พรอมทั้งเง่ือนไขการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการเพิกถอนคําสั่งดังกลาว
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ไปดวย และในประการที่สําคัญ กฎหมายไดกําหนดผลของการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองใน

กรณีตางๆ ไววามีผลอยางไร 

เจาหนาที่ที่เพิกถอนเพราะคูกรณีรองขออันเปนเรื่องพิจารณาใหม ซ่ึงในกรณีการ

ขอใหพิจารณาใหมน้ี กฎหมายกําหนดเง่ือนไขไวในมาตรา 54 วากรณีและเง่ือนไขของการยื่น

ขอใหพิจารณาใหม และเพ่ือพิจารณาใหมแลว เจาหนาที่ก็จะเพิกถอนหรือแกไขคําสั่งทาง

ปกครองที่ใหไวเดิม (มาตรา 54) 

แตทั้งน้ีการขอใหพิจารณาใหมตามนัยมาตรา 54แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 น้ัน ตองเพียงพอที่จะเปนเหตุใหแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิก

ถอนคําสั่งแตถาพยานหลักฐานที่ผูฟองคดีนําเสนอแมจะเปนขอมูลใหมก็ไมมีนํ้าหนักเพียงพอ

จนทําใหขอเท็จจริงที่ยุติแลวอาจเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญไดตามกฎหมาย ก็ไมอาจเขา

ขายเปนพยานหลักฐานใหม ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 อันเปนกรณีที่จะใหเจาหนาที่ผูออกคําสั่งสามารถยกเลิกเพิกถอนคําสั่งได  คํา

อุทธรณของผูฟองคดยีังฟงไมเพียงพอทีจ่ะเปนเหตุใหแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนคําสั่งไม

รับคําขอใหพิจารณาใหมได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด คําสั่งที่ 685/2552) 

 

4.4 การบังคับทางปกครอง 

คําสั่งทางปกครองแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

(1) คําสั่งทางปกครองที่มีผลทางกฎหมายโดยตรง กลาวคือ เปนคําสั่งทาง

ปกครองที่มีผลสําเร็จในตัวทันทีที่มีคําสั่งโดยไมตองมีการปฏิบัติการใดอีก เชน การออก

ใบอนุญาตตางๆ  

(2) คําสั่งทางปกครองที่ตองการผลทางกายภาพ กลาวคือ เปนคําสั่งทาง

ปกครองที่เก่ียวกับพฤติกรรมของผูอยูในบังคับของคําสั่งน้ัน โดยบังคับใหกระทําหรือละเวน

กระทําการอยางใดอยางหน่ึง หากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม จะตองมีมาตรการบังคับ

เพ่ือใหเกิดผลตอไปอีกช้ันหน่ึง 

ดังน้ัน คําสั่งทางปกครองที่จะจําเปนตองมีมาตรการบังคับก็คือคําสั่งทางปกครองที่

ตองการผลในทางกายภาพ ซ่ึงเปนคําสั่งทางปกครองที่บังคับเก่ียวกับการกระทําของบุคคล 
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วิธีการบังคับเก่ียวกับพฤติกรรมแยกออกได 2 กรณี ไดแก การบังคับใหชําระเงิน และ การ

บังคับใหกระทําการหรือละเวนกระทําการ (อันไมใชการชําระเงิน) 

พระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 56 – 63 ไดบัญญัติ

ถึงมาตรการทั่วไปที่อาจนํามาใชบังคับใหคําสั่งทางปกครองเกิดผลได โดยจะนําไปใชกับคําสั่ง

ในเรื่องใดตามกฎหมายก็ได และไมอยูภายใตหลักเกณฑการประกันความเปนธรรม (มาตรา 3) 

โดยมาตรการทั่วไปในการบังคับทางปกครองมุงที่จะใชบังคับกับผูรับคําสั่งทางปกครองเปน

เอกชนเทาน้ัน (มาตรา 55) 

การใชมาตรการบังคับทางปกครองซ่ึงมีสภาพเปนคําสั่งทางปกครองเชนกัน หลักการ

สําคัญก็คือนํามาใช “เพียงเทาที่จําเปน” เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของคําสั่งทางปกครองโดย

กระทบกระเทือนผูรับคําสั่งทางปกครองนอยที่สุด  

คําสั่งทางปกครองที่เปนการสั่งให “ชําระเงิน” หากผูรับคําสั่งทางปกครองฝาฝนไม

ปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว กฎหมายกําหนดมาตรการบังคับที่นํามาใชไดคือ การยึดหรืออายัด

ทรัพยสินของผูรับคําสั่งทางปกครองน้ันออกขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงินใหครบถวน โดย

กฎหมายกําหนดใหนําวิธกีารยดึ การอายัด และการขยายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยซ่ึงมาใชกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูถูกสั่งใหชําระเงินโดยอนุโลม และ

เน่ืองจากองคกรเจาหนาที่ทางปกครองมีมาก  

ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการใชอํานาจของมาตรการบังคับทางปกครองดงักลาว 

กฎหมายจึงเปดโอกาสใหมีการออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการสั่งยึด

หรืออายัดทรัพยเพ่ือขายทอดตลาด (กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2542)  

คําสั่งทางปกครองที่บังคับใหกระทําการหรือละเวนการกระทําการอยางใดอยางหน่ึง

น้ัน หากปรากฎวามีการฝาฝนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะดังกลาว พระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนดมาตรการบังคับไว 2 ทางไดแก 

 (1) เจาหนาที่เขาดําเนินการเอง (มาตรา 58 วรรคหน่ึง (1)) โดยเจาหนาที่อาจ

เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทนได โดยกําหนดใหผูฝาฝน

คําสั่งทางปกครองน้ีชดใชคาใชจายดังกลาวใหแกเจาหนาที่ 
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 (2) กําหนดคาปรับทางปกครอง (มาตรา 58 วรรคหน่ึง (2)) ในกรณีที่เปนคําสั่ง

ทางปกครองที่สั่งใหกระทําหรือละเวนกระทําการน้ัน เจาหนาที่จะกําหนดมาตรการบังคับโดย

การกําหนดคาปรับทางปกครองก็ได โดยกฎหมายกําหนดเพดานขั้นสูงของคาปรับทาง

ปกครองไว 20,000 บาทตอวัน แตก็ไดมีการกําหนดการใชอํานาจในการกําหนดคาปรับทาง

ปกครองสําหรับเจาหนาที่ทางปกครองแตละระดับแตละประเภทไว (กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2542) ฯ) มาตรการบังคับน้ีมักใชกับการบังคับสําหรบัการกระทําที่ไมอาจใชวิธกีารบังคับ

โดยการเขาดําเนินการแทนโดยสภาพ 

นอกจากน้ี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ยังไดกําหนด

เกณฑในการใชมาตรการบังคับทางปกครองในกรณีปกติ (มาตรา 59) และการใชมาตรการ

บังคับทางปกครองในกรณีพิเศษ (กรณีเรงดวน) (มาตรา 58 วรรคสาม) ซ่ึงหากมาตรการบังคับ

ตามคําสั่งทางปกครองในเรื่องใดไดมีการกําหนดไวเปนการเฉพาะแลว ก็ใหดําเนินการใช

มาตรการบังคับตามที่กฎหมายในเรื่องน้ันๆ กําหนดไว (มาตรา 63) 
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คําถามเชงิอภิปราย  

 

1. นิติกรรมทางปกครองคืออะไร หลักเกณฑเก่ียวกับนิติกรรมทางปกครองไดแก

อะไรบาง การสั่งรื้อถอนอาคารที่ผิดพระราชบัญญัติ ถือเปนนิติกรรมทางปกครอง

หรือไม อยางไร 

2. จะมีวิธีการ และหลักเกณฑควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครองอยางไร 

3. นิติกรรมทางปกครองมีการจําแนกเปนก่ีประเภท และแตละประเภทดําเนินการ

อยางไรบาง 

4. ความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครองมีเง่ือนไขอะไรบาง  

5. ขอพิจารณาหลักความเปนกลางหรือไมของเจาหนาที่ นําไปใชประโยชนในการใด 

ทําไมตองพิจารณาหลักความเปนกลางน้ี 

6. กฎหมายปกครองมุงหมายเพ่ือคุมครองสิทธิของบุคคลอยางไรบาง จงอภิปราย 

7. จงอภิปรายถึงกระบวนการบังคับตามคําสั่งทางปกครองและการเพิกถอนคําสั่งทาง

ปกครองตลอดจนผลของการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง กรณีคําสั่งทางปกครองที่

เปนประโยชน 
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บทที่ 5 
 
สัญญาทางปกครอง 

 

 

1. แนวคิดสัญญาทางปกครอง 

ในหัวขอน้ี ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับความหมายของสัญญาทางปกครองและระบบ

ของสัญญาทางปกครองดังตอไปน้ี 

 

1.1 ความหมายของสัญญาทางปกครอง 

ความหมายของสัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซ่ึงบัญญัติวา “สัญญาทางปกครอง 

หมายความรวมถึงสัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหน่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง หรือ

เปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการ

สาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ” 

ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักไววา สัญญาใดจะมีลักษณะ

เปนสัญญาทางปกครองน้ัน จะตองมีสาระสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกคูสัญญาอยางนอย

ฝายหน่ึงตองเปนหนวยงานทางปกครองหรือบุคคล ซ่ึงไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนรัฐ

ประการที่สอง สัญญาน้ันมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ 

หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่

หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเขา

ดําเนินการ หรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดใน
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สัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐทั้งน้ีเพ่ือใหการดําเนินกิจการทางปกครอง

ซ่ึงก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผลตรงกันขาม หากสัญญาใดเปนสัญญาที่หนวยงานทาง

ปกครองหรือบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐมุงผูกพันตนกับคูสัญญาอีกฝายหน่ึงบนพ้ืนฐานของ

ความเสมอภาคและสมัครใจสัญญาน้ันยอมเปนสัญญาทางแพง (ชาญชัย แสวงศักดิ์ 2545 

โภคิน พลกุล 2545) 

ทุกประเทศในโลก แมวาจะใชระบบกฎหมายตางกันก็ตาม  แตการดําเนิน

กระบวนการในการจัดทําบริการสาธารณะไมแตกตางกัน (โภคิน พลกุล 2548) การใชสัญญา

เปนเครื่องมือเกิดขึน้เพราะฝายรัฐเห็นวากิจกรรมหลายลักษณะ หลายประเภทน้ันไมเหมาะสม

ที่จะใชวิธีการบังคับหรือไมมีกฎหมายใหบังคับเอาฝายเดียว จึงตองใชรูปแบบของสัญญาแทน

เพ่ือใหการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล ดังจะไดกลาวตอไปถึงระบบสัญญาทางปกครอง 

1.2 ระบบของสัญญาทางปกครอง 

กระบวนการในการใชสญัญาเปนเครื่องมือในการจัดทําบริการสาธารณะของฝายรัฐไม

วาจะเปนสัญญาทางปกครองหรือไมน้ัน อาจอยูภายใตหลักเกณฑในหลายเรื่องที่เหมือนกัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นตอนการเขาทําสัญญา แตสวนที่จะแตกตางกันชัดเจนก็คือผลของ

สัญญา สําหรับเรื่องแบบของสัญญาน้ัน โดยปกติแลวจะทําเปนลายลักษณอักษร เพราะ

กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของฝายรัฐจะกําหนดไว  

การกอใหเกิดสัญญาทางปกครอง ฝายรัฐมิไดมีอิสระที่จะทําสัญญาใดๆ กับผูใดก็ได  

เหมือนอยางในกรณีของเอกชน การกอใหเกิดสัญญาของฝายรัฐไมวาจะเปนสัญญาทาง

ปกครองหรือสัญญาทางแพง จะตองอยูภายใตกฎเกณฑที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของ

ทางราชการกําหนด ดังน้ัน เสรีภาพในการเขาทําสัญญาทางปกครองจึงมักจะถูกจํากัด ใน 2 

ดาน คือ การเลือกคูสัญญา และการกําหนดเน้ือหาของสัญญา 

 

2. ขอพิจารณาประเภทของคูสัญญาในสัญญาทางปกครอง 

การที่กฎหมายกําหนดใหสัญญาทางปกครองจะตองมีฝายหน่ึงเปนหนวยงานทาง

ปกครองหรือบุคคลที่กระทําการแทนรัฐ เปนคูสัญญาฝายหน่ึง จึงทําใหพิจารณาลักษณะของ

สัญญาทางปกครองเก่ียวกับประเภทของคูสัญญาในสัญญาทางปกครองไดดังน้ี 
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2.1 หลักเกณฑเกี่ยวกับคูสัญญา 

หลักเกณฑเก่ียวกับคูสัญญาของสัญญาทางปกครอง มีทั้งลักษณะที่เปนคูสัญญา

ระหวางนิติบุคคลมหาชนดวยกันกับคูสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน ดังน้ี 

2.1.1 คูสัญญาระหวางนิติบุคคลมหาชนดวยกัน 

สําหรับหลักเกณฑของตัวคูสัญญาน้ัน กฎหมายกําหนดใหสัญญาทางปกครองตองมี

คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหน่ึงเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลที่กระทําการแทน

รัฐ 

นอกจากคูสัญญาที่เปนหนวยงานทางปกครองแลว หากมีบุคคลอื่นที่กระทําการแทน

รัฐ สัญญาที่กระทําขึ้นโดยบุคคลเชนวาน้ีอาจเปนสัญญาทางปกครองได โดยบุคคลอื่นที่กระทํา

การแทนรัฐจะหมายถึงบุคคล ดังน้ี 

1) บุคคลผูไดรับมอบหมายจากรัฐใหดําเนินการโดยตรง ซ่ึงมักปรากฏวา ไดรับ

มอบหมายเปนลายลักษณอักษรโดยชัดแจง ในกรณีเชนน้ียอมเปนที่ประจักษชัดวา สัญญาที่

ทําขึ้นโดยบุคคลดงักลาว ยอมถือวาเปนสัญญาที่กระทําการแทนรฐั เพราะปรากฏหลักฐานเปน

ลายลักษณอักษรอันชัดเจนวา บุคคลน้ันไดรับมอบหมายจากรัฐ 

2) บุคคลผูไดรับมอบหมายจากรัฐใหดําเนินการ  กรณีที่ผูรับสัมปทาน หรือเปน

กรณีของรัฐวิสาหกิจที่มิไดตั้งขึ้นโดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาได

เขาทําสัญญากับบุคคลภายนอกเพ่ือใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําหรือดําเนินงานที่ตนไดรับ

มอบหมายจากรัฐ เชน การจางใหเปนผูรับเหมากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หรือกอสราง

ทรัพยสินที่จะใชในงานบริการสาธารณะ 

โดยหลักสัญญาที่คูสัญญาทั้งสองฝายเปนนิติบุคคลมหาชนดวยกันมักจะเปนสัญญา

ทางปกครอง แตทั้งน้ีก็มิไดหมายความวาจะตองเปนสัญญาทางปกครองเสมอไป เชน การที่

กระทรวงๆ หน่ึงทําสัญญาซ้ือกระแสไฟฟาจากการไฟฟา คูสัญญาฝายหน่ึงเปนราชการ

สวนกลางและอีกฝายหน่ึงเปนรัฐวิสาหกิจ ทั้งสองฝายจึงตางเปนนิติบุคคลมหาชนดวยกันทั้งคู 

แตสัญญาดังกลาวมิใชสัญญาทางปกครองแตเปนสัญญาทางแพงของฝายรัฐซ่ึงตองอยูภายใต

หลักกฎหมายแพง ดังน้ัน สัญญาที่คูสัญญาทั้งสองฝายตางเปนนิติบุคคลมหาชนจะเปนสัญญา

ทางปกครองเม่ือมีวัตถุประสงคของสัญญา ดังน้ี 
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1) เพ่ือการดําเนินการบริการสาธารณะ ถาไมมีวัตถุประสงคดังกลาว ตองมีขอ

สัญญาพิเศษตางจากในสัญญาทางแพงธรรมดาจึงจะเปนสัญญาทางปกครอง 

2) เพ่ือการจัดการและบริหารการใชอํานาจ ไดแก สัญญาเขาแทรกแซงทาง

เศรษฐกิจที่รัฐทํากับนิติบุคคลมหาชนอื่น อาจเปนสัญญาที่เขามาวางโครงการหรือมอบหมาย

ภารกิจบางประการใหแกนิติบุคคลมหาชนน้ัน 

3) กอตั้งสถาบันหรือองคกรของรัฐเปนเรื่องขอความรวมมือระหวางองคกรของ

รัฐสององคกรขึ้นไปทําสัญญาตกลงกันเพ่ือจัดบริการสาธารณะรวมกัน 

2.1.2 คูสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน 

สัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนเปนลักษณะที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาสัญญา

ทางปกครองมักเปนสัญญาที่คูสัญญาฝายหน่ึงเปนฝายรัฐและอีกฝายหน่ึงเปนเอกชน ทั้งน้ี ผูที่

จะเขามาทําสัญญาทั้งคูจะมีเกณฑในการพิจารณาถึงคุณสมบัติไมเหมือนกัน ในแงของ

คูสัญญาฝายรัฐ จะวางอยูบนหลักเรื่องอํานาจหนาที่ คือ วัตถุประสงคของสัญญาอยูในอํานาจ

หนาที่ของหนวยงานที่จะเปนคูสัญญาหรือไม และเจาหนาที่ผูทําสัญญามีอํานาจตามกฎหมาย 

นอกจากน้ี ยังตองพิจารณากฎหมายที่เก่ียวของทั้งหลาย เชน เจาหนาที่ผูทําสัญญาตองไมเปน

ผูมีสวนไดเสียอันจะทําใหขัดกับหลักความเปนกลาง กลาวคือ ตองเปนเจาหนาที่ผูที่ไม

ตองหามตามมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539
1
 เปนตน 

                                                   
1มาตรา 13 เจาหนาที่ดังตอไปน้ีจะทําการพิจารณาทางปกครองไมได 

           (1) เปนคูกรณีเอง 

           (2) เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี 

           (3) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือ

ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามช้ัน หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองช้ัน 

           (4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 

           (5) เปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี หรือเปนนายจางของคูกรณี 

           (6) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 14 เม่ือมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคูกรณีคัดคานวาเจาหนาที่ผูใดเปนบุคคลตามมาตรา 13 ให

เจาหนาที่ผูน้ันหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอน และแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหน่ึงทราบ 

เพื่อที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวจะไดมีคําส่ังตอไป 
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ขณะที่เกณฑในการพิจารณาคุณสมบัติของเอกชนจะวางอยูบนหลักเรื่องของ

ความสามารถของบุคคล บุคคลที่จะเปนคูสัญญากับรัฐไดจะตองเปนผูมีความรูความสามารถ

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ถาเปนนิติบุคคลตองตั้งโดยชอบดวยกฎหมายและ

เน้ือหาหรือวัตถุประสงคของสัญญาอยูในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลน้ัน หากเปนบุคคล

ธรรมดาตองไมเปนผูมีความบกพรองในเรื่องความสามารถ เปนตน 

2.1.3 คูสัญญาระหวางเอกชนกับเอกชน 

สัญญาระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน เปนกรณีที่บุคคลอื่นกระทําการแทนรัฐ เม่ือ

เอกชนไดกระทําการแทนรัฐหรือในนามของรัฐ สัญญาที่เอกชนทํากับเอกชนก็อาจเขาลักษณะ

เปนสัญญาทางปกครองได แตทั้งน้ีจะตองพิจารณาในหลักเกณฑเน้ือหาของสัญญาดวย จะ

พิจารณาเพียงแตวาเอกชนกระทําการแทนรัฐอยางเดียวมิได 

 

2.2 หลักเกณฑเกี่ยวกับเน้ือหาของสัญญา 

สวนหลักเกณฑเก่ียวกับเน้ือหาของสัญญาน้ัน มีขอพิจารณาประกอบ 2 ประการ

สําคัญคือ ประการแรก หลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัตใิหเปนสัญญาทางปกครอง และประการที่

สอง หลักเกณฑโดยสภาพของสัญญาหรือเน้ือหาของสัญญามุงมีวัตถุประสงคใหคูสัญญาฝาย

                                                                                                                                 

 มาตรา 16 ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจาหนาที่หรือกรรมการ

ในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทาง

ปกครองไมเปนกลาง เจาหนาที่หรือกรรมการผูน้ันจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องน้ันไมได 

           ในกรณีตามวรรคหน่ึง ใหดําเนินการดังน้ี 

           (1) ถาผูน้ันเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูน้ันหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอนและแจงให

ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบแลวแตกรณี 

           (2) ถามีคูกรณีคัดคานวาผูน้ันมีเหตุดังกลาว หากผูน้ันเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่คัดคานน้ัน ผูน้ัน

จะทําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ไดแตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหน่ึงหรือประธาน

กรรมการทราบ แลวแตกรณี 

           (3) ใหผูบังคับบัญชาของผูน้ันหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงผูน้ันเปน

กรรมการอยูมีคําส่ังหรือมีมติโดยไมชักชา แลวแตกรณี วาผูน้ันมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองใน

เรื่องน้ันหรือไม 

           ใหนําบทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสอง และมาตรา 15 วรรคสองวรรคสาม และวรรคส่ีมาใชบังคับ

โดยอนุโลม 
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หน่ึงเขาดําเนินการหรือรวมดาํเนินการบรกิารสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนด

ในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ เพ่ือใหการดําเนินบริการสาธารณะ

บรรลุผล  หลักเกณฑเก่ียวกับเน้ือหาของสัญญา มีดังน้ี 

2.2.1 สัญญาสัมปทานที่รัฐใหเอกชนจัดบริการสาธารณะ 

พิจารณาจากวิวัฒนาการของสัญญาภาครัฐในประเทศไทยแลวจะพบวา สัญญา

สัมปทานแตเดิมน้ันพัฒนามาจากรูปแบบของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเอกชน

เขาจัดใหมีและดําเนินการดานสาธารณูปโภค สัญญาสัมปทานเปนนิติวิธีทางปกครองที่รัฐ

มอบหมายใหเอกชนมีสิทธเิขาจัดทําหรอืดาํเนินการในกิจการที่รัฐมีอาํนาจผูกขาดหรือกิจการที่

รัฐมีหนาที่และมีอํานาจดําเนินการไดแตเพียงฝายเดียว โดยใหจัดทําไดภายในระยะเวลาอันมี

กําหนดดวยทุนและความเสี่ยงภัยของฝายเอกชนเอง แตใหฝายเอกชนคูสัญญามีสิทธิเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมหรอืคาตอบแทนจากประชาชนผูใชบริการในกิจการน้ันเปนการตอบแทน สัญญา

สัมปทานประเภทตาง ๆ เปนสัญญาที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนสัญญาทางปกครอง ซ่ึงเปน

สัญญาที่หนวยงานทางปกครองทํากับเอกชนเพ่ือใหเขามาลงทุนสรางสาธารณูปโภค แต

ดําเนินการบรหิารภายใตการควบคุมของหนวยงานทางปกครอง (นันทวัฒน  บรมานันท 2554) 

สวนคําวา “สัมปทาน” (concession) คือ การที่ไดรับมอบหมายจากรัฐใหเปนผูจัดทํา

ใหมีการบริการสาธารณะ ผูรับสัมปทานจะตองลงทุนเอง ตองรับความเสี่ยงภัยเอง ผูรับ

สัมปทานมีรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมจากผูใชบริการ เม่ือหมดสัญญาแลวสิ่งกอสราง

ตางๆ จะตกเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ 

สัญญาสัมปทานในประเทศ ไดแก การที่ฝายรัฐมอบบริการสาธารณะอันอยูในอํานาจ

หนาที่ของรัฐบาลใหเอกชนเปนผูจัดทํา เชน การเดินรถประจําทาง สัมปทานรถไฟฟามหานคร 

ซ่ึงสัมปทานบริการสาธารณะมีลักษณะดังน้ี 

1. เปนสัญญาทางปกครองที่ฝายรัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ

อยางใดอยางหน่ึงไดดวยทุนของเอกชนน้ันเอง ตามขอกําหนดและเง่ือนไขที่

ฝายรัฐกําหนดใหปฏิบัติเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

2. ทรัพยสินที่ผูรับสัมปทานนํามาใชในการจัดทําบริการสาธารณะน้ันถือวาเปน

ทรัพยสินของเอกชน จึงไมไดรับความคุมครองเปนพิเศษจากกฎหมาย
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เหมือนกับทรัพยสินของรัฐที่อนุญาตใหผูรับสัมปทานใชในการจัดทําบริการ

สาธารณะ 

3. ฝายรัฐมีอํานาจควบคุมกิจการที่ใหสัมปทานแกเอกชนไปจัดทําเน่ืองจากกิจการ

ดังกลาวยงัเปนบริการสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบของฝายรัฐ 

4. บริการสาธารณะที่ฝายรัฐมอบใหเอกชนไปจัดทําน้ัน จะตองไมเปนกิจการที่

เก่ียวกับความม่ันคงหรือความปลอดภัยของประเทศ โดยมักจะเปนบริการสาธารณะในทาง

เศรษฐกิจที่เก่ียวกับสาธารณูปโภค เชน  การไฟฟา  การประปา หรือการเดินรถประจําทาง 

เปนตน 

สัญญาอุปกรณของสัญญาทางปกครอง เชน สัญญาจางกอสรางถนน เปนสัญญาทาง

ปกครอง สวนสัญญาประกันการกอสรางโดยธนาคารเขามาประกันวาจะตองกอสรางใหเสร็จ

เปนสัญญาอุปกรณ สัญญาอุปกรณเปนสัญญาทางแพง แตคณะกรรมการช้ีขาดฯ ใหอยูใน

อํานาจศาลปกครอง  

2.2.2 สัญญาสัมปทานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

สัมปทานการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติมีวัตถุประสงคในการที่จะสงวน

รักษาทรัพยากรของชาติ ไมใหถูกทําลายโดยไมไดรับประโยชนคุมคา มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะหรือประโยชนมหาชนดังเชนสัมปทานบริการสาธารณะแตอยางใด แตเปน

ผลที่มาจาก “สวนหน่ึง” ของการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ

น่ันเอง 

เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาตโิดยหลักแลวเปนสมบัติของชาติ สัญญาสัมปทานการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติน้ันกฎหมายจึงกําหนดใหเปนสัญญาทางปกครอง โดยมีรัฐ

เปนผูควบคุมดูแล การที่จะใหผูใดจะเขามาแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติผูน้ัน

จะตองขออนุญาตหรือไดรับสัมปทานจากรัฐกอน และตองจายคาตอบแทนใหแกรัฐในการเขา

แสวงหาประโยชนดังกลาวดวย ทั้งน้ีเพ่ือใหรัฐสามารถเขามาควบคุมดูแลการแสวงหาประโยชน

ใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง 
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2.2.3 สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ 

กิจกรรมของบริการสาธารณะทางปกครองเปนเรื่องที่เปนหนาที่เฉพาะของรัฐที่ตอง

อาศัยเทคนิคพิเศษในการจัดทํา รวมทั้ง “อํานาจพิเศษ” ของรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะ

ดวย และบริการสาธารณะทางปกครองสวนใหญจะเปนกิจกรรมที่รัฐจัดทําใหประชาชนโดยไม

ตองเสียคาตอบแทน ดังน้ัน รัฐจึงไมสามารถมอบบริการสาธารณะประเภทน้ีใหแกองคกรอื่น

หรือเอกชนเขามาดําเนินการแทนได นอกจากน้ี บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมี

แหลงที่มาของเงินทุนจากรัฐแตเพียงอยางเดียว โดยรัฐจะเปนผูรับผิดชอบเงินทุนทั้งหมดที่

นํามาใชจายในการดําเนินการโดยหลักบริการสาธารณะน้ันตองอยูภายใตหลักเกณฑที่สําคัญ 3 

ประการ คือ หลักวาดวยความเสมอภาค หลักวาดวยความตอเน่ือง และหลักวาดวยการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงดวย (นันทวัฒน  บรมานันท  2554) 

ตัวอยางที่ศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยวาสัญญาซ้ือขายเครื่องพนเคมีระบบฝอย

ละอองละเอียดเพ่ือใชประโยชนในราชการของโรงพยาบาลชุมชนและอยูในสังกัดของกระทรวง

สาธารณสุข เปนสัญญาทางปกครอง 

คดีน้ีเน่ืองจากผูฟองคดซ่ึีงเปนโรงพยาบาล เห็นวาผูถูกฟองคดีผิดสัญญา ไมสามารถ

สงมอบสินคาไดตามเวลาที่กําหนดในสัญญาจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง โดยเห็นวา  ผู

ฟองคดีเปนราชการบริหารสวนภมิูภาคและมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามมาตรา 51 (1) และมาตรา 

52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ผูฟองคดีจึงเปนหนวยงาน

ทางปกครองตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 และโดยที่มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

บัญญัติใหกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย การ

ปองกัน ควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน เม่ือการจัดซ้ือเครื่องพน

เคมีระบบฝอยละอองละเอียด ของผูฟองคดีตามสัญญาพิพาทในคดีน้ีเปนการจัดซ้ือเครื่องมือ

สําหรับพนสารเคมีเพ่ือควบคุมและปองกันโรคตางๆ โดยการกําจัดแมลง สัตวนําโรคและเช้ือ

โรคในมนุษย พืช สัตว และฆาเช้ือโรคในโรงพยาบาล อาคาร บานเรือน และที่พักอาศัย ดังน้ัน 

วัตถุแหงสัญญาในคดีน้ี คือ เครื่องพนเคมีระบบฝอยละอองละเอียด ซ่ึงเปนเครื่องมือหรือ

อุปกรณท่ีสําคัญหรือจําเปนเพ่ือใชในการจัดทําบริการสาธารณะดานสาธารณสุขของ
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โรงพยาบาลใหบรรลุผล สัญญาซ้ือขายเครื่องพนเคมีระบบฝอยละอองละเอียดในคดีน้ีจึงเปน

สัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 71/2554) 

2.2.4 สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค 

สัญญาที่เก่ียวกับการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค ไดแก สัญญาจางกอสรางหรือปรับปรุง

ซอมแซมสิ่งปลูกสราง อาคาร สถานที่ ซ่ึงเปนอาคารสถานที่สําหรับหนวยงานทางปกครองใช

สอยตามอํานาจหนาที่ถือวาเปนอาคารสถานที่อันเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดทําบริการ

สาธารณะใหบรรลุผล เชน อาคารสํานักงานของหนวยงานทางปกครอง อาคารปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ บานพักราชการ บานพักนักศึกษา เปนตน หรือสถานที่บางประเภทเปนทั้งอาคาร

สถานที่ใชสอยของหนวยงานที่มีไวสําหรับบริการประชาชนโดยตรงดวย เชน อาคาร

โรงพยาบาล อาคารเรียน เปนตน และรวมถึงสัญญาจางออกแบบ สัญญาควบคุมงานกอสราง

ของอาคารหรือสถานที่ดังกลาวหรืออาคารสถานที่ซ่ึงเปนสาธารณูปโภคดวยตัวอยาง ดังน้ี 

- สัญญากอสรางปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลซ่ึงเปนถาวรวัตถุเปนองคประกอบและ

เครื่องมือสําคัญในการดําเนินการบริการสาธารณะใหบรรลุผล นอกจากน้ีประชาชนทั่วไปยัง

สามารถเขาใชประโยชนไดโดยตรง อาคารโรงพยาบาลของรัฐจึงเปนสิ่งสาธารณูปโภค และ

เน่ืองจากวัตถุแหงสัญญาน้ี คือการรับจางกอสรางปรับปรุงโรงพยาบาล จึงถือไดวาเปนการที่

หนวยงานทางปกครองมอบใหเอกชนเขาดําเนินการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเปนขอพิพาท

เก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 10/2545) 

- สัญญาจางกอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการวิทยาศาสตรและศูนยเครื่องมือกลาง

ระหวางบริษัทเอกชน เปนผูฟองคดี กับมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนผูถูกฟองคดี ซ่ึงผูถูกฟองคดี

เปนสวนราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและมีฐานะเปนกรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวงฯ มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษาซ่ึงเปนบริการสาธารณะอยางหน่ึงของรัฐ อาคาร

มหาวิทยาลัยของรัฐเปนถาวรวัตถุและเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะให

บรรลุผลกับเปนถาวรวัตถุที่ประชาชนจะเขาไปใชสอยประโยชนไดโดยตรง การที่ผูถูกฟองคดี

วาจางผูฟองคดีถือไดวาเปนกรณีที่หนวยงานทางปกครองมอบใหเอกชนเขาดําเนินการจัดใหมี
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สิ่งสาธารณูปโภคจึงเปนขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่

ระหวางศาลที่ 18/2545) 

2.2.5 สัญญาที่ใหเอกชนเขาดําเนินการหรือรวมดําเนินการบริการสาธารณะ 

สัญญาที่ใหเอกชนเขาดําเนินการหรือรวมดําเนินการบริการสาธารณะ ซ่ึงการรวม

ดําเนินการมีหลายรูปแบบ เชน สัญญาจางใหใชความรูความสามารถเฉพาะดานหรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะ หรือการรวมลงทุนโดยเอกชนเปนผูออกแบบกอสราง เปนเจาของดําเนินการ

และบริหารจัดการสินทรัพยดวยตนเอง เม่ือครบกําหนดเวลาหรือสิ้นสุดสัญญาไมตองโอน

สินทรัพยคืนใหกับรัฐ หรือ เอกชนเปนผูออกแบบกอสรางบริหารจัดการ เม่ือครบกําหนดเวลา

หรือสิ้นสุดสัญญาก็จะตองโอนสินทรพัยคืนใหกับรัฐ  การดําเนินการที่เอกชนเขามาเปนผูจัดทาํ

บริการสาธารณะอันเปนโครงสรางขั้นพ้ืนฐาน จะทําใหรัฐประหยัดเงินงบประมาณในการลงทุน

แลว ยังทําใหภาคเอกชนมีชองทางในการทําธุรกิจมากขึน้ สวนประชาชนก็นาจะไดรับบริการที่

มีประสิทธิภาพมากกวาการที่รัฐเปนผูดําเนินการจัดทํา 

มีคดีพิพาทไปสูศาลปกครองเม่ือป พ.ศ. 2550 คดีน้ีผูฟองคดีเปนผูมีอํานาจจากกรม

ควบคุมมลพิษ ฟองวา ผูฟองคดีไดทําสัญญาจางผูถูกฟองคดีกับพวกเปนที่ปรึกษาเพ่ือ

ปฏิบัติงาน แตผูถูกฟองคดีไมอาจปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามสัญญาได ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ

บอกเลิกสัญญา และแจงใหผูถูกฟองคดีสงมอบเครื่องใชสํานักงานและยานพาหนะที่ผูฟองคดี 

จัดใหผูถูกฟองคดีใชในงานที่ปรึกษาคืนใหแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีปฏิเสธที่จะสงมอบ

เครื่องใชสํานักงานและยานพาหนะดังกลาวคืนใหแกผูฟองคดีเม่ือพิจารณาสัญญาพิพาทและ

ขอเท็จจริงตางๆ แลว เห็นวา ผูฟองคดีเปนผูออกคาใชจายทั้งหมดในการดําเนินการและให

คาตอบแทน ความรูของผูถูกฟองคดกัีบพวกเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดในขอสัญญา แตการ

จะใหไดมาซ่ึงวัตถุแหงสัญญาจําเปนตองใชเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณสํานักงาน และ

ยานพาหนะในการดําเนินการดวย จึงจําเปนตองมีคาใชจายในสวนน้ี ซ่ึงจํานวนเงิน

คาตอบแทนความรูและอุปกรณอื่นๆ รวม 31,744,460 บาท ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาเหมาะสมจึงได

ตกลงทําสัญญากับผูถูกฟองคด ีการดําเนินการของผูถกูฟองคดีจึงตองผูกพันตามขอเสนอดาน

ราคาดังกลาว ขออางของผูถูกฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได เพราะขัดแยงกับเง่ือนไขในสัญญาที่

กําหนดใหผูถูกฟองคดีคืนทรัพยสินที่ผูฟองคดีเปนผูจัดหาเม่ือทํางานเสร็จหรือเลิกสัญญา 
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พิพากษากลับคําพิพากษาศาลปกครองช้ันตน ใหผูถูกฟองคดีคืนทรัพยสินใหผูฟองคดี หาก

คืนไมไดใหชดใชราคาภายใน 60 วัน นับแตวันที่คดีถงึที่สุด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ 

อ.301/2553) 

2.2.6 สัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธ์ิของ

รัฐ 

ในกรณีที่การใชสิทธิตามสัญญาที่เปนเอกสิทธิ์ของฝายรัฐในสัญญาทางปกครองที่มี

อํานาจมหาชนบังคับแกเอกชนคูสัญญา ในการบังคับในลักษณะที่ฝายรัฐที่มีอํานาจเหนือกวา 

และวัตถุประสงคของสัญญาเพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยที่ฝายเอกชนไมจําตองยินยอมดวย 

เชน การแกไขสัญญาฝายเดยีวการตอระยะเวลาในสัญญาตามมติคณะรฐัมนตรใีนการชวยเหลือ

ผูประกอบการในกรณีตางๆการบอกเลิกสัญญา การขอรับเงินชดเชยคางานกอสราง เปนตน 

สัญญาทางปกครองแมจะไมเปนคําสั่งทางปกครอง แตก็มีลักษณะการกระทําและมีผล

เชนเดียวกับคําสั่งทางปกครอง ในการดําเนินการใชสิทธิตามสัญญาในกรณีเชนน้ีจึงตองเปน

กรณีที่จําเปนและเพ่ือประโยชนสาธารณะ รวมทั้งมีความโปรงใสในการดําเนินดวย  

คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 6/2547 

จําเลยซ่ึงรับราชการเปนแพทยในสังกัดของโจทก ไดทําสัญญาลาศึกษาหรือฝกอบรม

แพทยประจําบาน สาขาศัลยศาสตร  ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปนระยะเวลา 3 ป 

ดวยทุนของโรงพยาบาลชลบุรี  โดยสัญญาวาเม่ือสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมแลว จําเลยจะ

เขารับราชการหรอืเขาปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนเวลาไมนอย

กวา 2 เทาของเวลาศาลปกครองกลางพิเคราะหแลวเห็นวา การที่จําเลยซ่ึงเปนขาราชการไดทํา

สัญญาลาศึกษาไวกับโจทก ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองโดยมีขอสัญญาวา เม่ือสําเร็จ

การศึกษาหรือฝกอบรมตามสัญญาแลว จําเลยจะกลับมารับราชการตอไปน้ัน วัตถุแหงสัญญา

คือการใหจําเลยกลับมาดําเนินการหรือมีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะ สัญญาน้ี

จึงมีวัตถุประสงคหลักใหจําเลยกลับมารับราชการตอไป จึงเปนสัญญาทางปกครองตามนัยคํา

วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 25/2545 สวนการที่โจทกฟองเรียกรองใหจําเลยซ่ึง

เปนคูสัญญาชดใชเงิน ฐานมิไดปฏิบัติตามขอสัญญา เปนวัตถุประสงครองจากวัตถุประสงค

หลักของสัญญาที่ใหจําเลยกลับมารับราชการตอไป ซ่ึงเปนสัญญาทางปกครอง คดีน้ีจึงเปนคดี
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พิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตาม

มาตรา 9 วรรคหน่ึง (4) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542   

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  สัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ 

จัดตั้งศาลปกครองฯ รวมถึงสัญญาที่มีขอกําหนดซ่ึงแสดงถึงเอกสิทธิ์ของหนวยงานทาง

ปกครองที่เหนือกวาเอกชนดวย เม่ือปรากฏวาสัญญาการลาศึกษาตอที่ผูฟองคดีทํากับผูถูก

ฟองคดีที่ 2 ผูถูกฟองคดีที่ 2 เปนผูกําหนดขอกําหนดในสัญญา โดยที่ผูฟองคดีมิไดมีสวนรวม

ในการกําหนดดวย  ดังน้ัน สัญญาระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ 2 จึงเปนสัญญาทาง

ปกครองตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 544/2546) 

อน่ึง สวนการใชสิทธิตามสัญญาทางปกครอง เน่ืองจากไมมีกฎหมายบัญญัติไว การ

ใชสิทธิตามสัญญาเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมน้ัน จําเปนตองนําเรื่องการใชสิทธิตาม

สัญญาในพระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในฐานะกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง

มาเทียบเคียงในการใชกฎหมายมาบังคับใชโดยอนุโลม เทาที่ไมขัดตอลักษณะของสัญญาและ

ผลของสัญญาทางปกครอง ไดแก หลักความกลางของเจาหนาที่ หลักการรับฟงคูกรณี และ

หลักการใหเหตุผล  

นอกจากน้ีบทบัญญัติอื่นๆ ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก็อาจ

นํามาใชกับการใชสิทธิตามสัญญาเชน การพิจารณาใหม สิทธิของคูกรณี การยกเลิกหรือเพิก

ถอนการใชสิทธิตามสัญญาที่ดําเนินการไปแลว เปนตน แตทั้งน้ีจะขัดแยงกับขอสัญญาไมได 

 

3. การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  

ภาครัฐในปจจุบันไดลดบทบาทลงดานระบบบริการสุขภาพการแปรรูปเปนเอกชน 

(privatization) การจํากัดจํานวนบุคลากรที่จะบรรจุเขารับราชการโดยทีนั่กเรยีนทุกดานสุขภาพ 

เชน แพทย พยาบาล มีมากกวาอัตราจาง ทําใหรัฐไมสามารถรองรับบรรจุได  นอกจากน้ี รัฐยัง

กระจายอํานาจ (decentralization) ใหทองถิ่นเริ่มจัดบริการสุขภาพมากขึ้น เปนการกระจาย

อํานาจจากรัฐอยางหน่ึงอาจโอนกิจการบริการสุขภาพของราชการสวนภูมิภาคไปใหการ

ปกครองสวนทองถิน่มีการสงเสรมิการจัดตั้งและขยายโรงพยาบาลเอกชน เพราะจะไดดึงดดูเงิน
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ลงทุนจากภาคเอกชนมาจัดบริการสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นทดแทนภาครัฐที่ลดขนาดลง 

(คณะกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแหงประเทศไทย 2555)  

3.1 แนวคิดการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 

เน่ืองจากการดําเนินธรุกิจของภาคเอกชนมีจุดมุงหมายคือกําไรสูงสุด จึงอาจใชวิธีการ

ที่ไมถูกตอง เชน เพ่ิมกําไรจากการคิดคาบริการสวนเกิน สั่งจายยาจํานวนมากใหผูปวย ทําให

ผูปวยเขาใจผดิวาคุณภาพบริการคือการเนนเทคโนโลยีและวินิจฉัยโรคมากชนิด หรือลดตนทุน

ดวยการลดคุณภาพ  เปนตน 

นอกจากน้ี งานสาธารณสุขไมไดใหผลตอบแทนเชิงกําไรแกภาคเอกชน ภาคเอกชนที่

หวังผลกําไรจึงอาจไมสนใจบริการที่ภาคสาธารณสุขใหความสําคัญ เชน สุขศึกษาหรือการให

ความรูดานสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค  

ยิ่งไปกวาน้ัน คาตอบแทนที่ตางกันมากระหวางภาคเอกชนและรัฐ ไมวาจะเปนเรื่อง

เก่ียวกับคาตอบแทนแกบุคลากร คาตอบแทนจากการดําเนินงาน จึงทําใหภาครัฐเกิดภาวะ

สมองไหล (brain drain) หรือ การสูญเสียคนช้ันมันสมองที่มีทักษะหรือความรูเฉพาะดาน เปน

ยายออกจากงาน "สมองไหล" มักไดรับพิจารณาวาเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ เพราะบางสวนของ

การสรางและการฝกอบรมเกิดจากการสนับสนุนของรัฐบาล คูขนานกับการโยกยายทุน ซ่ึง

หมายถึงการเคล่ือนไหวในแนวเดียวกันของทุนทางการเงิน สภาวะน้ีจึงทําใหบริการในภาครัฐ

ขาดแคลน และมีชองวางระหวางภาครัฐและเอกชนมากขึ้น 

สําหรับประเทศไทย มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายความรวมมือในการลงทุนระหวาง

ภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ใน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการฯ มี

บทบาท ดังน้ี 

1) คัดกรองโครงการสําคัญภาครัฐที่มีศักยภาพและความเหมาะสมที่จะดําเนินการใน

รูปแบบการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  

2) พิจารณาความพรอมในการระดมทุนของโครงการสําคัญภาครัฐเพ่ือใหมีความ

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลอยางตอเน่ือง  

3) ขับเคล่ือนการจัดทําความรวมมือในการลงทนุในโครงการสําคัญระหวางภาครัฐและ

เอกชน  
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4) กํากับและติดตามความกาวหนาในการดําเนินโครงการลงทุนที่สําคัญในภาครัฐ 

โดยมีหนวยงานในสํานักงบประมาณติดตามความคืบหนาของโครงการ สวนหนวยงานเจาของ

โครงการเปนผูดําเนินการตามกรอบกฎหมายใหเกิดผลตอไป เอกชนที่เขารวมลงทุนสามารถมี

บทบาทตั้งแตการพิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการ รูปแบบ และการวิเคราะหโครงการ 

และสามารถรวมเสนอโครงการ รูปแบบความรวมมือในการลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน 

(Public Private Partnership: PPP) มี 4 แบบคือ  

ก. รัฐบาลซ้ือบริการจากการลงทุนของเอกชน  

ข. เอกชนรวมลงทุนกับรัฐบาล  

ค. เอกชนรับสัมปทานจากรัฐ และ  

ง. เอกชนดําเนินการภายใตการกํากับของรัฐบาล 

 

ความรวมมือในการลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชนมีการดําเนินการมานานพอควร  

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายความรวมมือในการลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน

ครั้งแรก (เลขที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2551) คือ การสรางโรงพยาบาลภาครัฐแหง

ใหมในลักษณะใหภาคเอกชนจัดหาเงินทุน ออกแบบกอสราง จัดหาอุปกรณการแพทย บริการ

การแพทย บํารุงรักษา บริหารบุคคล และบริการอื่นๆ  

ความรวมของภาครฐัและเอกชนดานสุขภาพที่ผานมา มักเปนรูปแบบการเชาและจาง

เหมาบริการจากภาคเอกชน ในระดับสถานพยาบาล ซ่ึงมีขอพิจารณาสําคัญคือ การวิเคราะห

ตนทุนผลได และการแบงผลประโยชนที่ยุติธรรมระหวางภาครัฐและเอกชน เชน 

1. การกอสราง ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน และจัดหาเครื่องมือที่มีราคาแพง เชน 

โรงพยาบาลรามาธิบดีใหภาคเอกชนลงทุนซ้ือเครื่องสลายน่ิว เพ่ือจัดบริการในโรงพยาบาล 

พบวา มีอัตราการใชบริการสูงกวาโรงพยาบาลอื่นๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยและกระทรวง

สาธารณสุข 

2. การบริการทางคลินิก เชน การชันสูตร การตรวจทางพยาธิวิทยา การตรวจ

วินิจฉัยโรคดวยวิธีพิเศษจากภาคเอกชน 
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3. การจางเหมาบริการที่ไมใชบริการคลินิก เชน อาหาร ซักฟอก ตัดเย็บ ทําความ

สะอาด ถายทําสําเนาและจัดทําเอกสาร 

สําหรับการใหเอกชนเขารวมดาํเนินการในการใหบรกิารสาธารณสุขของไทย ที่ผานมา 

ระบบบริการสุขภาพของไทยไดนําภาคเอกชนเขามารวมจัดบริการสาธารณสุข โดยมี

ภาคเอกชนเขามารวมเปนผูใหบริการ (service provider) ซ่ึงมีกระทรวงสาธารณสุขเปนผูกํากับ

ดูแลหลัก 

ปจจุบัน ระบบการจัดการมีการเปดใหมีการแขงขันและการทําสัญญาผูใหบริการ 

ขณะเดียวกัน ก็มีการควบคุมการใชจาย 3 กองทุนไมใหขยายตัวเกินรอยละ 6 (เน่ืองจากอัตรา

การขยายตัวขั้นต่ําของผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ: NGDP เทากับรอยละ 6.5) สาระสําคัญคือ

การรักษาระดบัคุณภาพการใหบริการของทั้ง 3 กองทุนใหเทาเดิม ซ่ึงควรจะทําไดภายใตเงินที่

เพ่ิมขึ้นรอยละ 6 คาอุปกรณขยายตัวตามอัตราเงินเฟอ ซ่ึงไมเกินรอยละ 3   คาตอบแทน

บุคคลากรไมเกินรอยละ 6  และยังมีสวนเหลือเพ่ือเพ่ิมบริการ ความรวมมือระหวาง 3 กองทุน 

(ณรงค สหเมธาพัฒน 2556) ไดแก  

1) การลดการใชยา ใหนโยบายการลดการใชยาพรอมกันทั้ง 3 กองทุน ให

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)ดําเนินการรณรงคลดการใชยาทั่ว

ประเทศ 

2) การรวมกันกําหนดราคากลางยาและอปุกรณทางการแพทย โดยใหสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) ประกาศราคายาและอุปกรณทางการแพทยที่จัดซ้ือ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหเริ่มประมูลยาพ้ืนฐานและอุปกรณทางการแพทยรวมกัน (ถาราคา

แพงกวาราคาประกาศ ใหสั่งซ้ือผานสวนกลาง ถาราคาถูกวา หนวยงานสั่งซ้ือไดเลย) 

3) ระบบวินิจฉัยรวมกันกําหนดราคากลางของการรักษา 

4) ระบบประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ จัดตั้งคณะกรรมการประเมินเทคโนโลยี

ดานสุขภาพ 

5) การสรางระบบติดตามประเมินผลรวมกัน เพ่ือประหยัดคาใชจาย 

6) สวนราชการ (รวมรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ) แกปญหา

ระบบจายเงินผูปวยนอก ระบบสวัสดิการของขาราชการใหม และพนักงานใหม 
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7) ระบบประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมตองมีการควบคุมคาใชจายใน

งบประมาณป พ.ศ. 2555  

มีคดีพิพาทเก่ียวกับความรวมมือในการลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน กลาวคือ

กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงไดเขาทําสัญญาใหบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตาม

กฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ผูฟอง

ฟองวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีหนังสือเรียกใหผูฟองคดีคืนเงินคาใชจายเพ่ือ

บริการสาธารณสุขที่สํานักงานจายเกินไปกวาสิทธิที่ผูฟองคดีพึงไดรับตามสัญญาโดยไมชอบ

ดวยกฎหมาย อยางไรก็ตาม ศาลเห็นวา กรณีน้ีเปนเพียงการใชสิทธติามสัญญาและยังไมถือวา

มีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีสิทธิเรียกเงิน

คาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขคืนจากผูฟองคดีไดหากตรวจสอบแลวพบวาไดจายคาใชจาย

ดังกลาวเกินไปกวาสิทธิที่ผูฟองคดีพึงไดรับ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 507/2554) 

 

3.2 หลักกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ  

กฎหมายเดิมคือ พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน

กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซ่ึงบัญญัติขึ้นมาดวยวัตถุประสงคสําคัญคือ การกําหนดขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการพิจารณาใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินงานในโครงการลงทุนขนาดใหญที่

สําคัญของรัฐ พรอมทั้งกําหนดใหมีหนวยงานและผูเช่ียวชาญเฉพาะเขามาชวยวิเคราะหและ

พิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมดําเนินโครงการในทุก ๆ ขั้นตอน กฎหมายดังกลาวได

กําหนดใหอํานาจในการอนุมัติโครงการลงทุนสําคัญเปนของคณะรัฐมนตรีแทนที่จะเปนของ

กระทรวงหรือรัฐมนตรี มีการกําหนดมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงระยะเวลาการ

ดําเนินงานของเอกชนที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค การ

ปฏิบัติตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน สงผลทําใหการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการให

เอกชนเขารวมงานหรอืดําเนินการในกิจการของรัฐเปนไปอยางลาชาและมีปญหาทางกฎหมาย

ในหลายประการ (คณิศ แสงสุพรรณ 2556)  

เน่ืองจาก ป พ.ศ. 2556 มีพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2556 ไดมาแทนที่พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน
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กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เพราะประเทศมีความจําเปนตองจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานและบริการ

สาธารณะในดานตางๆ เพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองใชงบประมาณเปน

จํานวนมาก ทําใหรัฐยังไมสามารถดําเนินการใหเพียงพอแกความตองการของประชาชนได 

ดังน้ัน การมอบหมายใหเอกชนเขารวมดําเนินการในกิจการของรัฐเพ่ือจัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน

และบริการสาธารณะ จึงเปนแนวทางหน่ึงที่จะทําใหมีการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานและบริการ

สาธารณะขึ้น อีกทั้งยังสงผลใหเปนการประหยัดงบประมาณของภาครัฐดวย ทําใหการใช

ทรัพยากรของรัฐเปนไปอยางคุมคาและเกิดประสิทธิภาพ และเปนการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ โดยมีการเปดเสรีดานการคาและการลงทุนกับประเทศตางๆ ดวย 

สาระสําคัญของกฎหมายคือ การรวมงานระหวางรัฐกับเอกชน กฎหมายใหมไดตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึง ช่ือวา “คณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ” ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมเกิน 17 คน ดังที่กําหนดไวในมาตรา 8 คณะกรรมการ

ชุดน้ีมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญอยูหลายประการตามมาตรา 16 เชน การจัดทําแผนยุทธศาสตร

เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบหลักการโครงการที่จะใหเอกชน

รวมลงทุนและการดําเนินโครงการตามที่กําหนดในกฎหมาย พิจารณาเสนอแนะมาตรการหรือ

แนวทางดานการเงินหรือการคลังในการสนับสนุนใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐตอ

รัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติหรือตัดสินช้ีขาดการไมใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูล กําหนด

หลักเกณฑและวิธีการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลคาต่ํากวา 1,000 ลานบาท  

สําหรับขั้นตอนการดําเนินการตามกฎหมายที่เอกชนเขารวมงานกับรัฐน้ัน มี 4 

ขั้นตอนดวยกันคือ การเสนอโครงการ การดําเนินโครงการ การกํากับดูแลและติดตามผล และ

การแกไขสัญญาและการทําสัญญาใหม ดังน้ี 

1. การเสนอโครงการ (มาตรา 23 ถึง 31) หนวยงานเจาของโครงการตองวาจางที่

ปรึกษาเพ่ือจัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการ แลวใหหนวยงานฯ เสนอผล

การศึกษาฯ และรายงานของที่ปรึกษาตอรัฐมนตรีกระทรวงที่สังกัด หลังจากน้ันรัฐมนตรีฯ ตอง

พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับการเสนอเรื่อง ขณะเดียวกันหนวยงานฯ 

เสนอสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานฯ ตองพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายใน 

60 วัน  นับแตวันที่ไดรับผลการศึกษาฯ เม่ือพิจารณาแลว ถาสํานักงานฯ เห็นดวยกับโครงการ 
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ใหเสนอคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐเพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบ แตถาสํานักงานฯไมเห็นดวยกับโครงการ ใหแจงความเห็นตอรัฐมนตรีฯ และ

หนวยงานฯ และหากรัฐมนตรีฯ ไมเห็นดวยกับสํานักงานฯ ใหเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ 

ตัดสินพิจารณาอีกทีหน่ึง 

เม่ือคณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบแลว หากโครงการใดตองมีการใชจาย

งบประมาณรายจายของแผนดินหรือตองกอหน้ีโดยการกูหรือการ คํ้าประกันโดย

กระทรวงการคลัง ใหคณะกรรมการฯ เสนอโครงการตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

โครงการและวงเงินงบประมาณฯ 

2. การดําเนินโครงการ (มาตรา 32 ถึง 42) เม่ือคณะกรรมการนโยบายฯ ใหความ

เห็นชอบหรือเม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ใหหนวยงานฯ จัดทํารางประกาศเชิญชวนเอกชน ราง

ขอบเขตโครงการและรางสัญญารวมลงทุน แลวหนวยงานฯ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแลว

พิจารณาคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน ในการคัดเลือกอาจใชวิธีประมูลหรือไมก็ได หลังจากน้ัน

ภายใน 15 วัน  นับแตไดผลการคัดเลือกเอกชนและรางสัญญารวมลงทุนกับเอกชนที่ไดรับ

คัดเลือก ใหคณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการดังตอไปน้ี  

1) นําผลการคัดเลือก รางสัญญารวมลงทุนและเอกสารเสนอสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยใหสํานักงานฯ เสนอความเห็นและเอกสารตอรัฐมนตรี

กระทรวงเจาสังกัดภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก 

2) สงรางสัญญารวมลงทุนใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา โดยให

สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจใหแลวเสร็จและเสนอรางสัญญาที่ตรวจแลวตอรัฐมนตรีฯ ภายใน 

45 วันนับแตวันที่ไดรับรางสัญญา รัฐมนตรีฯ พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

พิจารณาภายใน 30 วัน 

เม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว หากคณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยใหสงเรื่องคืนรัฐมนตรีฯ 

เพ่ือแจงคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาทบทวน แลวนําผลการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีช้ี

ขาด แตหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหหนวยงานฯ ลงนามในสัญญากับเอกชนที่ไดรับคัดเลือก 

แลวสงสําเนาสัญญารวมลงทุนตอสํานักงานฯ ภายใน 30 วันนับแตวันที่ลงนาม 
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3.การกํากับดูแลและติดตามผล (มาตรา 43 ถึง มาตรา 46) ซ่ึงมีหลักการแนวทาง 

ดังน้ี 

1) รัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล 

2) สํานักงานฯ อาจกําหนดใหหนวยงานเจาของโครงการจัดทําแผนการจัดการ

แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นและใหเอกชนจัดทําแผนการปฏิบัติตามสัญญารวมลงทุนดวยก็ได 

3) หากมีเหตุที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญารวมลงทุนได ใหหนวยงานฯ 

และเอกชนเสนอแนวทางการแกไขปญหาตอคณะกรรมการกํากับดูแลเพ่ือพิจารณาหาแนว

ทางการแกไขปญหา 

4) หากหนวยงานฯ ละเลยหรือไมปฏิบัติตามสัญญารวมลงทุน ใหคณะกรรมการ

กํากับดูแลทํารายงานและความเห็นเสนอตอรัฐมนตรีฯ เพ่ือสั่งการใหหนวยงานฯ ดําเนินการ

ตามสัญญา หากรัฐมนตรีฯ ไมดําเนินกาตามหลักเกณฑ ใหคณะกรรมการกํากับดูแลรายงาน

ตอสํานักงานฯ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา หากเปนกรณีรายแรงให

คณะกรรมการนโยบายฯ เสนอเรื่องพรอมความเห็นใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

4. การแกไขสัญญาและการทําสัญญาใหม (มาตรา 47 มาตรา 48) 

1) หากคณะกรรมการกํากับดูแลเห็นวาเปนการแกไขสัญญาสวนที่เปน

สาระสําคัญ ใหหนวยงานฯ เสนอเรื่องตอคณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาดวย ถา

คณะกรรมการกํากับดูแลเห็นดวยกับการแกไขใหหนวยงานฯ สงรางสัญญารวมลงทุนให

สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแลว สงความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแลและราง

สัญญาฉบับใหมไปยังรัฐมนตรีฯ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี เม่ือแกไขสัญญา

แลว หนวยงานฯ จัดสงสําเนาสัญญาตอสํานักงานฯ ภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการแกไข

สัญญาแตหากตองแกไขสัญญารวมลงทุนสญัญาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ใหหนวยงานฯ เสนอ

คณะกรรมการกํากับดูแล หากคณะกรรมการกํากับดูแลเห็นวาเปนการแกไขสัญญาในสวนที่

มิใชสาระสําคัญ ใหคณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแลวแจงตอรัฐมนตรีฯ เพ่ือทราบ 

2) หนวยงานฯ จัดทําแนวทางการดําเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญารวม

ลงทุนสิ้นสุด เสนอกระทรวงเจาสังกัดอยางนอย 5 ปกอนสัญญาสิ้นสุด เพ่ือเสนอใหรัฐมนตรีฯ 
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พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการนโยบายฯ และใหคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาเสนอ

ความเห็นตอคณะรัฐมนตรี 

3)ใหสํานักงานฯ แจงใหหนวยงานฯ ช้ีแจงขอเท็จจริงและแนวทางการดําเนินการ

ตอคณะกรรมการนโยบายฯ หากปรากฏวามีโครงการใดที่มิไดดําเนินการใหถูกตองในเรื่องการ

เสนอโครงการหรือการดําเนินโครงการ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นสมควรยกเลิก

หรือแกไขสัญญารวมลงทุน ใหเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี 

 

สรุป 

สัญญาทางปกครองเปนสัญญาที่ ให จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดให มี ส่ิง

สาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผานมา มีคดีพิพาทที่ถือเปน

สัญญาทางปกครอง โดยมีวัตถุแหงสัญญาในคดีเปนความรูบาง เครื่องมือหรืออุปกรณที่สําคัญ

หรือจําเปนเพ่ือใชในการจัดทําบริการสาธารณะดานสาธารณสุขของหนวยงานสาธารณสุขบาง 

สัญญาใหขาราชการลาศึกษาตอก็ดี และสัญญาจัดมีสิ่งสาธารณูปโภค  

ทั้งน้ี ทิศทางอนาคตของการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการสาธารณสุขน้ันซ่ึงเปน

สัญญาทางปกครองชนิดหน่ึง ควรไดรับการสนับสนุน เพราะยังมีขอจํากัดดานการจัดสรร

งบประมาณ และขีดจํากัดของวงเงินงบประมาณตามที่กฎหมายกําหนดในการตัดสินใจทํา

โครงการสาธารณะซ่ึงรัฐบาลยังตองคํานึงถึงกฎเกณฑทางการคลัง (fiscal rules) กรอบ

งบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (medium-terms expenditure framework) 

ตลอดจนขอจํากัดดานงบประมาณตาง ๆ ทั้งตามที่กฎหมายกําหนดและตามความรับผิดชอบ

ทางการเมือง 
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คําถามเชงิอภิปราย 

 

1. จงอภิปรายถึงความแตกตางระหวางสัญญาทางปกครองกับสัญญาทางแพง 

2. เหตุใดตองพิจารณาประเภทของคูสัญญาในสัญญาทางปกครอง 

3. หลักเกณฑเก่ียวกับเน้ือหาของสัญญาเขามาเก่ียวของอยางไรในการพิจารณาคดีทาง

ปกครอง 

4. จงยกตัวอยางสัญญาที่ใหเอกชนเขาดาํเนินการหรือรวมดําเนินการบริการสาธารณสุข 

5. จงยกตัวอยางสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์

ของรัฐ 

6. พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มีเจตนารมณ

อะไร ตามพระราชบัญญัติน้ี หากเกิดความรวมมือระหวางเอกชนกับรัฐบาล จะเขา

องคประกอบเปนสัญญาทางปกครองหรอืไม เพราะอะไร และในการดําเนินสัญญาตาม

กฎหมายน้ีจําเปนตองใหหนวยงานใดเปนผูตรวจสอบ 

7. กฎหมายที่ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการสาธารณสุขของรัฐ 

กฎหมายน้ีมีขอดีเสียอยางไร 

8. ทิศทางการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการสาธารณสุขมีลักษณะอยางไร 
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บทที่ 6 
 
ดุลพินิจของเจาหนาท่ีในงานสาธารณสุข 

 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับดุลพินิจ 

ในหัวขอน้ี ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับความหมายของดุลพินิจความสัมพันธระหวาง

ดุลพินิจกับกฎและขั้นตอนการใชดุลพินิจ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1.1 ความหมายของดุลพินิจ 

ตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของดุลพินิจ

วาเปนการวินิจฉัยที่เห็นสมควร  

S.A.de Smith  และ  J.M. Evans (1980) อธิบายวา ดุลพินิจ หมายถึง อํานาจที่จะ

เลือกกระทําการอยางใดอยางหน่ึง ในกรณีที่มีทางเลือกหลายทาง ถามีทางเลือกที่ชอบดวย

กฎหมายเพียงทางเดียว ยอมไมใชการใชดุลพินิจแตเปนการปฏิบัติตามหนาที่ 

นักกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา Kenneth C.Davis กลาววา เจาพนักงานของรัฐ

มีดุลพินิจไดในกรณีที่กฎหมายใหอํานาจเลือกโดยอิสระระหวางทางเลือกกระทําหลายทางหรือ

ทางที่จะไมกระทํา 

ในการควบคุมการใชดุลพินิจทางปกครอง คือ ความสามารถในอันที่จะตัดสินใจออก

คําสั่งอยางใดอยางหน่ึง ในบรรดาคําสั่งหลายๆ อยาง ซ่ึงกฎหมายเปดชองใหออกได เพ่ือ

ดําเนินการใหบรรลุเจตนารมณ หรือ ความมุงหมายของกฎหมาย หรืออีกนัยหน่ึง โดยบัญญัติ

เปดชองใหองคกรของรัฐ ฝายปกครององคกรน้ันตัดสินใจไดอยางอิสระวาเม่ือมีขอเท็จจริง
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อยางใดอยางหน่ึงตามที่กําหนดไวเกิดขึ้น ตนสมควรจะออกคําสั่งหรือไม และสมควรจะออก

คําสั่งโดยมีเน้ือความอยางไร (วรพจน วิศรุตพิชญ 2547) 

หากพิจารณาโครงสรางของบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ใหอํานาจองคกรฝายปกครอง

ดําเนินการ เราจะพบวาองคกรนิติบัญญัติจะกําหนดองคประกอบสวนเหตุอันเปนเง่ือนไขของ

ผลในทางกฎหมายไว และเม่ือองคประกอบสวนเหตุเกิดขึ้นครบถวนองคกรเจาหนาที่ฝาย

ปกครองก็สามารถเลือกผลในทางกฎหมายที่องคกรนิติบัญญัติกําหนดไวได เราเรียก “ดุลพินิจ

ขององคกร” เจาหนาที่ฝายปกครองทีป่รากฏอยูในโครงสรางอํานาจทางกฎหมายสวนที่เปนผล

ทางกฎหมายน้ีวา  “ดุลพินิจตัดสินใจ”  ผลในทางกฎหมายที่กําหนดไวอันเปนดุลพินิจตัดสินใจ

มี 2  กรณี คือ (วรเจตน ภาคีรัตน  2549) 

1. กรณีขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบสวนเหตุเกิดขึ้นครบถวนแลว องคกรฝาย

ปกครองมีดุลพินิจในการตัดสินใจตอไปวาจะดําเนินการหรือไม เชน อํานาจของเจาพนักงาน

ทองถิ่น ในการสั่งรื้อถอนอาคารที่กอสรางหรอืดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาต เม่ือปรากฏ

ขอเท็จจริงวามีการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาต และการกอสรางหรือ

ดัดแปลงน้ันไมสามารถแกไขเปล่ียนแปลงใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นยอมมีอํานาจใน

การสั่งรื้อถอนอาคารน้ันหรือไมก็ได ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 42 

2. กรณีขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบสวนเหตุเกิดขึ้นครบถวนแลว และองคกร

เจาหนาที่ฝายปกครองตัดสินใจที่จะดําเนินการ องคกรเจาหนาที่ฝายปกครองสามารถเลือก

ดําเนินการตามมาตรการใดมาตรการหน่ึงในบรรดาหลายๆ มาตรการทีก่ฎหมายกําหนดไว เชน 

ผูรับอนุญาตสถานบริการดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี พนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจที่จะไมตอใบอนุญาตหรือสั่งพักใชใบอนุญาตคราวละไมเกิน 30 วัน หรือสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตได  ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  มาตรา 21 

ทั้งน้ี การใชอํานาจแตละครั้งควรจะตองสอดคลองกับขอเท็จจริงในแตละกรณี  หาก

การใชอํานาจดุลพินิจมีความถี่เกินไป อาจสงผลใหฝายปกครองใชอํานาจโดยไมชอบดวย

กฎหมาย (abuse of power) ได ดังน้ันจึงมีอํานาจผูกพัน ซ่ึงถาถืออํานาจที่กฎหมายใหแกฝาย

ปกครอง กลาวคือ เม่ือมีขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึงที่กฎหมายบัญญัติเกิดขึ้นแลว ฝาย

ปกครองตองใชอํานาจและกระทําการตามตัวบทที่กฎหมายกําหนด 
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ดุลพินิจของฝายปกครอง หมายถึง การที่กฎหมายใหอํานาจแกฝายปกครองตัดสินใจ

อยางอิสระที่จะเลือกกระทําการ หรือไมกระทําการอยางใดอยางหน่ึง หรือกระทําการไปในทาง

ใดทางหน่ึง ในกรณีที่กฎหมายใหทางเลือกหลายทาง ซ่ึงหากเลือกกระทําการไปในทางใดโดยมี

เหตุผลอันสมควรแลว ก็ลวนเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย ถากฎหมายกําหนดใหฝาย

ปกครองมีทางเลือกที่ชอบดวยกฎหมายเพียงทางเดียว ยอมถือไมไดวาฝายปกครองมีดุลพินิจ 

แตเปนกรณีที่ฝายปกครองตองปฏิบัติการตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว 

ดังน้ัน อาจกลาวโดยสรุปไดวา ฝายปกครองมีอํานาจใชดุลพินิจเม่ือกฎหมายให

อํานาจฝายปกครองตัดสินใจอยางอิสระที่จะกระทําการอยางใดอยางหน่ึง หรือไมกระทําการ

อยางใดอยางหน่ึง เม่ือฝายปกครองวินิจฉัยและคําวินิจฉัยน้ันถึงที่สุดแลว เราเรียกอํานาจน้ีวา  

“ดุลพินิจ” 

การใชอํานาจตามกฎหมายน้ัน กฎหมายใหอํานาจฝายปกครองหรือหนวยงานทาง

ปกครองมีอํานาจใน 2 ลักษณะ คือ อํานาจผูกพัน (mandatory power) และ อํานาจดุลพินิจ 

(discretionary power) (อําพน เจริญชีวินทร2545) อํานาจดุลพินิจจะไมผูกพันบังคับ (not 

mandatory) มันเปนอํานาจภายใตกฎหมายอยางใดอยางหน่ึงหรือการมอบหมายงานภายใน

ขอจํากัดที่แนนอน ผูมีอํานาจตัดสินใจสามารถที่จะเลือกวาและ/หรือใชดุลพินิจตัดสินใจ 

(Public Sector Agencies  2003) ทั้งน้ีเพราะกฎหมายไมอาจกําหนดรายละเอียดไดในทุกกรณี

การตัดสินใจมีการเปล่ียนแปลงเชิงพลวัตรที่เปนทั้งเชิงรุกและเชิงรับวิจารณญาณตางๆ จึงตอง

มีบริบทของขอเท็จจริงและพฤติการณเฉพาะเรื่องและการอํานวยความเปนธรรมเฉพาะกรณี  

อยางไรก็ตาม พบวา จะมีการใชดุลพินิจมาก เม่ือจํานวนกฎที่ใหมีนอยไปหรือมาก

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 

ดุลพินิจมีเจตนารมณเพียงเพ่ือที่จะใหผูมีอํานาจสามารถปรับใชขอกฎหมายกับขอเท็จจริงและ

เจตนารมณของกฎหมายที่เกิดขึ้นไดทกุกรณีที่ลวนแลวแตชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเปนทางเลือก

ที่เหมาะสมและจําเปน สามารถดําเนินการทางปกครองใหบรรลุตามเจตนารมณไดเทาน้ัน การ

บริหารกิจการภาครัฐที่ดตีองมุงประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ การใชอํานาจของผูมีอํานาจ

จึงจําเปนตองยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance) บนพ้ืนฐานของความเปนธรรมในการ

บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม 

ดุลพินิจของฝายปกครองเปนการใชอํานาจของฝายปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

เพ่ือใหฝายปกครองไดมีทางเลือกในการตัดสินใจกระทําการใดหรือไมกระทําการใดเพ่ือปรับใช

กฎหมายใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับขอเท็จจริงตามยุคตามสมัยเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ

ตามกฎหมาย การใชอํานาจดุลพินิจของฝายปกครองตองเปนไปอยางอิสระปราศจากการ

แทรกแซงใดๆ มีความเปนกลาง โปรงใส เปนธรรม เหมาะสมตรวจสอบได การบังคับใช
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กฎหมายจะมีความยตุิธรรมหรอืไมก็อยูที่การตคีวาม จึงมีคําถามตามมาวา “แลวความยตุิธรรม

คืออะไร” ซ่ึงก็ไดมีคําอธิบายหรือใหความหมายกันไวหลากหลายตั้งแตยุคโบราณ สมัยเพลโต 

(Plato) หรืออริสโตเติล (Aristotle) มาจนกระทั่งถึงปจจุบันนักกฎหมายหลายสํานัก ตางก็ได

อธิบายกันไว แตที่สามารถเขาใจไดงายที่สุดคือ ลอรด เดนน่ิง (Lord Denning) ไดกลาววา 

ความยุติธรรม คือ การที่วิญูชนหรอืคนทั่วไปน้ันรูสกึวาถกูตอง (ธานินทร  กรัยวิเชียร 2547) 

อยางไรก็ตาม ไมมีเจาหนาที่รัฐคนใดมีอํานาจการตัดสินใจอยางเต็มที่ เจาหนาที่

ของรัฐตองใชอํานาจตัดสินใจใหสอดคลองกับรายละเอียดที่กฎหมายบัญญัติไว และบังคับใช

อยางเหมาะสม ยุติธรรม และหลีกเล่ียงปญหาหรือการบาดเจ็บที่ไมจําเปนหนวยงานควรจะ

ยอมรับนโยบายและวิธกีารทั่วไปที่จะปฏบัิติตามอยางนอยในพ้ืนที่ที่สําคัญของแตละกิจกรรมที่

พวกเขามีความรับผิดชอบ แนวทางน้ีจะทําใหแนใจไดวา อํานาจของหนวยงานมีการใชสิทธิ

อยางตอเน่ืองจากกรณีหน่ึงไปสูกรณีหน่ึง เวนแตกรณีใดๆ ที่แตกตางออกไป 

แนวคิดเรื่องดลุพินิจเปนทางเลือกที่เจาหนาที่จะตองไดรับอํานาจภายใตกรอบอยาง

กวาง ๆ ทั้งทางเลือกเริ่มตนที่ตองเลือกวินิจฉัยเพ่ือดาํเนินการ และสิ้นสุดเม่ือตองใชดุลพินิจใน

การตัดสิน การใชดุลพินิจเพ่ือเลือกวิธกีารหรือมาตรฐานที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

สุดทาย แกลลิแกน (Galligan 1976) เรียกวา เปนกระบวนการสรางมาตรฐานของ “ปจเจก

บุคคล” และมาตรฐานที่สรางขึ้นซ่ึงเปนแนวทางของดุลพินิจ กิฟฟอรด (Gifford) เรียกดุลพินิจ

วา “ดุลพินิจอางอิง” วิธีการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ขึ้นอยูกับลักษณะของอํานาจและการ

ยอมรับ ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว การบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่จะตองมีพ้ืนฐาน

ทางกฎหมาย ศาลช้ีวา ตองมีอํานาจสุดทาย (final authority) ในการตัดสินใจถูกตองตาม

กฎหมายของการกระทําตางๆ (Galligan 1976) ดวย 

 

1.3 ขั้นตอนการใชดุลพินิจ 

การใชดุลพินิจขององคกรฝายปกครอง ไดกําหนดไว 3 ขั้นตอน (1) การวินิจฉัย

ขอเท็จจริง   (2) การปรับบทกฎหมาย  และ (3) การตัดสินใจ  (วรเจตน ภาคีรัตน 2549) ดังน้ี 

1. ขั้นตอนการวินิจฉัยขอเท็จจริง  กอนที่ฝายปกครองจะใชอํานาจกระทําการใด 

ตองวินิจฉัยขอเท็จจริงไปตามพยานหลักฐาน ตองตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกอนวามี
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ขอเท็จจริงเกิดขึ้นหรือไม และวินิจฉัยวาพยานหลักฐานเทาที่มีอยูเพียงพอตอการพิสูจน

ขอเท็จจริงวาเกิดขึ้นหรือมีอยูจริงหรือไม   

2. ขั้นตอนการปรับบทกฎหมาย คือ ขั้นตอนการวินิจฉัยวาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

หรือมีอยูน้ันตรงกับหลักที่กฎหมายบัญญัติในมาตราใด โดยปกติการปรับบทกฎหมายกับ

ขอเท็จจริงเปนปญหาขอกฎหมาย ไมใชปญหาดุลพินิจที่ฝายปกครองจะวินิจฉัยไดอยางอิสระ

ตามที่ตนเห็นสมควร ซ่ึงเห็นไดชัดเจนในกรณีกฎหมายบัญญัติขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบ 

โดยใชถอยคําที่มีความหมายแนนอนชัดเจน ฝายปกครองยอมไมมีดุลพินิจที่จะวินิจฉัยวา

ถอยคําน้ันมีความหมายเปนอยางอื่น  แตในกรณีกฎหมายบัญญัติขอเท็จจริงอันเปน

องคประกอบโดยใชถอยคําที่มีความหมายไมแนนอนชัดเจน คือ ถอยคําที่กฎหมายไมไดใหคํา

จํากัดความ และวิญูชนอาจเขาใจความหมายแตกตางกันได ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของฝาย

ปกครองตองใชวิจารณญาณแสวงหาคําตอบที่ถูกตองภายใตการควบคุมของศาล  

3.ขั้นตอนการตัดสินใจเม่ือฝายปกครองวินิจฉัยขอเท็จจริงและปรับบทกฎหมาย

เสร็จแลว ขอพิจารณาตอไป คือ กฎหมายกําหนดการใชอํานาจกระทําการของฝายปกครองไว

อยางไร กฎหมายอาจกําหนดใหฝายปกครองกระทําการไดเพียงประการเดียว หรือกฎหมาย

อาจกําหนดใหฝายปกครองเลือกกระทําการไดหลายประการ เพ่ือใหเหมาะสมกับขอเท็จจริง

เฉพาะเรื่อง ซ่ึงอาจอยูในรูปกระทําการ หรืองดเวนไมกระทาํการก็ได หรืออาจกําหนดทางเลือก

ไวมากกวาสองทางเลือก หรือเลือกกระทําภายในขอบเขตที่กําหนดก็ได  เพ่ือใหฝายปกครองมี

ดุลพินิจในการตัดสินใจตามความคิดเห็นของตน  ซ่ึงสามารถจะใชดุลพินิจตัดสินใจวาจะใช

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

ตองทําตามระเบียบพัสดุ ไดแก คาอาหารวาง-เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาเชาที่พักกรณี

จําเปนตองใชวิทยากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณเปนพิเศษ จะจายสูงกวาอัตรา
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ที่กําหนดอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ วิทยากรสังกัดสวนราชการ

เดียวกับผูจัด ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการผูจัดที่จะจายไดแตไมเกินอัตราที่

กําหนด 

จากตัวอยางขางตน เห็นไดวา ฝายนิติบัญญัติอาจบัญญัติกฎหมายใหอํานาจฝาย

ปกครองใชดุลพินิจวาจะเลือกการกระทําเพียงหน่ึงในหลายประการ หรือเลือกกระทําไดเอง 

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด  ฝายนิติบัญญัติไมไดกําหนดเจาะจง เจาหนาที่สามารถ

เลือกกระทําตามความจําเปนเพ่ือความเหมาะสม ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด  

 

2. หลักการของการใชดุลพินิจในกฎหมายปกครอง 

ในกฎหมายปกครองถือวาอํานาจดุลพินิจเปนเสรีภาพที่กฎหมายใหแกฝายปกครอง

ในอันที่จะตัดสินใจวาในกรณีเฉพาะเรื่องกรณีใดกรณีหน่ึง  สมควรเลือกคําสั่งใดในบรรดาคําสั่ง

หลายๆอยางที่แตกตางกันออกไป  ที่ตนเห็นวาสามารถดําเนินการใหเปนไปตามความมุง

หมายแหงอํานาจหนาที่ของตนไดดีที่สุด 

2.1 หลักการที่เจาหนาที่ใชดุลพินิจ 

จากตัวอยาง คําพิพากษา อ.271/2550 แมวาเทศบาลจะมีอํานาจบํารุงและสงเสริม

การทํามาหากินของราษฎร และมีอํานาจในการกําหนดจุดผอนผันช่ัวคราว เพ่ือใหมีการ

ประกอบกิจการปรุง ขาย หรือจําหนายสินคาบนทางสาธารณะก็ตาม แตก็ตองดําเนินการตาม

ความเหมาะสมมิใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญหรือกระทบสิทธิของประชาชนที่ใชทางเทา

สาธารณะในการสัญจรไปมา  “ความเหมาะสม” จึงเปนดุลพินิจที่เจาหนาที่พิจารณาวา จะ

นําไปสูผูใชทางเทาหรือไม 

เหตุผลที่กฎหมายจะตองกําหนดใหฝายปกครองมีอํานาจดุลพินิจ เพราะฝายนิติ

บัญญัติที่ไมอาจจะตรากฎหมายใหมีเน้ือหาสาระครอบคลุมขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นไดในทุกเรื่อง

ทุกกรณี จึงตองบัญญัติใหฝายปกครองมีอํานาจดุลพินิจในการปรับใชกฎหมายใหสอดคลอง

กับขอเท็จจริงและเจตนารมณของกฎหมายการใชกฎหมายจึงเปนการนํากฎหมายมาใชบังคับ

แกขอเท็จจริงในกรณีเฉพาะเรื่อง ซ่ึงเปนการปรับบทกฎหมายใหเขากับขอเท็จจริงเปนที่

เกิดขึ้นแลว โดยมีหลักเกณฑการใชกฎหมายที่ผูใชกฎหมายตองพิจารณาวา ขอเท็จจริงน้ัน



168/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

เปนเรื่องอะไร มีหลักกฎหมายในเรื่องน้ันวาอยางไร ขอเท็จจริงเขากับหลักกฎหมายน้ันหรือไม 

และถาขอเท็จจริงเขากับหลักกฎหมายน้ันแลวมีผลอยางไร (หยุด  แสงอุทัย 2542) 

นอกจากน้ี กฎหมายน้ีมีหลักเกณฑที่อาศัยความเปนธรรม ในการออกคําสั่ง เพราะ

ใหสิทธิแกประชาชน หรือเปดโอกาสใหประชาชนไดโตแยง เชน ประชาชนมีสิทธิคัดคานได 

หากการออกคําสั่งน้ันไมชอบดวยกฎหมาย และมีสิทธิรับทราบขอเท็จจริง และตรวจเอกสาร 

เปนตน ในการจะใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ในการออกคําสั่ง ไมวาเรื่องใดก็ตาม 

จะตองนํากฎหมายวิธปีฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับดวย โดยขอบเขตในการบังคับใช

กฎหมายออกคําสั่งทางปกครอง ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติฯ ทั้งฉบับ การที่ฝายปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรฐักระทําการหรือไมกระทําการอยางใดอยางหน่ึงตามอําเภอใจ ซ่ึงไมใชเปนการ

ใชดุลพินิจแตเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

ดังตัวอยางคําสั่งทางปกครอง คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 222/2555  กรณีฟองวา 

ผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายมีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับการกอสรางซุมแผงคาและคําสั่ง

ใหรื้อถอนซุมแผงคา โดยไมใหโอกาสแกผูฟองคดีในการยื่นคํารองขออนุญาต หรือแจงเตือนผู

ฟองคดีใหรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ หรือมีโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐาน ขอให

ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายออกคําสั่งที่ถูกตองและ

ชอบดวยกฎหมายเพ่ือใหโอกาสแกผูฟองคดีในการยื่นคําขออนุญาตหรือแจงใหทราบ หรือ

สามารถแกไขเปล่ียนแปลงได หรือออกใบอนุญาตใหใชซุมแผงคาแกผูฟองคดี น้ัน กรณีน้ีศาล

ปกครองมีอํานาจเพียงบังคับใหผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายดําเนินการตามกฎหมาย

กอนออกคําสั่งใหผูฟองคดียื่นคําขออนุญาต หรือแจงใหทราบ หรือสามารถแกไขเปล่ียนแปลง

ได หรือออกใบอนุญาตใหใชซุมแผงคาใหแกผูฟองคดีเทาน้ัน แตจะกาวลวงไปบังคับให

ผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายออกคําสั่งตามที่ผูฟองคดีรองขอโดยไมเปดโอกาสใหใช

ดุลพินิจตามกฎหมายไมได กรณีจึงเปนคําขอที่ศาลไมสามารถออกคําบังคับไดตามมาตรา 72 

แหงพรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

ทั้งน้ี การใชดุลพินิจของฝายปกครองจะตองไมฝาฝนระเบียบภายในของฝาย

ปกครองที่วางไวเปนแนวปฏิบัติ ตองใชดุลพินิจอยางมีเหตุมีผลและไมขัดกับหลักกฎหมาย

สวนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ เปนการใชดุลพินิจโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ไมสอดคลอง
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เหมาะสมกับขอเท็จจริงและพฤติการณแตละกรณี รวมถึงการใชดุลพินิจไมเปนไปตามสัดสวน

ของการกระทํา ซ่ึงเปนหลักกฎหมายพ้ืนฐานที่กําหนดความสัมพันธของผูใชอํานาจปกครอง

กับผูอยูใตอํานาจปกครองใหเกิดความสมดุลพอควรแกกรณี ไดแก หลักความเหมาะสม 

(principle of suitability) คือการใชอํานาจใหสอดคลองกับเจตนารมณตามกฎหมาย หลักความ

จําเปน (principle of necessity) ตองออกคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนนอยที่สุดหรือทําใหรัฐเสียหายนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได และหลักความได

สัดสวน (principle of proportionality)  ในความหมายอยางแคบ หากผลของคําสั่งทางปกครอง

เกิดประโยชนตอสวนรวมนอยมากเม่ือเปรยีบเทียบกับความเสียหายทีป่ระชาชนไดรับ (วรพจน 

วิศรุตพิชญ 2540) 

ตัวอยาง คําพิพากษา อ.262/2550 สรุปสาระโดยสังเขปไดวา เม่ือผูฟองคดีตั้งวาง

และจําหนายสินคาบนถนนและที่สาธารณะ โดยมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เทศบาลกําหนด 

การที่เจาหนาที่ของเทศบาลเขารื้อถอนสิ่งของและสินคาของผูฟองคดี เฉพาะสวนที่ตั้งวางเกิน

แนวเขต  จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายและไมเปนการละเมิด 

หลักการตาง ๆ มีวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับดุลพินิจ

ในกฎหมายปกครอง สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. ใชอํานาจตัดสินใจในทางสุจริตและเพ่ือจุดประสงคที่เหมาะสม (เชน สุจริต 

เฉพาะภายในขอบเขตของอํานาจ และตรงตามความมุงหมายที่กฎหมายให

อํานาจ 

2. ฐานการตัดสินใจบนทรัพยากรที่สมเหตุสมผล (เชน เหตุผลเชิงตรรกะ ขอมูลที่

พิสูจนประเด็นในคําถามหลักฐานที่เก่ียวของและเช่ือถือได)  

3. พิจารณาประโยชนที่เก่ียวของเทาน้ันเหมาะสมเปนจริงเพ่ือประโยชนของกรณีที่

เฉพาะเจาะจงและไมใชกับกรณีที่เปนนโยบายที่ยืดหยุน 

4. ใหนํ้าหนักเพียงพอที่จะเปนเรื่องของการใหความสําคัญมาก แตไมใหนํ้าหนัก

มากเกินกวาปจจัยที่เก่ียวของที่ไมมีความสําคัญ 

5. ใชดุลพินิจของตนอยางเปนอิสระ สังเกตบนกฎพ้ืนฐานของความเปนธรรมใน

การดําเนินการ (เชน กฎธรรมชาติ ความยุติธรรม) 
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ซ่ึงเม่ือกฎหมายใหอํานาจแกฝายปกครองแลว ฝายปกครองจะตองใชอํานาจ

ดุลพินิจน้ัน และถอยคําที่เปนอํานาจดุลพินิจน้ัน กฎหมายมักใชคําวา "อาจ" "ได" "ก็ได" เปน

ตน  

 

2.2 อํานาจผูกพันและอํานาจดุลพินิจ  

ในหลักกฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชนน้ัน กฎหมายไดกําหนดความสัมพันธ

ระหวางเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ(ฝายปกครอง)กับประชาชน ในลักษณะที่ฝาย

ปกครองมีอํานาจเหนือกวาในฐานะเปนผูใชอํานาจตามกฎหมายมหาชน เพ่ือรักษาไวซ่ึงความ

สงบเรียบรอยของสังคมและประโยชนสาธารณะ การปฏิบัติหนาที่ของฝายปกครองจึงเปนการ

ใชอํานาจตามกฎหมาย กฎหมายใหอํานาจฝายปกครองหรอืหนวยงานทางปกครองมีอํานาจใน 

2 ลักษณะ คือ อํานาจผูกพัน (mandatory power) ที่ฝายปกครองมีหนาที่ตองปฏิบัติตามที่

กฎหมายกําหนดน่ันเอง และ อํานาจดุลพินิจ (discretionary power) (อําพน เจริญชีวินทร

2545) ดังที่กลาวแลว  

หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จะพบวา

มีอยูหลายมาตราที่บัญญัติใหอํานาจดุลพินิจแกฝายปกครอง เชน ดุลพินิจในการกําหนด

เง่ือนไขใดๆ ในการออกคําสั่งทางปกครอง (มาตรา 39 วรรคหน่ึง) ไดเทาที่จําเปน เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของกฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินิจเปนอยางอื่น ดุลพินิจใน

การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองใหมีผลใชบังคับในเวลาใดหรือดุลพินิจในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมมาตรา 50 คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจถูก

เพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน โดยจะใหมีผลยอนหลังหรอืไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึง

ขณะใดขณะหน่ึงตามที่กําหนดได แตถาคําสั่งน้ันเปนคําสั่งซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรบั การ

เพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 51 และมาตรา 52 เปนตน  

การใชดุลพินิจที่ศาลมิอาจกาวลวง  กรณีการบริหารงาน การวางกลยุทธ การปฏิบัติ

ตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงหลักการบริหาร ผูบริหารสามารถปรับปรงุนโยบายและกระบวนการ

ตัดสินใจและการกําหนดลําดับความสําคัญของปญหาคาใชจายทางการเมืองและตามหลัก

สมเหตุสมผล (Hutchinson  2002) อํานาจดุลพินิจที่ใหแกฝายปกครองหรือหนวยงานของฝาย
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ปกครองพิจารณาเลือกตัดสินใจสั่งการหรือไมสั่งการตามความเหมาะสมกับขอเท็จจริงและ

พฤติการณในแตละกรณี (Kinney 2002)  

ตัวอยาง หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกรณีพิพาทเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลภาครัฐ การพิจารณาใหผูฟองคดีไดเล่ือนวิทยฐานะขาราชการเปนการใช

อํานาจดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณาเก่ียวกับคุณสมบัติของขาราชการประกอบกับ

ความรูความสามารถรวมทั้งความประพฤติตลอดถึงผลการปฏิบัติงานและงบประมาณตาม

กรอบอัตรากําลังของหนวยงานในการบรหิารงานบุคคลขององคกรศาลไมอาจกาวลวงไปบังคับ

ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจกระทําการเล่ือนวิทยฐานะใหแกผูฟองคดีได กรณีจึงเปนคําขอที่

ศาลไมอาจออกคําบังคับไดตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 725/2554) 

ตัวอยางอีกกรณีหน่ึง การที่แพทยสภาจะพิจารณาวา ผูใดเปนผูกระทําความผิดตอ

ขอบังคับแพทยสภาหรือไม เปนดุลพินิจและอํานาจของแพทยสภาโดยแทที่จะพิจารณาตาม

สมควรแกกรณี ซ่ึงเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจศาลที่จะพิจารณาและไมอาจกําหนดคําบังคับได

ตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครอง

สูงสุดที่ 167/2555) 

อยางไรก็ตาม กรณีที่กฎหมายไมใหอํานาจดุลพินิจฝายปกครอง ไดแก การอนุญาต

ตั้งสถานบริการพนักงานเจาหนาที่ตองคํานึงถึงประวัติการกระทําความผิดตอกฎหมายของผู

ขออนุญาตประกอบดวย (มาตรา 46 วรรคสอง) กรณีน้ีกฎหมายบังคับใหพนักงานเจาหนาที่

ตองนําประวัติการกระทําผิดกฎหมายของผูขออนุญาตมาประกอบการพิจารณาดวยจะใช

ดุลพินิจไมนํามาพิจารณาไมได  หรือกรณีกฎหมายกําหนดเวลาใหฝายปกครองตองพิจารณา

สั่งการภายในเวลาที่กําหนด ฝายปกครองตองสั่งการใหแลวเสรจ็ภายในเวลาที่กฎหมายบัญญัติ 

หากสั่งการเกินกําหนดเวลาตองมีเหตุผลเพียงพอวาเหตุแหงความลาชามิไดเกิดจากความ

บกพรองของตน มิฉะน้ันอาจตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความลาชาน้ันได  

ความอิสระในการใชดุลพินิจของฝายปกครองอาจทําใหเขาใจผิดวาฝายปกครอง

สามารถใชอํานาจดุลพินิจอยางกวางขวาง ซ่ึงความจริงหาเปนเชนน้ันไม การที่กฎหมาย

กําหนดใหฝายปกครองมีอาํนาจเลือกตดัสินใจไดหลายทางเพ่ือตองการใหฝายปกครองในฐานะ
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ผูใชกฎหมาย สามารถปรบัใชกฎหมายใหสอดคลองกับขอเท็จจริง อยางสมเหตุสมผล และเปน

ธรรมตามเจตนารมณของกฎหมาย ดังน้ันการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย จึงตองอยูบน

พ้ืนฐานของขอเท็จจริง ขอกฎหมายและการใหเหตุผลประกอบการพิจารณาตัดสินใจอยาง

เหมาะสม ซ่ึงเปนกรอบหรือหลักทั่วไปในการใชดุลพินิจของฝายปกครอง ดังปรากฏใน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่กําหนดใหผูทําคําสั่งทางปกครอง

ตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลน้ันอยางนอยตองประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิงและขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจเชน  

“มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 วาดวยการใหอํานาจแก

เจาพนักงานทองถิ่นที่จะใชดุลพินิจในการออกคําสั่งใหบุคคลใดแกไข เปล่ียนแปลง รื้อถอน

อาคาร หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซ่ึงตอเน่ืองกับอาคารทั้งหมด หรือแตบางสวน หรือจัดการอยางอื่น

ตามความจําเปน เพ่ือมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะ ภายในเวลา

ซ่ึงกําหนดใหตามสมควร จะเห็นวา เพียงมาตราเดียว แตตองใชควบคูกับพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ทั้งฉบับเพ่ือนํามาประกอบในการออกคําสั่งเพียงคําสั่งเดียว” และ

เปนดุลพินิจอางอิง 

ในการวินิจฉัยสั่งการตางๆ ฝายปกครองมีอํานาจ การตัดสินใจทางกฎหมายตอเม่ือ

ตองมีขอเท็จจริงปรากฏขึ้นมากอน ทั้งอํานาจผูกพันและอํานาจดุลพินิจ ส่ิงแรกตองมี

ขอเท็จจริง และตองเปนขอเท็จจริงที่กฎหมายตองการ กรณีที่เรียกวาอํานาจผูกพัน กฎหมาย

บอกวาตองตัดสินใจไปในทางใดทางหน่ึงเทาน้ัน ถาหากขอเท็จจริงปรากฏเชนน้ันขึ้นมา จะ

ตัดสินใจเปนอยางอื่นไปไมได และอํานาจดุลพินิจ เม่ือไดหรือปรากฏขอเท็จจริงอันน้ันแลว ผูที่

มีอํานาจตัดสินใจมีสิทธิเลือกวาจะตัดสินใจแบบใดการออกคําสั่งทางปกครองจึงตองใชอํานาจ

ผูกพันโดยสรางหลักการ ดังน้ี 

1. เง่ือนไขตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 ถือเปนเง่ือนไขที่เปนสาระสําคัญของคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน หากเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง

ทางปกครองประสงคที่จะกําหนดเง่ือนไขดังกลาวไวในคําสั่งทางปกครอง เจาหนาที่ผูทําคําสั่ง

ทางปกครองจําเปนตองกําหนดเง่ือนไขดังกลาวไวในคําสั่งทางปกครองในขณะที่มีคําสั่งทาง

ปกครอง 
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2. จากเหตุผลในขอ 1. การกําหนดเง่ือนไขตามมาตรา 39 และระบุเง่ือนไขแลว ขณะ

มีคําสั่งทางปกครอง การแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งทางปกครองในเรื่องหน่ึงเรื่องใดจะกระทําไดก็แต

โดยการแกไขขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอยตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เทาน้ัน 

หากเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองไดกําหนดเง่ือนไขตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในภายหลังจากที่มีคําสั่งทาง

ปกครองขึ้นมาแลว กรณีเชนน้ีตองถือวาคําสั่งทางปกครองที่มีการกําหนดเง่ือนไขดังกลาวเปน

คําสั่งใหมแทนคําสั่งทางปกครองเดิมที่ไดออกโดยไมมีการกําหนดเง่ือนไขในครั้งแรก 

 

3. การใชดุลพินิจในงานสาธารณสุข 

ในหัวขอน้ี ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับหลักกฎหมายที่ใหใชดุลพินิจ และการใช

ดุลพินิจของเจาหนาที่ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

3.1 หลักกฎหมายที่ใหใชดุลพินิจ 

บทบัญญัติของกฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรฝายปกครองของรัฐในการออกคําส่ัง

ทางปกครอง ประกอบดวย 2 สวนดวยกัน คือ  

1. ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบสวนเหตุ ก็คือ ขอเท็จจริงที่เปนเง่ือนไขของการใช

อํานาจ ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทําของบุคคล หรือเกิดจาก

สภาวะทางสังคมก็ได และอาจเปนขอเท็จจริงที่กฎหมายบัญญัติกําหนดไวโดยชัดแจงหรือโดย

ปริยายก็ได 

2. ผลทางกฎหมายเม่ือมีขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบสวนเหตุเกิดขึ้น ซ่ึงเปน

กรณีที่ทําใหองคกรฝายปกครองของรัฐเกิดมี “หนาที่” (obligation) หรือ สามารถออกคําสั่ง

อยางใดๆ ไดตามที่เห็นสมควร 

ประเด็นที่สําคัญในเรื่องอํานาจดุลพินิจอีกอยางหน่ึงก็คือ การจะวินิจฉัยวา

ขอเท็จจริงที่เกิดขึน้น้ันเปนหรือไมเปนขอเท็จจรงิอันเปนเง่ือนไขของการใชอํานาจ ซ่ึงตามปกติ

แลวจะตองถือวาเปนการนํากฎหมายไปปรับใชกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังน้ัน จึงเปน “ปญหา
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ขอกฎหมาย” ไมใช “ปญหาดุลพินิจ” ที่องคกรฝายปกครองของรัฐจะสามารถวินิจฉัยไดโดย

อิสระ เพราะวาคงจะเปนความขัดแยงกันเองถากฎหมายใหอํานาจแกองคกรฝายปกครองของ

รัฐในการที่จะออกคําสั่งตางๆ อยางมีขอบเขตจํากัด แตกลับปลอยใหตัดสินใจกําหนดขอบเขต

อํานาจน้ันไดตามเจตจํานง หรือตามความพอใจ 

ในบางกรณีกฎหมายก็ใชถอยคําที่ไมอาจกําหนดความหมายไดแนนอนตายตัว

(indifinite concept) อันทําใหเกิดเปนปญหาวา กรณีน้ันเปนขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบ

สวนเหตุ ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการใชอํานาจหรือไม เชน บรรดาถอยคําที่กฎหมายไมไดจํากัดคํา

นิยามไว และเปนถอยคําทั่วไปที่สามารถตีความหมายเขาใจไดแตกตาง อาทิเชน “การกระทําที่

เปนภัยตอความม่ันคงของรัฐ” “การกระทําที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน” “อาคารโรงเรือนที่อยูในสภาพชํารุดทรุดโทรมนารังเกียจ” “ผลิตภัณฑทางเภสัช

กรรมที่นาจะเกิดเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน” เปนตน กรณีเชนน้ียังเปนขอถกเถียง

ในเรื่องการวินิจฉัยวา ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกลาว เปนหรือไมเปน ขอเท็จจริงอันเปนเง่ือนไข

ของการใชอํานาจ ซ่ึงจะเปน “อํานาจดุลพินิจ” ขององคกรฝายปกครองของรฐั หรือเปน “ปญหา

ขอกฎหมาย” ที่อยูในอํานาจพิจารณาวินิจฉัยของศาล 

กรณีที่กฎหมายใชถอยคําที่ไมอาจใหความหมายไดแนนอนตายตัวในการบรรยาย

ถึงขอเท็จจริง อันเปนเง่ือนไขของการใชอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง ยอมแสดงโดยปริยายวา 

กฎหมายมีเจตนารมณปลอยใหการวินิจฉัยปญหาวา ขอเท็จจริงน้ันเปนเง่ือนไขของการใช

อํานาจหรือไม อยูในดุลพินิจขององคกรฝายปกครองของรฐั หรืออาจกลาวไดอีกทางหน่ึงวา ถา

กฎหมายใชถอยคําที่มีความหมายไมตายตัวแลว ก็เปนเรื่องที่องคกรฝายปกครองของรัฐ

จะตองพิจารณาเองวา ขอเท็จจริงน้ันเปนเง่ือนไขในการใชอํานาจของตนหรือไม น่ันเอง และ

เรียกดุลพินิจประเภทน้ีวา “ดุลพินิจวินิจฉัย” (judgement) สวนดุลพินิจอีกประเภทหน่ึงเรียกวา 

“ดุลพินิจตัดสินใจ” ซ่ึงหมายถึง ในกรณีที่มีมาตรการที่ชอบดวยเหตุผลอยูหลายมาตรการ

ดวยกัน ดุลพินิจตัดสินใจ ก็คือ เสรีภาพในอันที่ฝายปกครองจะเลือกใชมาตรการใดมาตรการ

หน่ึงในบรรดามาตรการที่ชอบดวยเหตุผลหลายๆ  มาตรการที่มีอยูน้ัน 
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ลักษณะของการใชดุลพินิจโดยชอบ 

1. หลักความชอบดวยกฎหมายก็คือ หลักการแหงบทบัญญัติตางๆที่ปรากฏอยูใน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 สรุปไดดังน้ี 

1) เจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองและผูกําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง

ตองมีอํานาจตามกฎหมาย และตามปกติยอมเปนหนาที่ของผูดํารงตําแหนงที่จะตองใชอํานาจ

และปฏิบัติหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไวดวยตนเอง เวนแต เปนกรณีที่อาจมอบอํานาจหรือ

มอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทนไดตามกฎหมาย  

2) คําสั่งทางปกครองและมาตรการบังคับทางปกครองจะตองชอบดวยรูปแบบ

ขั้นตอนและวิธีการที่เปนสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดเชน หลักการไมมีสวนไดเสียของ

เจาหนาที่ หลักการรับฟงความทุกฝาย และหลักการตองใหเหตุผล เปนตน 

2. หลักแหงความเหมาะสม (principle of suitability ) เปนหลักการที่บังคับใหองคกร

ฝายปกครองของรัฐตองพิจารณาเลือกออกคําสั่งที่สามารถดําเนินการใหบรรลุความมุงหมาย 

ตามวัตถุประสงคที่กฎหมายซ่ึงใหอํานาจไดกําหนดไวเทาน้ัน คําสั่งทางปกครองใดๆก็ตามที่ใน

ความเปนจริงแลวไมอาจทําใหบรรลุความมุงหมายตามวัตถุประสงคที่กฎหมายซ่ึงใหอํานาจ

กําหนดไวได ยอมเปนคําสั่งที่ไมเหมาะสม แตหากมีปญหาการหาวิธีการที่เหมาะสมอื่นใดให

เลือกได ฝายปกครองจะตองพิจารณาจึงมีอยูวา การออกคําสั่งซ่ึงเปนมาตรการเทาที่จําเปน

แลวหรือไม หมายความวา คําสั่งน้ันเปนคําสั่งที่รุนแรงนอยที่สุด หรือไมก็ไมอาจจะบรรลุความ

มุงหมายตามที่กฎหมายซ่ึงใหอํานาจกําหนดไวไดเลย 

3. หลักความไดสัดสวน(principle of proportionality) หลักแหงความไดสัดสวนใน

ความหมายอยางแคบน้ี มุงพิจารณาที่ “ภาวะสมดุล” ระหวางความเสียหายที่เอกชนจะไดรับกับ

ประโยชนอันสังคมจะพึงไดรับจากการปฎิบัติใหเปนไปตามคําส่ังทางปกครองมาตราการใด

มาตรการหน่ึง ดังน้ัน โดยนัยแหงหลักการน้ี จึงหามองคกรฝายปกครองของรัฐออกคําสั่งทาง

ปกครองใดๆ  ที่เห็นไดอยางชัดเจนวา เม่ือลงมือปฎิบัติตามคําสั่งน้ันแลว จะเกิดประโยชนแก

สาธารณะนอยมากจนไมคุมกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเอกชน 

หลักแหงความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบน้ี มุงบังคับใหองคกรฝายปกครอง

ของรัฐออกคําสั่งที่มีประสิทธภิาพมากทีสุ่ด เพ่ือทําใหบรรลุความมุงหมายตามที่กฎหมายซ่ึงให
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อํานาจน้ันกําหนดไว และในขณะเดียวกันตองกอใหเกิดความเสียหายแกราษฎรหรือแกรัฐ 

แลวแตกรณี นอยที่สุด และหามองคกรฝายปกครองของรฐัออกคําสั่งที่เม่ือปฎิบัติตามคําสั่งน้ัน

แลว จะเกิดประโยชนนอยมาก ไมคุมกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนหรือรัฐ 

อยางไรก็ตาม การนําหลักแหงความไดสัดสวนมาใชในการพิจารณาคําสั่งทาง

ปกครองใดๆ น้ัน ศาลจะพิเคราะหดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง โดยศาลจะจํากัดอํานาจของ

ศาลอยูกับการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง หรือ การไมบังคับตามคําสั่งทางปกครองเฉพาะแต

ในกรณีคําสั่งทางปกครองน้ันฝาฝนความไดสัดสวนอยางชัดแจง ถึงขนาดที่คาดไดวา ไมมี

วิญูชนคนใดจะออกคําสั่งเชนน้ัน และในกรณีที่ไมแนชัด หรือกรณีมีขอสงสัย ศาลก็มักจะยก

ประโยชนใหกับองคกรฝายปกครองของรัฐเสมอ 

4. หลักแหงความเสมอภาค ยอมกําหนดใหองคกรฝายปกครองของรัฐปฎิบัติตอ

บุคคลที่อยูในสถานการณที่เหมือนกัน อยางเดียวกัน และปฏิบัติแตกตางกันไปกับกรณีที่

บุคคลอยูในสถานการณไมเหมือนกัน ปญหาในเรื่องหลักแหงความเสมอภาคน้ี อาจเกิดขึ้นได 

2 ลักษณะดวยกัน คือ 

1) ออกคําสั่งทางปกครองตามแนวปฎิบัติ ทั้งๆ ที่บุคคลน้ันรูสึกวา กรณีของเขา

มีลักษณะพิเศษที่ควรยกเวนไมตองเปนไปตามแนวปฎิบัติน้ัน 

2) ออกคําสั่งทางปกครองโดยผิดไปจากแนวปฎิบัติ ทั้งๆ ที่บุคคลน้ันรูสึกวา

กรณีของเขาน้ันไมไดมีลักษณะพิเศษที่จะตองยกเวน ไมตองปฎิบัติตามแนวปฎิบัติน้ัน 

แมวาศาลไมอาจจะกาวลวงเขาไปควบคุมตรวจสอบ “ลักษณะพิเศษ” ดังกลาววา

ถึงขนาดใดจึงจะตองยกเวนไมตองปฎิบัติตามแนวปฎิบัติก็ตาม แตศาลอาจสงวนอํานาจในการ

ตรวจสอบวา คําวินิจฉัยขององคกรฝายปกครองของรัฐน้ันชอบดวยเหตุผลหรือไม หรือ ขัดตอ

ความรูสึกของวิญูชนหรือไม หากปรากฎวา ในกรณีน้ันๆไมมีวิญูชนคนใดจะพึงวินิจฉัย

เชนน้ันไดเลย ศาลจึงจะถือวาคําสั่งทางปกครองที่ออกมาโดยยึดตามแนวปฎิบัติน้ันไมชอบ

ดวยหลักแหงความเสมอภาค 

5. หลักสุจริต (good faith) หมายถึงความซ่ือสัตยและไววางใจตอกัน มีหลักสําคัญ

คือ การไมแสวงหาผลประโยชนจากการฉอฉล และการดํารงตนดวยความซ่ือสัตย หลักสุจริต

เปนหลักพ้ืนฐานในกฎหมายที่พัฒนามาตั้งแตสมัยโรมันและใชบังคับกฎหมายทั้งระบบทุก
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ประเภท ในกฎหมายปกครองก็นําหลักสุจริตตามหลักกฎหมายแพงมาใชในฐานะหลักกฎหมาย

พ้ืนฐาน ที่บังคับทั้งฝายปกครองและฝายประชาชนมีหนาที่จะตองปฏิบัติตอกันโดยสุจริต ผูใด

กระทําโดยไมสุจริตจะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

หลักการสุจริตเปนพ้ืนฐานของระบบกฎหมายของรัฐทั้งระบบ จึงยอมใชบังคับกับ

การใชสิทธิและการชําระหน้ีทั้งตามสัญญาทางแพงและสัญญาทางปกครอง แมฝายปกครองจะ

มีเหตุบอกเลิกสัญญา แตถาหากบอกเลิกสัญญาโดยไมสุจรติ จะตองรับผิดชดใชคาเสียหายจาก

การบอกสัญญาโดยไมสุจริตน้ัน (โภคิน พลกุล  2546) 

 

การควบคุมใหฝายปกครองใชดุลพินิจอยางมีเหตุผล 

หลักเกณฑขอน้ี มีลักษณะเปนการกําหนดขอบเขตของการใชอํานาจหรือ

วิจารณญาณของฝายปกครองใหอยูภายใต “หลักแหงความสมเหตุสมผล” 

การใชดุลพินิจอยางมีเหตุผลเพียงพอ ฝายปกครองตองใหเหตุผลในการใชดุลพินิจ

ทุกครั้ง เชน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 บัญญัติใหคําช้ีขาดของคณะกรรมการ

แรงงานสัมพันธเปนทีสุ่ดน้ันหมายถงึคําช้ีขาดที่ถูกตองตามที่กฎหมายใหอํานาจ หากคําช้ีขาด

ใดไมชอบดวยกฎหมายและไมมีเหตุผลเพียงพอในการทําคําวินิจฉัยแลว ผูที่ไดรับความ

เสียหายเพราะคําช้ีขาดยอมมีอํานาจฟองคดีขอใหศาลเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงได 

 

การควบคุมใหฝายปกครองใชดุลพินิจโดยคํานึงถึงขอเท็จจริงเฉพาะกรณี

อยางรอบดาน 

การใชอํานาจดุลพินิจออกคําสั่งไปตามคําบงการของ “แนวปฎิบัติ” หรือตาม 

“แนวนโยบาย”อยางเครงครัด โดยมิไดพินิจพิจารณาใหรอบคอบวา ขอเท็จจริงที่ประกอบกัน 

ขึ้นเปนกรณีน้ันๆ มีลักษณะพิเศษที่สมควรจะออกคําสัง่ใหแตกตางไปจากแนวปฎิบัติที่กําหนด

ไวลวงหนาแลวน้ันหรือไม แตถาแนวนโยบายหรือ แนวปฎิบัติน้ันถูกกําหนดขึ้นโดยชอบดวย

เหตุผล ซ่ึงองคกรฝายปกครองของรฐัสามารถออกคําสั่งใหเปนไปตามน้ันไดโดยชอบธรรมแลว 

ก็ยอมไมอาจจะโตแยงการใชดุลพินิจในลักษณะเชนน้ีได หรือถาองคกรฝายปกครองของรัฐได

แจงใหราษฎรทราบถึงแนวปฎิบัติหรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจสําหรับกรณีน้ันๆ แลว 
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และไดเปดโอกาสใหราษฎรช้ีแจงแสดงเหตุผลวา กรณีของตนมีลักษณะพิเศษอันควรยกเวน 

ไมสมควรไดรับการปฎิบัติตามแนวนโยบายน้ันอยางไรแลว แมคําสั่งที่ออกมาจะเปนไปตาม

แนวปฎิบัติ ศาลก็ถือวา คําสั่งน้ันเปนการใชอํานาจดุลพินิจอยางแทจริงแลว 

การควบคุมใหฝายปกครองใชดุลพินิจอยางมีอิสระ 

บางกรณีกฎหมายอาจกําหนดวา เม่ือมีขอเท็จจริงอยางใดๆที่กําหนดไวเกิดขึ้น 

องคกรฝายปกครองของรัฐก็มีอิสระในการตัดสินใจวาจะออกคําสั่งในเรื่องน้ันหรือไม การ

ตัดสินใจไปทางออกคําสั่งแลวจะตองมีเน้ือความของคําส่ังตามที่กฎหมายกําหนดไว

เฉพาะเจาะจง (ซ่ึงเปนอํานาจผูกพัน)  

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 41/2548   ผูฟองคดีเปนขาราชการครู  ไดรับ

ความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูบังคับบัญชาช้ันตนพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  โดย

ไมดําเนินการตามขัน้ตอน ตามวิธีการประเมินความดีความชอบของขาราชการ  ไมแจงผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานใหทราบและใชอํานาจพิจารณาความดีความชอบเพียงฝายเดียวแลว

เสนอใหผูมีอํานาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดีเพียงครึ่งขั้น 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  การเล่ือนขั้นเงินเดือนไดกําหนดกรอบการใชดุลพินิจ

ของผูบังคับบัญชาวาจะตองนําผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.

กําหนดมาประกอบการพิจารณาซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบังคับบัญชาใชหลักเกณฑดังกลาว

เปนเครื่องมือในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  และ ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูประเมินจะตอง

แจงการประเมินผลและผลการประเมินใหผูใตบังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเปนรายบุคคลทุก

ครั้งที่ มีการประเมิน  เพ่ือใหมีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  รวมทั้งเปดโอกาสให

ผูใตบังคับบัญชาที่ถูกประเมินไดช้ีแจงใหความเห็นหรือขอคําปรึกษาเก่ียวกับการประเมินผล

และผลการประเมินดังกลาว  ซ่ึงหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวจะทําใหการพิจารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือนขาราชการครมีูความเปนธรรม โปรงใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได อีกทัง้ ยังให

โอกาสผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสทราบผลการประเมินเพ่ือการโตแยงหรอืปรบัปรุงตนเองใหดี

ขึ้น  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา “ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในครั้งน้ีผูบังคับบัญชาช้ันตน

ของผูฟองคดีไมไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏบัิติงานตามที่ ก.ค.กําหนด” จึงทําใหผูฟองคดี

ขาดโอกาสทีจ่ะไดรบัทราบผลการประเมินของผูบังคับบัญชา และหากจัดใหมีการประเมินอยาง
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นอยปละ 2 ครั้ง กับแจงใหผูฟองคดีทราบผลการประเมินตั้งแตครั้งแรกก็จะทําใหผูฟองคดีไดมี

โอกาสช้ีแจงขอเท็จจริงใหผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูประเมินทราบ ดังน้ัน  การพิจารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือนในกรณีน้ีจึงไมชอบดวยกฎหมาย 

จากคดีขางตน เห็นไดวา การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายในการใชดุลพินิจ  

โดยจะเขามาพิจารณาสั่งใหเฉพาะการกระทําที่ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนเทาน้ัน แตจะไม

กาวลวงเขาไปสั่งใหเล่ือนขั้นเงินเดือน  เพราะเปนเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่

กฎหมายกําหนดใหอํานาจไวโดยตรง 

อยางไรก็ตาม การที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง เชน 

การสั่งการ การอนุญาต ไมอนุญาต การระงับใหกระทําการหรือไมใหกระทําการ รวมถึงการ

อุทธรณ เปนตน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงมีผลไป

กระทบตอสถานภาพหรอืสิทธหิรือหนาที่ของบุคคลอื่น ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว และ

ในกรณีเกิดปญหาหรือมีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

หรือผูที่ตองประสบกับเหตุรําคาญน้ัน เจาหนาที่มีสิทธิออกคําสั่งทางปกครองเพ่ือระงับเหตุ

รําคาญไดตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535กลาวคือ มี

องคประกอบของเหตุรําคาญ ไดแก 1) ตองมีเหตุเกิดขึ้น และ 2) เหตุที่เกิดน้ันอาจกอใหเกิด

ความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุน้ันและ 3) เปนเหตุ

ใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เน่ืองจากเหตุรําคาญมีมาตรวัดที่ยากตอการอธิบายวา “เทาใดจึงจะรูสึกไดวา

รําคาญ”  ผลของการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ในการออกคําสั่งที่จําเปนตองระงับเหตุรําคาญมี

เพียงพอหรือไม หากมีความจําเปนตองระงับเหตุรําคาญ แตเจาหนาที่ใชดุลพินิจพิเคราะหวา 

“ไมรําคาญ” เจาหนาที่จึงถูกมองวาละเลยการปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่เครงครัดเขมงวด

เกินไปได  

อน่ึง มีคดีตัวอยางที่ผูฟองคดีฟองเจาหนาที่ของรัฐวาละเลยการปฏิบัติหนาที่ 

เน่ืองจากผูฟองไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกอสรางอาคารคอนโดมิเนียมติดกับ

อาคาร 7 ช้ัน ขอเท็จจริงกรณีเหตุรําคาญที่เกิดจากเสียงดังของเครื่องกําเนิดไฟฟาน้ัน เม่ือ

ขอเท็จจริงปรากฏตามรายงานของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในฐานะพยานผูเช่ียวชาญที่ไดทํา
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การตรวจวัดระดับเสียงจากการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาดังกลาวที่วัดไดที่อาคารของผู

ฟองคดีบริเวณขางสระวายนํ้ามีคา 14.3 เดซิเบล เอ และบริเวณหองนอนช้ันที่ 1 มีคา 16.5 เด

ซิเบล เอ ซ่ึงมีคาเกิน 10 เดซิเบล เอ จึงถือไดวาเสียงดังของเครื่องกําเนิดไฟฟาดังกลาวเปน

เหตุรําคาญ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ 1 ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหน่ึงผูใดมิใหกอ

เหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่ของเอกชน รวมทั้งมีอํานาจระงับเหตุรําคาญ

ดังกลาวได ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ 1 

มิไดใชอํานาจตามที่กฎหมายกําหนดไว จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให

ตองปฏิบัติ การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 และผูถูกฟองคดีที่ 3 อุทธรณวาไดออกคําสั่งใหนิติบุคคล

อาคารชุดดงักลาวระมัดระวังมิใหเกิดเสียงรบกวนผูฟองคดีแลวน้ัน การออกคําสั่งของผูถูกฟอง

คดีที่ 1 ยังไมเพียงพอที่จะระงับเหตุรําคาญอันเกิดจากเสียงได ผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงมีอํานาจที่

จะใชมาตรการบังคับทางปกครองเพ่ิมมากขึ้นในการระงับเหตรุาํคาญ หรืออาจจัดการตามความ

จําเปนเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญขึ้นอีกได (คําพิพากษา อ.24/2553) 

ตรงกันขามกับคําพิพากษาขางตน ที่รานอาหารไดเปดเครื่องขยายเสียงและมีเสียง

จากการรองคาราโอเกะ ซ่ึงดังมากจนผูอยูใกลเคียงไปรองวาเกิดเหตุรําคาญ และเจาหนาที่

ละเลยตอหนาที่ อยางไรก็ตาม ศาลมีคําสั่งวา เสียงยังไมดังจนเปนเหตุใหเสื่อมเสียหรือเปน

อันตรายตอสุขภาพแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง หรือผูตองประสบเหตุน้ันจนถึงขั้นเปน

เหตุรําคาญ การที่เจาพนักงานทองถิ่นมิไดสั่งการใหเจาของรานอาหารตนเหตุมิใหกอเหตุ

รําคาญหรือระงับเหตุ จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ (คําพิพากษา อ.298/2549) 

อยางไรก็ตาม การตรวจพิสูจนบางกรณีของเหตุรําคาญอาจเปนไปตามความรูสึก

มากกวาวิทยาศาสตร ซ่ึงอาจมีปญหาในเรื่องของการบังคับใชกฎหมายจนเปนเหตุใหเกิด

ปญหาการละเลยการปฏิบัติหนาที่  

 

3.2 การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ 

การใชดุลพินิจเปนสวนหน่ึงในการบังคับใชกฎหมาย ผูใชอํานาจตามกฎหมายมักให

เหตุผลในการตัดสินใจอนุมัติ อนุญาต หรือมีคําสั่งในเรื่องใดๆ วาเปนอํานาจดุลพินิจของผูมี

อํานาจออกคําสั่งทางปกครองตามกฎหมายหรือใหเหตุผลวาเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือ
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ประโยชนตอทางราชการและประชาชน อํานาจดุลพินิจจึงเปนอํานาจที่กฎหมายใหกับฝาย

ปกครองหรอืหนวยงานของฝายปกครองใชวจิารณญาณอยางมีเหตุมีผลโดยอิสระที่จะพิจารณา

เลือกตัดสินใจสั่งการหรือไมสั่งการไปตามความเหมาะสมกับขอเท็จจริงและพฤติการณในแตละ

กรณีเพ่ือประโยชนของประชาชน 

ดุลพินิจนํามาใชเปนเครื่องมือตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ ในการทํานิติกรรมทาง

ปกครองทั้งภายในองคกร เชน การออกคําสั่งกับผูใตบังคับบัญชา และใชออกไปภายนอก

องคกร เชน การอนุญาต ไมอนุญาต การอนุมัติ ไมอนุมัติ ของคําสั่งทางปกครอง 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.379/2554 การส่ังยายผูฟองคดีมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหผูฟองคดีไดปรับปรุงวุฒิภาวะดานบริหารและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนเพ่ือแกไขปญหาความวุนวาย การขาดขวัญกําลังใจ และความระส่ําระสายภายใน

องคกร แมวาการใหผูฟองคดีไปปฏิบัติหนาที่ในครั้งน้ี อาจเปนการลดบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบของผูฟองคดีจากตําแหนงบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนตาม

กฎหมาย แตถือไดวานายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาไดใหโอกาสผูฟอง

คดีแทนการลงโทษทางวินัย ซ่ึงถือเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาบุคลากร อันเปนหนาที่ของ

ผูบังคับบัญชาตามมาตรา 99 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

ดังน้ัน จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบ คําสั่งใหผูฟองคดีไปปฏิบัติหนาที่ (ยาย) ที่กลุมงาน

อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงชอบดวยกฎหมาย   

จากคดีขางตน เห็นไดวา ความอิสระในการใชดุลพินิจของฝายปกครองเกิดจาก

กฎหมายกําหนดใหฝายปกครองมีอํานาจเลือกตัดสินใจไดหลายทางเพ่ือตองการใหฝาย

ปกครองในฐานะผูใชกฎหมาย สามารถปรับใชกฎหมายใหสอดคลองกับขอเท็จจริงอยาง

สมเหตุสมผล และเปนธรรมตามเจตนารมณของกฎหมาย ดังน้ันการใชดุลพินิจโดยชอบดวย

กฎหมาย จึงตองอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และการใหเหตุผลประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจอยางเหมาะสม ซ่ึงเปนหลักทั่วไปในการใชดุลพินิจของฝายปกครอง ดัง

ปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 37 ที่กําหนดให

ผูทําคําสั่งทางปกครองตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลน้ันอยางนอยตองประกอบดวย 
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ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญขอกฎหมายที่อางอิง และ  ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใช

ดุลพินิจ 

ตัวอยาง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 มาตรา 26  ใหอํานาจดุลพินิจ

แกเจาหนาที่ กลาวคือ เจาพนักงานทองถิ่นมีอาํนาจหามผูหน่ึงผูใดมิใหกอเหตรุําคาญในที่หรือ

ทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง 

บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางนํ้า รางระบายนํ้า คู คลอง และสถานที่ตางๆ ในเขตของ

ตนใหปราศจากเหตุรําคาญ เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพ่ือระงับ 

กําจัด และควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ได  กฎหมายดังกลาวใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น

กระทําการหลายอยางซ่ึงเจาพนักงานทองถิ่นสามารถเลือกกระทําการใดการหน่ึงได เพ่ือให

สอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณในแตละกรณีวา กรณีใดควรใชอาํนาจระงับเหตรุําคาญ  

กรณีใดควรใชอํานาจดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา เปนตน 

คําพิพากษา อ.86/2550 เม่ือผูฟองคดีซ่ึงอาศัยอยูในละแวกใกลเคียง ไดรับความ

เดือดรอนรําคาญจากกล่ินเหม็น  อันเน่ืองมาจากการเผาศพในเมรุเผาศพพิพาท จนมีการ

รองเรียนแตไมปรากฏวา เทศบาลไดออกคําสั่งเปนหนังสือเพ่ือระงับ จํากัด และควบคุมเหตุ

รําคาญดังกลาวแลว จึงเปนกรณีที่เทศบาลละเลยตอหนาที่ อันเปนการกระทําละเมิดทําใหผู

ฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 

ตัวอยางของการใชดุลพินิจที่ชอบ แมวาจะมีความไมชัดเจนของกล่ินเหม็นที่สงไป

ทั่วจนถือเปนขอตอสูทางศาล ซ่ึงคําพิพากษา อ.378/2551 ช้ีวา แมจะไมปรากฏชัดวาวัตถุที่

กอใหเกิดกล่ินเหม็นรําคาญ จะเปนนํ้าหมักจุลินทรียหรือมูลสัตว ก็มิใชสาระสําคัญ  เน่ืองจาก

เม่ือปรากฏวาวัตถุดังกลาวมีกล่ินเหม็น และสรางความเดือดรอนรําคาญใหแกผูที่อยูอาศัยใน

บริเวณใกลเคียง  ยอมถือวาเปนเหตุรําคาญที่เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุข ตองออกคําสั่งใหบุคคลซ่ึงเปนเจาของหรือครอบครองที่ดินแกไขและระงับเหตุ

รําคาญได 

การใชดุลพินิจของฝายปกครองกับการตัดสินใจกรณีการปรับบทกฎหมาย ซ่ึงจําแนก

ไดเปน 2 กรณี คือ  



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 183 
 

ก. ดุลพินิจที่จะเลือกกระทําการตามที่กฎหมายกําหนด เชน พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 26  ใหเจาพนักงานทองถิน่มีอํานาจ หามผูหน่ึงผูใดมิใหกอเหตุ

รําคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุราํคาญดวย ตลอดทั้งการ

ดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางนํ้า รางระบายนํ้า คู คลอง และสถานที่

ตางๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตรุําคาญ ในการน้ีใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสัง่

เปนหนังสือเพ่ือระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ได  กฎหมายดังกลาวใหอํานาจเจา

พนักงานทองถิ่นกระทําการหลายอยางซ่ึงเจาพนักงานทองถิน่สามารถเลือกกระทําการอยางใด

อยางหน่ึงได เพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณในแตละกรณีวา กรณีใดควรใช

อํานาจระงับเหตุรําคาญ กรณีใดควรใชอํานาจดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา เปนตน 

ข. ดุลพินิจเลือกกระทําไดเองภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด โดยที่กฎหมาย

ไมไดกําหนดทางเลือกไว  เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 41 วรรค

หน่ึง  เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชนใชสอยของ

ประชาชนทั่วไปขอบเขตที่กฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือ

ทางสาธารณะ คือ เพ่ือประโยชนใชสอยของประชาชนทั่วไป โดยมิไดกําหนดทางเลือกไวเจา

พนักงานทองถิ่นสามารถกําหนดทางเลือกไดเองแตตองเปนไปเพ่ือประโยชนใชสอยของ

ประชาชนทั่วไป ตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 

การบัญญัติกฎหมายในลักษณะเปดกวางเพ่ือใหสามารถปรับใชแกหลายกรณี 

ตัวอยางเชน กรณีของเหตุรําคาญ เหตุรําคาญ หมายถึง การกระทําหลายๆ อยางที่ทําใหเกิด

ความเดือดรอน รําคาญแกประชาชน รวมถึง การกระทําที่ทําใหเสื่อมสุขภาพ หรืออาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ แกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุน้ัน ใหถือวา

เปนเหตุรําคาญ (ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)  

 

สรุป 

ศักยภาพของกฎหมายปกครองเริ่มตนในสุขภาพของประชาชนทั้งในอดีตและ

ปจจุบันที่อธิบายวิวัฒนาการของการควบคุมสุขภาพของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่

สําคัญการสํารวจปญหากฎหมายในการควบคุมการบริหารสาธารณสุขและอยูที่วา หลักการ
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กฎหมายปกครองใหอํานาจดุลพินิจแกฝายปกครองหรือหนวยงานของฝายปกครองพิจารณา

เลือกตัดสินใจสั่งการหรือไมสั่งการไปตามความเหมาะสมกับขอเท็จจริงและพฤติการณในแตละ

กรณีเพ่ือประโยชนของสุขภาพของประชาชน เจาหนาที่รัฐตองมีความเปนผูนํา ที่สําคัญที่สุด

คือ คุณลักษณะของการออกแบบหนวยงานตามหลักกฎหมายปกครองคือ วิธีการที่เจาหนาที่

แตละคนหรือหนวยงานเลือกใชอํานาจตามกฎหมายเจาหนาที่มีอํานาจแลวตองใชอยางอิสระ 

ตามขั้นตอน ไมบิดเบือนวัตถุประสงค ไมเกินขอบอํานาจคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ของผูอยูใน

บังคับไมฝาฝนระเบียบที่วางไวเอง มีเหตุผลเพียงพอและไมขัดกับหลักกฎหมายทั่วไป 
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คําถามเชงิอภิปราย 

 

1. ดุลพินิจคืออะไร มีความสัมพันธกับกฎหมายอยางไร 

2. กรณีตัวอยาง เหตุรําคาญที่นําไปสูการรองเรียนเรื่อง “การเล้ียงสุกร” ขอใหทาน

อธิบายวิธีการใชดุลพินิจในกฎหมายปกครองของเจาหนาที่สาธารณสุข 

3. อํานาจผูกพันและอํานาจดุลพินิจมีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

 

บทที่  7 
 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
และองคกรฝายปกครอง 

 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองและขอพิพาททางปกครอง 

การปฏิบัติการตางๆใหเปนไปตามนโยบาย  หรือการดําเนินการใหนโยบายที่รัฐบาล

กําหนดสําเร็จผลลุลวงไปน้ัน บางครั้งก็นําไปสูการเกิดปญหาขอพิพาท ดังจะไดกลาวตอไป 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกระทําทางปกครอง 

การกระทําของฝายปกครอง (Act of administration) คือ บรรดาการกระทําของ “ฝาย

บริหาร” ในฐานะที่เปนหัวหนากระทรวง ทบวง กรม หรือในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของ

ขาราชการประจําในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ หรือการกระทําของขาราชการซ่ึงเปน 

“เจาหนาที่ฝายปกครอง” 

การกระทําทางปกครองน้ันไดรวมเอาสัญญาทางปกครองและละเมิดทางปกครองเขา

ดวยกัน ซ่ึงพิจารณาวาเปน “กฎ”กับ “คําสั่งทางปกครอง” อีกอยางหน่ึง ทั้งกฎและคําสั่งทาง

ปกครองสองประการน้ีเปน“การกระทําทางปกครอง” ซ่ึงอาจจะมีลักษณะที่แตกตางกับการ

กระทําทางปกครองอีกอยางหน่ึงที่เปน “การปฏิบัติการทางปกครอง” ที่เปน “การใชกําลังทาง

กายภาพของฝายปกครองเพ่ือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย” และปฏิบัติการทางปกครองน้ี

จะไมมีผลเปนการเปล่ียนแปลงสถานภาพทางกฎหมายของเอกชน 
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การกระทําทางปกครองที่เปนการออก “กฎ” หรือ “คําสั่งทางปกครอง” จึงหมายถึง 

“การกระทําฝายเดียวของฝายปกครองที่มุงประสงคใหเกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทาง

กฎหมายของบุคคล โดยการกําหนดสิทธิหนาที่ของบุคคล” ดังน้ัน การกระทําทางปกครองจึง

ตองชอบดวยกฎหมาย หากเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแลว ผูถูกกระทบสิทธิหรือ

ผูเก่ียวของยอมรองขอตอศาลปกครอง ใหมีคําสั่งเพิกถอนการกระทําน้ันได 

สวน “การกระทําทางปฏิบัติการ” น้ัน เปนการกระทําทางวัตถุหรือเปนการกระทํา  

ทางกายภาพทั่วๆ ไป เชน การรื้อถอน การซอมถนน การตีเสนทําเครื่องหมายจราจร การ

ติดตั้งเครื่องมือของฝายปกครอง ฯลฯ การกระทําทางปฏิบัติการของฝายปกครองน้ีอาจจะไม

ชอบดวยกฎหมายได เชนเดียวกับการกระทําทางกฎหมายของฝายปกครอง แตโดยสภาพแลว 

ไมอาจฟองคดีเพ่ือขอใหศาลเพิกถอนการปฏิบัติการน้ันได เพราะการกระทําทางปฏิบัติการน้ัน

ไมกอใหเกิด “ผลทางกฎหมาย” ที่จะใหมีการเพิกถอน การปฏิบัติการน้ันอาจกอใหเกิดความ

เสียหายทางดานวัตถอุยางเดยีว กลาวคือ เปนการละเมิด ดังน้ัน การเยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการกระทาํทางปฏบัิติการของฝายปกครองจึงเปนเรื่องของการชดใชคาสินใหมทดแทน 

ไมใชเรื่องของการเพิกถอนการกระทํา 

กิจการที่ของฝายปกครองที่ถือเปนการกระทําทางปกครองมี 2 ดาน กลาวคือ ดาน

หน่ึงเปนการวางกฎเกณฑและบังคับใหเปนไปตามกฎเกณฑทีฝ่ายปกครองใชอํานาจฝายเดียว

ที่จะกําหนดใหฝายเอกชนตองปฏิบัติตาม และบังคับใหฝายเอกชนที่ฝาฝนตองปฏบัิติตาม เชน 

เจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีอํานาจออกระเบียบเก่ียวกับการ

สรางอาคารสูง เม่ือมีการฝาฝน เจาพนักงานทองถิ่นทีมี่อํานาจสามารถบังคับเขารื้อถอนอาคาร 

การที่เจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกระเบียบ เปนนิติกรรมทาง

ปกครองประเภทกฎ เพราะมีผลบังคับเปนการทั่วไป การที่เจาพนักงานไปรื้ออาคารที่สรางฝา

ฝนเปนการปฏิบัติการทางปกครอง  

อีกดานหน่ึงเปนกิจการในทางบริการ เชน กิจกรรมเพ่ือความสงบเรียบรอย เชน 

การสาธารณสุข กิจการสาธารณูปโภคโรงพยาบาล เพ่ือความสะดวกสบายของประชาชนและ

เปนไปเพ่ือสาธารณประโยชน  
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หลักการที่สําคัญของฝายปกครองหรือฝายบริหารก็คือ การนําหลักการบริหาร

ราชการแผนดินที่ดีมาใชการปฏิรูประบบราชการโดยใชกฎหมายเปนเครื่องมือซ่ึงนําไปสูการ

ตรากฎหมายปกครองที่สําคัญ 4 ฉบับ คือระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 

การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายเปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะนําไปสูคดีทาง

ปกครอง กลาวคือ  

1. ฝายปกครองมีอํานาจตามกฎหมายหรือไม  ซ่ึงไดแก การกระทําที่ไมมีอํานาจ

ตามกฎหมาย หรือการกระทํานอกเหนือขอบอํานาจ 

2. ฝายปกครองกระทําไปโดยถูกตองตามหลักเกณฑ ขั้นตอนวิธีการ เง่ือนไขที่เปน

สาระสําคัญหรือไม  

3. เน้ือหาของการกระทําชอบหรือไมในทางกฎหมาย เชน ไมถูกตองตามกฎหมาย 

ไมสุจริต  เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม สรางขั้นตอนโดยไมจําเปน สรางภาระเกินสมควร หรือ

ใชดุลพินิจโดยไมชอบ 

จากแนวความคิดของ “รัฐเสรีนิยม” ในทางการเมืองน้ัน คือ  “การคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของเอกชน” ดังน้ัน การใชอํานาจรัฐขององคกรที่เปนอํานาจของฝายบริหาร ยอม

จะตองอยูภายใต “หลักความชอบดวยกฎหมาย” (Principles of Legality) ทั้งสิ้น  ดวยเหตุผลน้ี 

หากการกระทางปกครองที่มิไดอยูภายใต “หลักความชอบดวยกฎหมาย” กลาวคือ ฝาย

ปกครองใชอํานาจรฐัตามอําเภอใจและมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของเอกชน มิไดเปนไปตาม

หลักการของที่กฎหมายกําหนด “รูปแบบ” “ขั้นตอน” และ “วิธีการ จนกระทั่งสิทธิเสรีภาพของ

เอกชนผูไดรับผลกระทบจากการกระทําทางปกครองเกิดขึ้น ยอมนําไปสูการละเลย และหรือ

ละเมิดเอกชนได 

1.2 ขอพิพาททางปกครอง 

คดีปกครองเปนคดีพิพาทที่มีลักษณะสําคัญคือเปนคดีพิพาทระหวางหนวยงานทาง

ปกครองหรอืเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ
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รัฐดวยกันเอง การพิจารณาลักษณะน้ีจึงเปนการพิจารณาลักษณะของ “คูความ” หรือ “คูกรณี” 

ในคดี 

การพิจารณาอีกประการหน่ึงคือลักษณะของคดีปกครองเปนคดีพิพาทที่เกิดจากการ

กระทําประเภทใด   ประเภทหน่ึง คือ การกระทําที่เปนการใชอํานาจทางปกครอง ออกกฎ ออก

คําสั่ง หรือกระทําการอื่นใด  ประการที่สอง การที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ

ละเลยตอหนาที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่น้ันลาชา

เกินสมควร และประเภทที่สาม สัญญาทางปกครอง การพิจารณาลักษณะน้ีจึงเปนการพิจารณา

ลักษณะของ “การกระทําที่เปนเหตุใหเกิดขอพิพาท” 

การพิจารณาวาคดีใดเปนคดีปกครองน้ันจะตองพิจารณาทั้งสององคประกอบดวยกัน 

บางกรณีแมคูความหรือคูกรณีในคดีพิพาท เห็นไดวาเปนคดีพิพาทระหวางหนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฝายหน่ึงกับเอกชนอีกฝายหน่ึง เขาลักษณะขอแรกของคดี

ปกครอง แตเม่ือพิจารณาลักษณะการกระทําที่เปนเหตุใหเกิดขอพิพาทแลว  ปรากฏวา การ

กระทําที่เปนเหตุใหเกิดขอพิพาทน้ัน ไมใชการใชอํานาจปกครอง ไมใชการที่ออกกฎ คําสั่งหรือ

กระทําการอื่นใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเน่ืองมาจากการที่หนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติ

หนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร หรือเปนขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง คดีน้ันก็อาจ

ไมใชคดีปกครอง 

ตัวอยาง ผูฟองคดีและประชาชนที่อาศัยอยูตามคลองบอระเพ็ดไดรับความเดือดรอน

จากการใชนํ้าในคลองบอระเพ็ด ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 

ปลอยนํ้าเสียลงสูคลองบอระเพ็ดโดยไมมีระบบบําบัดนํ้าเสียและไมคํานึงถึงสภาพทางกายภาพ

ของคลองบอระเพ็ดที่ไมเหมาะสมที่จะรองรับนํ้าเสียใดๆ จึงเปนการกระทําที่ขัดตอภาระหนาที่

ในการพัฒนาทรัพยากรทางประมงและอนุรักษทรัพยากรทางนํ้าอยางยั่งยืน จึงถือไดวาผูถูก

ฟองคดีที่ 1 กระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

จึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  (หมายเลขแดงที่ 173 / 2550) 
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1.3 ลักษณะของคดีปกครอง 

ศาลปกครอง (2556) ไดแบงลักษณะของคดีปกครองออกเปน 5 ประเภท คือ 

1. คดีพิพาทอันเน่ืองมาจากการกระทําทางปกครองฝายเดียวซ่ึงใชอํานาจที่หนวยงาน

หรือเจาหนาที่ของรัฐสามารถดําเนินการไดเองฝายเดียวโดยไมจําตองใหเอกชนยินยอมกอน 

ไมวาจะเปนการออกกฎ เชน การออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 

ที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป หรือการออกคําสั่งทางปกครอง เชน คําสั่งลงโทษทางวินัย คําสั่ง

อนุญาต อนุมัติ คําสั่งแตงตั้ง ประกาศผลการสอบแขงขันเขารับราชการหรือเขาศึกษาตอ ซ่ึง

เปนกรณีของนิติกรรมทางปกครอง สวนคดีพิพาทอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติการใดๆ ของ

เจาหนาที่ เชน การกอสรางสะพาน ถนน การขุดลอกคลองสาธารณะหรือทอระบายนํ้า

สาธารณะ การกอสรางหองสุขาสาธารณะ หรือการกอสรางที่พักคนโดยสาร เปนตน 

ลักษณะคดีตามขอน้ีไดแก คดีที่บัญญัติไวในมาตรา 9 (1) และคดีดังกลาว มาตรา 72 

(1) บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิพากษาเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง หรือสั่งหามการกระทํา

ทั้งหมดหรือบางสวน จึงมักเรียกคดีประเภทน้ี วาเปนคดีฟองขอใหเพิกถอนกฎหรือคําสั่ง หรือ

สั่งหามการกระทํา แตการที่ศาลปกครองจะเพิกถอนหรือสั่งหามการกระทําทางปกครองได ซ่ึง

เหตุที่ทําใหการกระทําทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย เพราะเหตุผล ดังน้ี 

(1) เปนการกระทําโดยไมมีอํานาจ การกระทําโดยไมมีอํานาจน้ัน ไดแก กรณีที่ผู

ที่กระทําการไมมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ โดยถูกตองตาม

กฎหมาย หรือกรณีที่ผูกระทําการมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ตาม

กฎหมาย แตไมใชหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจกระทําการใน

เรื่องน้ันๆ เชน ในเรื่องใบอนุญาตสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541 

ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหดาํเนินการสถานพยาบาล ใหยื่นคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุ

ไวในแบบคําขอ (กฎกระทรวงวาดวยการดําเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545) 

(2) เปนการกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ เหตุในกรณีน้ี ความจริงแลวอาจรวม

เปนเหตุเดยีวกับเหตปุระการแรกไดเพราะตางก็เปนเรือ่งของความบกพรองเก่ียวกับอํานาจของ

หนวยงานหรือเจาหนาที่น้ันเอง แตเพ่ือความชัดเจน กฎหมายจึงกําหนดใหมีกรณีการกระทํา 
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“นอกเหนืออํานาจหนาที่” อีกกรณีหน่ึง ซ่ึงหมายถึงวาหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เปนหนวยงาน

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยถูกตองตามกฎหมายอยูแลว และมีอํานาจหนาที่ที่จะ

ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงดวย เพียงแตไดกระทําการไปนอกเหนืออํานาจหนาที่ที่ตนมีอยู 

เชน กรณีการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายไมวาจะเปนเทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด ฯลฯ ซ่ึงโดยหลักจะมีอํานาจจํากัดอยูเฉพาะใน

เขตพ้ืนที่การปกครองของตนเทาน้ัน ดังน้ัน หากเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลแหง

หน่ึงใชอํานาจไมวาจะเปนการออกคําสั่งหรือออกขอบัญญัติของทองถิ่น ใหมีผลใชบังคับใน

พ้ืนที่การปกครองของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลแหงอื่น ตองถือวาเทศบาลหรือ

องคการบริหารสวนตําบลแหงน้ันกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ 

(3) เปนการกระทําที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ศาลปกครองในฐานะที่เปนองคกร

ควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง การกระทําทางปกครอง

ใดก็ตามที่เปนเหตุใหศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบไดยอมถือวาเปนเรื่องที่ไมชอบดวย

กฎหมาย 

(4) เปนการกระทําที่ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน เหตุแหงความไมชอบดวย

กฎหมายเชน กฎหมายกําหนดวาในเรือ่งน้ันๆ ตองกระทําเปนหนังสือ ดังน้ัน หากไมไดกระทํา

เปนหนังสือก็ถือวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยเหตุน้ี หรือกฎหมายกําหนดวาการกระทําทาง

ปกครองน้ันจะตองผานการพิจารณาของเจาหนาที่หรือองคกรใดกอน  เพ่ือขอคําปรึกษาหารือ 

หรือขอความเห็น ดังน้ัน หากไดมีการกระทําไปโดยไมผานการพิจารณาของเจาหนาที่หรือ

องคกรเชนวาน้ัน ก็ถือวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยเหตุน้ีเชนกัน 

(5) เปนการกระทําทีไ่มถูกตองตามวิธกีารอนัเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับ

การกระทําน้ัน เน่ืองจากการกระทําทางปกครองอาจมีรายละเอียดและลักษณะที่หลากหลาย

แตกตางกันตามสภาพของงาน แตเพ่ือใหการดําเนินงานของฝายปกครองมีประสิทธิภาพและ

เกิดความรวดเร็วบางครั้งฝายปกครองอาจจะตองปรับวิธีการตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ

สถานการณดวย โดยบางกรณีอาจใชวิธีการหน่ึง แตในบางกรณีอาจใชวิธีการอีกอยางหน่ึง 

หรืองดเวนไมใชวิธีการดังกลาว 
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เน่ืองจากสาเหตุของความไมชอบดวยกฎหมายในกรณีน้ีมุงหมายเฉพาะกรณี

วิธีการอันเปนสาระสําคัญเทาน้ัน ซ่ึงหากมีการไมปฏบัิติตามจะกระทบตอความถูกตองสมบูรณ

ของการกระทําทางปกครอง  

(6) เปนการกระทําโดยไมสุจริต ลักษณะของการกระทํา “โดยไมสุจริต” น้ัน โดย

หลักจะพิจารณาจากมูลเหตุของเจาหนาที่ฯ ในการกระทําทางปกครองน้ัน ๆ เชน เจาหนาที่ฯ

ไดดําเนินการไปโดยใชเหตุผลสวนตัวหรือไม การใชอํานาจโดยมีวัตถุประสงคนอกเหนือจาก

วัตถุประสงคของกฎหมาย เปนความไมพอใจสวนตัวหรือไม 

(7) เปนการกระทําทีมี่ลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เหตุแหงความ

ไมชอบดวยกฎหมายในกรณีน้ีเปนเหตุที่สอดคลองกับหลักความเสมอภาคหรือหลักความเทา

เทียมกัน อันเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล และมีการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยมาโดยตลอด 

(8) เปนการกระทําทีมี่ลักษณะเปนการสรางขัน้ตอนโดยไมจําเปน เหตุแหงความ

ไมชอบดวยกฎหมายในกรณีน้ี หมายถึงวาหากจะมีขั้นตอนใดที่ตองปฏิบัติตามก็ตองเปน

ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวเทาน้ันถาปรากฏวา เปนขั้นตอนที่ฝายปกครองกําหนดหรือสราง

ขึ้นเอง โดยไมจําเปนแกการมีการกระทําทางปกครองเชนน้ันแตประการใด ยอมเปนการกระทํา

ที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

(9) เปนการกระทําที่สรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร ความหมายของ

การกระทําที่สรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควรน้ันมีลักษณะใกลเคียงกับการสราง

ขั้นตอนโดยไมจําเปน เพียงแตเหตใุนกรณีน้ีจะพิจารณาในแงที่วา เปนภาระที่เกิดกับประชาชน 

และเปนภาระที่เกินสมควรหรือไม 

(10) เปนการกระทําที่เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ซ่ึงหากกฎหมายกําหนดให

เจาหนาที่เลือกพิจารณาตัดสินใจวาจะใชอํานาจน้ันหรือไม หรือเลือกกระทําอยางใดอยางหน่ึง

ตามที่กฎหมายใหทางเลือกไว กรณีเชนน้ี ถือวาเปนกรณีที่ฝายปกครองมีอํานาจพิจารณาเลือก

กระทําการ หรือมักเรียกกันวา “อํานาจดุลพินิจ”  

2. คดีพิพาทอันเน่ืองมาจากการละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 

เชน พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหนาที่รับจดแจงทะเบียน
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อาหาร ใหใบอนุญาตแกรานคาบริษัท หากพนักงานเจาหนาที่ไมพิจารณาคําขอวาสมควรจด

แจงทะเบียนใหตามคําขอหรือไม ถือเปนการละเลยตอหนาที่ตามกฎหมาย แตถารับคําขอมา

แลวแตดําเนินการลาชา เชน กรณีการจดทะเบียนเรื่องใดกฎหมายหรือระเบียบภายในระบุวา

ใหพิจารณารับจดทะเบียนหรอืไมภายใน 7 วัน หากพนกําหนดก็ถือวาปฏิบัติหนาที่ลาชา หาก

ไมมีการกําหนดระยะเวลาไว ก็ตองพิจารณาจากระยะเวลาตามปกติวิสัยวาเรื่องน้ันจะตองใช

เวลาเทาใด หากพนระยะเวลาไปแลวก็ถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 

3. คดีพิพาทอันเน่ืองมาจากการกระทําละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอยางอื่น

ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือ

ความเสียหายเกิดจากการออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น คดีตามลักษณะน้ีตองคํานึง

วาการละเมิดน้ันตองเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย เชน การใชอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลในการกําหนดแนวเขตเพ่ือขุดคลองและทําถนน หากทําใหผูอื่นเดือดรอนหรือ

เสียหายก็เปนคดีละเมิดที่ฟองตอศาลปกครองได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 271/2545 

(ประชุมใหญ) 

4. คดีพิพาทอันสืบเน่ืองมาจากสัญญาทางปกครอง เชน สัญญาสัมปทาน สัญญาจัดให

มีสิ่งสาธารณูปโภค เชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย โครงการประปาของเทศบาล เปนตน 

5. คดีพิพาททางปกครองอื่นๆ เชน คดีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลปกครอง เพ่ือบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนการ

กระทําอยางหน่ึงอยางใด เชน กฎหมายบัญญัติใหกรมเจาทาฟองศาล เพ่ือบังคับใหผูที่ปลูก

สรางสิ่งกอสรางลวงลํ้าลํานํ้ารื้อถอนสิ่งกอสรางดังกลาว หรือคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให

อยูในอํานาจศาลปกครอง เชน มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ที่บัญญัติ

ใหผูที่ไมพอใจ คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการอุทธรณตามพระราชบัญญัติดังกลาวยื่น

ฟองตอศาลปกครองได 

 

2. ความรับผิดตามกฎหมายละเมิด 

การกระทําทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง มี

เฉพาะการกระทําที่เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือเกิดจากการออกกฎ คําสั่งทาง
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ปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ

จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรเทาน้ัน 

 

2.1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับละเมิดของเจาหนาที่ 

 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ไมไดบัญญัติเรื่องลักษณะของ

การกระทําที่เปนละเมิดไวโดยเฉพาะ ดังน้ัน การพิจารณาวาการกระทําอยางไรเปนละเมิดจึง

ตองพิจารณาตามหลักกฎหมายทั่วไป คือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด 

ตามมาตรา 420 มาตรา 425 มาตรา 426 และมาตรา 427 แลวแตกรณี ซ่ึงหลักความรับผิดทาง

ละเมิดดังกลาว มิไดทําใหความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที่ลดนอยไปแตอยางใด  เพราะรัฐ

ยังตองรับผิดในคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางแพงเหมือนเดิมเรื่องการกระทําละเมิดของ

เจาหนาที่จึงจําแนกศึกษาได ดังน้ี 

 

2.1.1 การกระทําที่เปนละเมิดทั่วไป 

การกระทําอยางไรจะเปนละเมิดน้ัน ตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 420 ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิด

กฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือ

สิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันกระทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน” 

ทั้งน้ี ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ีตองเปนผลจากการกระทําละเมิด หมายความวา ความ

เสียหายกับการกระทําตองมี “ความสัมพันธกันระหวางเหตุและผล” (จิตติ  ติงศภัทิย 2523) 

กลาวคือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะตองมีความสัมพันธกับการกระทําของผูกระทํา ถาการ

กระทําและความเสียหายเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกันแลว ผูกระทําก็ตองรับผิดในความ

เสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน 

ในเรื่องความสัมพันธระหวางเหตุและผล มีทฤษฎีที่สําคัญอยู 2 ทฤษฎีดวยกัน คือ 

1) ทฤษฎีเง่ือนไขหรือทฤษฎีความเทากันแหงเหตุ ตามทฤษฎีน้ีถือวา ถาไมมีการ

กระทําดังกลาวแลว ผลจะไมเกิดขึ้น ดังน้ัน จึงตองถือวาผลที่เกิดขึ้นเปนผลที่เกิดจากการ

กระทําน้ัน ถึงแมวา ผลอยางหน่ึงอาจจะเกิดขึน้ไดจากเหตุหลายประการ แตถาการกระทําอยาง
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ใดอยางหน่ึงเปนเหตุใหเกิดผลน้ันแลว ผูกระทําก็ตองรับผิดโดยไมตองคํานึงวายังมีเหตุอื่นอีก

หรือไมที่กอใหเกิดความเสียหายน้ัน ตามทฤษฎีน้ี ถือวา เหตุทุกเหตุมีนํ้าหนักเทากัน และจะ

ไมถือวาเปนเพราะเหตุบางประการที่กอใหเกิดผลเชนน้ัน เพราะถาไมมีเหตุทุกๆประการ

เหลาน้ันรวมเขาดวยกันแลว ผลก็ยอมจะไมเกิดขึ้น 

2) ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม กลาวคือในบรรดาเหตุทั้งหลายที่กอใหเกิดผลเชนน้ัน 

ผูกระทําจะตองรับผดิเฉพาะแตเหตุที่ตามปกติยอมกอใหเกิดผลเชนน้ัน และผลที่เกิดขึ้นจะตอง

ไมไกลเกินสาเหตุ จากความคิดเห็นของคนทั่วไปที่ไมสามารถจะคาดหมายได 

ทฤษฎีเง่ือนไขซ่ึงถอืหลักวาถาไมมีการกระทํา ผลก็จะไมเกิดขึ้นหรือความเสียหายน้ัน

ก็ไมเกิด แตขอเสียของทฤษฎีน้ี คือ อาจทําใหผูกระทําตองรบัผิดไปโดยไมมีขอบเขตสิ้นสุด ซ่ึง

หมายความวา แมความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเปนความเสียหายที่ไมมีใครสามารถจะคาดหมาย

ไดก็ตาม ผูกระทําก็ตองรับผิด 

สวนทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมมีขอดีที่ตรงกับหลักการวินิจฉัย กลาวคือ ความรับผิด

ตองวินิจฉัยตามพฤติการณที่บุคคลในฐานะอยางเดียวกันกับผูกระทําควรจะรู แตขอเสีย คือ 

เปนการจํากัดผลที่ผูกระทําจะตองรับผิดน้ันคอนขางแคบ เพราะผลที่ผูกระทําจะตองรับผิดน้ัน

ตองอยูในความคาดหมายที่ผูกระทําจะคาดหมายไดเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะขัดกับความเปนจริงใน

กรณีที่ความเสียหายเปนผลมาจากการกระทําโดยแท แตผูกระทําอาจไมตองรับผิด  

 

2.1.2 การกระทําทางละเมิดของเจาหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ไดแบงการ

กระทําละเมิดของเจาหนาที่เปน 2  กรณี คือ กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอเอกชนกรณีหน่ึง 

และ กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ อีกกรณีหน่ึง 

1.  กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอเอกชน 

1) การกระทําละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตามมาตรา 5 วาง

หลักไววา “หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลการละเมิดที่เจาหนาที่ไดกระทําใน

การปฏิบัติหนาที่”โดยผูเสียหายสามารถฟอง “หนวยงานของรัฐ” ใหชดใชคาสินไหมทดแทนแก
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ตนเองไดเทาน้ัน แตจะฟองเจาหนาที่ไมได แมวาเจาหนาที่ไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด

ก็ใหฟองกระทรวงการคลังแทน (มาตรา 5 วรรค 2) 

กรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดตอเอกชน อาจเปนการละเมิดตอเอกชนทั่วไป 

หรืออาจเปนการละเมิดตอเจาหนาที่ดวยกันก็ได และเจาหนาที่ที่ถูกละเมิดน้ันอาจเปน

เจาหนาที่ในหนวยงานเดียวกันกับเจาหนาที่ผูทําละเมิดหรือไมก็ได (อําพน เจริญชีวิน 2545) 

ขอสําคัญ คือ การกระทําละเมิดน้ันตองเปนการละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ 

อยางไรการปฏิบัติหนาที่น้ันอาจจําแนกพิจารณาลักษณะของการปฏิบัติตามหนาที่ออกได 2 

ประการ คือ 

ก. การกระทําทางกายภาพอันเปนการปฏบัิติโดยใชกําลังทางกายภาพ เชน การ

ใชกําลังเขาทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง การใหสัญญาณบังคับใหผูอื่นปฏิบัติตาม หาก

เจาหนาที่ปฏิบัตโิดยจงใจเปนเหตใุหผูอืน่ไดรับความเสียหาย หรือปฏิบัติโดยไมระมัดระวังใหดี 

ประมาทเลินเลอจนทําใหผูอื่นไดรับความเสียหาย การกระทําน้ันยอมเปนละเมิดของเจาหนาที่ 

สวนการประมาทเลินเลอจะเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไมเปนประเด็นพิจารณา

ที่มีผลในเรื่องความรับผิดตางหากอีกสวนหน่ึง กลาวคือ ถาประมาทเลินเลออยางธรรมดา 

หนวยงานก็ตองรับผิด แตถาประมาทเลินเลออยางรายแรง เจาหนาที่ก็ตองรับผิดเปนการ

เฉพาะตัว 

ข. การกระทําทางกฎหมายของเจาหนาที่ในฐานะที่มีสิทธิทางปกครองเหนือกวา

เอกชน ซ่ึงอาจจะเปนการใชอํานาจทางกฎหมายเหนือตัวบุคคลหรือเหนือทรัพยสินของเอกชน 

การกระทําทางกฎหมายน้ียงัอาจจําแนกไดเปนการใชอาํนาจทางกฎหมายในทาง

ปกครอง ซ่ึงเปน “การกระทําทางปกครอง” เชน การแตงตั้งโยกยาย การตั้งกรรมการสอบสวน

และการลงโทษทางวินัยแกขาราชการ เปนตน หรืออาจจะเปน “การใชอํานาจทางกฎหมายใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา”ซ่ึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมายที่บัญญัติไวในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชน เจาพนักงานตํารวจใชอํานาจทําการจับกุมบุคคล 

นอกจากการใชอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาแลว กรณีอาจเปน “การใช

อํานาจตามกฎหมายเฉพาะที่มีโทษทางอาญา”  ซ่ึงกฎหมายน้ีใหอํานาจเจาหนาที่ในการจับกุม 
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ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายเฉพาะน้ันดวย เชน เจาหนาที่

สรรพสามิต เจาหนาที่ศุลกากร เปนตน 

ค. การออกกฎ การออกคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่นของเจาหนาที่โดยไม

ชอบดวยกฎหมายน้ันหากกระทําโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหเกิดความ

เสียหายแกเอกชน เชน ออกคําสั่งหรือออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมายโดยที่ตนเองไมมี

อํานาจออกคําสั่งหรือออกกฎเชนวาน้ัน หรือ ออกกฎหรือคําสั่งโดยอางอํานาจตามกฎหมายที่

ยกเลิกไปแลว เปนตน ดังน้ียอมเปนการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ 

ง. การละเลยตอหนาที่ตามกฎหมาย 

การเปน “เจาหนาที่” ยอมมี “อํานาจหนาที่” ตามกฎหมาย ดังน้ัน การละเลยตอ

การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของตนหรือการเพิกเฉยละเลยน้ี หากเกิดความเสียหายขึ้นกับ

เอกชนยอมเปนการกระทําละเมิด  

จ. การปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรในกรณีน้ี หมายถึง เจาหนาที่ไดปฏิบัติ

หนาที่ของตนตามกฎหมายแลว แตไดใชเวลาในการปฏบัิติจนลวงพนระยะเวลาตามที่กฎหมาย

กําหนดไว หรือใชเวลาปฏิบัตินานมากกวาปกติวิสัยในกรณีที่กฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลา

ดําเนินการใหแลวเสร็จไว ความลาชาในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว หากเกิดความเสียหายยอม

เปนการกระทําละเมิด 

2) การละเมิดของเจาหนาที่ที่มิไดจากการปฏิบัตหินาที่ ตามมาตรา 6 บัญญัติไว

วา ถาการละเมิดของเจาหนาที่ไมไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตองรับผิดเปนการ

เฉพาะตัวในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง  แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมได 

การกระทําละเมิดที่มิใชการปฏิบัติหนาที่อาจเกิดขึ้นไดในกรณีตอไปน้ี 

ก. การกระทํานอกเวลาราชการและเปนการกระทําระหวางดําเนินชีวิตสวนตัว 

เชน ความประมาทเลินเลอเกิดขึ้นในขณะที่เจาหนาที่ลาพักผอน เชนน้ี แมจะเปนเจาหนาที่แต

ไดกระทําละเมิดในขณะดําเนินชีวิตสวนตัว มิใชการปฏิบัติหนาที่ การกระทําละเมิดน้ีจึงไมใช

การละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ หรือในกรณีเกิดการทํารายรางกายขณะในชวงพักเที่ยง ในวัน

ปฏิบัติราชการ เชนน้ีเปนการกระทําละเมิดที่มิใชในการปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกัน 



198/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

ข. การกระทําละเมิดในเวลาราชการที่มิใชการปฏิบัติหนาที่กรณีน้ีเปนกรณีที่

เจาหนาที่กําลังปฏิบัติหนาที่ในเวลาราชการ แตการกระทําทีเ่ปนละเมิดน้ันเปนเรื่องสวนตัวของ

เจาหนาที่ มิใชความมุงหมายของทางราชการ เชน เจาหนาที่กระทําไปโดยใชอารมณสวนตัว 

หรือกระทําไปโดยมีเจตนาทุจริต เชนน้ี หากเกิดความเสียหายแกผูอื่นยอมเปนการกระทํา

ละเมิด 

2. กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 

กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ พระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่ฯบัญญัติไวในมาตรา 10  ในกรณีที่เจาหนาที่ไดกระทําละเมิดตอ

หนวยงานของรฐั ไมวาจะเปนหนวยงานที่เจาหนาที่ผูน้ันสังกัดอยูหรือไมก็ตาม  ถาการกระทํา

ละเมิดไมไดเกิดจากการปฏบัิติหนาทีก็่ตองบังคับตามบทบัญญัติกฎหมายแพงและพาณิชยอัน

เปนหลักทั่วไปของการทําละเมิด ซ่ึงหมายความวา การฟองรองในกรณีน้ีตองฟองศาลยุติธรรม 

กรณีจึงเทากับวาหนวยงานของรัฐก็มีสถานะเสมือนเปนบุคคลที่ไดรับความเสียหายน่ันเอง 

หากเปนการกระทําละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ การจะเรียกใหเจาหนาที่รับผิด

ชดใชคาสินไหมทดแทนความเสยีหาย ก็ตองพิจารณาตามหลักเกณฑของลักษณะการกระทําที่

เปนละเมิดน้ันเชนเดียวกันกับกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดตอเอกชน แตเจาหนาที่จะตองรับ

ผิดตอหนวยงานของรัฐเม่ือไดกระทําละเมิดโดยจงใจ ถาเปนการกระทําละเมิดโดยประมาท

เลินเลอและตองเปนการ “ประมาทเลินเลออยางรายแรง”เทาน้ันเจาหนาที่จึงจะตองรับผิด หาก

เปนการกระทําที่ไมไดจงใจ หรือไมใชการกระทําที่เปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง 

เจาหนาที่ก็ไมตองรับผิด 

นอกจากน้ี กรณีที่เจาหนาที่ตองรับผิดตอหนวยงานของรัฐ ยังจะตองพิจารณาถึง

ระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีไปดวย เจาหนาที่อาจไม

ตองชดใชจนเต็มจํานวนก็ได และถาหนวยงานหรือระบบราชการมีสวนผิดหรอืบกพรองอยูดวย

ก็ตองหักสวนแหงความรับผิดน้ันออก รวมทั้งกรณีเจาหนาที่หลายคนละเมิดก็ไมใหนําหลัก

ลูกหน้ีรวมมาใชเชนกัน 

การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ตอหนวยงานของรัฐอาจเปนการกระทําตอหนวยงาน

ของรัฐที่เจาหนาที่น้ันอยูในสังกัด 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 จึงมีความพยายามหลีกเล่ียงความรับผิดอันเกิดจากการส่ังการของ

ตน อันเปนเหตุทําใหงานในหนาที่ตองหยุดชะงักหรือลาชา เปนผลเสียแกการดําเนินงานของ

รัฐและประชาชนโดยสวนรวม  

2) ไมเปนธรรมแกเจาหนาที่ในกรณีเจาหนาที่มีความรับผิดชอบและกลา

ตัดสินใจสั่งการเพ่ือประโยชนของทางราชการ แตเปนเหตุใหเกิดการละเมิดขึ้นทั้งที่ตนเองไมได

จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือมีสวนบกพรองเพียงเล็กนอย กลับทําใหเจาหนาที่

น้ันตองรับผิดในผลแหงละเมิดทั้งหมดเปนการสวนตัว ซ่ึงเห็นไดวาไมเปนธรรมแกเจาหนาที่ผู

น้ัน 

ดวยเหตุดงักลาวขางตน จึงทําใหมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขึ้น พระราชบัญญัติดังกลาวน้ีไดกําหนดมาตรการในการคุมครอง

เจาหนาที่และจํากัดความรับผิดของเจาหนาที่ผูทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ไวหลายประการ 

ตามที่กลาวแลวขางตน หลักการสําคัญๆ คือ เจาหนาที่ไมตองถูกฟองคดแีละไมตองรับผดิเปน

การสวนตัว โดยกฎหมายกําหนดใหผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐโดยตรง หามฟอง

เจาหนาที่ที่ทําละเมิด ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 5  

แตถาเปนกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดโดยไมใชการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ผูน้ัน

จะตองรับผิดในคาทดแทนความเสียหายเปนสวนตัว ผูเสียหายตองฟองเจาหนาที่โดยตรง จะ

ฟองหนวยงานของรัฐไมได ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 6   
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ดังน้ัน โดยหลักการแลว การละเมิดน้ันเกิดขึ้นเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่หรือวาเปน

เรื่องสวนตัวของเจาหนาที่ เพ่ือพิจารณาวาจะตองฟองใคร ไดแก จะฟองเจาหนาที่เปนสวนตัว 

หรือจะตองฟองหนวยงานของรัฐ หากฟองผิดตัว ผูที่ถูกฟองคดีอาจจะขอใหศาลออก

หมายเรียกผูที่ตองรบัผิดเขามาเปนคูความในคด ีแตในกรณีที่ศาลยกฟองเพราะผูเสียหายฟอง

ผิดตัวน้ัน กฎหมายก็ใหขยายอายุความฟองรองผูที่ตองรับผิดซ่ึงมิไดถูกเรียกเขามาในคดี

ออกไปอีก 6 เดือน นับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด ( มาตรา 7 )  

กรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดในเรื่องสวนตัวหรือในเรื่องที่ไมใชการปฏิบัติหนาที่ ก็

ยังคงใชหลักเกณฑตามกฎหมายเดมิ กลาวคือ ผูเสียหายมีสิทธฟิองรองใหเจาหนาที่รบัผิดเปน

การสวนตัวไดเหมือนเดิม แตไมอาจฟองใหหนวยงานของรัฐรับผิดได ( มาตรา 6 ) 

2.2.2 การจํากัดความรับผิดของเจาหนาที่  

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ไดจํากัดความ

รับผิดของเจาหนาที่ไว ดังน้ี 

1) เจาหนาที่ตองรับผิดเฉพาะกรณีที่ไดกระทําจงใจหรือกระทําโดยประมาทเลินเลอ

อยางรายแรงเทาน้ันเจาหนาที่ผูปฏิบัติตามหนาที่ไมตองรับผิดในการกระทําละเมิดที่เกิดขึ้น

เน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ของตนตามปกติโดยเจาหนาที่ไมไดจงใจกระทําละเมิดหรือมิไดเปน

ความประมาทเลินเลออยางรายแรง  

โดยปกติ หนวยงานของรัฐจะเปนผูพิจารณาในเบ้ืองตนวา การกระทําใดเปนการ

กระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง และเม่ือหนวยงานพิจารณาแลว หนวยงานจะสงเรื่อง

ใหกระทรวงการคลังพิจารณาตรวจสอบตอไป กระทรวงการคลังไดหารือไปยังคณะกรรมการ

กฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นวา การกระทําโดยประมาทเลินเลอน้ัน 

หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนา แตเปนการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซ่ึงบุคคล

ในภาวะเชนน้ันจักตองมีตามวิสยัและพฤติการณ สวนความประมาทเลินเลออยางรายแรง จะมี

ลักษณะที่บุคคลไดกระทําโดยขาดความระมัดระวังอยางยิ่ง หรือเปนการขาดความระมัดระวัง

ชนิดที่เบ่ียงเบนไปจากเกณฑมาตรฐานอยางมาก ซ่ึงการกระทําใดจะเปนการกระทําโดย

ประมาทเลินเลอธรรมดาหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ที่จะมีผลใหเจาหนาที่ตองรับผิด

หรือไมน้ัน ยอมขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและพฤติการณในแตละกรณี 
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พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่ไดชดใชคาสินไหมทดแทน

ใหแกผูเสียหายไปแลว ไมจําตองเรียกคืนจากเจาหนาทีท่ั้งหมดกลาวคือ ในการใชสิทธิเรยีกคืน

น้ันใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณี และหาก

หนวยงานของรัฐมีสวนบกพรองหรือละเมิดเกิดจากระบบการดําเนินงานสวนรวม ก็ใหหักสวน

แหงความรับผิดออกดวย และในกรณีของการละเมิดทีเ่กิดจากเจาหนาที่หลายคน เจาหนาที่แต

ละคนก็รับผิดเฉพาะในสวนของตนเองเทาน้ัน 

นอกจากน้ัน พระราชบัญญัติฉบับน้ีแลวยังมีระเบียบที่เก่ียวของยังใหความคุมครอง

อื่น ๆ แกเจาหนาที่อีก เชน กําหนดหนาที่ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพ่ือใหเจาหนาที่ซ่ึง

ตองรับผิดเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่สามารถผอนชําระเงินที่จะตองรับผิดน้ันได โดยคํานึงถึง

รายได ฐานะครอบครัว และความรับผิดชอบ และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย ตามมาตรา 

13 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ. 2539 ขอ 27 วาดวยการหามหนวยงานของรัฐไมใหดําเนินคดี

ลมละลายแกเจาหนาที่ แมเจาหนาที่จะไมสามารถชําระหน้ีได เวนแตการที่เจาหนาที่ไม

สามารถชําระหน้ีไดน้ันเกิดจากการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของเจาหนาที่  

ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐ เน่ืองจากการ

ละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่และหนวยงานของรัฐไดจายคาสินไหมทดแทนไปแลว  

หนวยงานของรฐัมีอํานาจออกคําสั่งเรยีกใหเจาหนาทีชํ่าระเงินดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดไว

ตามมาตรา 12 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 185/2556 

ผูฟองคดีเปนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงอยูในฐานะ

ผูบังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบการบริหารกิจการของผูถูกฟองคดีที่ 1 และเปนผูบริหาร

ทองถิ่นที่ มีอํ านาจอนุ มัติการ เบิกจ ายเงินของผู ถู กฟองคดีที่  1 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 อีกทั้งมีหนาที่ในฐานะกรรมการ

การเก็บรักษาเงิน ตลอดจนหนาที่ในการรับสงเงินและการตรวจเงิน การที่ผูฟองคดีละเวน
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ไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ซ่ึงเปน

ระเบียบเก่ียวกับการเงินกําหนดขึ้น เพ่ือใหผูที่มีหนาที่ที่เก่ียวของตองปฏิบัติโดยเครงครัด  

เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และไมใหมีการทุจริตเงินของ

ทางราชการ  จนเปนเหตุใหเจาหนาที่การคลังทําการทุจริตไดอยางตอเน่ือง ในชวงเวลาที่ผู

ฟองคดีดํารงตาํแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล จึงถือไดวาผูฟอง

คดีกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายและ

ระเบียบกําหนดใหตองปฏิบัติ และไมควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบ และกฎหมาย จนทําใหเกิดความ

เสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ 1 ผูฟองคดีตองรับ

ผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ที่ อ. 185/2556) 

 

2) การไลเบ้ียเจาหนาที่ใหชดใชคาสินไหมทดแทน  

ตามบทบัญญัติตามมาตรา 8 ที่วา แมเจาหนาที่จะไมตองรับผิดโดยตรงตอผูเสียหาย

ในการชดใชคาสินไหมทดแทนก็ตาม แตก็ไมไดหมายความวาเจาหนาที่ผูน้ันจะหลุดพนจาก

ความรับผิดทั้งหมด กลาวคือ เจาหนาที่ตองรับผิดในจํานวนคาสินไหมทดแทนน้ันดวย หาก

การกระทําละเมิดที่เกิดจากเจาหนาที่ผูน้ันไดกระทําดวย “ความจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง

รายแรง” ในกรณีเชนน้ี เม่ือหนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายแลว ก็มี

สิทธิไลเบ้ียเอาแกเจาหนาที่ได 

ในสวนน้ีวา บทบัญญัติดังกลาวเปนความรับผิดสวนตัวของเจาหนาที่เพียง 2 ระดับ 

คือ ความรับผิดในกรณีจงใจ และความรับผิดในกรณีประมาทเลินเลออยางรายแรง แสดงวาถา

ความเสียหายเกิดจากการประมาทเลินเลออยางธรรมดาหนวยงานไมอาจจะไลเบ้ียเอากับ

เจาหนาที่ได ซ่ึงเปนการยกระดบัในเรือ่งความรับผดิของเจาหนาทีใ่หดขีึ้น (กมลชัย  รัตนสกาว

รัตน 2540) 
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ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติน้ี วางหลักไววาสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคา

สินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดชดใชแกผูเสียหายจากการละเมิดของเจาหนาที่น้ัน ให

คํานึงถึงขอพิจารณาประกอบดังตอไปน้ี 

1) ความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณี โดยมิตองใหใช

เต็มจํานวนความเสียหายก็ได (มาตรา 8 วรรค 2)  

2) หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนเพราะความผิดหรือความบกพรองของ

หนวยงานของรัฐหรือเปนเพราะระบบการดําเนินงานสวนรวมก็ใหหักสวนแหงความรับผิด

ดังกลาวออก (มาตรา 8 วรรค 3) เชน ระบบบริการสาธารณสุขที่มีอุปกรณทางการแพทยไม

เพียงพอ ระบบการสงตอที่มีเครื่องชวยชีวิตไมเพียงพอ เชนน้ี ก็ใหหักสวนที่เปนความรับผิด

ของหนวยงานออกไดดวย 

3) การละเมิดที่เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่หลายคน 

กรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคนรวมกันกระทําละเมิด เน่ืองจาก

พระราชบัญญัติความรบัผิดผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ไมใหนําหลักเรื่องลูกหน้ีรวมมาใช และ

เจาหนาที่แตละคนตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตน (มาตรา 8 วรรค 4) 

เทาน้ัน 

4) การเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชําระเงินใหแกหนวยงานของรัฐ มีกรณี

ดังน้ี  

ก. กรณีหนวยงานของรัฐมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชําระเงินในกรณี

ที่เจาหนาที่ปฏิบัติตามหนาที่ แตเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอหนวยงานของรัฐและเปน

กรณีที่เจาหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน หนวยงานของรัฐมีอํานาจออกคําสั่งให

เจาหนาที่ผูน้ันชําระเงินคาสินไหมทดแทนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไมตองฟองศาล

เสียกอน ในทํานองเดียวกันการใชสิทธิไลเบ้ียในกรณีความเสียหายจากการทําละเมิดที่เกิดขึ้น

แกเอกชนเชนกัน (มาตรา 12) 

แต หากการกระทําละเมิดไมไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ หนวยงานของรัฐก็

ไมมีอํานาจเรียกใหเจาหนาที่ของรัฐชําระเงิน กรณีความเสียหายไมไดเกิดจากการปฏิบัติ

หนาที่หนวยงานของรัฐก็ตองใชสิทธิทางศาลโดยตองฟองเจาหนาที่ตอศาลยุติธรรมตามปกติ 
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ที่ผานมา การออกคําสั่งตามมาตรา 12 เปนมาตรการพิเศษซ่ึงจะตองโยง

กลับไปพิจารณามาตรา 55 แหงพ.ร.บ.วิธีปฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงกําหนดวา

การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ซ่ึงตอง

ถือวามาตรา 12 แหง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 น้ีกําหนดการ

บังคับทางปกครองไวเปนอยางอื่น จึงนํามาใชบังคับกับเจาหนาที่ได  

สวนวิธีการบังคับน้ัน กรณีเปนหน้ีเงินจะอยูภายใตมาตรา 57 แหง

พระราชบัญญัติวิธปีฏิบัติราชการทางปกครองฯ  ซ่ึงกําหนดวาทางราชการจะตองออกคําสั่งให

ชําระเงินภายในเวลาเทาใดเสียกอน ถาไมชําระเงิน หนวยงานราชการจะออกหนังสือเตือนให

ชําระภายในเวลาไมนอยกวา 7 วัน ถายังไมชําระอีก ก็ใหดําเนินการยึดทรัพยหรืออายัด

ทรัพยสินขายทอดตลาดตอไป 

ข. การใหเจาหนาที่ผอนชําระเงินอันเปนมาตรการที่บัญญัติไวในมาตรา 13 

โดยใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบใหเจาหนาที่ที่ตองรับผิดชําระคาสินไหมทดแทน (ตาม

มาตรา 8 และมาตรา 10)  สามารถผอนชําระเงินไดโดยใหคํานึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัว และ

ความรับผิดชอบ และพฤติการณแหงคดีประกอบดวย 

 

3. เขตอํานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 

สําหรับศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดีเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

น้ัน แมพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 จะบัญญัติใหนําคดี

เก่ียวกับการละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ไปฟองยังศาลปกครองก็ตาม แตการฟองคดี

ละเมิดน้ันจําตองพิจารณาบทบัญญัติในการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 เปนหลัก เน่ืองจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 

ดังกลาวไดบัญญัติหลักเกณฑเขตอํานาจศาลแตกตางไปจากพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 โดยคดีละเมิดบางเรื่องตองฟองที่ศาลยุติธรรม และบางเรื่อง

ตองฟองที่ศาลปกครอง ซ่ึงอาจสรุปหลักเกณฑไดดังน้ี 

 

 



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 205 
 

3.1 ศาลยุติธรรม 

ในกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดในเรือ่งสวนตวัหรือไมใชการปฏิบัติหนาที่ ผูเสียหาย

ตองฟองเจาหนาที่ใหรับผิดเปนการสวนตัว โดยฟองตอศาลยุติธรรม ในกรณีน้ีผูเสียหายจะ

ฟองหนวยงานของรัฐไมได และโดยทั่วไปตองใชหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ในเรื่องละเมิดบังคับแกความรับผิดของเจาหนาที่ เวนแตในเรื่องที่พระราชบัญญัติ

ฉบับน้ียกเวนไว เชน ในกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐมี

สิทธิเรียกใหเจาหนาที่รบัผิดไดภายในกําหนดอายุความ 2 ป นับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึง

การละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน เปนตน 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติฉบับน้ีใชบังคับในกรณีที่การกระทําของเจาหนาที่เปนการ

ละเมิดตามกฎหมาย และมุงใชบังคับแกการกําหนดความรับผิดทางละเมิดระหวางหนวยงาน

ของรัฐและเจาหนาที่วาแตละฝายจะตองรับผิดมากนอยเพียงใด โดยอาศัยหลักเกณฑอยางไร 

ซ่ึงจะเห็นไดจากถอยคําในมาตรา 5 และมาตรา 6 วา “หนวยงานของรฐัตองรับผิดตอผูเสียหาย

ในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทาํ” และ “ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการ

กระทําในการปฏิบัติหนาที่” ดังน้ัน หากการกระทําของเจาหนาที่ไมเปนละเมิดตามกฎหมาย

แลว เชน ไมเขาองคประกอบของละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 

เชน เปนเหตุสุดวิสัย หรือเจาหนาที่ไมตองรับผิดจากการกระทําดังกลาวเน่ืองจากเปนนิรโทษ

กรรม กรณีเชนน้ีก็ไมจําตองพิจารณาหลักเกณฑหรือบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับน้ีการ

กระทําละเมิดของเจาหนาที่นอกเหนือจากที่กลาวขางตนแลวน้ัน ตองฟองยังศาลยุติธรรม แต

จะเปนการฟองหนวยงานของรัฐหรือจะเปนการฟองเจาหนาที่โดยตรง ก็ขึ้นอยูกับวาการ

กระทําละเมิดน้ันกระทําในการปฏิบัติหนาที่หรือเปนการกระทํานอกเหนือหนาที่เปนสําคัญ 

มีคดทีี่ผูฟองคดีไดฟองโรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึง ศาลปกครองสูงสุด พิเคราะหแลว

เห็นวา  ผูถูกฟองคดีเปนโรงพยาบาลของรัฐ หากการใหบริการทางการแพทยดังกลาว

กอใหเกิดความเสียหายแกผูเจ็บปวยที่มาขอรับบริการ จึงมิใชเปนการละเมิดที่เกิดจากการใช

อํานาจตามกฎหมายของหนวยงานทางปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 70/2544)  
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3.2 ศาลปกครอง  

ในกรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่น้ัน เกิดจากการที่เจาหนาที่ใช

อํานาจตามกฎหมาย หรือจากการออกกฎคําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการที่  

เจาหนาที่ละเลยตอหนาที่ตามทีก่ฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา

เกินสมควร ผูเสียหายตองฟองหนวยงานของรัฐที่ศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) ผูเสียหายจะฟอง

เจาหนาที่ไมได 

 

สรุป การกระทําทางปกครองที่เปนนิติกรรมทางปกครอง ซ่ึงเปนการออก “กฎ” หรือ 

“คําสั่งทางปกครอง” รวมถึงการกระทําทางกายภาพ เชน การรื้อถอน การรักษาพยาบาล ถือ

เปนการกระทําฝายเดียวของฝายปกครองที่มุงประสงคใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสภาพการณ

ทางกฎหมายของบุคคลหากการกระทําทางปกครองน้ันไมชอบดวยกฎหมายแลว ผูถูกกระทบ

สิทธิหรือผูเก่ียวของยอมรองขอตอศาลใหมีคําสั่งเพิกถอน หรือชดใชสินไหมทดแทนเพ่ือ

เยียวยาการกระทําดังกลาวน้ันได 

การปฏิบัติหนาที่น้ันไมไดเปนปฏิบัติการทางปกครองหรือเปนการกระทําทาง

กายภาพและเปนการละเมิด หรือเปนการละเมิดที่เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายใน

กระบวนการยุติธรรม ผูเสียหายตองฟองหนวยงานของรัฐตอศาลยุติธรรมจะฟองเจาหนาที่

ไมไดซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาในกรณีน้ีแมจะใชหลักเกณฑในพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 บังคับแกความรับผิดของเจาหนาที่ก็ตาม คดีก็ไมจําเปนตอง

ฟองยังศาลปกครองเสมอไป 

ในเรื่องการละเมิดของเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 น้ัน จะฟองหนวยงานของรัฐตอศาลปกครองไดเพียงกรณีเดียวคือ 

เจาหนาที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ และ การกระทําละเมิดน้ันเกิดจากการที่เจาหนาที่

ใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากการออกกฎ คําสั่งทางการปกครอง หรือออกคําสั่งอื่น หรือจาก

การที่เจาหนาที่ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกิน

สมควรเทาน้ัน 
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คําถามเชงิอภิปราย 

 

1. หากเจาหนาที่ไดทําคําสัง่รื้อถอนสิง่กีดขวางตามคําสัง่ทางปกครองแลว หากเกิดกรณี

พิพาทนําไปสูการทําละเมิดแกกายของเจาหนาที่และผูเสียหาย ดังน้ีฝายใดตองรับผิด

ตอการทําละเมิดและฟองที่ศาลใด 

2. การกระทําทางปกครองกับคําสั่งทางปกครองเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  

3. เหตุใดจึงตองมีกฎหมายเก่ียวกับการกระทําทางปกครอง 

4. จงยกตัวอยางคดีปกครองทางสาธารณสุข และเหตุใดจึงใหเหตุผลวาเปนคดีทาง

ปกครอง 

5. หลักกฎหมายเก่ียวกับละเมิดของเจาหนาที่ มีหลักเกณฑของความรับผิดอยางไร 

6. เขตอํานาจพิจารณาคดีเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของศาลยุติธรรมกับศาล

ปกครอง มีจุดแยกพิจารณาอยางไร 
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บทที่ 8 
 
ความรับผิดทางอาญาของฝายปกครอง 
และฝายบริหาร 

 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของฝายปกครองและฝายบริหาร 

ในตําราเลมน้ี ผูเขียนไดใหความหมายของคําวา “ฝายปกครองและฝายบริหาร” วา

เปนบุคคลที่บัญญัติใหเปนไปตามประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติมเปนฉบับที่ 2 ในป 

พ.ศ. 2554  

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ใชคําวา “เจาพนักงาน”แตเพ่ือใหครอบคลุม

เจาหนาที่ของรัฐทั้งหมดใหอยูในอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีกระทําความผิด 3 ฐาน 

(มาตรา 123/1) จึงใชคําวา “เจาหนาที่ของรัฐ”  ตามความหมายของกฎหมายน้ี คือ ผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือน

ประจํา พนักงานผูปฏิบัตงิานในรัฐวสิาหกิจ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นซ่ึงมิใชผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะการปกครองทองที่ กรรมการ 

อนุกรรมการ ลูกจางสวนราชการ หนวยงานของรัฐ บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใชอํานาจทาง

ปกครองของรัฐ 

ความครอบคลุมของคําวา “ผูบริหารระดับสูง” และ “ผูอํานวยการกอง” (ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ พ.ร.บ.มาตรการของฝายบริหารในการปองกัน

และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2551 มาตรา 3) โดย “ผูบริหารระดบัสูง” ไดแก ผูดํารงตําแหนง
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ทางการเมือง ผูดํารงตําแหนงระดับสูง กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการ

ผูชวยรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการระดับตนหรือเทียบเทาของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หนวยงานที่ใชอํานาจหรือไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทาง

ปกครอง และใหหมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ควบคุมกํากับดูแล

หนวยงานดังกลาว และเจาหนาที่ของรฐัอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

 สวน “ผูอํานวยการกอง” หมายถึง ขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการ

ระดับตนหรือเทียบเทาขึ้นไป ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือขาราชการ

ตามกฎหมายอื่น  

เหตุที่ตองมีการบัญญัติเรื่องความรับผิดของเจาพนักงานไวโดยเฉพาะ เน่ืองจาก

บุคคลซ่ึงเปนเจาพนักงานน้ันถูกกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติโดยผลของกฎหมาย

บางประการ จึงตองมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพ่ือคุมครองและควบคุมบุคคลผูเปนเจา

พนักงานในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งน้ี ในการคุมครองเจาพนักงานจะตองมีกฎหมายบัญญัติให

อํานาจเจาพนักงานปฏบัิติการในหนาที ่หากมีการตอสูขัดขวาง ผูกระทําการขัดขวางเจาหนาที่

ตองรับโทษในความผดิฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงาน หรือการทํารายเจาพนักงานผูปฏิบัติตาม

หนาที่ มีผลใหผูกระทําความผิดตองรับโทษหนักขึ้น ในขณะที่การควบคุมเจาพนักงาน 

กฎหมายก็ไดบัญญัติขึ้นมาเพ่ือจํากัดขอบเขตการใชอํานาจของเจาพนักงานไมใหกระทําการ

เกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว ซ่ึงความรับผิดของเจาพนักงานน้ีไดบัญญัติไวในประมวล

กฎหมายอาญา 

 

1.1 ลักษณะของกฎหมายอาญา 

เม่ือเจาพนักงานน้ันเปนบุคคลที่กฎหมายกําหนดใหทั้งอาํนาจ หนาที่ และความรับผิด

ในการปฏิบัติการ ซ่ึงอาจไดรับทั้งคุณและโทษจากบทบัญญัติของกฎหมายจึงตองกระทําการ

ดวยความระมัดระวัง และหากกระทําการนอกขอบเขตที่กฎหมายใหไว ก็มีมาตรการลงโทษเจา

พนักงานไวเปนการเฉพาะซ่ึงมีบทลงโทษที่หนักยิ่งกวาบุคคลธรรมดาทั่วไป 
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การกลาวหาและการฟองพนักงานหรือขาราชการวาไดกระทําความผิดตามมาตรา 

157 ก็ดี  การใชมาตรการในทางรัฐธรรมนูญ (constitutional remedy) การใชมาตรการในทาง

ปกครอง (administrative remedy)  หรือมาตรการในทางวิชาชีพ (professional remedy) ทําให

ทุกสิ่งทุกอยางที่เจาพนักงานหรือขาราชการปฏิบัติผดิพลาดหรอืผิดหลงไปกลายเปนกระทําผดิ

อาญาตามมาตรา 157 ไป ในทางกฎหมายอาญามีหลักการที่สําคัญและที่เปนสากลอยูประการ

หน่ึงซ่ึงอาจเรียกวาเปน “หลักประกัน ในกฎหมายอาญา” เพราะเปนหลักการที่แสดงใหเห็นถึง

ขอบเขตแหงอํานาจรัฐ  หลักประกันในกฎหมายอาญาหรือหลักรัฐธรรมนูญน้ีมีเน้ือหาสาระ 4 

ประการ (สมภพ  เพชรรัตน 2539) คือ  

1. ความผิดในทางอาญาตองบัญญัติใหชัดเจนแนนอน 

2. ความผิดในทางอาญาไมยอนหลัง 

3. ความผิดอาญาตองเปนกฎหมายมีในสารบัญญัติ   

4. ในกฎหมายอาญาน้ัน หามใชกฎหมายอื่นที่ใกลเคียงอยางยิ่งมาวินิจฉัย 

 

1.2 การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต 

ประมวลกฎหมายอาญามีบทบัญญัติใหลงโทษแกฝายปกครองซ่ึงไดแกเจาพนักงาน  

“มาตรา 157 ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 

เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแตหน่ึงปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาทหรือทั้งจําทั้ง

ปรับ” 

มาตราน้ีจําแนกการกระทําความผิดออกเปน 2 ความผิด ดังจะไดกลาวตอไป 

"การปฏิบัติหนาที่" ตามความหมายและขอบเขตของมาตรา 157 ประมวลกฎหมาย

อาญา หมายความวา เปนการกระทําในตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งในฐานะเจาพนักงานที่

กฎหมาย ที่มิใชเปนการกระทําในเรื่องสวนตัวหรือนอกเหนือตําแหนงหนาที่ เม่ือกระทําใน

ตําแหนงหนาที่แลว แมวาจะกระทําลํ้าออกนอกขอบเขตของกฎหมายในตําแหนงหนาที่น้ัน 

หรือปราศจากอํานาจของกฎหมายที่บัญญัติเก่ียวอํานาจหนาที่ของบุคคลในตําแหนงน้ันก็ตาม  
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 700/2490 ไดอธิบายถึงความหมายของเจาพนักงาน วา

หมายถึง “ผูที่ไดรับแตงตั้งโดยทางการของรัฐไทย ใหปฏิบัติราชการของรัฐไทย” จากคํา

พิพากษาน้ีจึงสามารถวางองคประกอบของการเปนเจาพนักงานได 2 ประการ คือตองมีการ

แตงตั้ง และเปนการแตงตั้งใหปฏิบัติราชการและตองมีการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ราชการ แต

หากถูกใหไปทํางานอื่นนอกหนาที่ราชการของตน ก็ไมเปนเจาพนักงาน  

สวนขอบเขตของการพิจารณา"การปฏิบัตินอกหนาที่" เม่ือพิจารณาจากความหมาย

ของคําวา ผูใดเปนเจาพนักงาน ประกอบคําวา ปฏิบัติหนาที่ จะเห็นไดวา การปฏิบัตินอก

หนาที่ คือ "มิไดกระทําหรือปฏิบัติงานในฐานะที่เปนเจาพนักงาน" คําพิพากษาฎีกาที่ 

1033/2533 การปฏิบัติหรอืละเวนการปฏบัิติหนาทีโ่ดยมิชอบหรือโดยทุจริตอันจะเปนความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 น้ัน หมายถึงหนาที่ของเจาพนักงานผูน้ันโดยตรง

ตามที่กฎหมายบัญญัติไวหรือไดรับมอบหมายใหมีหนาที่น้ัน ๆ เทาน้ัน ถาไมเก่ียวกับหนาที่

โดยตรงแลว ยอมไมเปนความผิดตามมาตราน้ี  

ทั้งน้ี การใชอํานาจในตําแหนงหนาที่น้ันเกินขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจหรือกระทํา

นอกเขตของอํานาจตนหรือปราศจากอํานาจ ก็ถือวาเปนการกระทําที่ถือวาเก่ียวของกับ 

"หนาที่" อันจะเปนความผิดฐาน "ปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาที่" ตามมาตรา 157 

ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 7663/2543ไดอธิบายไวอยางชัดแจงวา ลักษณะของการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ สามารถจําแนกได 4 ลักษณะคือ 

1. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่เปนการกระทํานอกขอบเขตแหงอํานาจหรือ

โดยปราศจากอํานาจ 

2. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่อันเปนการฝาฝนตอวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง อันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการน้ัน 

3.การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่อันเปนการกระทําที่ไมเปนไปตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

4.การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่อันเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 

คําพิพากษาฎีกาที่ 3509/2549 ไดวินิจฉัยวา การใชดุลพินิจตามอําเภอใจเปนการเกิน

ลํ้าออกนอกขอบเขตของความชอบดวยกฎหมาย จึงเปนที่ชัดแจงวา "กรณีที่กระทําในตําแหนง
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หนาที่” แตไดกระทาํเกินไปกวากฎหมายใหอํานาจไว หรือนอกเหนือขอบเขตแหงอํานาจ ก็ถือ

วาเปนการปฏิบัติหนาที่ทั้งสิ้น 

คําวา “โดยมิชอบ” หมายความถึง โดยมิชอบดวยหนาที่ซ่ึงเจาพนักงานมีอยูตาม

กฎหมาย ดังเชนคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1403/2521 ที่วินิจฉัยวา “การกระทําโดยมิชอบน้ัน 

เฉพาะตามหนาทีข่องเจาพนักงานน้ันโดยตรงทีไ่ดรบัมอบใหมีหนาที่น้ันๆ ถาการปฏิบัตหิรอืละ

เวนการปฏิบัติไมเก่ียวกับหนาที่ของเจาพนักงานแลว ยอมไมมีความผิด” ดังน้ัน ถามีหนาที่

ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นก็เปนการ

กระทําความผิดตามมาตราน้ี 

องคประกอบของความผิดตามมาตราน้ีอยูที่มูลเหตุชักจูงใจ คือ “มีเจตนาพิเศษ” ที่

ตองการกระทําเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด ซ่ึงรวมถึงความเสียหายในทุกๆดานโดย

ไมจํากัดเฉพาะความเสียหายที่เปนทรัพยสินเทาน้ัน เชน ความเสียหายแกช่ือเสียงหรือ

เสียหายแกเสรีภาพ เปนตน  

ตัวอยางเชน เปนเจาพนักงานมีหนาที่ในการออกใบสุทธิจดเปล่ียนแปลงขอความไม

ตรงกับความจริงและผิดระเบียบ เพ่ือใหเขานําไปแสดงตอผูบังคับบัญชาในการขอบําเหน็จ

ความชอบน้ัน เปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายจึงมีความผิดตาม

มาตราน้ี (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 407 - 410/2509) เปนตน 

ถอยคําที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  157 วา “เพ่ือใหเกิดความ

เสียหายแกผูหน่ึงผูใด”เปนเจตนาพิเศษ  (specific intent) หรือมูลเหตุจูงใจ  (motive) ดังน้ัน 

หากไมมีกรณีที่เจาพนักงานจะผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยปฏิบัติหนาที่แบบ

เล็งเห็นผลวาอาจเกิดความเสียหายกับผูอื่น  

คําวา “ผูหน่ึงผูใด”ในมาตรา 157 หมายความรวมถึง “รัฐ”ดวยหรือไม หลักการตีความ

กฎหมายอาญาน้ันตองตีความโดยเครงครัด (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 2551) จะใชการ

เทียบเคียง (analogy)ไปลงโทษบุคคลมิได ดังน้ัน คําวา “ผูหน่ึงผูใด”ในความหมายของประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 157 จึงหมายถึงเฉพาะตัวบุคคล มิไดหมายถึง  “รัฐ” ดวย  
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1.3 การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต 

คําวา “ทุจริต” หมายถึง ประพฤติช่ัว คดโกง โกง ไมซ่ือตรง 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) บัญญัติวา “โดยทุจริต”หมายถึง เพ่ือแสวงหา

ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น ความผิดอาญาในสวนเจา

พนักงานปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตน้ันไมพบวามีปญหาในการตีความ คําวา “ทุจริต” ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 (1) คือเพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย

กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น  

รูปแบบการทุจริต (ป.ป.ช. 2544)ไดแก  

1. ฝาฝน หลีกเล่ียง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน หรือกฎขอบังคับ

ชวยเหลือผูอื่นใหไมตองรับผิด เรียกวา “รับสินบน” 

2. จูงใจ เรียกรอง บังคับ ขมขู หนวงเหน่ียว กล่ันแกลง หรือหาประโยชนใส

ตน/พวกหรือที่เรียกวา “รีดไถ” 

3. การสมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย ละเวนการกระทําในการที่ตองปฏิบัติ 

หรือรับผิดชอบตามหนาที่เพ่ือผลประโยชน หรือที่เรียกวา “รับสวย” 

4. ยักยอก เบียดบังซ่ึงทรัพยสินของราชการไปเปนประโยชนสวนตนที่

เรียกวา “โกง” 

5. ปลอมแปลงหรือกระทําการใด ๆ อันเปนเท็จ 

6. เอื้อประโยชน สนับสนุนใหผูอื่นไดประโยชน มีผลประโยชนรวมในกิจการ

บางประเภทที่สามารถใชอํานาจหนาที่ของตนบันดาลประโยชนไดหรือที่เรียกวา “ฮั้ว” 

คําวา “โดยทจุริต” ตามความหมายน้ี คือ การใชอํานาจในหนาที่เพ่ือแสวงหาประโยชน

ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่นจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่น้ัน และที่สําคัญคือ “ตองมีหนาที่” คือ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติน้ันตอง

อยูในหนาที่ ดังน้ัน หากไมอยูในหนาที่หรืออยูในหนาที่แตทําโดยชอบและโดยสุจริต ก็ไมเปน

ความผิดตามมาตราน้ี การปฏิบัติหรอืละเวนการปฏบัิติหนาทีโ่ดยทุจริต เชน นายตํารวจจับคน

นําสินคาผิดกฎหมายและไมนําสงดําเนินคดี เอาสินคาน้ันไวเสียเอง เปนการปฏิบัติและละเวน

การปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1677/2525) 
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การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต มีลักษณะที่ไมตองคํานึงถึง

ขอเท็จจริงวาการกระทําน้ันมีจุดมุงหมายที่จะใหผูอื่นเสยีหายหรือไม แมไมเกิดความเสียหายก็

ยังคงถือวาเปนการกระทําความผดิไดซ่ึงตางจากการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ

ชอบน้ัน จะตองเปนการกระทําเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด หากการกระทําน้ันไม

เกิดความเสียหายแลวยอมจะไมเปนความผิดตามมาตรา 157  

 

คดีทุจริตจากบุคคลากรทางการแพทยระดับสูงใชช่ือของบุคคลอื่นจํานวน 13 ราย 

เขียนใบสมัครเขารวมโครงการเบิกจายตรงเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของ

สถานพยาบาลแสดงตอเจาหนาที่โรงพยาบาล เพ่ือใหเจาหนาที่โรงพยาบาลนําขอมูลดังกลาว

เขาสูระบบของกรมบัญชีกลางผานทางระบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล และให

กรมบัญชีกลางอนุมัติใหบุคคลผูมีรายช่ือดังกลาวสามารถใชสวัสดิการของขาราชการในการ

รักษาพยาบาลและเบิกยาจากโรงพยาบาลไดโดยไมตองจายเงินสด 

หลังจากกรมบัญชีกลางอนุมัติสิทธิใหแลว กลุมผูกระทําผิดไดทําการปลอมใบสั่งยา

ผูปวยนอกโรงพยาบาลไปใชอางตอเจาหนาที่หองยา เพ่ือใหหลงเช่ือวาบุคคลที่มีช่ือในใบสั่งยา

ดังกลาวไดมาทําการตรวจรักษาและแพทยไดสั่งจายยาให ซ่ึงถือเปนเท็จเพราะขอเท็จจริง

บุคคลที่มีรายช่ือในใบสั่งยาดังกลาวไมเคยไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามใบสั่งยา  

กรณีดังกลาวทําใหเจาหนาที่หองจายยาหลงเช่ือและจายยาใหตามใบสั่งโดยไมตอง

ชําระเงิน โดยพบการกระทําผิดทั้งสิ้น 56 ครั้ง ในชวงระหวางเดือน มี.ค. 2555 - เม.ย. 2556 ใน

จํานวนน้ีเปนยาจํานวน 381 รายการ คิดเปนมูลคาความเสียหาย 1,815,506 บาท ทั้งน้ีการ

กระทําดังกลาวเขาขายเปนการกระทําผิดฐานนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ 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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ตัวอยางความผดิเพราะเหตทุุจรติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เชน เปนเจา

พนักงานใชอํานาจทําคําพิพากษาทางปกครองโดยเห็นแกทรัพยสินที่มีผูอื่นนํามาให ลักษณะ

ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการนําเรื่องสวนตัวคือประโยชนที่มิควรไดโดยชอบมาเก่ียวพันกับการ

ปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน  

นอกจากเจาพนักงานจะมีความผิดฐานรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

149 แลวยังถือวาเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตอีกดวย 

ปญหาสําคัญก็คือ หากเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวย

กฎหมายแตมีเจตนาทุจริตจะถือวาเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 

หรือไม  

กรณีเจาพนักงานรับสินบนเพ่ือกระทําการโดยชอบดวยหนาที่น้ันยอมเปนเจตนา

ทุจริตและเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  157 อยางชัดแจง แมการกระทํา

ของเจาพนักงานจะเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย แตเจาพนักงานกําลังแสวงหา

ประโยชนที่กฎหมายไมอนุญาต กลาวคือ ประโยชนจากสินบนที่ไมมีกฎหมายใดใหอํานาจเจา

พนักงานรับสินบน นอกจากน้ีการรับสินบนเพ่ือกระทําการโดยชอบดวยหนาที่ก็ยังเปน

ความผิดตามบทเฉพาะคือประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  149 อีกดวย 

จากความเห็นของศาล แนวทางในการใชบทบัญญัตมิาตรา 157 ของศาลฎีกา  ซ่ึงศาล

ฎีกาไดพิพากษาวา ความผิดตามมาตรา 157 โดยทั่วไป รัฐเปนผูเสียหาย  ราษฎรไมใช

ผูเสียหาย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3042/2537 และ 3437/2527)  อยางไรก็ตาม ความผิดฐาน

เจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตาม ป.อ.  มาตรา 157  ราษฎรก็อาจเปนผูเสียหายได  

เชน  การที่เจาพนักงานละเวนปฏิบัติหนาที่เพ่ือชวยผูกระทําความผิดอาญา  ผูเสียหายใน

ความผิดอาญาฐานน้ัน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4881/2541 และ 2294/2517) การกระทํา

ความผิดตามประมวลกฎหมาย มาตรา 157 จําเปนตองพิสูจนเจตนาพิเศษของผูกระทําอยางใด

อยางหน่ึงคือ เจตนาทุจริต หรือเจตนาเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด โดยเจตนาทัง้สอง

เปนเจตนาพิเศษที่จําตองเปน “เจตนาประสงคตอผล” เทาน้ัน ศาลฎีกาไดใหแนวทางในการ

พิจารณา (คดีหมายเลขแดงที่ อม 1/2548) ดังตอไปน้ี  

(1) มีเจตนาพิเศษขมขูกล่ันแกลงเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย  
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(2) มีความผิดโดยศาลไมไดพิจารณาเจตนาพิเศษ 

(3) ทําใหราชการเสียหาย  

(4) เจตนาละเลยหนาที่ แมไมมีเจตนากอใหเกิดความเสียหาย  

(5) ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบทําใหผูอื่นเสียหาย 

(6) ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายเพ่ือชวยผูอื่น แสวงหาประโยชนที่มิ

ควรได 

(7) คําพิพากษาที่ถือวาเปนผูเสียหาย 

 

คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่อม 

1/2548  

คดีน้ีจําเลยทั้ง 9 คนไดรับแตงตั้งใหเปนเจาพนักงาน ตาม พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 มาตรา 31 ที่บัญญัติวา 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ใหประธานกรรมการ กรรมการ 

อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงก็มิ

ระบุวาเปนเจาพนักงานเฉพาะการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 301 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 19 ถึงมาตรา 103 เทาน้ัน การใช

อํานาจควบคุมดูแลสํานักงาน ป.ป.ช. ตามมาตรา 104 ถึงมาตรา 110 เปนกิจการที่

เก่ียวเน่ืองกันไป โดยมีสํานักงาน ป.ป.ช. เปนหนวยงานธุรการสนับสนุนงานของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และเม่ือจําเลยทั้ง 9 คนไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติราชการ โดย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 301 บัญญัติใหคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ตาม (6) คือดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติตาม พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 19 

(13)  และมาตรา 25 บัญญัติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี  

“…(4) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการจายคาเบ้ียเล้ียง คาเดินทาง 

และคาตอบแทนของพยานบุคคล และเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
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หรือเรื่องอื่นใด เพ่ือปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(5) วางระเบียบเก่ียวกับการจายเงินสินบนตามมาตรา 30 ”  

ซ่ึงจากบทบัญญัติขางตน เห็นไดวา อํานาจหนาที่ของจําเลยทั้ง 9 คน ซ่ึงเปน

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไวดวยกัน ดังน้ัน การที่จําเลยทั้ง 9 คนจะใชอํานาจตางๆ ได จําเลย

ทั้ง 9 คนจะตองมีหนาที่ที่จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีควบคูไปดวย หาใชมี

แตเพียงอํานาจ แตไมมีหนาที่แตอยางใด 

 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา หลักการกระทําความผิดตามมาตรา 157 แหง

ประมวลกฎหมายอาญาน้ี ตองมีองคประกอบทัง้สอง คือผูกระทําตองเปนเจาพนักงาน และตอง

เปนเจาพนักงานที่มีหนาทีก่ระทาํการตามที่กฎหมายใหอํานาจไว และในการปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่น้ันเปนการกระทําโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น หรือ

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต  

 

2. คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ในหัวขอน้ี ผูเขียนไดนําเสนอเก่ียวกับความจําเปนในการปองกันและปราบปราม

ทุจริตในหนวยงานของรัฐกลไกและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสาระสําคัญของ

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

2.1 ความจําเปนในการปองกันและปราบปรามทุจริตในหนวยงานของฐั 

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวบรวมขอมูลการทุจรติในหนวยงานของรฐั ตั้งแตป พ.ศ. 2544-

2552 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. 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง (ปปช.) มีอํานาจตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น ขาราชการรัฐสภาฝาย

การเมือง ผูวาและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูบริหาร

และสมาชิกสภาเทศบาลนคร ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นที่ มีรายไดหรือ

งบประมาณไมต่ํากวาเกณฑที่ ป.ป.ช.กําหนด   

2.2.1 กลไกของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ. 2542  มีกลไกการดําเนินงานและวิธีการไดมาของกลไก ดังน้ี 

1) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ"คณะกรรมการ ป.ป.ช." 

ประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน (มาตรา 6) 

และคําวา "พนักงานเจาหนาที่" ใหรวมถึงเลขาธิการ และขาราชการในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และขาราชการ หรือพนักงานซ่ึงมา

ชวยราชการในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซ่ึง

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

2) กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดจํานวนไมนอยกวา 3-5 

คนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ซ่ึงประกอบดวยประธานกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด และกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา

จังหวัด และใหผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทําหนาที่เปนเลขานุการ (มาตรา 

103/10) 

คณะกรรมการขางตนมาจากผูแทนหนวยงานหรือองคกรในแตละจังหวัดตาม (1) ถึง 

(9) โดยการคัดเลือกกันเองใหเหลือหนวยงานหรือองคกรละหน่ึงคน 

(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 คนน้ี ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอ

รายช่ือเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (มาตรา 103/12) 

 

2.2.2 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 19) ไดแก  

  (1) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตาม

หมวด 5 การถอดถอนจากตําแหนง (การไตสวนขอเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ

มอบหมายใหพนักงานไตสวนแลวรายงานตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยก็ได 

โดยเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด) 

  (2) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนทําความเห็นเพ่ือสงไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือ

ฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

  (3) ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซ่ึงมิใชบุคคลตาม (2) 

และเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติเพ่ือรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  

 (4)ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซ่ึงมิใชบุคคลตาม (2) 

หรือเจาหนาทีข่องรฐัตั้งแตผูบริหารระดบัสูงหรือขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการ

กองร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่

ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือความผิดที่เก่ียวของกัน รวมทั้ง

ดําเนินการกับเจาหนาทีข่องรัฐ หรือขาราชการในระดับต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารง
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ตําแหนงดังกลาว หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการดวย ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (5) กําหนดตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐที่จะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน

และหน้ีสิน  

  (6) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของ

ทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน  

  (7) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

  (8) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน

และเอกสารประกอบของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภาและเจาหนาที่ของรัฐ  

  (9) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ของ

รัฐที่มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินตามหมวด 3 การตรวจสอบทรัพยสิน

และหน้ีสิน  

  (10) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอ

คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทุกป และใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจา

นุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย  

  (11) เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาลหรือ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงาน

โครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการ

ทุจริตตอหนาที่การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดตอ

ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 

  (12) ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งหรือคํา

พิพากษาใหยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจาหนาที่ของรัฐไดอนุมัติหรืออนุญาต
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ใหสิทธิประโยชนหรอืออกเอกสารสิทธิแกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบของ

ทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ  

  (13) ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับ

ความซ่ือสัตยสุจรติ รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรอืกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  

  (14) ดําเนินการเก่ียวกับดานการตางประเทศโดยเปนศูนยกลางความรวมมือ

ระหวางประเทศเพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งน้ี เพ่ือใหเปนไปตาม

พันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศในการตอตานการทุจริต 

  (15) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเลขาธิการ  

  (16) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  

  (17) ดําเนินการอื่นตามที่ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีบัญญัติ หรือกฎหมายอื่น

กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งน้ี ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเปนการตัดอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะ

ดําเนินคดีตามที่เห็นสมควรตอไป หรืออาจสงเรื่องใหหนวยงานที่รับผิดชอบรับไปดําเนินการ

ตอไปก็ได  

 

2.2.3 กลไกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

1. ดานปราบปรามการทุจริตอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการเขาถึงขอมูล

เก่ียวกับผูที่เก่ียวของในเรื่องที่กลาวหาโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะแจงใหหนวยงาน หรือ

สถาบันการเงินใดดาํเนินการจัดใหกรรมการหรืออนุกรรมการไตสวนเขาถึงขอมูลเก่ียวกับผูถูก

กลาวหา หรือบุคคลอื่นที่มีหลักฐานเพียงพอวาเก่ียวของในเรือ่งทีก่ลาวหา เพ่ือประโยชนในการ

ไตสวนขอเท็จจรงิหรือเพ่ือประโยชนในการพิจารณา ขอมูลไมสามารถเขาถงึขอมูลได ใหยื่นคํา

รองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งใหมีการเขาถึง (มาตรา 25/1)  

- ในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการตองยื่นคํารองตอศาลหรือมี

อํานาจฟองคดีเองจะพิจารณามอบหมายใหพนักงานไตสวนซ่ึงมีวุฒิการศึกษาในระดับเนติ

บัณฑิตหรือวุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาตรีทางกฎหมายและมีประสบการณที่เปนประโยชนตอ
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การปฏิบัติงานดําเนินการดังกลาวในศาลแทนในฐานะผูรับมอบอํานาจ โดยใหพนักงานไตสวน

ซ่ึงไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการวาความและดําเนินกระบวนพิจารณาในช้ันศาลได (มาตรา 

28/2) ดังน้ี 

- ใหประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไตสวน เปนพนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญและมีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนดวย โดยในการจับและคุมขังบุคคล คณะกรรมการ ป.ป.ช.หรือผู

ที่ไดรับมอบหมาย อาจรวมกับเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอื่น

หรือแจงใหเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอื่นดําเนินการก็ได ใน

การจับ คุมขัง และการปลอยช่ัวคราว สําหรับการจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดี ให

นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสวนที่เก่ียวของมาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา 

31)  

- กอนดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงคณะกรรมการ ป.ป.ช.อาจมอบหมายใหเลขาธิการ

ดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ในการน้ี เลขาธิการอาจมอบหมาย

ใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูดาํเนินการแทนก็ได โดยใหถือวาเลขาธิการและพนักงานเจาหนาที่

ที่เลขาธิการมอบหมายเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา (มาตรา 44/1) 

- คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายใหพนักงานไตสวนดําเนินการไตสวน

ขอเท็จจริง (มาตรา 45/1)  

- กรณีที่มีการควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไวในอํานาจของศาล เน่ืองจากมีการจับผูถูก

กลาวหาไวระหวางดาํเนินคดีตามมาตรา 89 ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจขอใหศาลควบคุมตัว

ผูถูกกลาวหาไวไดตอไป และใหแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพ่ือดําเนินคดีตอไปตาม

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาโดยไมตองสงเรื่องมาใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตไม

ตัดอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเอง หรือมอบหมายให

พนักงานไตสวนเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนก็ได (มาตรา 89/1) 

- กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร อาจสงเรื่องที่มีการกลาวหา

เจาหนาที่ของรฐั ซ่ึงมิใชบุคคลตามมาตรา 66 ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน
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ดําเนินการทางวินัยหรือสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาตอไปก็ได เดิมใชประกาศ คปค.ขอ 6 (มาตรา 89/2) 

-  สามารถตรวจสอบการดําเนินคดขีองพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได โดย

เม่ือพนักงานสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนความผิดในเรื่องที่มีการกลาวหารองเรียนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลวใหรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยในกรณี

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมเห็นดวยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนหรอืพนักงานอัยการ ให

สั่งการหรืออาจเรยีกสํานวนการสอบสวนมาดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงใหมได (มาตรา 89/3)  

- สามารถตรวจสอบการทางวินัยของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนได 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนไดรับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการดาํเนินการเก่ียวกับวินัย หรือการดาํเนินการเก่ียวกับการ

แตงตั้งถอดถอนน้ันไมถูกตองหรือไมเหมาะสม คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจดําเนินการตาม

มาตรา 95 (สั่งใหคณะกรรมการซ่ึงมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ

ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่ใหถูกตองเหมาะสมตอไป) (มาตรา 89/4) 

- ในการดําเนินคดอีาญากับเจาหนาที่ของรัฐ ถาผูถูกกลาวหาหลบหนีไปในระหวางถูก

ดําเนินคดี มิใหนับระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหลบหนีรวมเปนสวนหน่ึงของอายุความเม่ือจะมี

การฟองคดีอาญา (มาตรา 74/1 และมาตรา 98) 

- ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดียึดรายงานและสํานวนคดีของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.เปนหลักในการพิจารณาและใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไปโดยใชระบบไตสวน ทั้งน้ี 

ตามระเบียบของที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด และตามระเบียบของที่ประชุมใหญศาลทหาร

สูงสุดกําหนด (มาตรา 98/1)  

- ใหอัยการสูงสดุอาจยืน่คํารองขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนการกระทําหรอืคําสั่ง

อันมิชอบที่เปนการละเมิดน้ันดวยก็ไดและใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหหนวยงานของรัฐที่

เก่ียวของดําเนินการใหผูถูกกลาวหาหรอืผูซ่ึงเก่ียวของกับความเสียหายน้ันชดใชคาเสียหาย

ตามกฎหมายวาดวยการน้ันตอไป  (มาตรา 73/1และมาตรา 98/2) 
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- กําหนดใหการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมมาตรา 100 

ถึงมาตรา 103 ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ

หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย (มาตรา 

103/1) 

-  การคุมครองชวยเหลือแกผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ 

ผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใดเก่ียวกับการทุจริตตอหนาที่ การร่ํารวยผิดปกติ 

ใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนพยานที่มีสิทธไิดรบัความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

พยานในคดีอาญา และในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ช่ือเสียง ทรัพยสิน 

หรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดของบุคคลดังกลาว หรือสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน หรือ

บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลดังกลาว ใหบุคคลน้ันมีสิทธิขอรับคาตอบแทนเทาที่

จําเปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญาดวย (มาตรา 103/2)  

- การคุมครองเจาหนาทีข่องรฐัผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ 

ผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใดเก่ียวกับการทุจริตตอหนาที่ การร่ํารวยผิดปกติ 

หากยังคงปฏิบัติหนาที่ในสังกัดเดิมตอไป อาจถูกกล่ันแกลงหรือไดรับการปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรม และคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเหน็วามีพยานหลักฐานเบ้ืองตนอันควรเช่ือไดวา

นาจะมีเหตุดังกลาว ใหเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการใหไดรับความคุมครองหรือมี

มาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรตอไป (มาตรา 103/5) 

- ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดใหมีเงินสินบนแกบุคคลหรอือาจจัดใหมีรางวัลตอบแทน

หรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูให

ถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใดเก่ียวกับการทุจริตตอหนาที่ การร่ํารวยผิดปกติ 

แลวแตกรณีจากงบประมาณ (มาตรา 103/3) 

- กรณีผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูที่

แจงเบาะแสหรอืขอมูลใดเก่ียวกับการทุจริตตอหนาที่ การร่ํารวยผิดปกติ เปนเจาหนาที่ของรัฐ

และเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางยิ่ง และสมควรไดรับยกยองให

เปนแบบอยางแกเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนโดยทั่วไป ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
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คณะรัฐมนตรีเพ่ือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน และระดับตําแหนงใหแกบุคคลน้ันเปนกรณี

พิเศษ (มาตรา 103/4) 

- การกันบุคคลเปนพยานกรณีบุคคลหรือผูถูกกลาวหารายใด หากไดใหถอยคํา หรือ

แจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนสาระสําคัญในการที่จะใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยช้ีมูล

การกระทําผิดของเจาหนาที่ของรัฐรายอืน่น้ัน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผูน้ัน

ไวเปนพยานโดยไมดําเนินคดีก็ได (มาตรา 103/6) 

 

2. การกําหนดมาตรการเสริมในการปองปราม 

หนวยงานของรัฐตองจัดทําขอมูลรายละเอียดคาใชจายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง

โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไวในระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือให

ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได (103/7 วรรคหน่ึง) 

- บุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐน้ัน มีหนาที่แสดงบัญชี

รายการรบัจายของโครงการทีเ่ปนคูสัญญากับหนวยงานของรฐัตอกรมสรรพากร นอกเหนือจาก

บัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจําป เพ่ือใหมีการตรวจสอบเก่ียวกับการใชจายเงินและการคํานวณ

ภาษีเงินไดในโครงการที่เปนคูสัญญา  (103/7 วรรคสอง) 

- ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจประสานงานและสัง่ใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ

ดําเนินการตามอาํนาจหนาที่ในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระภาษีเงินไดของ

บุคคลหรือนิติบุคคลน้ัน แลวใหรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ (103/7 วรรคสาม) 

- ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถการกําหนดมาตรการเพ่ือใหหนวยงานของรัฐรับ

ไปปฏิบัติ และมีอํานาจสั่งใหหนวยงานของรัฐน้ันดําเนินการไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนดมาตรการในเรื่องน้ันแลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได (103/7 วรรคสี่) 

- ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการใหหนวยงาน

ของรัฐจัดทําขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางตามมาตรา 103/7 วรรคหน่ึง โดยหนวยงานของรัฐ

จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให

ดําเนินการดังกลาว และใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่ติดตามผลการดําเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรีในกรณีดังกลาวดวยหนวยงานของรัฐใดฝาฝนหรือไมดําเนินการใหถือวาผูที่มี
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หนาที่เก่ียวของมีความผิดทางวินัยหรือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนงหรือตองพนจาก

ตําแหนง (มาตรา 103/8) 

 

3. การมีสวนรวมของประชาชน 

- สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 20,000 คนมีสิทธิ

เขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการผูใดกระทําการขาดความเที่ยงธรรมจงใจฝาฝน

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือมีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารง

ตําแหนงอยางรายแรง เพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงไดมติของวุฒิสภาใหกรรมการ

พนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา (มาตรา 16) 

- ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหสํานักงาน ป.ป.ช. 

จัดใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาตรวจดูเหตผุลที่มีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 53 วรรค

สอง) 

- ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดใหมีการเปดเผยกระบวนการและขั้นตอนการไตสวน

ขอเท็จจริงของคดีที่อยูระหวางการไตสวนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได โดยใหมีการ

จัดทําขอมูลดังกลาวไวในระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน ป.ป.ช. ทั้งน้ี โดย

คํานึงถึงการคุมครองสิทธิของบุคคลและผลกระทบตอรูปคดี (มาตรา 103/9) 

- ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. วางระเบียบวาดวยการจัดทําการเปดเผย การเผยแพร การ

เก็บรักษา และการทําลายเอกสารและขอมูลที่อยูในความครอบครองของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

และสํานักงาน ป.ป.ช. ทั้งน้ี เอกสารและขอมูลดังกลาวตองอยูในรูปแบบ วิธีการหรือชองทางที่

คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดดวย (มาตรา 107 (13)) 

- ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (มาตรา103/10 ถึง 

103/21) 

ในกรณีที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 5,000 คนเขาช่ือรองขอตอ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. วากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดผูใดกระทํา
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การขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณที่เปนการ

เสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง (มาตรา 103/16(7)) 

ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในเขต

จังหวัดดังน้ี (มาตรา 103/18) 

(1) สงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความรวมมือกับ

ประชาชนและสวนราชการเพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทกุระดบัไดตระหนักถึงผลกระทบ

จากการทุจริตโดยดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต เสริมสรางทัศนคติ และคานิยมเก่ียวกับ

ความซ่ือสัตยสุจรติ รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวนมีสวนรวมใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(2) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(3) ตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐาน

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(4) ตรวจสอบความถกูตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของทรัพยสิน

และหน้ีสินตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบที่ยื่นตอ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เวนแตการไตสวน

ขอเท็จจริงตามมาตรา 43  

 

บทบัญญัติเรื่องโทษ 

ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจาหนาที่  หรือบุคคลที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผูใดปฏิบัติหนาที่โดยขาดความเที่ยงธรรม กระทําความผิด

ฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่าชการ ตองระวางโทษสองเทาของ

โทษที่กฎหมาย กําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน 
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3.  การตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

ขอมูลการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวบรวมขอมูล

ตั้งแตป 2544-2552 (ขอมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2552) พบวา เจาหนาที่ของรัฐในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นถูกกลาวหาวากระทําการทุจริต รวมทั้งสิ้น 7,452 เรื่อง มีผูถูก

กลาวหา 13,683 ราย 

อันดับ 1  ไดแก  อบต. 4,321 เรือ่ง  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 เรือ่ง  ผูถูกกลาวหา  628  ราย 

อันดับ 5  ไดแก  เมืองพัทยา 14 เรื่อง   ผูถูกกลาวหา  43  ราย 

จากขอมูลการทุจริตในองคกรตางๆ ขางตน ในสวนน้ีจะแสดงถึงกระบวนการ

ตรวจสอบซ่ึงเปนการตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดย

ประกอบดวยกลไกและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท.สาระสําคัญของหลักกฎหมายอันไดแก 

การไตสวนขอเท็จจริง และหลักประกันความเปนกลางและเปนธรรม ทายสุดคือ ประเด็นการ

ถอดถอนทั้งกรณีมีมูลความผิดทางวินัย และกรณีการร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้น

ผิดปกต ิ

 

3.1 กลไกและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ในชวงป พ.ศ. 2549-2550 รัฐบาลมีนโยบายสําคัญและเรงดวนในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติ (ประกาศคณะปฏิรปูฯ) แตยังไมมีสวนราชการในสวนของฝายบริหารที่มี

อํานาจหนาที่รับผดิชอบเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง ทําใหรัฐบาลไม

สามารถกํากับดูแลและผลักดันเพ่ือใหการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และตรงตามเปาหมายที่วางไว อีกทั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ ซ่ึงเปนองคกรอิสระที่มีอํานาจในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

เจาหนาที่ของรัฐมีภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบจํานวนมาก จึงควรที่จะมีสวนราชการในฝาย
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บริหารที่รับผิดชอบในการดําเนินการดานนโยบายดังกลาว และเปนศูนยกลางประสานงานกับ

หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของทั้งหมด รวมทั้งกําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือใหการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติในฝายบรหิารสามารถดําเนินการในลักษณะบูรณาการและมีประสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้น  

3.1.1 กลไกของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2551 กลไกของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรียกโดยยอวา 

“คณะกรรมการ ป.ป.ท.” ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภาตามลําดับ เปนกรรมการและมีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติเปนกรรมการโดยตําแหนง 

“พนักงาน ป.ป.ท.”คือ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผูซ่ึงคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนซ่ึงดํารงตําแหนงในระดับไมต่ํา

กวาหัวหนางานหรือเทียบเทาใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

“เจาหนาที่ ป.ป.ท.” คือ ผูซ่ึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

แตงตั้งจากขาราชการพลเรือนหรือพนักงานราชการใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหกรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. 

และเจาหนาที่ ป.ป.ท. เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงาน ป.ป.ท. เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ

ช้ันผูใหญ  และเจาหนาที่ ป.ป.ท. เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในการดําเนินการไต

สวนขอเท็จจริง ใหโดยใหมีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชนเดียวกับ

พนักงานสอบสวนดวย  เวนแตอํานาจในการจับและคุมขัง ใหแจงพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจเปนผูดําเนินการ (มาตรา 60) 

3.1.2 อํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจดังตอไปน้ี (มาตรา 18) 
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(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคกรหรือ

หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สงเจาหนาที่ที่เก่ียวของมาเพ่ือใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปน

หนังสือ หรือสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มาเพ่ือไตสวนหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปน

หนังสือ หรือสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มาเพ่ือไตสวนหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(3) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือเขาไปในเคหสถาน สถานที่

ทําการหรือสถานทีอ่ื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและ

พระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด 

เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซ่ึงเก่ียวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหาก

ยังดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ 

(4) ขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐใหความชวยเหลือ

สนับสนุนหรือเขารวมปฏิบัติหนาที่ไดตามความเหมาะสม โดยใหหนวยงานของรัฐหรือ

เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐปฏิบัติการตามที่ขอไดตามสมควรแกกรณี 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายใหอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ 

ป.ป.ท. ดําเนินการแทนได ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ท. กําหนด 

 

3.1.3 อํานาจพิเศษของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2551 

ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2551 ใหอํานาจแกฝายบริหาร ดังน้ี 

1. หนังสือสอบถาม หรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคกรหรือ

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  สงเจาหนาที่มาช้ีแจง หรือสงเอกสาร รวมทั้งเรียกบุคคลมา

ใหถอยคํา สงคําช้ีแจง หรือเอกสารเพ่ือประกอบการไตสวนหรอืพิจารณาได (มาตรา 18 (1) (2)) 

2. มีอํานาจขอใหศาลออกหมายคน (มาตรา 18 (3)) 
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3. ขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ ใหความชวยเหลือ

หรือสนับสนุนหรือเขารวมปฏิบัติงาน  (มาตรา 18 (4)) 

4. แจงใหหนวยงานใดจัดใหกรรมการหรืออนุกรรมการเขาถึงขอมูลเก่ียวกับผู

กลาวหาหรือบุคคลอื่น ที่มีเหตุเก่ียวของกับเรื่องที่กลาวหาได เพ่ือประโยชนในการไตสวนและ

การพิจารณา (มาตรา 19) 

 

3.2 สาระสําคัญของหลักกฎหมายการปองกันและปราบปรามทุจริต 

3.2.1 การไตสวนขอเท็จจริง 

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงเรื่องกลาวหาที่รับไวดังตอไปน้ีใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ดําเนินการตอไป (มาตรา 25)  ไดแก 

(1) เรื่องกลาวหาบุคคลซ่ึงมิใชเจาหนาที่ของรัฐ แตอยูในอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(2) เรื่องกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา

กระทําความผิดรวมกับบุคคลซ่ึงมิใชเจาหนาที่ของรัฐ แตเปนบุคคลซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(3) เรื่องกลาวหาทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา 

ในกรณีเรื่องกลาวหาตาม (3) ถาคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดดําเนินการไตสวน

ขอเท็จจริงไวแลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงใหคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ดวย ทั้งน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงน้ันวาเปนสํานวน

การไตสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตหรือจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงใหมก็ได 

สวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไมรับหรือพิจารณา (มาตรา 26)ไดแก 

(1) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไวพิจารณาหรือไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว 

(2) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว และไมมี

พยานหลักฐานใหมซ่ึงเปนสาระสําคัญแหงคดี 
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(3) เรื่องที่ผูถูกกลาวหาถูกฟองเปนคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับ

ฟองหรือพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแลวโดยไมมีการถอนฟองหรือทิ้งฟอง หรือเปน

กรณีที่ศาลยังไมไดวินิจฉัยในเน้ือหาแหงคดี 

(4) เรื่องที่ผูถูกกลาวหาพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐกอนถูกกลาวหาเกิน

กวาหาป 

 

เรื่องที่มีลักษณะตอไปน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจจะไมรับหรือสั่งจําหนาย (มาตรา 

27) ไดแก 

(1) เรื่องที่ไมระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติการณแหงการกระทําที่ชัดเจน

เพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได 

(2) เรื่องที่ลวงเลยมาแลวเกิน 5 ปนับแตวันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกลาวหาและ

เปนเรื่องที่ไมอาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได 

(3) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นวาไมใชเปนการกระทําผิดวินัยอยาง

รายแรง 

(4) เรื่องที่องคกรบริหารงานบุคคลหรือหนวยงานของรัฐกําลังพิจารณาอยูหรือ

ไดพิจารณาเปนที่ยุติแลว และไมมีเหตุแสดงใหเห็นวาการพิจารณาน้ันไมชอบ 

เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไมรับหรือส่ังจําหนายตาม (1) (2) หรือ (3) ถา

คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเห็นสมควรใหแจงผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูถูก

กลาวหาดําเนินการตามอํานาจหนาทีโ่ดยเร็วและแจงผลการดาํเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ท 

ทราบ (มาตรา 28) 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจมอบหมายใหเลขาธิการเปนผูพิจารณารบัหรอืไมรบัเรือ่งใด

ไวพิจารณาตามมาตรา 26 หรือมาตรา 27 แลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบ ทั้งน้ี 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนด (มาตรา 29) 

ในกรณีที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพราะการกระทําการ

ทุจริตของเจาหนาที่ภาครัฐ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ภายใน 30  

วันนับแตวันที่มีการรองทุกขหรือกลาวโทษเพ่ือดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป และเพ่ือ
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ประโยชนในการดําเนินการขางตน ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษและ

หนวยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวของทําความตกลงกับสํานักงาน โดยกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

ตางๆ รวมถึงการจัดทําสํานวนการสอบสวน การควบคุมตัว การปลอยช่ัวคราว และการ

ดําเนินการอื่นๆ เพ่ือถือปฏิบัติรวมกัน (มาตรา 30) 

 

3.2.2 หลักประกันความเปนกลางและเปนธรรม 

1. หามแตงตั้งบุคคลเปนอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. ในการ

ไตสวนขอเท็จจริง (มาตรา 35) ในกรณีสาเหตุดังตอไปน้ี 

(1) รูเห็นเหตุการณหรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเก่ียวกับเรื่องที่กลาวหา เวน

แตในฐานะอื่นที่มิใชในฐานะพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. มากอน 

(2) มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา 

(3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 

(4) เปนผูกลาวหา หรือผูถูกกลาวหา หรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดานหรือ

พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 

(5) มีความสัมพันธใกลชิดในฐานะญาติ หรือเปนหุนสวน หรือมีผลประโยชน

รวมกันหรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 

ผูมีสวนไดเสียจะคัดคานอนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. ซ่ึงมี

เหตุตาม (1) - (5) น้ีก็ได โดยยื่นคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ท. และใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

วินิจฉัยโดยพลัน ในระหวางที่รอการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหอนุกรรมการ 

พนักงาน ป.ป.ท.หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. ซ่ึงถูกคัดคานระงับการปฏิบัติหนาที่ไวพลางกอน 

2. ในการไตสวนขอเท็จจริง ใหแจงขอกลาวหาแกผูถูกกลาวหาทราบและกําหนดและ

ผูถูกกลาวหาจะมาช้ีแจงขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนําพยานบุคคลมาใหถอยคํา

ประกอบการช้ีแจง (มาตรา 36) และในการช้ีแจงขอกลาวหาและการใหถอยคํา ผูถูกกลาวหามี

สิทธินําทนายความหรือผูที่ผูถูกกลาวหาไววางใจเขาฟงการช้ีแจงหรือใหถอยคําของตนได 

3. กอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําการทุจริตใน

ภาครัฐ ถาคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวา การที่เจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหายังอยูในตาํแหนง
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หนาที่ตอไป จะเปนอุปสรรคตอการไตสวนขอเท็จจริง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงเรื่องให

ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาดําเนินการสั่งพักราชการ พักงานหรือใหพนจากตําแหนง

หนาที่ แลวแตกรณีตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลที่ใช

บังคับแกเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหาน้ัน 

หากผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐน้ันไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. ตามขางตนสามารถเสนอเรื่องตอนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเพ่ือพิจารณา 

เม่ือนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยประการใด ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ในกรณีที่ผลการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันไมมีมูล 

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. แจงใหผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันทราบภายในเจ็ดวัน

นับแตวันที่มีมติ และใหผูบังคับบัญชาดําเนินการสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันกลับเขารับ

ราชการหรอืกลับเขาทํางานตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่ใชบังคับแกเจาหนาที่ของรัฐ

ผูน้ัน (มาตรา 37) 

4. หามมิใหกรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจาหนาที่ ป.ป.ท. กระทํา

การใดๆ อันเปนการลอลวงหรือขูเข็ญ หรือใหสัญญากับผูถูกกลาวหาหรือพยาน เพ่ือจูงใจใหผู

น้ันใหถอยคําใดๆ ในเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริงถอยคําใดที่ไดมาโดยฝาฝนน้ีไมอาจรับฟงเปน

พยานหลักฐานได (มาตรา 38) 

5. เม่ือดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเสร็จแลว ใหจัดทําสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง

เสนอตอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนดเพ่ือประโยชน

แหงความเปนธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะสั่งใหมีการไตสวนขอเท็จจริงเพ่ิมเติมหรือตั้ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือไตสวนขอเท็จจริงใหมก็ได (มาตรา 39) 

6. ผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา 41 จะใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการกําหนด

โทษของผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล

สําหรับผูถูกกลาวหาน้ันๆ ก็ได ทั้งน้ี ตองใชสิทธิดังกลาวภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับทราบ

คําสั่งดังกลาว (มาตรา 44) 
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3.3 การถอดถอนผูบริหาร 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอการถอดถอนในสองลักษณะคือ กรณีมีมูลความผิดทาง

วินัย และกรณีการร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.3.1 กรณีมีมูลความผิดทางวินัย  

กรณีมีมติวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําการทุจริตในภาครัฐ และเปนกรณีมีมูล

ความผิดทางวินัย ใหประธานกรรมการป.ป.ท.สงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็น

ไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาผูน้ัน เพ่ือพิจารณาโทษทาง

วินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวารายงาน เอกสาร และ

ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการ

สอบสวนวินัย ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูก

กลาวหาน้ันๆ แลวแตกรณีสําหรับผูถูกกลาวหาซ่ึงไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ

เก่ียวกับวินัย เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวาผูถูกกลาวหาดังกลาวไดกระทําผิดในเรื่องที่

ถูกกลาวหา ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่ มีอยูพรอมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนเพ่ือดําเนินการตาม

อํานาจหนาที่ตอไป (มาตรา 40) 

ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายใน30 วันเม่ือไดรับ

รายงานและใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสงสําเนาคําสั่งลงโทษดังกลาวไป

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดออกคําสั่ง (มาตรา 41) และผูใด

ละเลยไมดําเนินการตามมาตรา 41 ใหถือวาผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูน้ัน

กระทําความผิดวินัยหรือกฎหมายตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงาน

บุคคลของผูถูกกลาวหาน้ันๆ (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 

หรือคณะกรรมการอื่นซ่ึงมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ

วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี พิจารณา

ดําเนินการตามอาํนาจหนาที่เพ่ือใหมีการดําเนินการที่ถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได (มาตรา 43) 

ในกรณีที่การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา 40 เปนความผิดทางอาญาดวย 

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. สงเรื่องพรอมทั้งสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง รายงาน เอกสารและ

ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหพนักงานอัยการดําเนินคดีตอไป โดยใหถือวาการ

ดําเนินการและสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนการสอบสวนและ

สํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน

กรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นวาขอเท็จจริง รายงาน เอกสาร หรือความเห็นของ

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ไดรับยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได ใหพนักงานอัยการแจงให

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบเพ่ือไตสวนขอเท็จจริงเพ่ิมเติม โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณน้ันให

ครบถวน ในกรณีจําเปนคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะรวมกับอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานรวมกัน

เพ่ือไตสวนขอเท็จจริงเพ่ิมเติมก็ได (มาตรา 45) 

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรสั่งไมฟอง แตคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติยืนยันให

ฟองใหสงเรื่องใหอัยการสูงสุดวินิจฉัย คําวินิจฉัยของอัยการสูงสุดใหเปนที่สุด 

 

3.3.2 กรณีการรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

ในการไตสวนขอเท็จจริง ถาคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นควรตรวจสอบทรัพยสินและ

หน้ีสินของเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหา และเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันตองยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินไวตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

ขอความรวมมือจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหสงบัญชีแสดงรายการทรพัยสินและหน้ีสินที่ยืน่ไว

มาใหตรวจสอบได แตถาเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหามิไดเปนผูที่ตองยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินไวตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. มี

อํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของตน คูสมรส 
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และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามรายการและภายในเวลาที่

คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนดได 

ในการไตสวนน้ี หากมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหาร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติใหสงเรื่องทั้งหมดพรอมทั้งสํานวนการไตสวนและ

เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป ใน

กรณีเชนน้ันคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถือเอาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. เปนสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจะไตสวนขอเท็จจริง

เพ่ิมเติมดวยหรือไมก็ได 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนแลวเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันมิไดร่ํารวย

ผิดปกติหรือมิไดมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ แตมีกรณีตองดําเนินการเก่ียวกับการทุจริตใน

ภาครัฐคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสงเรื่องคืนใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่ หรือจะไตสวนและช้ีมูลตามอํานาจหนาที่ของตนตอไปก็ได (มาตรา 48) 

หากปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหาไดอนุมัติ อนุญาตออกเอกสารสิทธิ ให

สิทธิประโยชนหรือการสั่งการใดๆ แกบุคคลใดโดยมิชอบ หรืออาจเปนเหตุใหเสียหายแกทาง

ราชการ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. แจงใหหัวหนาหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาดําเนินการสั่ง

ยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุมัต ิอนุญาต ออกเอกสารสิทธิ ใหสิทธิประโยชน หรือการสัง่การใดๆ 

น้ัน ตอไปดวย (มาตรา 49) 

เจาหนาที่ของรัฐผูที่ถูกกลาวหาวากระทําการทุจริตในภาครัฐ และคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. มีมติรับไวพิจารณาตามพระราชบัญญัติน้ี แมภายหลังเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันจะพนจาก

การเปนเจาหนาที่ของรัฐไปแลวดวยเหตอุื่นไมเกิน 5 ป นอกจากตาย ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

มีอํานาจดําเนินการตอไปได แตตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 2 ป นับแตวันที่ผูถูก

กลาวหาน้ันพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือวันที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐน้ัน ใน

กรณีที่มีการกลาวหา เม่ือเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันพนจากตําแหนง แลวแตกรณีในกรณีที่

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวา ผูถูกกลาวหากระทําการทุจรติในภาครัฐ ใหผูบังคับบัญชาหรือผู

มีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปได เสมือนวาผูน้ันยัง
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เปนเจาหนาที่ของรฐั และในกรณีที่การกระทําความผิดดังกลาวเปนความผิดทางอาญาดวย ให

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดําเนินการตามมาตรา 45 (มาตรา 50) 

  

แผนภาพ 8.1 ขั้นตอนการยึดทรัพยที่เพิ่มปกติใหตกเปนของแผนดิน 

ที่มา สํานักปราบปรามการทุจริต 1  ศูนยอํานวยการและประสานงานเครือขายปองกันการทุจริต

แหงชาติ (ศอ.ปปช.). กระทรวงสาธารณสุข การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 

 

จากแผนภาพ 8.1 ความผิดที่ ป.ป.ช. ดําเนินการไดแก การทุจริตตอหนาที่ การ

กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการ

ยุติธรรม การร่ํารวยผิดปกติ หรือการมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นหรือลดลงผิดปกติ และความผิดตาม

พ.ร.บ.วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 

ใหประธานกรรมการสงเรือ่งใหอัยการสูงสุดยื่นคํารอง ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
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กรณีน้ีใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานขึ้น โดยมีผูแทนจาก

แตละฝายจํานวนฝายละเทากันเพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ  แลวสงให

อัยการสูงสุดเพ่ือยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือ

ศาลซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี เพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

ตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติ เก่ียวกับการดําเนินคดีได  ให

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ ยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง หรือศาลซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แลวแตกรณี เพ่ือขอใหศาลสั่งให

ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

ในคดีที่รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ใหผูถูกกลาวหามีภาระการพิสูจนที่

ตองแสดงใหศาล เห็นวาทรัพยสินดังกลาวมิไดเกิดจากการร่ํารวยผิดปกติ  

การโอนหรือการกระทําใด ๆ เก่ียวกับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐที่ไดกระทํา

หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน

ของผูถูกกลาวหา มีคําขอโดยทําเปนคํารอง ศาลมีอํานาจสั่งเพิก ถอนการโอนหรือระงับการ

กระทําน้ัน ๆ ได เวนแตผูรับโอนหรือผูรับประโยชนจะแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาตนไดรับ

โอนทรัพยสินหรือประโยชนน้ันมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน 

คดีน้ีมีอายุความบังคับคดเีอาแกทรพัยสิน 10 ป หากศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินของผูถกู

กลาวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติตกเปน

ของแผนดนิ แตไมสามารถบังคับคดีเอาแกทรพัยสินเหลาน้ันไดทัง้หมดหรอืได แตบางสวน ให

บังคับคดีเอาแกทรัพยสินอื่นของผูถูกกลาวหาไดภายในอายุความ 10 ป แตตองไมเกินมูลคา

ของทรัพยสินที่ศาลสั่งใหตกเปนของแผนดิน 

- ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มิใชขาราชการการเมือง ขาราชการ

ตุลาการ และอัยการสูงสุด ใหประธานกรรมการสงเรื่องใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลซ่ึงมี

เขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน และให

ประธานกรรมการแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาสั่งลงโทษ

ไลออกหรือปลดออก โดยใหถือวากระทาํความผิดฐานทุจรติตอหนาที่ และกรณีน้ีใหนําประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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แผนภาพ 8.2ขั้นตอนการดําเนินการของ ป.ป.ช. 

ที่มา สํานักปราบปรามการทุจริต 1  ศูนยอํานวยการและประสานงานเครือขายปองกันการทุจริต

แหงชาติ (ศอ.ปปช.). กระทรวงสาธารณสุข การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 

 

สรุป การแบงอํานาจระหวางคณะกรรมการทั้งสอง กลาวคือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี

อํานาจหนาที่รับเรื่องรองเรียนเพ่ือดําเนินการไตสวนและวินิจฉัยผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซ่ึง

ดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองขึ้นไป รวมทั้งดําเนินการกับผูที่รวมกระทําความผิดกับผู

ดํารงตําแหนงดังกลาว สวนคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจหนาที่รับเรื่องรองเรียนกลาวหา
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ขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงต่ํากวาผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงต่ํากวา

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาลงมา ซ่ึงกระทําการทุจริตในภาครัฐ 

 

คําถามเชิงอภิปราย  

 

1. เหตุใดฝายปกครองจึงตองรับผดิทางอาญา มีแนวคิดอยางไรในการสนับสนุน  

2. องคประกอบของกฎหมายอาญาที่สาํคัญที่ผูบรหิารตองรับผดิ ไดแกอะไรบาง 

3. การปฏิบัตหินาทีโ่ดยมิชอบหรอืโดยทุจรติ แตกตางจากการปฏบัิติหรอืละเวนการ

ปฏิบัติหนาทีโ่ดยทุจริตอยางไร 

4. ในงานสาธารณสขุ ผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง หมายถึงผูใดบาง 

5. เหตุใดจึงตองมีการปองกันและปราบปรามทุจรติในหนวยงานของรัฐ 

6. กลไกและอาํนาจของการปองกันและปราบปรามทุจริตในหนวยงานของรัฐมีอะไรบาง 

7. ทําไมจึงตองมีการตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสนิของผูบรหิาร 

8. ภาคประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามทุจรติในหนวยงาน

ของรัฐไดหรอืไม อยางไร 

9. เหตุใดจึงตองมีการตรวจสอบเจาหนาทีข่องรัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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บทที่  9 
 
กระบวนและวิธีการรางกฎหมาย 

 

 

1. แนวคิดและกระบวนการรางกฎหมาย 

การเปล่ียนแปลงของสังคมทําใหตองมีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย และกฎหมาย

เปนเรื่องผูกพันอยูกับสังคม หากทุกคนในสังคมยอมรับที่จะปฏิบัติตาม เพ่ือประโยชนของ

สวนรวมหรือใหเกิดความสงบเรียบรอย  

 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรางกฎหมาย 

รางกฎหมายที่ดีจะชวยใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ  การราง

กฎหมายจึงเปนการนําแนวคิดและนโยบายของผูมีอํานาจออกกฎหมายซ่ึงอาจชัดเจนสมบูรณ

แลว แตบางครั้งก็กวาง คิดยังไมจบ ขัดแยงกันในตัว หรือแมแตผูมอบนโยบายไมไดสั่งใน

รายละเอียดออกมาใหชัดเจนไปเขียนตอดวยภาษาซ่ึงเปนสัญลักษณ ใหชัดเจน (clear) 

กะทัดรัด (concise) มีตรรกะ (logical) สอดคลองกัน (consistent) ใชไดรวมทั้งจะตองสื่อสารให

เกิดการกระทําอันเปนประโยชนตอสังคม (Martineau 1991) 

การรางกฎหมายนอกจากตองอาศัยความรูทางกฎหมายอันเปนสาระของกฎหมายน้ัน

แลว ยังตองใชความรูจากหลักกฎหมายทั่วไป หลักนิติธรรม และผูรางกฎหมายยังตองเปนผูที่

มีความรูความชํานาญและประสบการณในการวางโครงสรางกฎหมาย การรางกฎหมายจึงเปน

ทั้งศาสตรและศิลป (Bakshi 1985) 

 



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 243 
 

1.2 ความจําเปนในการรางกฎหมาย 

งานรางกฎหมายมีความยุงยาก และมีหลักเกณฑในการยกรางกฎหมาย การราง

กฎหมายจึงเปนศาสตรแขนงหน่ึง ขณะเดียวกันการลงมือปฏิบัติจริงจัง ตองนําความรูและ

ภาษามาใชออกแบบและดัดแปลงใหเกิดผล 

ดวยเหตุที่กฎหมายเปนเครื่องมือของฝายบริหารในการบริหารประเทศ การยกราง

กฎหมายจึงตองมีเปาหมายที่ชัดเจน  กลาวคือ 

- ตองมีกรอบนโยบายที่ชัดเจน 

- มีแผนพัฒนาดานกฎหมายที่ชัดเจน 

- ขั้นตอนตรากฎหมาย 

- บุคลากรดานกฎหมายมีประสิทธิภาพ 

- คํานึงถึงประโยชนตอสังคมประเทศชาติ 

การยกรางกฎหมายจะตองตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย โดยมีบท

ตรวจสอบ 10 ประการ ที่เปนคําถามที่ผูยกรางกฎหมายตองตอบในการเสนอและพิจารณา

กฎหมาย (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550) ดังน้ี 

(1) วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ  

- วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจน้ันคืออะไร 

- มีความจําเปนตองทําภารกิจน้ันเพียงใด 

- เพ่ือแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด 

- มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร 

- มีทางเลือกอื่นที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคเดียวกันหรือไม 

- ภารกิจน้ันจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองน้ันไดเพียงใด 

(2) ใครควรเปนผูทําภารกิจ  

- รัฐควรทําเองหรอืควรใหภาคเอกชนเปนผูทํา ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงการคุมครอง

ประชาชน ประสิทธิภาพ ตนทุนและความคลองตัว 

- ถารัฐควรทํา ควรใหองคการรัฐสวนใดทํา  

(3) ความจําเปนในการตรากฎหมาย 
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- ถาจําเปนตองมีกฎหมายกฎหมายน้ันควรเปนกฎหมายระดับชาติหรือ

กฎหมายระดบัทองถิ่นถาไมตรากฎหมายจะกอใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติ

ภารกิจอยางไร 

- ถาควรเปนกฎหมายระดับชาติจําเปนตองใชบังคับพรอมกันทั่วประเทศหรือ

ใชเปนทองที่หรือเพียงบางทองที่เทาที่ไมขัดตอรัฐธรรมนูญ หรือจะกําหนด

อายุของกฎหมายไวดวยไดหรือไม 

- กฎหมายที่จะตราขึ้นควรใชระบบควบคุม ระบบกํากับหรือระบบสงเสริม 

- สภาพบังคับของกฎหมายควรกําหนดเปนโทษทางอาญาหรือมาตรการ

บังคับทางปกครอง 

(4) ความซํ้าซอนของกฎหมาย 

- ในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันน้ีมีกฎหมายอื่นบัญญัติไวแลวหรือไม 

หากมีจะสมควรแกไขปรับปรุงกฎหมายดังกลาวใหครอบคลุมถึงภารกิจที่จะ

ทําหรือสมควรมีกฎหมายขึ้นใหม 

(5) ภาระตอบุคคลและความคุมคา  

- กฎหมายที่จะตราขึ้นน้ันอาจสรางภาระหนาที่แกใครบาง 

- สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด 

- เม่ือคํานึงถึงงบประมาณที่ตองใช ภาระหนาที่ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและ

การที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนที่จะไดรับ

แลวจะคุมคาหรือไม 

(6) ความพรอมของรัฐ  

- รัฐมีความพรอมในดานกําลังคน กําลังเงิน ความรูที่จะบังคับการใหเปนไป

ตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

- มีวิธีการอยางไรที่จะทําใหผูที่จะตองถูกกฎหมายบังคับมีความเขาใจ มี

ความพรอมและปฏิบัติตามกฎหมาย 

(7) หนวยงานที่รับผิดชอบ  
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- มีหนวยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซํ้าซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม ถามี 

สมควรยุบหนวยงานน้ันหรือควรปรับเปล่ียนอยางไรหรือไม 

(8) วิธีการทํางานและการตรวจสอบ  

- ในการกําหนดวิธีการทํางานไดกําหนดใหสอดคลองกับหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีหรือไม 

- มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจ และกระบวนการที่ทําใหเกิดความ

รวดเร็ว ไมซํ้าซอน และมีประสิทธิภาพอยางไรบาง 

(9) อํานาจในการตราอนุบัญญัติ  

- ไดกําหนดกรอบหรือมาตรการปองกันมิใหมีการตราอนุบัญญัติที่เปนการ

ขยายอํานาจเจาหนาที่ของรัฐหรือเพ่ิมภาระแกบุคคลเกินสมควรไวหรือไม 

เพียงใด 

(10) การรับฟงความคิดเห็น  

- ในการยกรางกฎหมายไดเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายแสดงความคิดเห็น

แลวหรือไม 

- ขอคัดคานของผูเก่ียวของมีประการใด 

 

1.3 บทบาทของผูยกรางกฎหมาย 

บทบาทของผูยกรางกฎหมายจึงมีความสําคัญ คุณสมบัติพ้ืนฐานของผูรางกฎหมาย  

(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550) ดังน้ี 

(1) ตองมีวิสัยทัศนสามารถเล็งเห็นปญหาและการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้ง

ภายในและตางประเทศ  

(2) มีความรูพ้ืนฐานของงานรางกฎหมาย ทราบวัตถุประสงคของกฎหมาย โดย

สามารถสื่อความหมายของกฎเกณฑหรอืกตกิาน้ันใหคนอื่นเขาใจตรงตามที่ตองการ โดยอยาง

นอยจะตองคํานึงถึงบุคคลที่เก่ียวของ 3 กลุม คือ กลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากกฎหมาย 

กลุมที่มีบทบาทใหคําแนะนําหรือมีสวนเก่ียวของทางออมกับกฎหมาย และกลุมผูนํากฎหมาย

ไปบังคับใช เชน เจาหนาที่รัฐ ตํารวจ อัยการ และศาล 
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(3) มีความอดทนในการเรียนรูเพ่ือใหเกิดทักษะความชํานาญในการรางกฎหมาย  

(4) สามารถทราบปญหาของสังคมในขณะน้ันเปนอยางดีวาปญหาพ้ืนฐานเกิดขึ้น

จากสาเหตุอะไร เก่ียวของกับเรื่องใดบาง และแนวทางแกไขปญหาน้ันจะกระทําอยางไร 

(5) ตองรูกระบวนการออกกฎหมายของประเทศ ลักษณะกฎหมายที่เหมาะสมจะ

นํามาใชเปนรูปแบบเพ่ือแกไขปญหาน้ัน 

(6) ตองรูกฎหมายทุกลักษณะที่เก่ียวของกับปญหาที่เกิดขึ้นวาจะมีกฎหมายใด

นํามาใชบังคับได หรือจะทําใหกฎหมายมีความสมบูรณขึ้นไดอยางไร 

(7) ตองรูจักการออกแบบกลไกที่จะนํามาใชแกไขปญหา ทั้งในแงการกําหนด

หลักเกณฑการปฏิบัติ และการจัดองคกรบังคับตามกฎหมาย 

(8) ตองรูจักนํากลไกตาง ๆ  มาเขียนเปนกฎหมายที่จะทําใหผูใชกฎหมายเขาใจได

งายมีการปฏิบัติถูกตองตามวัตถุประสงคในการตรากฎหมาย 

 

2. หลักการยกรางกฎหมายเบ้ืองตน 

 หลักการยกรางกฎหมายมีหลักการทีจ่ะตองพิจารณาตั้งแตผูที่เก่ียวของกับการยกราง 

กรณีสวนราชการอื่น รวมไปถึงขั้นตอนการรางกฎหมาย (bill drafting process) ดังน้ี 

2.1 ผูเกี่ยวของกับยกรางกฎหมาย 

ผูรางกฎหมายควรทําความเขาใจขั้นตอนการรางกฎหมาย เน่ืองจากในแตละขั้นตอน

จะมีตัวแทนของผูใชกฎหมายที่จะตรวจสอบหลักการและความเขาใจ ซ่ึงผูพิจารณาแตละขั้นจะ

มีมุมมองที่ตางกัน ดังน้ี 

ขั้นตอนการพิจารณาที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน้ัน พิจารณาในเชิงเทคนิค

และกลไกการบังคับใชกฎหมาย  

สวนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาในฐานะตัวแทนประชาชนผูที่จะตองมี

ภาระหรือมีสิทธิตามกฎหมาย และกล่ันกรองกฎหมาย  

ทั้งน้ี ไมวาการรางกฎหมายจะอยูในขั้นตอนใดก็ตาม ผูรางกฎหมายตองพรอมแกไข

เสมอ กรณีของประเทศไทย การพิจารณาโดยคณะกรรมการกล่ันกรองตางๆ ไมวาจะเปนสภา

ผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา ก็จะดึงผูยกรางกฎหมายเขาไปเก่ียวของดวยทั้งสิ้น ผูรางกฎหมาย
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จึงตองพรอมช้ีแจงในสิ่งที่ถูก และช้ีแจงในสิ่งที่ผิดหลักกฎหมายดวย (ธรรมนิตย สุมันตกุล 

2548) 

2.1.1 กรณีของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

เม่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความประสงคตองการรางกฎหมายเก่ียวกับเรื่องตางๆ 

อาทิเชน เรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี ฯลฯ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะมา

ติดตอสํานักกฎหมาย ซ่ึงมีนิติกรปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการแกสมาชิกฯ นิติกรผูยกราง

กฎหมายจะชวยใหรางกฎหมาย ซ่ึงตามปกติงานยกรางกฎหมายจะปฏิบัติงานกันเปนกลุมเพ่ือ

ความรอบคอบในการยกราง  ในขั้นตอนน้ีนิติกรผูยกรางจะตองนําเอาประเด็นที่จะยกรางมา

ศึกษาทําความเขาใจจากกฎหมายตางๆที่เก่ียวของ เชน ศึกษาจากกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน 

หรือกฎหมายเกาของไทย โดยจะตองศึกษาถงึประวัติความเปนมาของกฎหมายแตละฉบับดวย

เพ่ือใหทราบถึงเจตนารมณ และเน้ือหาของกฎหมายแตละมาตราในกฎหมาย และแตละฉบับ 

รวมทั้งจะตองศึกษาเทียบเคียงกับกฎหมายของตางประเทศในประเด็นตางๆ ที่จะยกรางฯน้ัน

ดวย นิติกรผูยกรางตองคํานึงถึงความแตกตางทางสังคมและความเหมาะสมในการนํามาปรับ

ใชกับสังคมไทยดวย ขั้นตอนน้ีผูยกรางจะตองคํานึงถึงผลกระทบของกฎหมายที่อาจเกิดกับ

การบริหารราชการ หรือตอประชาชนหรือสังคม 

2.1.2 กรณีของสวนราชการอ่ืน 

เม่ือขาราชการหรือคณะกรรมการไดยกรางกฎหมายขึ้นสําเร็จแลว และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงซ่ึงจะเปนผูรักษาการตามรางกฎหมายน้ันเห็นชอบดวย ก็จะไดเสนอ

ไปใหคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับหลักการแลว และตอมาไดสงมาใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณาอีกที คณะกรรมการกฤษฎีกาน้ีจําแนกเปนกรรมการรางกฎหมายของกองตางๆ 

สามารถปรับแกไขรางกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีลงมติรับหลักการ กรรมการรางกฎหมายตางๆ 

ยอมแกไขเพ่ิมเติมรางกฎหมายน้ันไดตามที่เห็นสมควร แตไมมีอํานาจแกไขเพ่ิมเติมใหผิดไป

จากหลักการของรางพระราชบัญญัติน้ันๆ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีรับหลักการไปแลว นอกจากน้ี

นายกรัฐมนตรียงัตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของนายกรัฐมนตรีขึ้นอีกคณะหน่ึง ซ่ึงทํา

หนาที่คลายคลึงกับคณะกรรมการกฤษฎีกา นัยวาเปนคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
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มอบหมายใหพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล (หยุด แสงอุทัย 

2542 ) 

ในขั้นตอนน้ีผูยกรางจะตองนําเอาประเด็นที่จะยกรางดังกลาวมาศึกษา เพ่ือ

ตรวจสอบอยางรอบคอบในการอุดชองโหวของการยกรางฯ เพ่ือใหรางกฎหมายมีความทันสมัย

เหมาะกับการปฏิบัติในสภาพสังคมจริงๆดวย  

2.1.3 กรณีการใชสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 

ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐสภาเปนสถาบันที่มีบทบาท

อํานาจหนาที่พิจารณา และใหความเห็นชอบรางกฎหมาย เพ่ือบังคับใชในสังคม หรือเปน

องคกรนิติบัญญัติ ตามทฤษฎีแบงแยกอํานาจอธิปไตย แตการแสดงบทบาทอํานาจหนาที่ของ

รัฐสภามีขอจํากัดและอาจไมสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดครบทุกกลุม 

ทุกคน  ดังน้ัน การกําหนดใหประชาชนมีสิทธิเขาช่ือเสนอรางกฎหมายที่เห็นวาจําเปนและ

เก่ียวของกับกลุมตนไดน้ัน จึงเปนการใหสิทธิประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองตาม

หลักการของ  “ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” (participatory democracy) อันจะชวยในการอุด

ชองหรือเปนสวนเสรมิให “ประชาธปิไตยทางผูแทน” (representative democracy) น้ันสมบูรณ

ยิ่งขึ้นสิทธิในการเขาช่ือเสนอรางกฎหมายของประชาชน ไดรับการรับรองเปนครั้งแรก โดย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือ

เสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 และเม่ือประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ก็ยังคงรับรองยืนยันสิทธิในการมีสวนรวมเขาช่ือเสนอกฎหมายไว ในมาตรา 163 

จากป พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบัน พบวาประชาชนตื่นตัวและรวมตัวกันเขาช่ือเสนอราง

กฎหมายจํานวนมากถึง 16 ฉบับ โดยที่เปนการเสนอจากผูมีสิทธิเลือกตั้ง 50,000 คน ตอ

ประธานสภาผูแทนราษฎร โดยตรง 10 ฉบับ และผูริเริ่มเขาช่ือยื่นคํารองตอประธานกรรมการ

การเลือกตั้ง เพ่ือดําเนินการจัดใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมายอีก 6 ฉบับ  แตการเขาช่ือเสนอ

รางกฎหมายสวนใหญมีปญหาทางเทคนิค และปญหาจากความผิดพลาด บกพรองในทาง

ปฏิบัติจํานวนมาก คือ รายช่ือไมครบตามจํานวนที่กําหนด หรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน

สมบูรณ ทําใหตองจําหนายเรื่องออก  รวมทั้งตองตกไปเพราะอายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุด  มี

การยุบสภา หรือเปนรางกฎหมายทีไ่มเขาหลักเกณฑ โดยสรุปแลวมีรางกฎหมายเพียง 2 ฉบับ 
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คือ รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... ที่

ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา แตมีผลบังคับใชเพียงฉบับเดียว คือพระราชบัญญัติสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. 2550  สวนรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... น้ัน แมไดรับความเห็นชอบ

จากสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตไมมีผลบังคับใช เน่ืองจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ช้ีขาดวา

ตราขึ้นโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

อยางไรก็ตาม การเสนอรางกฎหมาย ไมวา ผูเสนอจะเปนภาครัฐ ภาคประชาชนก็

ตาม จะมีกลุมคนกลุมหน่ึงที่ไมเห็นดวยตอรางกฎหมายน้ัน กรณีตัวอยางดังน้ี  

 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 58/2555 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีทั้งสามในฐานะผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและในฐานะ

ประชาชนคนไทยอางวา ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย

โดยมิอาจหลีกเล่ียงไดจากการที่กระทรวงสาธารณสุขยกราง และสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาไดรวมราง แกไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงสาระสําคัญและรับรองรางพระราชบัญญัติ

คุมครองผูเสียหายจากการรบับรกิารสาธารณสุข พ.ศ. .... โดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลมี

คําพิพากษาหรือคําสั่งวากระบวนการในการรางพระราชบัญญัติดังกลาวทั้งในระดับกระทรวง

สาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการละเลยตอ

หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติน้ัน คําขอของผูฟองคดีดังกลาวเปนคําขอที่ศาลไม

อาจกําหนดคําบังคับใหไดตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  

 

2.2 ขั้นตอนการรางกฎหมาย 

ขั้นตอนการรางกฎหมาย (bill drafting process)เริ่มจากการพิจารณาจาก "หลักการ" 

ของกฎหมายแตละฉบับ เพ่ือจะไดทราบเจตนารมณ รวมทั้งตองศึกษา "แบบ" ของกฎหมาย

และ “บรรทัดฐานของศาล” เพ่ือใหการยกรางเปนไปโดยถูกตอง และสอดคลองกับกฎหมายที่มี

อยูเดิมดวย การรางกฎหมายมีขั้นตอน (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2550) ดังน้ี 

1. ผูยกรางตองทําความเขาใจนโยบาย อะไรคือปญหาที่ผูกําหนดนโยบายตองการ

แกไข เปนกฎหมายเรงดวนหรือไม จะหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากที่ใด มีสิ่งใดที่ผิดปกติที่ตองการ
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ใหเขียนในรางหรอืไม ทําอยางไรจึงจะใหผูกําหนดนโยบายสามารถใชกฎหมายใหบรรลุผลไดผู

รางกฎหมายควรตองมีการหารือกับผูกําหนดนโยบายเพ่ือที่จะใหเกิดความชัดเจนในกฎหมาย

ที่ตองการใหยกราง 

2. ตรวจสอบวิธีการของกฎหมายที่ใชอยูในขณะยกราง การพิจารณาโครงสราง

กฎหมายตรรกะ ชองวางในรางการเขียนที่อาจซํ้าซอน และการขัดแยงกันของรางฯ 

3. ศักดิ์ของกฎหมาย เชน เปนพระราชบัญญัติ  พระราชกําหนด  

4. ลําดับของกฎหมาย เชนเปนฉบับแรก ฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงใหม 

5. ความถูกตองตามแบบของกฎหมายแตละประเภท มีรูปแบบเชนใด 

6. ตองเขาใจวัตถุประสงคของการรางฯ เพ่ือจะไดยกรางไดตรงตามวัตถุประสงคเชน

เพ่ือยกเลิกเพ่ือจัดตั้งเพ่ือสงเสริมเพ่ือการใหความคุมครอง  เปนตน รวมถึงความเหมาะสมใน

เรื่องของเวลาที่จะประกาศใชกฎหมายตามที่เปนจริงดวย 

7. การกําหนดบทนิยามตางๆ สมควรมีหรือไม อยางไร 

8. ความถูกตองครบถวนของเน้ือหาสาระของกฎหมายในประเด็นตางๆที่จะยกราง 

การจัดเรียงลําดับมาตรา การกําหนดหมวดหมู และการขัดกันในแตละมาตราของกฎหมายหรือ

ขัดกับกฎหมายอื่นทีเ่ก่ียวของหรือไม โดยผูยกรางกฎหมายควรสวมบทบาทวา หากตนเองเปน

ผูปฏิบัติแลวจะมีปญหาในทางปฏิบัติหรือไม และจะมีวิธีแกไขอยางไร 

9. การใชภาษาในกฎหมาย ถอยคําตามแบบของกฎหมาย  การสะกดคํา  การใชวรรค

ตอน  แบบการใชตัวเลข  ตัวหนังสือ  รวมไปถึงการใชถอยคําสํานวนตางๆ มีความกลมกลืน

เหมาะสมกันหรือไม 

10. ในบทที่เปนเน้ือหาสาระของกฎหมายจะตองศึกษาปญหาในขอกฎหมายที่จะเกิด

จากการบังคับใช และตองตรวจสอบวามีความขัดแยง  ความซํ้าซอน  หรือการบัญญัติ

กฎหมายที่ใหกฎหมายลูกมีอํานาจมากเกินกวากฎหมายแมบทหรือไมดวย 

11. การใชบทเฉพาะกาลในการรกัษาสิทธิตางๆ น้ัน จําเปนตองมีหรือไม  รวมถึงการ

รักษาการตามกฎหมายจะเปนอยางไร มีใครบาง หรือคํานึงถึงปญหาในทางปฏิบัติวากลไกใน

การบังคับใชน้ันสมบูรณ เหมาะสม สามารถบังคับใชไดสมความมุงหมายหรือไม 

12. การแกไขปรับปรุงรางกฎหมายหลายรอบ 
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 ขั้นตอนขางน้ีผูรางตองเปนผูที่สามารถวิเคราะหและอานดีและเกง ตองอานรางฯอยาง

เปนกลาง ไมควรถือความเขาใจของตนเปนหลัก พยายามพิจารณาวาหากเปนผูอื่นจะเขาใจ

อยางไร ซ่ึงจะทําใหผูรางฯ รางกฎหมายที่ไมใชเปนรางกฎหมายที่มาจากความเขาใจของ

ตนเอง ในการแกไขรางกฎหมายน้ัน ใหตั้งคําถามวาชัดเจน หรือยังกํากวมหรือไม รางทั้งฉบับ

สอดคลองกันหรอืยงัรางทั้งฉบับสอดคลองกับกฎหมายอื่นแลวหรือไม (รางกฎหมายตองไมขัด

หรือแยง หรือสรางความสับสนใหกับกฎหมายอื่นที่ไมตองการใหยกเลิก) ที่สําคัญที่สุด ผูรางฯ 

ตองตรวจสอบกับแบบคูมือความจําเปนในการตรากฎหมายไปพรอมๆ กันดวย 

การทานตรวจสอบกฎหมายที่ยกรางเสร็จในภาพรวมขั้นสุดทายกอนเสนอราง

กฎหมายโดยเฉพาะการใชถอยคํา / การใชวรรคตอน ผลกระทบกับกฎหมายอื่น  (อาจมี

กฎหมายที่แกไขใหมอีก) การอางอิงตัวบทกฎหมายภายในรางกฎหมาย การกําหนดคํานิยาม / 

คําที่มีความหมายเฉพาะ บทกําหนดโทษ  การแบงหมวดหมูการใชตัวเลข 

การใชถอยคําหรือขอความในกฎหมายตองสั้น กะทัดรัดและเขาใจงาย ภาษาที่ใชใน

การรางกฎหมายตองมีลักษณะเรียบงาย ไมฟุมเฟอย คงเสนคงวาในการใชถอยคําสําหรับ

ความหมายหน่ึงๆ ในกฎหมายฉบับเดียวกัน และเม่ือใดที่ตองการใหมีความหมายที่แตกตาง

กันก็ตองใชถอยคําที่แตกตางกัน  

ถอยคําที่ใชในกฎหมายตองมีความหมายทุกถอยคํา และสามารถอธิบายไดวาเหตุใด

จึงเขียนถอยคําน้ีและถือวาเม่ือใดที่กฎหมายใชภาษาไมเหมือนกันยอมตองแปลไมเหมือนกัน  

และเม่ือไรที่ตองการใหแปลเหมือนกันก็ตองเขียนใหเหมือนกัน 

ไมควรบัญญัติถอยคําซํ้าซอน ควรอางอิงกฎหมาย เชน กฎหมายที่มีอยูแลว/อนุโลม 

และควรระวังการอางอิงบทลงโทษ และการเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือขอความเดิม 

รูหลักการตีความกฎหมาย เชน การใชถอยคําที่มีความหมายเฉพาะการใชคํา “อยาง

หน่ึงอยางใด” หรือ “อื่น ๆ”  หรือ“อํานาจหนาที่” 

การตีความเปนสิ่งจําเปนเพ่ือนําขอกฎหมายไปปรับกับขอเท็จจริงแตมิใชตีความวา

ถอยคําน้ีแปลวาอะไร 

 การเสนอตอคณะกรรมการตรวจรางฯ อีกครั้งหน่ึงจะชวยใหเกิดความรอบคอบ ในที่น้ี 

ผูตรวจจะพินิจพิจารณารางกฎหมาย ดวยทัศนะที่ตางออกไปซ่ึงจะทําใหรางกฎหมายมี
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คุณภาพขึ้น การตรวจพิจารณาที่ดจีะชวยลดชองวางในกฎหมาย และใหคําแนะนําในการแกไข

เพ่ือใหรางกฎหมายมีความชัดเจนและสอดคลองได  ซ่ึงการรับฟงคําแนะนําน้ียังมีผลที่จะทําให

ผูยกรางฯสามารถที่จะปรับปรุงเทคนิคในการยกรางฯของตนใหดียิ่งขึ้นตอไปได 

ขั้นตอนขางตนมิใชจะแยกจากกันอยางเดด็ขาด แตเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองการทํา

ความเขาใจนโยบายน้ันเปนการคนหาเปาหมายของการมีกฎหมายวาผูมีอํานาจกําหนด

นโยบายตองการอะไร ผูรางกฎหมายจึงมีหนาที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริง ซ่ึงอาจประสานงาน

กับผูกําหนดนโยบายโดยตรง หรือโดยสวนราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องน้ัน ขั้นตอนน้ีอาจ

กระทําไปพรอมกับการวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของ ซ่ึงไมใชเพียงขอเท็จจริงเทาน้ัน แตยัง

รวมถึงการวิเคราะหขอกฎหมาย ทั้งในแนวตั้ง คือ ความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ หลัก

กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ และในแนวนอน คือ กฎหมายใกลเคียง รวมทั้ง

บรรทัดฐานของการแปลความและตีความที่เคยมี 

บทความเก่ียวกับการรางกฎหมายที่ดสีํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดรวบรวมไว

ใน www.krisdika.go.th ซ่ึง ผูสนใจโปรดคนควาไดจากเว็บไซตดังกลาวได 

 

3. การตรากฎหมาย 

สําหรับความยากงายในการบัญญัติกฎหมายยอมขึ้นอยูกับชนิดและช้ันหรือศักดิ์แหง

กฎหมายที่จะบัญญัติ ถาเปนการออกหรือบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยอมมีความยุงยาก 

และใชเวลาในการดําเนินการนานกวากฎหมายอื่น ๆ ที่มีศักดิ์ต่ํากวา ทั้งน้ีเพราะรัฐธรรมนูญ

เปนกฎหมายในลําดับช้ันสูงสุด ถือเปนกฎหมายแมบท หรือกฎหมายหลักของกฎหมายอื่น ๆ 

สําหรับการออกกฎหมายในลําดับช้ันรอง ๆ ยอมมีความยุงยากนอยลงไปตามลําดับช้ันของ

กฎหมายจากสูงไปต่ํา ดังน้ี รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ (พระราชกําหนดประมวลกฎหมาย) 

พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และกฎหมายทองถิ่น การจัดทํากฎหมายรูปแบบตาง ๆ เหลาน้ี 

มีขั้นตอนและวิธีการแตกตางกัน ดังน้ี 

 

 

 

http://www.krisdika.go.th/
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3.1 การจัดทํากฎหมายระดับประเทศ 

กฎหมายระดับประเทศของไทยเปนระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law 

Systems)  การตรากฎหมายมีระบบแบบแผน หลักการ และกระบวนการที่ชัดเจน องคกรที่ตรา

กฎหมายมีหลายระดับ และชนิดของกฎหมายก็มีหลากหลายดังน้ี 

3.1.1 การจัดทํารัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศที่กําหนดรูปแบบการปกครอง

และระเบียบการบริหารประเทศ ผูที่มีอํานาจจัดหาสูงสุดในการปกครองประเทศขณะน้ัน ไมวา

จะไดอํานาจมาโดยวิธีใดก็ตาม อาจจะเปนประมุขของประเทศ หรือหัวหนาคณะปฏิวัติหรือ

รัฐประหาร ในสถานการณที่ มีการปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจการปกครอง การจัดทํา

รัฐธรรมนูญอาจกระทําอยางรวบรัด ตั้งแตการยกรางรัฐธรรมนูญ การพิจารณาโดยไมเปดเผย 

แลวประกาศใชเลยก็ได แตโดยหลักการ จากที่ผานมา หัวหนาคณะปฏิวัติจะถวายอํานาจการ

ตรารัฐธรรมนูญโดยนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย โดยมี

หัวหนาคณะปฏิวัติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการประกาศใช  

สําหรับสถานการณปกติ การจัดทํารัฐธรรมนูญ จะมีการแตงตั้งหรือเลือกตั้งคณะ

บุคคลขึ้นมาทําหนาที่ยกรางและพิจารณา อาจเรียกวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ สภาราง

รัฐธรรมนูญ หรืออาจมีช่ือเรียกเปนอยางอื่นก็ได เม่ือยกรางและพิจารณาเสร็จแลวก็จะนําขึ้น

ทูลเกลา ฯ ถวายใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใชโดยมีสภาดังกลาว

เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ  

 

3.1.2 การจัดทําพระราชบัญญัติ 

พระราชบัญญัติ เปนกฎหมายที่มีความสําคัญรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ เปนกฎหมาย

ที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงพระมหากษัตรยิทรงตราขึ้นตามคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

มีขั้นตอนและวิธีการดังน้ี 

ผูที่มีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ ไดแก คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร ซ่ึงพรรคการเมืองที่สังกัดมีมติใหเสนอได และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงสังกัด

พรรคการเมืองเดียวกันลงช่ือรับรองไมนอยกวา 20 คน หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอย
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กวา 50,000คน เสนอรางพระราชบัญญัติไดเฉพาะเรื่องที่ เก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ หรือ

แนวนโยบายแหงรัฐ รางพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอ ถาเปนเรื่อง

เก่ียวกับการเงินตองใหนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองดวย 

ผูพิจารณารางพระราชบัญญัติ ไดแก รัฐสภา โดยตองผานการพิจารณาใหความ

เห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรกอน แลวจึงเสนอใหวุฒิสภาพิจารณา 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติของสภาผูแทนราษฎร จะพิจารณาโดยแบง

ออกเปน 3 วาระ คือ 

- วาระที่ 1 รับหลักการที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรจะพิจารณาเฉพาะหลักการของราง

พระราชบัญญัติวาเก่ียวของกับเรื่องใดบาง มีความเหมาะสม จําเปนหรือไม โดยไมพิจารณา

รายละเอียดอื่น ๆ แลวลงมติวาจะรับหลักการหรือไม ถาไมรับหลักการ กฎหมายน้ันก็ตกไป 

ถารับหลักการ ขั้นตอนตอมาคือ การตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นพิจารณารายละเอียด 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนมีสิทธิเสนอขอเปล่ียนแปลง แกไข เพ่ิมเติม ตอประธาน

คณะกรรมาธิการ เรียกวา “แปรญัตติ” 

- วาระที่ 2 แปรญัตติที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรจะพิจารณาเรียงลําดับมาตราที่มีการ

ขอแปรญัตติ  และลงมติเฉพาะมาตราน้ันวาจะเปล่ียนแปลง แกไข เพ่ิมเติมตามที่

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอ หรือคงไวตามเดิม 

- วาระที่ 3 ลงมติใหความเห็นชอบที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร จะลงมติวาเห็นชอบ

หรือไมสงใหวุฒิสภาพิจารณาตอไป 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติของวฒุิสภาวุฒิสภาจะพิจารณาใหความเห็นชอบราง

พระราชบัญญัติที่เสนอมา โดยแบงออกเปน 3 วาระ เชนเดียวกับสภาผูแทนราษฎร และจะตอง

พิจารณาใหเสร็จภายใน 60 วัน ถาเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวกับการเงิน ตองพิจารณาให

เสร็จภายใน 30 วัน ถาไมเสร็จที่ประชุมอาจลงมติใหขยายเวลาออกไปไดอีก 30 วัน ถาไมเสร็จ

ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาวุฒิสภาใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติน้ัน 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป สภาผูแทนราษฎรตอง

พิจารณาใหเสร็จภายใน 105 วัน และวุฒิสภาตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 20 วัน ถาไมเสร็จ

ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวารางฯ น้ันไดรับความเห็นชอบ 
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ถาวุฒิสภามีมติไมเห็นชอบ ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัติน้ันไวกอนและสงคืนสภา

ผูแทนราษฎร สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเม่ือเวลา 180 วันไดลวงพนไป ถา

เปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวกับการเงินยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติ

ยืนยันรางพระราชบัญญัตเิดมิ ดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหน่ึงใหถือวารางพระราชบัญญัติน้ัน

ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

การตรารางพระราชบัญญัติรางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว 

ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ภายใน 20 วัน โดยนายกรัฐมนตรี

เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  รางพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยไมทรง

เห็นชอบและพระราชทานคืนมา หรือเม่ือพน 90 วันแลว มิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตอง

ปรึกษารางพระราชบัญญัติน้ันใหม ถารัฐสภาลงมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกเทาที่ มีอยูของทั้ งสองสภา ใหนายรัฐมนตรี นําราง

พระราชบัญญัติน้ันขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายอีกครั้งหน่ึง เม่ือพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระ

ปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน 30 วัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติน้ันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ใชบังคับเปนกฎหมายเสมือนหน่ึงวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระ

ปรมาภิไธยแลว 

พระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือนําไปประกาศในราช

กิจจานุเบกษา แลวใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

 

3.1.3 การจัดทําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกระบวนการตราและพิจารณาเหมือนกับการ

ตราพระราชบัญญัติทั่วไป คือ ตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎรกอน เม่ือสภาผูแทนราษฎรให

ความเห็นชอบแลวตองสงใหวุฒิสภาพิจารณาตอไป ซ่ึงการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา กําหนดเปน 3 วาระ ดังน้ี 

วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ สภาจะพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการไวพิจารณา

ตอไปหรือไม การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่น้ันใหถือเสียงขางมากของแตละสภา 
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วาระที่สอง เปนการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่

สองใหถือเสียงขางมากของแตละสภา 

วาระที่สาม ขั้นลงมติเห็นขอบหรือไมเห็นชอบ ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวาก่ึง

หน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน รัฐธรรมนูญกําหนดให

ดําเนินกระบวนการพิจารณาเชนเดียวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติ และในกรณีที่

วินิจฉัยวาขอความดังกลาวในรางพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญเปนสาระสําคัญ หรือราง

พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญน้ีตราขึน้โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ให

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเปนอันตกไป 

 

3.1.4 การจัดทําพระราชกําหนด 

พระราชกําหนดเปนกฎหมายทีอ่อกโดยฝายบริหาร ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงตราขึ้นให

ใชบังคับ เชน พระราชบัญญัติ โดยคําแนะนําของคณะรฐัมนตร ีแลวนําเสนอใหรฐัสภาพิจารณา

อนุมัติ พระราชกําหนดมี 2 ประเภท คือ 

1. พระราชกําหนดทั่วไป จะตราไดในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจ

หลีกเล่ียงได เพ่ือประโยชนในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ หรือความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 

2. พระราชกําหนดเก่ียวกับภาษีอากรหรือเงินตรา จะตราไดในระหวางสมัยประชุม 

กรณีที่มีความจําเปนที่จะตองมีกฎหมายเก่ียวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ซ่ึงตองไดรับพิจารณา

โดยดวนและลับ เพ่ือรักษาผลประโยชนของแผนดิน 

ผูเสนอรางพระราชกําหนด ไดแก รัฐมนตรีที่มีหนาที่เก่ียวของกับเรือ่งน้ัน ๆ  เชน ถามี

ความจําเปนจะตองขึ้นภาษีอากรอยางรีบดวน ซ่ึงตองพิจารณาเปนความลับ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชยจะเปนผูเสนอการขึ้นภาษีอากร เปนตน 

ผูพิจารณารางพระราชกําหนด คือ คณะรัฐมนตรี โดยจะพิจารณาวาพระราชกําหนด

น้ันเปนเรื่องฉุกเฉินจําเปนเรงดวนหรือไม แลวลงมติอนุมัติหรือไมอนุมัติ ถาไมอนุมัติ รางฯ 

น้ันก็เปนอันตกไป 
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การตราพระราชกําหนดผูตราพระราชกําหนด ไดแก พระมหากษัตริย พระราชกําหนด

ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว นายกรัฐมนตรีจะเปนผูนําขึ้นทูลเกลาเพ่ือทรงลง

ปรมาภิไธย และลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

พระราชกําหนดที่พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือนําไปประกาศในราช

กิจจนุเบกษาแลวจึงจะมีผลบังคับใชเปนกฎหมายพระราชกําหนดที่ประกาศใชแลว 

คณะรัฐมนตรีจะตองเสนอพระราชกําหนดน้ันตอรัฐสภา ถาเปนพระราชกําหนดทั่วไปจะตอง

เสนอโดยไมชักชา  

กรณีอยูนอกสมัยประชุมรฐัสภาสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรอืไมอนุมัติพระราช

กําหนดน้ันโดยเรว็ ถาเปนพระราชกําหนดท่ีเก่ียวกับภาษอีากรหรอืเงินตราตองนําเสนอตอสภา

ผูแทนราษฎรภายใน 3 วัน  

การพิจารณาพระราชกําหนดของสภา จะพิจารณาเชนเดียวกับการพิจารณา

พระราชบัญญัติแลวลงมติอนุมัติหรือไมอนุมัติ ถารัฐสภาไมอนุมัติ พระราชกําหนดน้ันตกไป 

สิ้นผลบังคับใช แตไมกระทบกระเทือนถึงกิจการทีไ่ดเปนไประหวางที่ใชพระราชกําหนดน้ัน ถา

รัฐสภาอนุมัตพิระราชกําหนดน้ันมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป และการพิจารณาตอง

กระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภาน้ัน ๆ  

 

3.1.5 การจัดทําพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกา เปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นตามคําแนะนําของ

คณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกาเปนกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์รองลงมาจากพระราชบัญญัติ การ

ตราพระราชกฤษฎีกาตองอาศัยกฎหมายอื่นที่มีศักดิ์สูงกวาซ่ึงเปนกฎหมายแมบทใหอํานาจ

ออก เชน การจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไป รัฐธรรมนูญบัญญัติใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา หรือ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติใหการแบงสวนราชการใน

สํานักเลขานุการรัฐมนตรี กรม หรือที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ใหตราเปนพระราช

กฤษฎีกา เปนตน ดังน้ันการตราพระราชกฤษฎีกาจะขัดตอกฎหมายแมบทไมได 

ผูเสนอรางพระราชกฤษฎีกา ไดแก รัฐมนตรีผูเก่ียวของกับเรื่องน้ัน หากเปนเรื่อง

เก่ียวของกับกระทรวงใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงน้ันก็เปนผูเสนอ เชนพระราชกฤษฎีกา คา
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เชาบานขาราชการ พ.ศ. 2527 เปนเรื่องที่เก่ียวของกับกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังก็เปนผูเสนอ เปนตน 

การพิจารณารางพระราชกฤษฎีกาผู พิจารณารางพระราชกฤษฎีกา ไดแก 

คณะรัฐมนตรี โดยพิจารณาวาพระราชกฤษฎีกาน้ัน มีกฎหมายฉบับใดใหอํานาจออกไดหรือไม 

มีขอความใดขัดแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายแมบทหรือไม 

ผูตราพระราชกฤษฎีกา ไดแก พระมหากษัตริย คณะรัฐมนตรีพิจารณารางพระราช

กฤษฎีกาแลว เห็นวาเหมาะสมและใชไดก็จะนําพระราชกฤษฎีกาน้ันขึน้ทูลเกลาเพ่ือทรงลงพระ

ปรมาภิไธย โดยมีรัฐมนตรีผูเก่ียวของเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

การประกาศใชพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลวจึงจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายได 

 

3.1.6 การจัดทํากฎกระทรวง 

กฎกระทรวง เปนกฎหมายที่ออกโดยฝายบริหาร ซ่ึงรัฐมนตรีเปนผูตรากฎกระทรวงที่

ตราขึ้น เปนไปตามพระราชบัญญัติที่กฎหมายแมบทใหอํานาจไว ดังน้ันกฎกระทรวงจะตองไม

ขัดตอกฎหมายแมบท 

การเสนอกฎกระทรวงผูเสนอกฎกระทรวง ไดแก รัฐมนตรีผูเก่ียวของกับเรื่องน้ัน 

กลาวคือ เปนเรื่องของกระทรวงใด รัฐมนตรีวาการกระทรวงน้ันก็เปนผูเสนอ 

ผูพิจารณากฎกระทรวง ไดแก คณะรัฐมนตรี โดยจะพิจารณากล่ันกรองวามีขอความ

ใดขัดแยงกับกฎหมายแมบทหรือขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือไม 

การตรากฎกระทรวงผูตรากฎกระทรวง ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงน้ัน ๆ  เปนผูลง

นามประกาศใช 

กฎกระทรวงที่รฐัมนตรีลงนามแลว เม่ือนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวจึงจะมี

ผลใชบังคับเปนกฎหมาย 

นอกจากน้ียังมีประกาศกระทรวง ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมีอํานาจออกไดโดย

อาศัยกฎหมายแมบทเชนเดียวกับกฎกระทรวง แตไมตองเสนอใหคณะรฐัมนตรีพิจารณา โดย
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงผูรับผิดชอบเปนผูลงนาม แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับ

เปนกฎหมายได 

 

3.2 การจัดทํากฎหมายทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่สามารถออกกฎหมายใชบังคับในทองถิน่ของ

ตนเองได คือ 

เทศบัญญัติ เปนกฎหมายที่เทศบาลจัดทําขึ้นใชบังคับในเขตเทศบาลน้ัน ๆ ผูเสนอ

รางเทศบัญญัติ คือ คณะเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาล ผูอนุมัติคือผูวาราชการจังหวัด 

บางกรณี เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย สวนการประกาศใชคือสํานักงานเทศบาล  

ขอบัญญัติจังหวัด เปนกฎหมายที่องคการบริหารสวนจังหวัด มีวัตถุประสงคจัดทํา

ขึ้นใชในเขตจังหวัดน้ัน ๆ ผูเสนอรางคือผูวาราชการจังหวัด หรือ สมาชิกสภาจังหวัด ผู

พิจารณาคือสภาจังหวัดผูอนุมัติ คือ ผูวาราชการจังหวัด บางกรณี รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย สวนการประกาศใชคือศาลากลางจังหวัด  

ขอบังคับตําบล เปนกฎหมายที่องคการบริหารสวนตําบลจัดทําขึ้นใชบังคับในเขต

ตําบลน้ัน 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

ที่น้ี ผูเขียนไดนําเสนอกรณีศึกษา กระบวนการตราพระราชบัญญัติ มีดังน้ี 

 

4.1 ขั้นตอนการตรากฎหมาย (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2551) 

4.1.1 รูปแบบของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 

 1. พระราชบัญญัติฉบับแรก เปนการตรากฎหมายขึ้นใหม หรือปรับปรุง

กฎหมายเดิมโดยยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม 

 2. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม เปนการตราเพ่ือแกไข เพ่ิมเติม ยกเลิก

มาตราของพระราชบัญญัติเดิม 

 3. พระราชบัญญัติยกเลิก เปนการตราเพ่ือยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับเดิม

โดยไมมีกฎหมายใชบังคับแทน 

 

การแบงหมวดหมูกฎหมาย 

การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย ประกอบดวยหลักเกณฑ 10 

ประการ บทตรวจสอบ 10 ประการ (checklist) ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปน

หนวยงานตรวจสอบ 

1. บันทึกหลักการและเหตุผลความมุงหมาย เพ่ือใหทราบขอบเขตของราง

พระราชบัญญัติ และเพ่ือใหเปนไปขอบังคับของการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

แนวทางการเขียนหลักการเหตุผลของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ก. นําเสนอขอเท็จจริงที่แสดงถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองตรากฎหมาย 

ใหเปนรูปธรรมใหมากที่สุด กรณีเปนการแกไข/ยกเลิก ตองเขียนใหชัดเจนวา กฎหมายที่จะถูก

ยกเลิก มีขอบกพรองอยางใด เชน ลาสมัย ไมมีการปฏิบัติตาม 

ข. ใชถอยคําสละสลวย กระชับ ชัดเจนเขาใจงาย  

ค. ในบันทึกเหตุผล มักมีการใชคําวา สถานการณ สภาวการณ และ

สภาพการณ 



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 261 
 

สถานการณใชในกรณีที่อางถึงเหตุการณที่กําลังเปนไปอันมีลักษณะเปน

ชวงเวลาที่แสดงการเปล่ียนแปลงของเหตุการณน้ัน เหตุการณที่กําลังเปนไป เชน สถานการณ

บานเมืองเปนปรกติดี 

สภาวการณใชในกรณีที่อางถึงเหตุการณที่ เปนไปตามธรรมชาติ เชน 

บานเมืองตกอยูในสภาวการณเดือดรอนเพราะภัยธรรมชาติ 

สภาพการณใชในกรณีที่อางถึงเหตุการณธรรมดาหรือตามธรรมชาติซ่ึงมี

ลักษณะเปนสภาพของเหตุการณในขณะน้ัน   

 

2. ช่ือของรางพระราชบัญญัติตองสั้นและตรงเน้ือหาวาเปนกฎหมายใหม หรือ

กฎหมายยกเลิก ฉบับที่ .. พ.ศ. …. 

รูปแบบการกําหนดช่ือมี 2 รูปแบบ คือ กําหนดช่ือรางพระราชบัญญัติในสวนหัว

เรื่อง และกําหนดช่ือรางพระราชบัญญัติ ในรางมาตรา 1 (ช่ือตองเหมือนกับช่ือในสวน หัวเรื่อง 

คือ มาตรา 1) หลักการที่สําคัญคือ ช่ือตรงกับเน้ือหากฎหมาย สั้น เขาใจงาย ใชคําถูกตองตาม

หลักพจนานุกรม หลีกเล่ียงการใชช่ือซํ้าหรือคลายคลึงกับกฎหมายอื่น หลีกเล่ียงการใชคําวา  

วาดวยหรือการนําหนาช่ือรางพระราชบัญญัติ 

 

3. คําปรารภ การอางถึงรัฐธรรมนูญ 

ความมุงหมาย แสดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย ในการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติ และแจงใหทราบวา เปนกฎหมายที่ตราขึ้นใหม หรือเปนการแกไข 

เพ่ิมเติม ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายเดิม โดยเริ่มดวยถอยคําวา “โดยที่เปนการสมควรมี

กฎหมาย ......” 

 

4. บทบัญญัติจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญจะปรากฏอยูใน

วรรคสองของคําปรารภ โดยใชคําวา “พระราชบัญญัติ/พระราชกําหนดน้ีมีบทบัญญัติบาง

ประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา ... 
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และมาตรา..... ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดย

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ” (มติ ครม. 9 กุมภาพันธ 2542) 

 

5. วันใชบังคับกฎหมาย ความมุงหมาย เพ่ือกําหนดสภาพบังคับของกฎหมายวามี

ผลใชบังคับเม่ือใด ตําแหนงของบทวันบังคับใชบัญญัติเปนมาตรา 2  ไดแก วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา / วันประกาศ / เม่ือพน 120 วันหรือมีเง่ือนไขวาบทมาตราใช

บังคับเม่ือ / จะใชใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

รูปแบบ กําหนดเปนวัน เขียนอักษรแทนตัวเลข เชน สามสิบวัน หกสิบวัน เปนตน  

หลักการ บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเริ่มตนใชบังคับ

ตั้งแต เวลา 00.01 นาฬิกา เปนตนไป 

ขอยกเวน บังคับวันอื่น ไดแก 

- มีผลบังคับทันที เปนกฎหมายที่มีความจําเปนตองใชบังคับโดยเรงดวน 

เชน กฎหมายเก่ียวกับการรักษาผลประโยชนสวนรวม การรักษาความสงบเรียบรอย ความ

ม่ันคงของรัฐ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การคืนหรือใหสิทธิประโยชนแกบุคคลบางจําพวก 

- มีผลบังคับในอนาคต เชน ในวโรกาสสําคัญ วันเริ่มตนปงบประมาณใหม 

เปนตน  

- บังคับยอนหลัง มีเง่ือนไขวาตองกําหนดวันเดือนปที่ใชบังคับไวแนนอน มี

เหตุผลความจําเปนเก่ียวกับประโยชนสวนรวม ความสงบเรียบรอย ความม่ันคงของประเทศ 

เหตุจําเปนเรงดวน หรือเพ่ือความตอเน่ืองของสภาพบังคับหรือมาตรการทางกฎหมาย เชน 

กฎหมายวาดวยเงินเดอืนของขาราชการ เปนตน ทั้งน้ี การบัญญัติยอนหลังตองไมขัดหรือแยง

กับรัฐธรรมนูญ กลาวคือ กฎหมายยอนหลังตองไมเปนโทษหรือผลรายแกผูไดรับผลของ

กฎหมายน้ันยิ่งกวาโทษหรือผลรายที่ไดรับอยูในปจจุบัน 

- ใชทองที่เปนตัวกําหนดวันใชบังคับ มีผลใชเฉพาะบางทองที่ หรือยกเวน

การบังคับใชบางทองที่ 
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6. บทยกเลิกกฎหมายเดิมมีวัตถุประสงคเพ่ือระบุวากฎหมายใดจะถูกยกเลิก 

ตําแหนงของบทยกเลิก บัญญัติเปนมาตรา 3  

รูปแบบ ยกเลิกกฎหมายฉบับเดียว ยกเลิกกฎหมายหลายฉบับในกลุมเดียวกัน 

ยกเลิกกฎหมายฉบับอื่นๆ ซ่ึงมิใชกฎหมายฉบับเดียวกัน 

 

7. บทนิยาม ไดแก การใหความหมายกําหนดขึ้นใชเฉพาะในกฎหมายน้ี 

ความมุงหมาย เพ่ืออธิบายความหมายของถอยคําหรือขอความที่ใชในกฎหมายที่

แนนอนและชัดเจน  

รูปแบบของบทนิยาม   

- การอธิบายความหมายของบทนิยาม ใชคําวา “หมายความวา” 

- การขยายความของบทนิยามใหกวางขึน้ ใชคําวา “และใหหมายความรวมถึง” 

- การอธิบายความของบทนิยามใหแคบลง ใชคําวา “แตไมหมายความรวมถึง” 

 

8. มาตราผูรักษาการ เพ่ือใหมีรัฐมนตรีเจาของเรื่องที่แนนอนหมายถึง 

ผูรับผิดชอบในการนํากฎหมายไปใชบังคับ/ดูแลกฎหมาย /เสนอแกไขกฎหมาย 

 

9. บทเฉพาะกาล ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมายใหม การรับรองเรื่องเดิมกอน

ออกกฎหมาย 

ความมุงหมายเพ่ือใหการดําเนินการของรัฐหรือองคกรที่เคยมีกฎหมายรองรับ 

สามารถดาํเนินการไดตอเน่ืองหรอื เพ่ือรองรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น หรือขจัดขอขดัแยง

ในเรื่องตางๆหรอืเพ่ือกําหนดกลไกหรือมาตรการทางกฎหมายเปนการช่ัวคราวในวาระแรกหรือ

เพ่ือรับรองสิทธิประโยชนที่บุคคลไดรับมาโดยผลของกฎหมาย ที่ถูกยกเลิก 

รูปแบบ กําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาไวสําหรับการใชบังคับบทเฉพาะกาล 
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10. บัญชีและตารางทายพระราชบัญญัติ 

ความมุงหมายเพ่ือกําหนดรายละเอียดของกฎหมายใหกะทัดรัด อานเขาใจงาย

หรือเพ่ือนําเรื่องที่ตองแกไขเพ่ิมเติมอยูเสมอเม่ือสถานการณเปล่ียนแปลงไป เชน อัตราภาษี

อากร อัตราคาธรรมเนียม ใหสามารถแกไขจํานวนตัวเลขได โดยไมตองแกไขบทบัญญัติ 

รูปแบบ กรณีกฎหมายแมบทใชถอยคําวา “บัญชีทายพระราชบัญญัติ .....”  

เรื่องที่จะกําหนดไวตอนทายพระราชบัญญัติมีการตีตารางเปนชองๆ หากใชคําวา 

“อัตราทายพระราชบัญญัติ .....” จะไมมีการตีตาราง 

 

11. การแบงหมวดหมูกฎหมาย 

ความมุงหมาย เพ่ือแบงแยก จัดเรียงเน้ือหาสาระตามลําดับความสําคัญออกเปน

กลุม  

รูปแบบ กรณีที่เน้ือหาสาระของกฎหมายสั้น มักไมมีการแบงหมวดหมู หาก

โครงสรางของกฎหมายมีเน้ือหาที่ตองกําหนดหลายเรื่อง อาจจัดแบงเปน “หมวด” “สวน” การ

แบงแยกและจัดเรียงบทบัญญัติในเรื่องเดียวกันไวในหมวดเดียวกัน และใชช่ือหมวดให

ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด 

บททั่วไปตองอยูในลําดับกอนบทบัญญัติเฉพาะเรื่อง เน่ืองจากบททั่วไปตองไปใช

บังคับกับเน้ือหาสาระในสวนอื่นๆ ของกฎหมายทั้งฉบับ  

ขอมูลอื่น มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2543 เห็นชอบใหใชระบบตัวเลข

มาตรา   จาก มาตรา ...ทวิ” เปน “มาตรา .../1” 

 

4.2  แบบกฎหมายเฉพาะเร่ือง 

บทบัญญัติเรื่องคณะกรรมการ 

1. องคกรรูปคณะกรรมการอาจแบงได 4 ประเภท ไดแก 1) คณะกรรมการนโยบาย 

2) คณะกรรมการที่ปรึกษา 3) คณะกรรมการบริหาร 4) คณะกรรมการปฏิบัติ 

2. บทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการประกอบดวยองคประกอบและที่มาคุณสมบัติ

และลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การพนจากตําแหนง  
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อํานาจหนาที่คณะกรรมการ การประชุม การแตงตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ การมีสวน

ไดสวนเสียของกรรมการ ประโยชนตอบแทน  

2.1 องคประกอบและที่มาของคณะกรรมการ 

ก. ประธานกรรมการ 

ข. กรรมการโดยตําแหนง สวนมากมาจากหนวยงานของรัฐ มีหลักการในการ

เรียงลําดับดังน้ี 

(1) กลุมปลัดกระทรวงหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ใหเริ่มจากปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ตอดวยปลัดกระทรวงเรียงลําดับตามตัวอักษร ปลัดทบวง ผูดํารงตําแหนง

เทียบเทา โดยเริม่จากเลขาธกิารและผูอํานวยการ กรณีมีทหาร ตํารวจ ขาราชการฝายตุลาการ

หรือฝายอัยการ ใหเรียงตามอาวุโสตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการน้ัน 

(2) กลุมอธิบดีหรือผูดาํรงตาํแหนงเทียบเทา เรียงลําดับตามตัวอักษร เริ่มจาก

อธิบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ 

(3) กลุมองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 

มหาวิทยาลัย และผูแทนองคกรเอกชน ใหเรียงลําดับตามตัวอักษรในแตละกลุม 

(4) กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเรียงลําดับดังน้ี 

 1) องคการบริหารสวนจังหวัด 

 2) เทศบาล 

 3) องคการบริหารสวนตําบล 

 4) กรุงเทพมหานคร 

 5) เมืองพัทยา และ 

 6) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

ค. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ แตงตั้งโดยพิจารณาถึงคุณวุฒิของบุคคลน้ันเปนการ

เฉพาะตัว และแตงตั้งโดยระบุช่ือบุคคล 

ง. เลขานุการ 

แนวทางการเขียนบทบัญญัติเก่ียวกับองคประกอบคณะกรรมการ 

1. รวมไวในวรรคเดียวกัน 
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2. แยกเปนหัวขอยอย ไดแก ประธานกรรมการ   รองประธานกรรมการ กรรมการโดย

ตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   

กรณีของเลขานุการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากําหนดใหเขียนแยกเปนอีก

วรรคหน่ึงตางหาก 

มาตรการบังคับทางกฎหมาย 

มาตรการบังคับที่ใชอยูในปจจุบัน จําแนกตามความมุงหมายของการบังคับใช 3 

ลักษณะ คือ1. มาตรการบังคับทางอาญา 2. มาตรการบังคับทางแพง และ 3. มาตรการบังคับ

ทางปกครอง 

 

ตัวอยาง การตราพระราชบัญญัติ มีกระบวนการดําเนินงานดังน้ี 

 1. เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหยกรางฯ ศึกษา วิเคราะห ขอมูลเพ่ือจัดทําราง

พระราชบัญญัติ 

2.  ยกรางพระราชบัญญัติ 

 3. เจาหนาที่เสนอรางพระราชบัญญัติเพ่ือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ...ลงนามถึง

รัฐมนตรีวาการกระทรวง...เพ่ือเสนอรางพระราชบัญญัติ 

 4. เม่ือเลขาธิการคณะกรรมการ...ลงนามในหนังสือแลว เจาหนาที่จะเสนอเรื่องไปยัง

รัฐมนตรีวาการกระทรวง...พิจารณาเห็นชอบและลงนามเพ่ือเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาโดยจัดสงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 5. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัติใหหนวยงานที่เก่ียวของให

ความเห็นและเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการของราง

พระราชบัญญัติ 

 6. เม่ือคณะรัฐมนตรีรับหลักการของรางพระราชบัญญัติแลว สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจรางพระราชบัญญัติ

ตอไป 

 7. ในช้ันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจรางพระราชบัญญัติ  ไดเปน

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ...ไปช้ีแจงตอคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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8. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสงรางพระราชบัญญัติที่พิจารณาเสร็จแลวไปยัง

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 

9. คณะรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎร 

10. ในช้ันสภาผูแทนราษฎรพิจารณา 

1) วาระ 1 ขั้นรับหลักการ เจาหนาที่ประสานงานเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติ 

จัดทําคํากลาวของรัฐมนตรีวาการกระทรวง...เก่ียวกับรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎร

จัดทําขอมูลตางๆ ในการช้ีแจงตอสภาผูแทนราษฎร 

-  ตั้งคณะกรรมาธิการฯ  เจาหนาที่เปนผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ...ไปช้ีแจง

ตอคณะกรรมาธิการฯ  และจัดทํารายงานเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ... 

2)  วาระ 2  ขั้นพิจารณา เจาหนาที่ประสานงานเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติ จัดทํา

ขอมูลตาง ๆ เพ่ือประกอบการช้ีแจงของคณะกรรมาธิการฯ ตอสภาผูแทนราษฎร 

3) วาระ 3  ขั้นใหความเห็นชอบ เจาหนาที่ประสานงานเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติ 

จัดทําขอมูลตาง ๆ เพ่ือประกอบการช้ีแจงของคณะกรรมาธิการฯ ตอสภาผูแทนราษฎร  

11. ในช้ันวุฒิสภาพิจารณา 

1) วาระหน่ึง  ขั้นรับหลักการ  เจาหนาที่ประสานงานเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติ  

และจัดทําขอมูลตาง ๆ ในการช้ีแจงตอวุฒิสภา 

-  ตั้งคณะกรรมาธิการฯ เจาหนาที่เปนผูแทนสาํนักงานคณะกรรมการ...ไปช้ีแจงตอ

คณะกรรมาธิการฯ  และจัดทํารายงานเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ... 

2)  วาระสอง  ขั้นพิจารณา เจาหนาที่ประสานงานเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติ 

จัดทําขอมูลตาง ๆ เพ่ือประกอบการช้ีแจงของคณะกรรมาธิการฯ ตอวุฒิสภา  

3) วาระสาม  ขั้นใหความเห็นชอบ  เจาหนาที่ประสานงานเก่ียวกับราง

พระราชบัญญัติ จัดทําขอมูลตาง ๆ เพ่ือประกอบการช้ีแจงของคณะกรรมาธิการฯ ตอวุฒิสภา 

12. สภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ 

13. สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ ของ

รางพระราชบัญญัติ   เจาหนาที่ไดเปนผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการ...ตรวจราง

พระราชบัญญัติรวมกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
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14. สํานักราชเลขาธิการนําทูลเกลา ฯ ถวาย เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย   

15. สํานักราชกิจจานุเบกษา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศพระราชบัญญัติ

ในราชกิจจานุเบกษา  เจาหนาที่ติดตามและประสานงานกับสํานักราชกิจจานุเบกษา 

16.  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงประกาศราชกิจจานุเบกษามายังสํานักงาน

คณะกรรมการ... 

17.  สํานักงานคณะกรรมการ...แจงหนวยงานที่เก่ียวของทราบ และถือปฏิบัติตาม

กฎหมายตอไป 

 

สรุป 

ผูยกรางกฎหมายควรมีความรอบรูกฎหมาย ความรอบรูกฎหมายไมไดหมายถึงความ

เช่ียวชาญในกฎหมายทั้งหมด ความรอบรูกฎหมาย หมายถึง รูพ้ืนฐานของกฎหมาย รูหลัก

กวางๆ ของกฎหมายที่มีอยูในประเทศ อยางนอยควรรูหลักกฎหมายที่เปนกฎหมายกลาง ตอง

รูวาเรื่องแตละเรื่อง มีกฎหมายกลางกําหนดไววาอยางไร เวลารางกฎหมายตองไมกระทบ 

ซํ้าซอน หรือขัดกัน หรือทําใหมีผลไปลบลางหรือยกเวนกฎหมายกลาง ซ่ึงไดแก กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎหมายการเงิน เงินคงคลัง วิธีการงบประมาณ กฎหมาย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายลักษณะปกครองทองที่ กฎหมายภาษีอากรเปนตน 

ขั้นตอนการยกรางกฎหมายเริ่มจากการทําความเขาใจกับปญหาและความเปนมาของ

เรื่อง เพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตนซ่ึงตองประกอบดวย 1) ตองทราบความเปนมาของเรื่องเพียงพอที่

ผูยกรางจะมองเห็นภาพโดยรวม ของสภาพปญหาทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ตองทราบ

สภาพปญหากฎหมายทีเ่ก่ียวของกับเรื่องน้ันและตองมีความรูเรื่องการเปรียบเทียบวิธีการของ

กฎหมายตางประเทศ 2) ผูบริหารตองกําหนดนโยบายและแจงวัตถุประสงคหลักในการมี

กฎหมายใหชัดเจน และผูยกรางตองเขาใจในวัตถุประสงคน้ัน 3) ตองกําหนดวิธีการดําเนินการ

ที่ชัดเจนเพ่ือที่จะนําไปสูวัตถุประสงคหลักน้ัน 4) ตองมีการหารือรวมกับผูบริหารที่เปนผู

กําหนดนโยบายใหไดคําตอบที่ผูยกรางสามารถวางแผนได 5) การเขียน และ 6) การตรวจ

พิจารณา 



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 269 
 

คําถามเชงิอภิปราย 

 

1. การยกรางกฎหมายจะกระทําเม่ือใด เหตุใดจึงตองมีการยกรางกฎหมาย 

2. ผูใดเปนผูยกรางกฎหมาย 

3. หลักเกณฑและกระบวนการรางกฎหมายที่ผานมาในประเทศไทยมีการดําเนินการ

อยางไร 

4. จงยกกรณีตัวอยาง วิธีการและขัน้ตอนของการรางกฎหมายระดับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นกรณีใดกรณีหน่ึง ไดแก องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหาร

สวนจังหวัด 
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สวนท่ีสอง 
สารบัญญัติท่ีเก่ียวของกับงานบริหาร 
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บทที่ 10 
 
กฎหมายสําหรับการบริหารงบประมาณ 
 

 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณแผนดิน 

งบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการบรหิารประเทศ หนวยงานสามารถ

นําเอางบประมาณมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานใหเจริญกาวหนา ดังน้ี  

1. เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรพัยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธภิาพ เน่ืองจาก

ทรัพยากรหรืองบประมาณของหนวยงานมีจํากัด โดยมีการวางแผนการใชและจัดสรรเงิน

งบประมาณไปในแตละดาน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานและใชจายทรัพยากรน้ันๆ ดวย 

เพ่ือที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใชทรัพยากรอยางประหยัด 

2. เปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานตามแผนงานและกําลังเงินที่มีอยูโดยใหมีการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานที่วางไว เพ่ือปองกันการรั่วไหลของงบประมาณและลดการ

ปฏิบัติงานที่ไมจําเปนของหนวยงานลง 

3. เปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน โดยการที่หนวยงานพยายามใชจายและ

จัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพไปสูโครงการที่จําเปนเปนโครงการลงทุนที่กอใหเกิด

ความกาวหนาตอหนวยงาน 

4. เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เปนธรรม งบประมาณ

สามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรมไปสูจุดที่มีความจําเปนและทั่วถึง 
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1.1 แนวคิดและประเภทของงบประมาณแผนดิน 

งบประมาณแผนดนิ หมายถึง แผนเก่ียวกับการใชจายของรัฐบาลและการจัดหารายรบั

ใหเพียงพอกับการใชจายในรอบระยะเวลาหน่ึง  อยางไรก็ตาม ความหมายของงบประมาณจะ

แตกตางกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการใหความหมายของนักวิชาการแตละดาน ซ่ึง

มองงบประมาณแตละดานแตกตางกัน เชน  

นักการเมืองจะพิจารณาถึงงบประมาณในลักษณะของการมุงใหรัฐสภาใชอํานาจ

ควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล 

นักเศรษฐศาสตรจะพิจารณาถึงงบประมาณในลักษณะของการใชทรัพยากรที่มีอยู

จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  

นักบริหารจะพิจารณางบประมาณในลักษณะของกระบวนการบริหารงบประมาณให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุเปาหมายของแผนงานที่วางไว  

งบประมาณ โดยปกตมีิระยะเวลา 1 ป ดังน้ัน จึงเรียกวา งบประมาณแผนดินประจําป 

ซ่ึงจะเริ่มตนในวันที่ 1 ตุลาคมของปไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปถัดไป สํานักงบประมาณ

เปนหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํางบประมาณแผนดินและนําเสนอเพ่ือพิจารณา เม่ือไดรับ

อนุมัติแลวจึงตราออกมาเปนพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปเพ่ือใชบังคับตอไป 

การจัดทํางบประมาณแผนดินเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหรัฐบาลมีการวางแผนที่จะ

ดําเนินการไวลวงหนาและรายจายของรัฐบาลเปนสวนประกอบของอุปสงครวม การวางแผน

การใชจายและการหารายรบัจะทําใหสามารถคาดคะเนสภาพเศรษฐกิจในปตอไปได นอกจากน้ี

ยังชวยใหรัฐบาลบรหิารการคลังไดอยางมีประสิทธภิาพภายในขอบเขตของงบประมาณที่จัดทํา

ขึ้น  

งบประมาณแผนดินแบงได 2 ประเภท คือ งบประมาณสมดุล (Balanced budget) 

หมายถึง งบประมาณที่รายไดของรัฐบาลรวมกันแลวเทากับรายจายของรัฐบาลพอดี ดังน้ัน 

รัฐบาลไมจําเปนตองกูเงินมาใชจายหรือนําเงินคงคลังออกมาใช 

สวนงบประมาณไมสมดุล (Unbalanced budget) หมายถึง งบประมาณที่รายไดของ

รัฐบาลไมเทากับรายจายของรัฐบาล ถารายไดของรัฐบาลสูงกวารายจายของรัฐบาล เรียกวา  

“งบประมาณเกินดุล” (Surplus budget)  ซ่ึงรัฐบาลจะมีรายไดเหลือจากการใชจาย เงินคงคลัง
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ของรัฐบาลจะเพ่ิมขึน้ ถารายไดของรฐับาลต่าํกวารายจายของรฐับาล เรียกวา “งบประมาณขาด

ดุล” (Deficit budget) ซ่ึงรัฐบาลตองกูเงินหรือนําเงินคงคลังออกมาใชจาย 

สําหรับภารกิจรัฐบาล ถาประมาณการรายรับประเภทรายได ต่ํากวางบประมาณ

รายจายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ใหแถลงวิธีหาเงินสวนที่ขาดดุลตอรัฐสภาแตถาเปนจํานวนสูงกวา ก็ให

แถลงวิธีที่จะจัดการแกสวนที่เกินดุล ใหเปนประโยชนอยางไร 

เม่ือ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป หรือ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใช

บังคับ หรือกรณีที่ตองใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอน ถา

รายจายสูงกวารายได  กระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินไดตามความจําเปน โดยปหน่ึงๆ 

กระทรวงการคลังตองกูเงินไมเกินดังน้ี 

     (1) รอยละ 20 ของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลว 

     (2) รอยละ 80 ของงบประมาณรายจายที่ตั้งไวสําหรับชําระคืนตนเงินกู วิธีการกู

เงิน คือ การตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอื่น หรือทําสัญญากูก็ได 

สําหรับการออกตั๋วเงินคลัง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยตั๋วเงินคลังสวนการออก

พันธบัตรหรือตราสารอื่น หรือการทําสัญญากู ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน 

งบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ที่ขอตั้งจะมีงบกลาง

แยกตางหากจากงบประมาณรายจายของสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจก็ได และจะกําหนด 

รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ในงบกลางน้ันดวยก็ได 

งบประมาณรายจายขามป มีไดในกรณีที่คาดวาจะใชงบประมาณรายจายใหเสร็จทัน

ภายในปงบประมาณไมได และการตั้งงบประมาณรายจายขามปน้ีจะตองกําหนดเวลาสิ้นสุด

ดวย 

 

1.2 ประมาณการรายรับ 

ในการประมาณการรายรับของรัฐบาลมีการประมาณรายรับแยกได 3 ประเภทคือ 

รายได เงินกู และเงินคงคลัง มีรายละเอียดในสวนตางๆ ดังน้ี  
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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. รายไดอื่นๆ ไดแก รายไดจากคาปรับ คาแสตมปฤชาอากร การผลิตเหรียญ

กษาปณ เปนตน   

1.2.2 เงินกู  

เงินกู หมายถึง เงินที่รัฐบาลกูมาจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศเพ่ือใช

จายตามงบประมาณแผนดินประจําปที่ไดจัดทําขึ้น แหลงเงินกูภายในประเทศ เชน ธนาคาร

แหงประเทศไทย สถาบันการเงินตางๆ ภายในประเทศ และประชาชน 

1.2.3 เงินคงคลัง   

เงินคงคลัง หมายถึง เงินที่เหลือจากการใชจายในปกอนๆ ซ่ึงรัฐบาลเก็บสะสมไว ใน

ปที่รายจายสูงเกินกวารายไดและรัฐบาลไมตองการกอหน้ีเพ่ิมขึ้นสามารถนําออกมาใช ทั้งน้ี

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 เปนการจําแนกงบประมาณรายจายเพ่ือแสดงให

เห็นถึงผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการใชจายของรัฐบาล โดยจําแนกเปนรายจายเพ่ือการ

ลงทุน รายจายประจํา และรายจายชําระคืนตนเงินกู   

การจําแนกรายจายตามแผนงาน เปนการจําแนกรายจายตามแผนงานดานตางๆ 

ไดแก การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การพาณิชยและทองเที่ยว การวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดลอม การศึกษา การสาธารณสุข การบริการสังคม การรักษา

ความม่ันคงของชาติ การรักษาความสงบเรียบรอยภายใน การบริหารงานทั่วไปของรัฐ และการ

ชําระหน้ีเงินกู เปนตน 

 

2. กฎหมายงบประมาณ 

กฎหมายที่ไดนําเสนอมี 2 หัวขอ คือกฎหมายงบประมาณรายจายประจําป และ

กฎหมายที่เก่ียวของกับวิธกีารงบประมาณ การวิเคราะหกฎหมายงบประมาณเพ่ือใหเกิดความ

เขาใจใน 3 ประเด็นหลัก คือ   (1) โครงสรางและองคประกอบของกฎหมาย (2) เง่ือนไขหรือ

สภาพแวดลอมภายนอกของกฎหมาย และ (3) การพิจารณาเจตนารมณของผูพิจารณาราง

กฎหมาย รวมถึงผูที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายน้ันดวย หัวขอในการวิเคราะหทั้ง 3 หัวขอ

ดังกลาว ดังน้ี 

 

2.1 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 นับแตฝายบริหารไดมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือ

เสนอขออนุญาตตอรัฐสภาตราเปนพระราชบัญญัติมีผลใชบังคับเปนกฎหมายตอไปน้ัน จะเห็น

ไดวาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแตละฉบับมีโครงสรางและองคประกอบ

รวมถึงรูปแบบของพระราชบัญญัติไมแตกตางกัน 

ลักษณะของงบประมาณประจําป 

     (1) คําแถลงประกอบงบประมาณที่แสดงถึงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน

สาระสําคัญของงบประมาณและความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง 
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     (2) รายรับรายจายเปรียบเทียบระหวางปที่ลวงมาแลว ปปจจุบัน และปที่ขอตั้ง

งบประมาณรายจาย 

     (3) คําอธิบายเก่ียวกับประมาณการรายรับ 

     (4) คําช้ีแจงเก่ียวกับงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง 

     (5) รายงานเก่ียวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

     (6) คําอธิบายเก่ียวกับหน้ีของรัฐบาลทั้งที่มีอยูแลวในปจจุบันและที่เสนอขอกู

เพ่ิมเติม 

     (7) รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพ่ือชวยราชการ 

     (8) รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

2.1.1  โครงสรางและองคประกอบของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 

“งบประมาณรายจาย”  เปนกฎหมายฉบับหน่ึงที่วาดวยการกําหนดจํานวนเงินแผนดิน

ที่ฝายนิติบัญญัติในฐานะผูแทนของประชาชนอนุญาตใหฝายบริหารนําไปใชจายในแตละ

ปงบประมาณ ภายในขอบเขตเง่ือนไข และวัตถุประสงคของการใชจายเงินแผนดิน โครงสราง 

องคประกอบ รวมถึงรูปแบบของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแตละฉบับมีการ

เปล่ียนแปลงก็เพียงแตจํานวนเงินงบประมาณในแตละป  งบประมาณที่ขออนุญาตใชจายตอ

ฝายนิติบัญญัติรวมถึงวัตถุประสงคและเง่ือนไขของการจายเงิน ซ่ึงจะระบุไวใหสอดคลองกับ

ระบบงบประมาณทีใ่ชอยูในขณะน้ัน พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเปนกฎหมาย

ที่เขาใจงายทั้งในเน้ือหาและรูปแบบ และเปนที่รับรูกันโดยทั่วไปของผูที่มีสวนเก่ียวของกับการ

พิจารณารางและการบังคับใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

โครงสรางและองคประกอบของกฎหมายงบประมาณรายจายประจําป จะประกอบดวย

องคประกอบ 8 ประการคือ 

 (1)  ช่ือพระราชบัญญัติ 

 (2)  วันที่ใหพระราชบัญญัติมีผลใชบังคับ 

(3)  วงเงินงบประมาณรายจายประจําป 

(4) รายละเอียดของเงินงบประมาณรายจายประจําป 
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 (5)  รายจายชดใชเงินคงคลัง 

 (6)  อํานาจการสั่งจายเงินแผนดินตามงบประมาณ 

(7)  ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ 

(8)  ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

องคประกอบทั้ง 8 ประการน้ีสามารถสรุปเปนหลักที่สําคัญของพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปได 3 ประการคือ   

(1)  วงเงินงบประมาณรายจายประจําป 

(2) งบประมาณรายจายงบกลาง และงบประมาณรายจายของสวนราชการรัฐวิสาหกิจ 

และหนวยงานของรัฐ พรอมแผนและเปาหมายการใหบริการและการใชจายเงินงบประมาณ 

รวมทั้งงบประมาณรายจายเพ่ือเปนกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน  

(3)  จํานวนเงินรายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลัง 

 

“งบประมาณรายจายประจําป” สามารถพิจารณาเปน  2 แนวทาง ดังน้ี 

 แนวทางที ่ 1 วงเงินงบประมาณรายจายที่เสนอขออนุญาตตอรัฐสภาเพ่ือนําไปใชจาย

ในปงบประมาณโดยจําแนกงบประมาณรายจายประจําปไวเปนหมวดหมูตามลักษณะหรือ

ประเภทของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ออกเปน 5 ประเภท ถือเปน “งบประมาณรายจายประจําปโดยแท” ประกอบดวย 

(1) งบประมาณรายจายงบกลาง (มาตรา  4) 

(2)  งบประมาณรายจายของสวนราชการและหนวยงานในกํากับ  (มาตรา 5 - 25) 

(3) งบประมาณรายจายของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 26) 

(4)  งบประมาณรายจายของรัฐวิสาหกิจ (มาตรา  27) 

(5) งบประมาณรายจายเพ่ือเปนกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน (มาตรา  28) 

 

การพิจารณาดานการคลังและการงบประมาณแนวน้ีมุงเนนถึงจํานวนเงินที่รัฐบาล

ไดรับอนุญาตใหใชจายจากเงินแผนดินเพ่ือกอใหเกิดผลผลิตและผลลัพธตามนโยบายของ

รัฐบาลและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ อันจะทําใหเกิดประโยชนแกประชาชนโดย
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สวนรวมเปนเปาหมายหลัก ดังน้ัน “งบประมาณรายจายประจําป” จึงหมายถึงวงเงิน

งบประมาณรายจาย (มาตรา 3) ไดแก วงเงินงบประมาณรายจายประจําปและรายละเอียดเงิน

งบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงอาจเรียกงบประมาณรายจายประจําป ตามแนวทางน้ีวา 

“งบประมาณรายจายประจําปโดยแท” เน่ืองจากเปนวงเงินงบประมาณที่รัฐสภาอนุญาตให

รัฐบาลสามารถใชจายจากเงินแผนดินไดจริงในปงบประมาณน้ันๆ และรัฐบาลตองมีความ

ผูกพันรับผิดชอบตอรัฐสภาและประชาชน1

2กับการใชจายเงินในสวนน้ีดวย 

 

 แนวทางที่ 2 แนวทางของนักกฎหมายจะมุงพิจารณาถึงตัวพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปที่ฝายบริหารเสนอตอรัฐสภาเพ่ือตราเปนกฎหมายใชบังคับเปน

หลัก ดังน้ัน งบประมาณรายจายประจําปในแนวทางน้ีจึงหมายรวมถึง 

- วงเงินงบประมาณรายจายประจําป 

- รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปอันไดแก จําแนกเปนงบกลางงบประมาณ

รายจายของสวนราชการรัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ งบประมาณรายจายของหนวยงาน

อิสระตามรัฐธรรมนูญ และงบประมาณรายจายเพ่ือเปนกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน 

- รายจายชดใชเงินคงคลัง ซ่ึงไมถือเปน “งบประมาณรายจายประจําปโดยแท” ของ

ปงบประมาณน้ันๆ เพราะวาเปนรายจายที่รัฐบาลใชจายไปในปงบประมาณกอน ตามความ

จําเปนรีบดวนซ่ึงบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 

 

รายจายในสวนขางตนจะตองนําเสนอใหรัฐสภาอนุมัติพรอมกับ “งบประมาณรายจาย

ประจําปโดยแท” ดวย  โดยจะตองบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันและใหมีผลใช

บังคับพรอมกันทั้งน้ี บทบังคับจะแตกตางกันกลาวคือ  รายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลังไมใชเงินที่

รัฐสภาอนุญาตใหรัฐบาลมีอํานาจใชจายจากเงินแผนดินในปงบประมาณน้ันแตเปนเงินที่

รัฐสภาอนุมัติเปนการยอนหลังภายหลังจากที่รัฐบาลไดใชจายไปในปงบประมาณกอนหนาน้ัน

                                                   
2รูปแบบของความผูกพันรับผิดชอบของรัฐบาลตอรัฐสภาในเรื่องของการใชจายงบประมาณแผนดิน

น้ันแสดงออกภายใตระบบงบประมาณที่รัฐบาลเลือกใช และปจจุบันรัฐบาลเลือกใชระบบงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 279 
 

แลวและใหถือวาเงินแผนดินที่รัฐบาลไดใชจายดังกลาวเปนเงินงบประมาณในระบบงบประมาณ

แผนดินดวย เพียงแตใหถือเปนงบประมาณของปที่ไดจายเงินออกไปไมใชงบประมาณของ

ปงบประมาณท่ีจะมาถึง  ดังน้ัน  จึงแยกรายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลังออกจากวงเงิน

งบประมาณทั้งสิ้นของปงบประมาณที่เสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 

2.1.2  เงื่อนไขภายนอกของการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป 

เน่ืองจากกฎหมายฉบับน้ีอยูภายใตขอบเขตหรือขอจํากัดตามกฎหมายฉบับอื่น และ

อยูภายใตเง่ือนไขของกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์ที่สูงกวา รวมถึงอิทธิพลที่มีผลกระทบตอเน้ือหา

สาระของกฎหมาย เชน ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และขอผูกพันตามกฎหมายที่มีผลทํา

ใหรัฐบาลตองใชจายงบประมาณเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายหรือขอตกลงน้ันๆ   

 

2.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิธีการงบประมาณ 

2.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีผลตอการจัดทําร าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปโดยตรง ไดแก การกําหนดหลักการในการจัดทํา

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ดังน้ี 

1.  ใหจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 

2.  ช่ือและเน้ือหาของพระราชบัญญัติตองระบุเฉพาะวาเปน“งบประมาณรายจาย” ซ่ึง

เปนจํานวนเงินอยางสูงที่รัฐสภาอนุญาตใหรัฐบาลใชจายเงินแผนดินในแตละปงบประมาณ 

3.  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตองใหมีผลใชบังคับไดทันหรือไมชา

กวาปงบประมาณ 

เง่ือนไขในการจัดทําพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ ดังน้ี 

1. การจายเงินแผนดินจะกระทําไดเฉพาะที่ไดรับอนุญาตไวในกฎหมาย 4 ฉบับ คือ 

(1) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรอืพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  



280/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

(2) พระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจายประจําป  

(3) กฎหมายวาดวยวธิีการงบประมาณ และ 

(4) กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 

2. การจายเงินแผนดินในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน จะจายไปกอนก็ได ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และจะตองมีการตั้ง

งบประมาณรายจายชดใชในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

ถัดไปแลวแตกรณี 

3. งบประมาณรายจายที่ตั้งเพ่ือชดใชการจายเงินแผนดิน (เงินคงคลัง) ในกรณีที่มี

ความจําเปนรีบดวน เปนกรณีที่รัฐบาลไดใชจายเงินไปในปงบประมาณกอนแลว ซ่ึงกฎหมาย

บัญญัติใหเสนอขออนุมัติยอนหลังตอรัฐสภาไมใชเงินที่รัฐบาลขออนุญาตตอรัฐสภาเพ่ือ

นําไปใชจายหรือกอหน้ีผูกพันในปงบประมาณที่เสนอรางพระราชบัญญัติดังน้ัน จึงไมนํา

ยอดเงินในสวนน้ีไปรวมอยูในวงเงินงบประมาณรายจายทั้งสิ้นของรางพระราชบัญญัติโอน

งบประมาณรายจาย รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือรางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไปแลวแตกรณี 

 

2.2.2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502  และที่แกไขเพิ่มเติม 

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 จะมีผลกระทบโดยตรง

ตอการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เน่ืองจากเปนกฎหมายหลักที่

กําหนดกฎเกณฑ วิธีการเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเสนอตอรัฐสภา โดย

คําจํากัดความที่สําคัญ ไดแก  

งบประมาณรายจายหมายถึง จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจาย หรือใหกอหน้ี

ผูกพันไดตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจาย (มาตรา 4) 

 ปงบประมาณนับจากระยะเวลาตัง้แตวันที่ 1 ตุลาคมของปหน่ึง ถึง วันที่ 30 กันยายน

ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปน้ันเปนช่ือสําหรับปงบประมาณน้ัน 
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ตามหลักการของงบประมาณแผนดินและการจัดทํางบประมาณแผนดินตามมาตรา 4 

แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ มีดังน้ี 

1. งบประมาณรายจายเปนอํานาจการใชจายเงินแผนดินของรัฐบาลที่รัฐสภาได

อนุญาตใหไวในรูปของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ซ่ึงใหรัฐบาลกระทําได

ภายใตกรอบวัตถุประสงคในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรืออนุญาตไวเทาน้ัน 

2. การใชจายเงินแผนดนิตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปจะกระทําได

เฉพาะภายในปงบประมาณน้ันๆ เม่ือลวงพนปงบประมาณไปแลว จะไมถือเปนการจายเงินใน

ระบบงบประมาณแผนดินกลาวคือตองนําสงคืนคลัง เวนแตจะไดดําเนินการโดยวิธีการกันเงิน

ไวเบิกเหล่ือมปตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว 2

3 

 

การขอต้ังงบประมาณและรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง 

งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติมที่ขอตั้ง จะมีงบกลาง

แยกตางหากจากงบประมาณรายจายของสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจก็ได และจะกําหนดใหมี

รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนในงบกลางน้ันดวยก็ได (มาตรา 10) จาก

บทบัญญัติน้ี ไดกําหนดประเภทของงบประมาณรายจายประจําปไว ดังน้ี 

1. งบประมาณรายจายของสวนราชการ และหนวยงานของรัฐ (ปจจุบันประกอบดวย

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ และหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ) 

2. งบประมาณรายจายงบกลางโดยตั้งแยกไวตางหากจากงบประมาณรายจายของ

สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

3. งบประมาณรายจายงบกลางจะกําหนดใหมีรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจําเปนก็ได 

4. งบประมาณรายจายงบกลางใหรวมเปนสวนหน่ึงในวงเงินงบประมาณรายจาย

ทั้งสิ้นประจําปน้ันๆ  ดวย 

                                                   
3วิธีการที่กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณเม่ือลวงพนปงบประมาณแลวคือการกันเงิน

ไวเบิกเหลื่อมปตามนัยมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502  และที่แกไข

เพิ่มเติม 
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 บทบัญญัตแิหงพระราชบัญญัติวธิีการงบประมาณฯ มาตรา 14 ที่บัญญัติวา “รายจาย

เพ่ือชดใชเงินคงคลัง...ใหแยกตั้งไวเปนสวนหน่ึงตางหากในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย  

และใหถอืวาเปนรายจายของปงบประมาณที่ไดจายเงินคงคลัง...” (มาตรา 14) กลาวคือไดมีการ

กําหนดเง่ือนไขในการจัดทาํพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ดังน้ี  

1. รายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลัง ตองแยกตั้งไวเปนรายการเฉพาะตางหาก 

 2. รายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลังที่ตัง้ไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

ไมถือเปนสวนหน่ึงของวงเงินงบประมาณรายจายของปงบประมาณน้ันแตใหถือเปนรายจาย

ของปงบประมาณที่ไดจายเงินไปจริง ดังน้ันจึงไมรวมอยูในวงเงินรวมของงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณน้ันๆ  

 

2.2.3 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แกไขเพิ่มเติม 

1) นิยามศัพท 

“บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1” และ “บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2” คือ บัญชีเงินฝากกระแส

รายวันที่ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงกระทรวงการคลังมีไว เพ่ือประโยชนแหงมาตรา 4 3

4
 และ

มาตรา 54

5
 ตามลําดับ 

                                                   
4มาตรา 4 ภายใตบังคับแหงมาตรา 13 บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงชําระใหแกรัฐบาลไมวาเปนภาษีอากร 

คาธรรมเนียม คาปรับ เงินกูหรือเงินอ่ืนใด หัวหนาสวนราชการที่ไดเก็บหรือรับเงินน้ันมีหนาที่ควบคุมให

สงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 หรือสงคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอตามกําหนดเวลาและขอบังคับที่

รัฐมนตรีกําหนด โดยไมหักเงินไวเพื่อการใดๆ เลย 

รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการใดๆ หักรายจายจากเงินที่จะตองสง

เขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 หรือสงคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอได ในกรณีดังน้ี 

(1) รายจายที่หักน้ันเปนรายจายที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายได 

(2) รายจายที่จําเปนตองจายตามระเบียบที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง เพื่อเปนคาสินบน

รางวัล หรือคาใชจายในการจัดใหไดมาซ่ึงเงินอันพึงตองชําระใหแกรัฐบาล 

(3) รายจายที่ตองจายคืนใหแกบุคคลใด ๆ เพราะเปนเงินอันไมพึงตองชําระใหแกรัฐบาล 
5มาตรา 5 การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ใหกระทําไดแตเพื่อโอนเงินไปเขาบัญชีเงินคงคลัง

บัญชีที่ 2 เทาน้ัน 
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“มติใหจายเงินไปกอน” คือ มติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงไดตราขึ้นไวเปน 

พ.ร.บ.อนุญาตใหรัฐบาลจายเงินไปพลางกอน จนกวาจะไดประกาศใช พ.ร.บ.งบประมาณ หรือ 

พ.ร.บ.งบประมาณเพ่ิมเติม 

รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับ และอนุญาตใหหักรายจายจากเงินที่จะตองสงเขา

บัญชีฯ ที่ 1 หรือสงคลังจังหวัด หรือคลังอําเภอได ดังน้ี 

  1) รายจายที่หักน้ันเปนรายจายที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายได 

  2) รายจายที่จําเปนตองจาย เพ่ือเปนคาสินบนรางวัล หรือคาใชจายในการจัดให

ไดมาซ่ึงเงินอันพึงตองชําระใหแกรัฐบาล 

  3) รายจายที่ตองจายคืนใหแกบุคคลใดๆ เพราะเปนเงินอันไมพึงตองชําระใหแก

รัฐบาล (มาตรา 5) การสั่งจายเงินจากบัญชีฯ ที่ 1 ใหกระทําไดเฉพาะโอนเงินไปเขาบัญชีฯ ที่ 2 

เทาน้ัน 

การสั่งจายเงินจากบัญชีฯ ที่ 2 หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ ใหกระทําไดตามที่

บัญญัติไวใน 

   1) พ.ร.บ.งบประมาณประจําป 

   2) พ.ร.บ.งบประมาณเพ่ิมเติม 

   3) พ.ร.บ.โอนเงินในงบประมาณ 

   4) มติใหจายเงินไปกอน 

5) พระราชกําหนดที่ออกตามรัฐธรรมนูญ 

 ในกรณีที่จายเงินตามมติใหจายเงินไปกอนหรือตามพระราชกําหนด ตองตั้งเงิน

รายจายเพ่ือชดใชในพ.ร.บ.งบประมาณประจําป หรือพ.ร.บ.งบประมาณเพ่ิมเติม 

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 มาตรา 12 เปนบทบัญญัติที่ให

อํานาจรัฐบาลในการใชจายเงินแผนดินเพ่ือจัดสรรใหแกกองทุนหรือใหเปนทุนหมุนเวียนใดๆ 

ได แตทั้งน้ี จะตองตราเปนกฎหมายรองรับการจัดตั้งกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน ในทาง

ปฏิบัติของการจายเงินแผนดินเพ่ือเปนกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนอาจดําเนินการเสนอเปน

พระราชบัญญัติได 2 ลักษณะ คือ 

1. เสนอเปนรางพระราชบัญญัติกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนเฉพาะเรื่อง 



284/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

2. เสนอตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือเปนกองทุนหรอืเงินทุนหมุนเวียนในคราวเสนอราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

หรือรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายแลวแตกรณีแมไมมีกฎหมายกองทุนหรือ

เงินทุนหมุนเวียนเฉพาะเรื่องและกําหนดระเบียบเพ่ือเบิกจายเงินกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน

น้ันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 

2) เงินคงคลังบัญชีที่ 1 

หลักกฎหมายที่เก่ียวของคือพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ซ่ึงใหอํานาจแก

รัฐมนตรีในการกําหนดขอบังคับวาดวยการจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําทุนหรือผล

กําไรเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 (มาตรา 13) สําหรับองคการที่ใชทุนหรือทุนหมุนเวียน 

รัฐมนตรีหรือผูซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายเปนผูสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 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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นอกจากน้ียังมีเง่ือนไขหรือสภาพแวดลอมตามกฎหมายเฉพาะเรื่องอื่นๆ เชน 

บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฯ ไดแก หมวดสิทธิและเสรภีาพของชนชาวไทย หมวดแนวนโยบาย

พ้ืนฐานแหงรัฐและหมวดการปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายจัดตั้งหนวยงานอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กฎหมายองคการมหาชน และกฎหมายจัดตั้งหนวยงานตางๆ เปนตน 

3) เงินคงคลังบัญชีที่ 2 

การสั่งจายเงินคงคลังจากบัญชีที่ 2 หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอไดน้ัน“มีกฎหมาย

อนุญาตใหจาย”   ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบคณะรัฐมนตร ีมีอํานาจกําหนดขอบังคับรวมทัง้

วิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ 

การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ ให

กระทําไดแตเฉพาะตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป พระราชบัญญัติ

งบประมาณเพ่ิมเตมิ พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ มติใหจายเงินไปกอน หรือพระราช

กําหนดที่ออกตามความในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและในกรณีที่จายเงินตามมติใหจายเงิน

ไปกอนหรือตามพระราชกําหนดใหตั้งเงินรายจายเพ่ือชดใชในพระราชบัญญัติงบประมาณ

ประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม” (มาตรา 6 ) 

การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 หรือคลังจังหวัด หรือคลังอําเภอได 

ตอเม่ือมีกฎหมายอนุญาตใหจาย (มาตรา 7) เม่ือไดจายแลวใหตั้งเงินรายจายเพ่ือชดใชใน

กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําป งบประมาณหรือในกฎหมายวาดวยโอน

งบประมาณรายจาย หรือ  กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณปตอไปการ

สั่งจายเงิน ซ่ึงไดแก 5 กรณีตอไปน้ี 

 (1) รายการจายที่มีการอนุญาตใหจายเงินไดแลวตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ แตเงินที่ตั้งไวมีจํานวนไมพอจายและพฤติการณเกิดขึน้ใหมีความ

จําเปนตองจายโดยเร็ว 

(2) มีกฎหมายใดๆ ที่กระทําใหตองจายเงินเพ่ือปฏิบัตติามกฎหมายน้ันๆ  และมีความ

จําเปนตองจายโดยเร็ว 
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(3) มีขอผูกพันกับรัฐบาลตางประเทศหรือสถาบันการเงินระหวางประเทศที่กระทําให

ตองจายเงิน และมีความจําเปนตองจายโดยเร็ว 

(4) เพ่ือซ้ือคืนหรือไถถอนพันธบัตรของรัฐบาลหรือตราสารเงินกูของกระทรวงการคลัง 

หรือชําระหน้ีตามสัญญากู 

(5) เพ่ือซ้ือเงินตราตางประเทศ พันธบัตรของรัฐบาลตางประเทศ 

ในกรณีที่มีการจายเงินแผนดินไปกอนที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายตามที่ระบุไวใน 5 กรณี

ขางตนน้ันจะตองตั้งเงินรายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลังไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ในโอกาสแรกที่เสนองบประมาณตอรัฐสภา เชน หากในปงบประมาณน้ันรัฐบาลไดจัดทํา

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ก็จะตองนําจํานวนเงินรายจายชดใชเงินคงคลังที่

ไดจายไปแลวเสนอขออนุมัตติอรัฐสภาไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  หรือ

หากมีการโอนงบประมาณขามสวนราชการที่จะตองทําเปนพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ

รายจาย ก็จะตองเสนอจํานวนเงินรายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลังไวในพระราชบัญญัติโอน

งบประมาณรายจาย 

แผนภาพ 10.2 เงินคงคลังบัญชีที่ 2 

ที่มา พระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ. 2491 
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หากไมมีการจัดทํางบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปหรือไมมีพระราชบัญญัติโอน

งบประมาณรายจาย ก็ให เสนอไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน

ปงบประมาณถัดไป 

เงินที่ใหสั่งจายจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2  หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอได 

(มาตรา 8) คือ 

          (1) เงินยืมทดรองราชการ 

          (2) เงินฝาก 

          (3) เงินขายบิล 

           (4) เงินที่จําเปนตองจายคืนภายในปงบประมาณที่นําสงแลว เพราะเปนเงิน

อันไมพึงตองชําระใหแกรัฐบาล” 

อธิบดเีปนผูสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 (มาตรา 10)  

กรมธนารักษ หรือผูที่อธิบดีกรมธนารักษมอบหมายและเจาพนักงานซ่ึงรัฐมนตรี

แตงตั้งโดยเฉพาะเพ่ือการน้ี เปนผูลงลายมือช่ือรวมกันสั่งจาย 

เงินที่ใหสั่งจายจากบัญชีฯ ที่ 2 หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอได ไดแก  เงินยืมทด

รองราชการ เงินฝาก เงินขายบิลและเงินที่จําเปนตองจายคืนภายในปงบประมาณที่นําสงแลว 

เพราะเปนเงินอันไมพึงตองชําระใหแกรัฐบาล 

 

2.3 วิธีการงบประมาณของราชการสวนทองถ่ิน 

ราชการสวนทองถิ่นในประเทศไทย มี 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ การปกครองสวนทองถิ่น

รูปแบบทั่วไป เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นที่มีอยูทั่วประเทศ ทุกจังหวัด มี 3 ประเภท

ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) สวน

การปกครองสวนทองถิ่นรปูแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไมเหมือนกับรูปแบบทั่วไป จะมีขึ้น

เปนกรณีๆ ไป สวนใหญจะเปนเขตเมืองใหญ เชน เมืองหลวงหรือเมืองทองเที่ยว ซ่ึงไม

เหมาะสมที่จะใชรูปแบบทั่วไปมาใชในการปกครอง ปจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

ที่เปนประเภทน้ี (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

ปฏิบัติที่เก่ียวของกับวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ เชน 

1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 

3) พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจายเงินบางประเภทตาม

งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2518 

4) พระราชบัญญัติจัดสรรรายไดประเภทภาษมูีลคาเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะแกราชการ

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2534 

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

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

เก่ียวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 

9) ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การ

นําสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 
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10) ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการยืมเงินสะสม พ.ศ. 2533 

 

รายละเอียดของวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะถูกกําหนด/

เขียนใหเปนลักษณะเชนเดียวกับวิธีการของรัฐบาลไทย ซ่ึงประกอบไปดวย 

1) คําแถลงประกอบงบประมาณ แสดงฐานะนโยบายการคลังและการเงิน 

สาระสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณ

รายจายที่ขอตั้ง 

2) รายรับรายจาย เปรียบเทียบระหวางปที่ลวงมาแลว ปปจจุบัน และปที่ขอตั้ง

งบประมาณรายจาย 

3) คําอธิบายเก่ียวกับประมาณการรายรับ 

4) คําช้ีแจงเก่ียวกับงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง 

5) รายการเก่ียวกับการเงินของกิจการพาณิชยที่เปนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เชน เทศวิสาหกิจ ฯ 

6) คําอธิบายเก่ียวกับหน้ีของรัฐบาล/องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งที่มีในปจจุบัน 

และที่เสนอขอกูเพ่ิมเติม 

7) รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพ่ือชวยราชการ 

8) รางพระราชบัญญัติ/ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ขอบังคับ งบประมาณรายจาย

ประจําป 

9) วิธีการงบประมาณ 

10) อื่นๆ ที่เก่ียวของ 

 

3. กระบวนการบริหารงบประมาณรายจายประจําป  

กระบวนการบริหารงบประมาณรายจายประจําป (ตามระเบียบวาดวยการบริหาร

งบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555) สรุปไดดังน้ี 
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3.1  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณมี

หลักเกณฑและวิธีการ ดังน้ี 

1) สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหาร

งบประมาณตามระเบียบน้ีหรือนอกเหนือจากระเบียบน้ีไดตามความเหมาะสมและจําเปน  

รวมทั้งการกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ ใหสอดคลองกับ

การบริหารราชการแบบบูรณาการของคณะผูแทนไทยในตางประเทศ กําหนดหลักเกณฑหรือ

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานจังหวัดแบบ

บูรณาการเพ่ือการพัฒนา กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณที่

จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐลักษณะพิเศษเพ่ือประโยชนใน

การเรงรัดการใชจายงบประมาณ  สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหสวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจไมตองยื่นคําขอรับการจัดสรรงบประมาณ   

2) หัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบตอการใชจายงบประมาณที่

ไดรับมอบอํานาจโดยเครงครัด 

3) การใชจายงบประมาณของสวนราชการและรฐัวิสาหกิจจะตองใชจายตามรายการใน

เอกสารประกอบพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม  หรือที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณรายจายงบกลาง รวมถึงที่ระบุในแผนการ

ใชจายงบประมาณเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่กําหนด

ในแผนงบประมาณ เพ่ือให เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่ กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ  และหากมีความจําเปนตองโอนหรอืเปล่ียนแปลงรายการ ใหพิจารณาดําเนินการ

โดยคํานึงถึงประโยชนตอประชาชน  ความคุมคา  ความโปรงใส  ตรวจสอบได  และสอดคลอง

กับเปาหมายการใหบริการของกระทรวงและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติดวย 

4) รายจายตามงบประมาณรายการใดจะกําหนดใหเบิกจายในประเภทงบรายจายใด 

ใหเปนไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนดและ
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การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ  รวมทั้งการรายงานผลและการ

จัดสรรงบประมาณใหทําตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณกําหนด 

5) การใหความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต หรือรายงานแลวแตกรณี ในการจัดทํา

แผนปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณรายจาย การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจาย 

การโอนงบประมาณรายจาย การใชรายจายงบกลาง การรายงานผลหรือกิจการอื่นใดที่

เก่ียวของกับการจัดการงบประมาณใหจัดทําและรับสงขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

6) การขอรับการจัดสรรงบประมาณ  ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  จัดสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสภาครัฐอยางถูกตอง 

ครบถวน ใหสํานักงบประมาณในการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการที่

สํานักงบประมาณกําหนด 

 

3.2 การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามระเบียบวาดวยการ

บริหารงบประมาณมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังน้ี 

1) ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ ในกรณีที่เปนงบประมาณรายจายตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ใหสวน

ราชการและรัฐวสิาหกิจที่รวมอยูในแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการการจัดแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกัน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

รายจายรวมกันใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในแผนดังกลาว 

2) การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  ใหสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจพิจารณาดาํเนินการเพ่ือจัดทําผลผลิตหรือโครงการ  ใหสอดคลองกับเปาหมายการ

ใหบริการของกระทรวงตามวงเงินที่ระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม แลวแตกรณี 

3) สําหรับจังหวัด และกลุมจังหวัดใหจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณตามผลผลิตหรือโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด

หรือแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดและวงเงินงบประมาณรายจายที่ระบุไวใน
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เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติมแลวแตกรณี 

4) การที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบปรับแผนการปฏิบัติราชการประจําปของ

จังหวัด หรือแผนราชการประจําปของกลุมจังหวัด จังหวัด และกลุมจังหวัดจะตองปรับแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนใชจายงบประมาณใหสอดคลองดวย 

5) สวนราชการและรฐัวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐจัดทําระบบขอมูลการดาํเนินงานตาม

ผลผลิต หรือโครงการ พรอมกับกําหนดคาหรือเกณฑการวัดของตัวช้ีวัดผลสําเร็จตามที่

กําหนดไว หรือที่ไดตกลงกับสํานักงบประมาณเพ่ือใชในการรายงานผล  

 

ตาราง 10.1 ตวัอยางขั้นตอนการเสนองบประมาณจําแนกตามเวลาของงบกองทนุหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติสาํหรับปงบประมาณ 2557  

 
วัน-เดือน-ป รายละเอียด 

7-ม.ค.-56 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีมติเห็นชอบขอเสนอ

งบประมาณงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2557 (งบ

กองทุน และงบบริหารจัดการ สปสช.) 

25-ม.ค.-56 สปสช.เสนอหนังสือไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

ขอเสนองบประมาณงานหลักประกันสุขภาพ ปงบประมาณ 2556 (ตาม

มาตรา 39 วรรค 2) 

28-ม.ค.-56 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงขอความคิดเห็นจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

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 

25-มี.ค.-56 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีมติทบทวนขอเสนอ

งบประมาณงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2557 ในสวน

งบกองทุน 
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วัน-เดือน-ป รายละเอียด 

25-มี.ค.-56 สปสช.เสนอหนังสือไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

ขอเสนองบประมาณงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2556 

(หลังมีการทบทวน) (ตามมาตรา 39 วรรค 2) 

25-มี.ค.-56 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงขอความคิดเห็นจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

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 สาํนักงานหลักประกันสขุภาพ 2556 

 

3.3  การจัดสรรงบประมาณรายจาย 

การจัดสรรรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณมีหลักเกณฑและวิธีการ 

ดังน้ี 

1) สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความ

สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามจํานวนวงเงินงบประมาณ

รายจาย และใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณที่

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลวในการใชจาย หรือกอหน้ีผูกพัน และขอเบิกจาย

งบประมาณรายจายแตในกรณีมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงแผนขางตน ใหสวนราชการ

และรัฐวิสาหกิจขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

2) การจัดสรรงบประมาณโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวด  สํานักงบประมาณจะจัดสรร

งบประมาณใหสอดคลองกับแผนการปฏบัิติงานและแผนการใชจายงบประมาณเต็มตามจํานวน
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วงเงินงบประมาณรายจาย การจัดสรรใหตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณที่สํานักงบประมาณใหความเห็นชอบ โดยพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับ

กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ  ตลอดจนใหเปนไปตาม

มาตรฐานของทางราชการ 

3) การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ  การสํารวจ การออกแบบรูป

รายงานกอสรางโดยละเอยีด การกําหนดจํานวนเน้ือที่ของที่ดิน สถานที่ตั้ง และราคา ตลอดจน

การดําเนินการจัดหา ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนารัฐวิสาหกิจ รับผิดชอบควบคุม ดูแล 

ใหการจัดหาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสรางเปนไปตามความจําเปน เหมาะสม อยางโปรงใส 

คุมคา ประหยัด รวมทั้งเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ และ

มาตรฐานทางราชการอยางเครงครัด  

4) หากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงรายละเอียด

รายการการจัดสรรงบประมาณ  ที่สํานักงบประมาณอนุมัติใหแลวโดยไมเพ่ิมวงเงิน  ใหกระทํา

ไดโดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

5) การขอจัดสรรงบประมาณและการใชรายจายสําหรับรายการกอหน้ีผูกพันขาม

ปงบประมาณ  ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ 

6) การขอจัดสรรงบประมาณของแผนงาน  ที่มีโครงการเงินกูจากตางประเทศรวมอยู

ดวย  และมีกรณีตองใชเงินกูจากตางประเทศสมทบกับเงินบาท  ใหขอใชเงินทดรองราชการ

พรอมกับการขอจัดสรรงบประมาณของแผนงานน้ันดวย  โดยใหระบุจํานวนเงินของแตละงบ

รายจายที่ขอใชจากเงินทดรองราชการ  และระบุสํานักเบิกไวที่สํานักเบิกสวนกลาง 

7) เม่ือสวนราชการและรฐัวิสาหกิจไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ

แลว  ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเรงดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณของแผนงาน  งาน

หรือโครงการ  และงบรายจายใดๆ  ยกเวนงบบุคลากรประเภทเงินเดือน และคาจางประจํา  ไป

ยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคน้ันๆ  ตามแผนที่กําหนดไวโดยเร็ว   

8) การโอนจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักเบิกสวนภูมิภาคใดจะตองพิจารณาโอน

จัดสรรงบประมาณ  เพ่ือใหสามารถดาํเนินงานไดสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ

ใชจายงบประมาณ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ  และเม่ือไดดําเนินการโอน



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 295 
 

จัดสรรงบประมาณแลว ขอใหรายงานสํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว  แตอยางชาตองไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่ไดโอนจัดสรร

งบประมาณ 

 

3.4 การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย 

การใชรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในแตละงบรายจายของแตละงานหรือ

โครงการภายใตแผนงานเดียวกันใหเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี 

1)  งบบุคลากร  ใหใชจายเปนรายจายใดๆ ที่สํานักงบประมาณกําหนดวาเปนรายจาย

งบรายจายน้ี  และใหถัวจายกันได  ยกเวนรายจายประเภทเงินเดือนอัตราตั้งใหม  และคาจาง

ประจําอัตราตัง้ใหม ใหใชจายไดตามที่สํานักงบประมาณกําหนดในใบยืนยันยอดเงินเดือนหรือ

คาจางประจําอัตราตั้งใหมประจําปงบประมาณที่สงใหกรมบัญชีกลาง หรือตามที่จะไดรับความ

ตกลงจากสํานักงบประมาณ แลวแตกรณี 

2)  งบดําเนินงาน  ใหใชจายเปนรายจายใดๆ  ซ่ึงสํานักงบประมาณกําหนดวาเปน

รายจายในประเภทงบรายจายน้ี และใหถัวจายกันไดภายในงบรายจายน้ี เวนแตรายจาย

ประเภทคาสาธารณูปโภค  ใหนําไปใชจายในประเภทอืน่ภายในงบรายจายน้ีได หากไมมีหน้ีคา

สาธารณูปโภคคางชําระ 

3)  งบลงทุน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ  ซ่ึงสํานักงบประมาณกําหนดวาเปนรายจาย

ในงบรายจายน้ี ตามรายการและวงเงินที่ไดรับการจัดสรร ทั้งน้ี ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณดวย  

 4)  งบเงินอุดหนุน ใหใชจายเปนรายจายใดๆ  ซ่ึงสํานักงบประมาณกําหนดวาเปน

รายจายในงบรายจายน้ี ดังน้ี 

ก.  ประเภทเงินอดุหนุนทั่วไป  ใหใชจายตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดใน

เอกสารประกอบการจัดสรรงบประมาณ 

ข.  ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใหใชจายตามรายการ จํานวนเงินและ

รายละเอียดอื่นใดที่กําหนดในเอกสารประกอบการจัดสรรงบประมาณ  
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5)  งบรายจายอื่น ใหใชจายเปนรายจายใดๆ  ซ่ึงสํานักงบประมาณกําหนดวาเปน

รายจายในงบรายจายน้ี  และใหเบิกจายตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในเอกสาร

ประกอบการจัดสรรงบประมาณ  

 

3.5 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 

การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณมี

หลักเกณฑและวิธีการ ดังน้ี 

1) ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตองโอนหรือเปล่ียนแปลง

รายการงบประมาณรายจาย ใหดําเนินการเพ่ือแกไขดําเนินการ เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการ เพ่ิมคุณภาพการใหบริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนการ

บริหารงานตามแผนยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งจะตองแสดงเหตุผลความจําเปนหรือ

ความเหมาะสมใหคํานึงถึงประโยชนตอประชาชน ความประหยัด ความคุมคา ความโปรงใส 

รวมทั้งตองสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการระดับกระทรวงและเปาหมายยุทธศาสตร

ระดับชาติดวย 

2) การโอนหรือการเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายขางตนน้ัน ตองไมทําให

เปาหมายผลผลิตหรอืโครงการตามแผนปฏิบัตงิานหรอืแผนการใชจายงบประมาณในเชิงบูรณา

การเปล่ียนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสําคัญ และตองไมทําใหคาสาธารณูปโภคคางชําระ

เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

3) หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงเงิน

เหลือจายจากการดําเนินงาน   หรือจากการจัดซ้ือจัดจางแลวไปกําหนดเปนรายการใดๆ  ใน

แผนงานเดียวกันหรือตางแผนงานได  แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ  

และกรณีมีหน้ีคาสาธารณูปโภคคางชําระ  ใหโอนไปชําระหน้ีคาสาธารณูปโภคเปนลําดับแรก 

 ในกรณีที่กําหนดเปนรายการครุภัณฑ  หรือสิ่งกอสรางเพ่ิมเติมจะตองมีวงเงินตอ

หนวยต่ํากวา 1 ลานบาท  และต่ํากวา 10 ลานบาทตามลําดับ 

ในกรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับรายการ

ครุภัณฑ  หรือสิ่งกอสราง  ที่มิใชรายการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของงาน
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หรือโครงการใด  แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใดๆ  ก็ตาม  หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา

รัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณในงบรายจายตางๆ  ภายใต

แผนงานเดียวกัน  ไปเพ่ิมวงเงินรายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางไดไมเกินรอยละ 10 ของ

วงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

หากมีการโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ตองทํา

ความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

4) หัวหนาสวนราชการจะมอบอํานาจ เก่ียวกับการบริหารงบประมาณรายจายของ

สวนราชการตามระเบียบน้ี  ใหกับผูวาราชการจังหวัดตามที่เห็นสมควรก็ไดแตการมอบอํานาจ

ใหทําเปนหนังสือและใหสงสําเนาหนังสือมอบอํานาจดังกลาวให สํานักงบประมาณ  

กรมบัญชีกลาง  และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่มอบอํานาจ 

เม่ือหัวหนาสวนราชการ  หัวหนารัฐวิสาหกิจ  หรือผูวาราชการจังหวัดไดสั่งโอนและ

หรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามระเบียบน้ีแลว  ใหรายงานสํานัก

งบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว  แตอยางชา

ตองไมเกิน 15 วันนับแตวันที่โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการการรายงาน 

 

3.6 การบริหารงบประมาณรายจาย 

การบริหารงบประมาณรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณมี

หลักเกณฑและวิธีการ ดังน้ี 

1) การบริหารงบประมาณรายจายประจําป เม่ือประกาศเปนกฎหมายใชบังคับแลว 

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ ผูใชงบประมาณ และหนวยงานที่เก่ียวของ

กับการบริหารงบประมาณรายจายจะตองวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต/โครงการ ตามวงเงิน

งบประมาณรายจายที่ระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

2) การบริหารงบประมาณรายจายของจังหวัดและกลุมจังหวัดใหถือปฏิบัติ

เชนเดียวกับสวนราชการตามระเบียบ ยกเวนแตกรณีที่คณะกรรมการนโยบายการบริหาร
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จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) จะไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะของสํานักงบประมาณไวเปนอยางอื่น  

3) สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอืน่ของรฐั ผูใชงบประมาณ และหนวยงานที่

เก่ียวของตามมาตรา 21 บัญญัติวา ใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณเพ่ือ

ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับและใหมีอํานาจหนาที่ดังน้ีคือ การ

กําหนดระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนํา

เงินสงคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  

 

หลักการเบิกจายเงินจากคลังตองปฏิบัตติามหลักเกณฑของการเก็บรักษาเงินและการ

นําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ดังน้ี 

1.  การจายเงินหรอืกอหน้ีผูกพันไดเฉพาะมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ มติ

คณะรัฐมนตรี หรอืไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

 2.  การเบิกเงินเพ่ือการใดจะตองนําไปจายเพ่ือการน้ัน 

 3.  หน้ีตองถึงกําหนดชําระหรอืใกลจะถึงกําหนดชําระ 

 4.  คาใชจายที่เกิดขึ้นในปงบประมาณใดใหเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปน้ัน 

 

โดยปกตคิาใชจายที่เกิดขึน้ในปใดใหเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปน้ันไปจาย

เวนแตกันเงินไวเบิกเหล่ือมป  คาใชจายคางเบิกขามป 5 6 คาใชจายที่ใหถือเปนรายจายเม่ือ

ไดรับแจงใหชําระหน้ี และเงินยืมคาบเก่ียวการกันเงินไวเบิกเหล่ือมปกระทําไดกรณี ดังน้ี 

1) มีหน้ีผูกพันที่เก่ียวของ อาจเกิดจากการกอหน้ีกอนส้ินปงบประมาณการส่ังซ้ือ / 

การจาง /การเชาหน้ีเงิน 50,000 บาท ขึ้นไป คาดวาจะเบิกจายไมทันสิ้นปกรณีการกันเงินแบบ

มีหน้ีผูกพัน ตองมีใบสั่งซ้ือ / ใบสั่งจางที่จัดทําในระบบ GFMIS 

                                                   
6คาใชจายคางเบิกขามปหมายถึง คาใชจายที่ไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณที่เกิดคาใชจาย 

หรือภายในปงบประมาณที่ไดกอหน้ี 
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2) ไมมีหน้ีผูกพัน  แตมีความจําเปนตองใชจายเงินน้ันตอไปสําหรับวิธีปฏิบัติการกัน

เงินไว เบิกเหล่ือมปกรณีการกันเงินแบบไม มีหน้ีผูกพันตองขอทําความตกลงกับ

กระทรวงการคลังกอนสิ้นปงบประมาณ 

 

กระบวนการเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง / สํานักงานคลังจังหวัด 

สวนราชการ หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรจัดตั้งขึ้น

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายแลว มีกระบวนการ

เบิกจายระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

วิธีการเบิกจายเงินจากคลัง 

 1. หนวยงานผูเบิกเปดบัญชีกับธนาคารรัฐวิสาหกิจเงินงบประมาณ 1 บัญชี เงินนอก

งบประมาณ 1 บัญชี 

 2. สรางขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS ซ่ึงประกอบดวยขอมูลของหนวยงานผูเบิก 

/ เจาหน้ี / ผูมีสิทธิรับเงินช่ือ ที่อยู เลขประจําตัวประชาชน และช่ือ และเลขที่บัญชีธนาคาร 

เลขที่สัญญา เง่ือนไขการชําระเงิน 

 3. ตรวจสอบความถูกตองของคําขอเบิกเงิน 

 4. ตรวจสอบการจายเงินของกรมบัญชีกลาง 

 

หนวยงานผูเบิกไดแก สวนราชการ หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน 

รัฐวิสาหกิจ องคกรจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย

และเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง / สํานักงานคลังจังหวัด 

การจายใหสวนราชการมีหลักเกณฑคือ หลักเกณฑกรณีไมมีใบสั่งซ้ือ / จาง หรือ

สัญญา กับกรณีมีใบสั่งซ้ือ / จาง หรือสัญญา แตวงเงินไมถึง 5,000 บาท 

 

จากแผนภาพ 10.3   ไดนําเสนอการขอเบิกเงินเพ่ือจายในระบบ GFMIS มี 2 แนวทาง

คือ 1. การจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหน้ีของสวนราชการโดยตรงและ 2. การจายเขา

บัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ 
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แผนภาพ 10.3 การนําเงินสงคลังระบบ GFMIS 

ที่มา ฉัตรสุมน พฤฒภิิญโญ (2557) การสัมภาษณฝายการเงิน มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

3.7  การติดตามผล  ประเมินผล  และการรายงานผล 

การติดตามประเมินผลงบประมาณ เปนขั้นตอนการควบคุมตดิตามการปฏิบัติงานและ

การใชจายงบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงค  เปาหมายการใหบริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการที่ปรากฏใน

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และเอกสารงบประมาณรายจายประจําปและตาม

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวกับการใชจายเงินแผนดิน รวมทั้งการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา 

ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดใหมีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  และ

การใชจายงบประมาณ  และใหจัดทํารายงาน  ดังน้ี 

(1)  ผลการปฏิบัติงาน  และผลการใชจายงบประมาณ  ตามเกณฑการวัดของตัวช้ีวัด

ผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว  หรือที่ไดตกลงกับสํานักงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและ
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แผนการใชจายงบประมาณ  พรอมทั้งปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข  ตามแบบที่สํานัก

งบประมาณกําหนดสงใหสํานักงบประมาณเม่ือสิ้นระยะเวลาในแตละไตรมาสภายใน 15 วันนับ

แตวันสิ้นไตรมาส 

 (2)  รายงานประจําปที่แสดงถึงความสําเร็จของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่

เช่ือมโยงกับเปาหมายการใหบรกิารระดบักระทรวง  โดยมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจนสงสํานักงบประมาณ

ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ    

นอกเหนือจากการรายงานขางตน ใหหนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน  และ

รัฐวิสาหกิจรายงานทางการเงิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด 

กรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดสงรายงานตามระยะเวลาที่กําหนดโดยไมมี

เหตุอันควรใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจแสดงเหตุผลความจําเปนตอ

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณดวย 

สํานักงบประมาณจะตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  และผลการใชจายงบประมาณ

จากรายงานและหรือดวยวิธีการอื่นใด  เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีและเพ่ือใชประกอบการ

บริหารงบประมาณรายจายประจําปและการจัดทํางบประมาณรายจายในปงบประมาณตอไป 

 

สรุป โดยทั่วไปงบประมาณจะจัดทําขึ้นปละครั้ง จึงเรียกวา งบประมาณประจําป โดย

ปงบประมาณมักจะเปนไปตามรอบบัญชี 

ในภาครัฐจะเริ่มปงบประมาณในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดปงบประมาณในวันที่ 30 

กันยายนของปถัดไป  

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปมีกฎหมายที่เก่ียวของหลายฉบับ มีขั้นตอน

เริ่มตนจากการทําแผนการที่คาดวาจะตองจาย งบประมาณถือเปนเครื่องมือสําคัญในการ

ควบคุมตนทุนโครงการ ตลอดจนแผนงานตั้งแตในระดับโครงการจนถึงการบริหารจัดการ และ

ใชเปนเครื่องมือของฝายบรหิาร ทําใหมีประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงินงบประมาณจึง

เปนเครื่องมือที่ชวยในการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงาน 

นอกจากน้ียังสามารถนํางบประมาณไปใชในการควบคุมแผนงานก็จะชวยใหฝายบริหาร
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สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานไดอยางดี ในแผนภูมิ 10.4 ไดสรุปถึง

กระบวนการบริหารงบประมาณรายจายประจําปที่กลาวมาทั้งหมด ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 10.4 กระบวนการบริหารงบประมาณรายจายประจําป  

ที่มา คูมือการปฏิบัติงาน  “ กระบวนการบริหารงบประมาณ” จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตลุาคม 2553 

 

เริ่ม 

การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณ 

การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณเหลือจาย 

การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ 

ฐานขอมูลระบบ 

GFMIS 

 

2 

 

 

 

 

- ประเภทงบประมาณ,

กรอบวงเงินงบประมาณ 

-กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ 

-รายละเอียดครุภัณฑ 

 

3 

4 

5 

6 

7 

1 
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คําถามเชงิอภิปราย  

 

1. หนวยงาน เชน กระทรวงสาธารณสุขมีหลักการประมาณการรายรับรายจายอยางไร 

เพ่ือจัดทํางบประมาณ 

2.  ที่มาของรายรับของหนวยงานสาธารณสุข เชน สสจ. หรอื สสอ. มาจากที่ใด 

3. จงอธิบายโครงสรางและองคประกอบของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

4. เง่ือนไขภายนอกของการจัดทาํรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปมี

อะไรบาง 

5. การจัดทาํงบประมาณรายจายประจําปอยูภายใตขอบเขตของกฎหมายอะไรบาง  

6. เงินบัญชีคงคลังที่ 1 และเงินบัญชีคงคลังที ่2 ผูใดมีอํานาจหนาที่ในการจายเงินทั้ง 2 

น้ี 

7. การจัดทาํงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข หรอืโรงพยาบาลในกํากับของรัฐบาล 

มีกฎหมายอะไรเขามาเก่ียวของบาง 

8. หนวยงานของรัฐมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

อยางไร 

9. การจัดสรรงบประมาณรายจายในกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีขั้นตอน

ดําเนินการอยางไร 
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บทที่ 11 
 
กฎหมายสําหรับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 

 

 

1. แนวคิดและกฎหมายสําหรับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 

เน่ืองจากการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตองสอดคลองกับทิศทางการบริหาร

ราชการและกระแสของสังคมโลก สํานักงาน ก.พ.ไดวางระบบบริหารงานบุคคลที่เก่ียวของ 

ตั้งแตเรื่องการกําหนดลักษณะงาน ตําแหนง และกรอบอัตรากําลัง การกําหนดคาตอบแทนและ

สิทธิประโยชน การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใตหลักการ

บริหารทรพัยากรบุคคลที่สําคัญ คือ หลักสมรรถนะ (competency) หลักผลงาน (performance) 

และหลักคุณธรรม (merit)ตลอดจนมอบอํานาจใหสวนราชการบริหารจัดการกันเอง เพ่ือให

สอดคลองกับการบริหารภาครัฐแนวใหม 

 

1.1 แนวคิดการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

ภายหลังการปรับเปล่ียนโครงสรางสวนราชการตามการปฏิรูประบบราชการ เม่ือป 

พ.ศ. 2545 ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการตางๆ จึงกําหนดไวอยางกวางๆ เพ่ือใหสวนราชการ

มีความอิสระและยืดหยุนในการดําเนินการ 
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โดยทั่วไป การที่จะใหองคกรบรรลุเปาหมายการดําเนินการใหบุคคลสามารถ

สรางสรรคงานอยางมีประสิทธิภาพน้ันตองอาศัยคุณภาพทางการบริหารทรัพยากรมนุษยใน

องคกร ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษยประกอบดวย 

1) หลักคุณธรรมที่ใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ  ซ่ึงหลัก

คุณธรรมน้ีประกอบดวย 4 หลักใหญ คือ 

(1) หลักความเสมอภาค คือ เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ไมคํานึงถึงเช้ือชาติ 

ภาษา เพศ ฯลฯ 

(2) หลักความสามารถ การบริหารคนจํานวนหมูมากตองมีวิธีวัดความสามารถ 

ซ่ึงปจจุบันเปล่ียนมาเปนหลักผลงาน และหลักสมรรถนะ 

(3) หลักความเปนกลาง หมายถึง การปฏิบัติหนาที่โดยไมคํานึงถึงฝายใด  

ขาราชการเปนกลไกรัฐ  ตองทํางานตามนโยบายของรัฐบาล  แตบางครั้งถูกมองวารับใชหรือ

เขาขางฝายใดฝายหน่ึง ซ่ึงอาจมีผลกระทบกับความม่ันคงในอาชีพราชการ 

(4) หลักความม่ันคง หมายถึง  การรับรองการเปนอาชีพ  มีเสนทาง

ความกาวหนา  มีคาตอบแทน  และสวัสดิการที่เหมาะสมมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

2) หลักสมรรถนะ (competency) หมายถึง การใชคนใหตรงกับความรูความสามารถ 

(put the right man on the right job) โดยการศึกษา  และกําหนดความรูความสามารถที่

ตองการสําหรบัตาํแหนงตางๆ แลวนําไปสรรหาพัฒนาใหไดบุคคลที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนง 

3) หลักผลงาน (performance based) คือ การบริหารโดยยึดผลงานเปนหลัก   

4) หลักการกระจายอํานาจและความรบัผิดชอบ (HR decentralization) คือการรวมกัน

รับผิดชอบ   

5) หลักคุณภาพชีวิตในการทํางาน (quality of work life) คือ วิธีการทํางานที่จะใหชีวติ

การทํางานและชีวิตครอบครัวสมดุลกัน  

เปาหมายของการบรหิารทรพัยากรมนุษยมี 4 ประการคือ 1) สรรหาคนดีคนเกงเขามา

ทํางาน  2) รับเขามาแลวพัฒนาใหเปนคนดี คนเกงยิ่งๆ ขึ้นไปอีก จึงมีความจําเปนตองสราง

ระบบพัฒนาสรางคนอยางทั่วถึงทั้งองคกร  พัฒนาอยางตอเน่ือง3) การรักษาไวใหอยูกับ
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องคกรเปนเรื่องการจัดการความกาวหนาทางอาชีพ  4) การใชประโยชน ใหทํางานไดอยางเต็ม

ศักยภาพการมีคาตอบแทนที่เหมาะสม ใหความเปนอิสระและการมีสวนรวม 

การพัฒนาบุคคลดานคุณธรรม จริยธรรม เปนกลไกที่นานาประเทศ พบวา มี

ความสําคัญที่สุดในการปองกันการทุจริต เปนกลไกการบริหารเชิงบวกที่ไดผลมากกวาการ

ลงโทษและยังเปนการตอกย้ําใหบุคคลตระหนักในความสําคัญของการรักษาสัญญาที่ใหไวกับ

ประชาชนวา ภาครัฐจะประกอบภารกิจดวยความถูกตองเปนธรรม ซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบ 

เพ่ือปกปองผลประโยชนสาธารณะ 

ทั้งน้ี  ภาครัฐเปนผูจางงานรายใหญของประเทศ กําลังคนภาครัฐ (รวมทุกประเภท) มี

จํานวน 2.72 ลานคน คิดเปนรอยละ 7.89 ของกําลังแรงงาน หรือมีบุคลากรภาครัฐ 1 คน ตอ

ประชากร 25 คน (สํานักงาน กพ. 2555) 

ตามที่หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังตามภารกิจ โดยที่

ภารกิจหลัก หมายถึง งานตามกฎหมาย หรืองานกําหนดนโยบาย หรืองานที่ทําเพ่ือความคงอยู

ขององคกรตามบทบาทภารกิจของหนวยงาน ผูปฏิบัติเปนขาราชการประมาณไมนอยกวารอย

ละ 80 ที่เหลือเปนพนักงานราชการหรือจางเหมาสวนภารกิจรอง หมายถึง งานที่ทําเพ่ือ

สนับสนุนภารกิจหลัก หรือการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูปฏิบัติเปนขาราชการประมาณไมนอย

กวารอยละ 50 ที่เหลือเปนพนักงานราชการหรือจางเหมาและภารกิจสนับสนุน หมายถึง งาน

ดานธุรการและบริการผูปฏิบัติเปนขาราชการประมาณไมนอยกวารอยละ 25 ที่เหลือเปน

พนักงานราชการหรือจางเหมา (สํานักงาน กพ. 2555) 

เน่ืองจากสวนงานราชการประกอบดวยกลุมคนทํางานหลายประเภท การกระจายของ

กําลังคนในภาครัฐ  ประกอบดวยกําลังคนประเภทตาง ๆ ไดแก  

ขาราชการพลเรือน บุคคลซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนฯ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน ลักษณะงานที่ทํา 

มีทั้งภารกิจหลักภารกิจรองภารกิจสนับสนุนทั้งทางเทคนิคและงานชวยอํานวยการมีการใช

อํานาจตามกฎหมายกําหนด 

พนักงานราชการ บุคคลซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจาก

งบประมาณของสวนราชการปฏิบัติงานที่ มีลักษณะประจําลักษณะงานที่ทํามีลักษณะ
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เชนเดียวกับขาราชการ งานที่ใชทักษะและไมใชทักษะซ่ึงมีระยะเวลาทํางานเริ่มตนและสิ้นสุด

งานลักษณะเช่ียวชาญระดับสูงทั้งระดับประเทศและสากล 

ลูกจางประจํา รายเดือนและเบิกจายจากงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจาง

ประจําลักษณะงานที่ทํามีลักษณะเปนงานที่ใชทักษะและไมใชทักษะเปนงานที่ไมตองใช

ขาราชการ 

พนักงานของรัฐ เจาหนาที่ของรฐัอีกประเภทหน่ึงรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวด

เงินเดือน เชน แพทยลักษณะงานที่ทํามีลักษณะเปนภารกิจหลัก 

โดยสรุป อัตราสวนของขาราชการพลเรือน รอยละ 67.73 กวาครึ่งยังกระจุกตัวอยูใน

สวนกลาง  รอยละ 17.45 อยูในสวนภูมิภาค  รอยละ 15.13 อยูในสวนทองถิ่น  บุคลากรภาครัฐ

รอยละ 60.55 มีสถานะเปนขาราชการ รองลงมาเปนลูกจางช่ัวคราว ลูกจางประจํา และ

พนักงานราชการ  

 

1.2  องคกรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ  

องคกรกลางบริหารงานบุคคลภาครฐั (Central  Personnel  Agency) เปนกลไกสําคัญ

ในการควบคุมและกํากับดูแลใหการบริหารงานบุคคลภาครัฐเปนไปอยางมีมาตรฐาน แนวคิด

การจัดตั้งองคกรกลางบริหารงานบุคคล เพ่ือใหมีความเปนกลางไดจริง จึงควรเปนหนวยงาน

อิสระที่ไมขึ้นกับฝายบริหาร หรืออยูภายใตการบังคับบัญชาของฝายบริหารโดยตรง จะไดไม

ตองรับอิทธิพลของฝายบริหารในบางประเทศโดยเฉพาะที่ยึดรูปแบบการบริหารงานบุคคลใน

สมัยดั้งเดิมมักจัดองคกรกลาง ในรูปคณะกรรมการ คือ “Civil Service Commission” ซ่ึงจะ

มุงเนนภาระหนาที่ ในดานการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการและหนาที่สําคัญอื่น ๆ ในการ

บริหารงานบุคคลภาครัฐ  

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนไดมีการแกไขปรับปรุงหลายครั้ง บทบาท

องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลภาครฐั อาจแบงได 3 ประเภท (สํานักงาน ก.พ. (2557) คือ 

 (1) องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่ เนนบทบาทน้ีจะจัดตั้ งในรูป 

“คณะกรรมการ” (Commission) เพ่ือใหสามารถใชดุลพินิจอยางเปนอิสระจากรัฐบาลและ

ขาราชการในบทบาท “ผูพิทักษระบบคุณธรรม” ทําหนาที่คุมครองและพิทักษระบบคุณธรรม
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โดยการปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบของผูบังคับบัญชา ทั้งผูบังคับบัญชาที่เปนขาราชการ

การเมืองและผูบังคับบัญชาที่เปนขาราชการประจํา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนทางราชการและ

ประโยชนสาธารณะ องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลในบทบาทน้ีมีหนาที่ตรวจสอบการใช

อํานาจของรัฐบาลใหเปนตามระบบคุณธรรม มีอํานาจเพิกถอนกฎ ระเบียบ และคําสั่งของ

รัฐบาลที่ขัดหรือแยงกับหลักคุณธรรม   

(2)  องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลไดจัดตั้งในรูป “หนวยงาน” ขึ้นตรงกับ

นายกรัฐมนตรี  หัวหนาหนวยงานมีอํานาจหนาที่เสนอแนะนโยบายหรือเสนอกฎระเบียบ

หลักเกณฑทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐภายใตกฎหมาย โดยไมตองผาน

คณะกรรมการใด ๆ นอกจากคณะรัฐมนตรี องคกรกลางมีบทบาทในฐานะ “ผูจัดการฝาย

ทรัพยากรบุคคล” ทําหนาที่ชวยรัฐบาลในการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพ่ือใหการ

ทํางานของรัฐบาลมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   

(3) องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลเปนตัวแทนฝายลูกจางและมีสถานะเทา

เทียมกับรัฐบาลซ่ึงเปนตัวแทนฝายนายจาง  รูปแบบขององคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล

ในบทบาทน้ีจึงมักจัดตั้งในรูปสหภาพ หรือ สมาคม  

 “ผูแทนเจาหนาที่ของรฐั” ทําหนาที่แทนเจาหนาทีข่องรัฐในการเจรจาตอรองเรียกรอง

เพ่ือใหเจาหนาที่ของรัฐมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

เน่ืองจากทั้งสามบทบาทขางตน เห็นไดวา มีความขัดแยงซ่ึงกันและกัน เชน ในกรณี

ที่รัฐบาลตองการยายปลัดกระทรวงหรืออธิบดีไปดํารงตําแหนงที่มิใชตําแหนงหลัก 

องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่อยูในสถานะที่ตางกันจะดําเนินการตางกัน 

องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่อยูในสถานะผูพิทักษระบบคุณธรรม ตองตรวจสอบและ

ทักทวงในกรณีที่เห็นวาการยายน้ันไมถูกตองตามกฎหมายหรือไมเปนไปตามระบบคุณธรรม  

องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่อยูในสถานะผูจัดการฝายบุคคลของรัฐบาล ตอง

หาชองทางที่จะทําใหการยายเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว สวนองคกรกลางบริหารทรัพยากร

บุคคลที่อยูในสถานะผูแทนขาราชการ ตองคัดคานและเรียกรองไมใหการยายเกิดขึ้น  ความ

ขัดแยงของบทบาทยังครอบคลุมไปถึงประเด็นที่มีผลกระทบกับขาราชการทุกคน เชน การ

พิจารณาปรับบัญชีเงินเดือนขาราชการ องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาใน
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สถานะใดระหวางเพ่ือประโยชนของรัฐโดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังของประเทศและ

ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ หรือเพ่ือประโยชนของขาราชการโดยคํานึงภาวะความ

เปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของขาราชการ 

ตอมาใน พ.ศ. 2548 ไดมีการยกรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนอกีครัง้ 

โดยปรบัเปล่ียนบทบาทของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จากเดิมที่เปนทั้งผูจัดการ

ทรัพยากรบุคคลของฝายบริหาร ผูพิทักษระบบคุณธรรม และผูจัดโครงสรางสวนราชการ ปรับ

ใหเปนผูรับผิดชอบยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลของรัฐบาล และมอบบทบาทในการพิทักษ

ระบบคุณธรรมใหแกคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) สวนบทบาทในการเปนผูจัด

โครงสรางสวนราชการไดตัดโอนไปเปนของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กอน

หนาน้ีแลว เม่ือครั้งการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 องคประกอบของ ก.พ. จึงไดมีการ

เปล่ียนแปลงอีกวาระหน่ึงในป พ.ศ. 2548  

จุดสําคัญของระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐก็คือ ระบบการรวมอํานาจ (centralized 

system) เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและมาตรฐานในการปฏิบัติการตอบุคคลทุกคนที่เปน

เจาหนาที่ของรฐัแตก็มีหลายประเทศทีนิ่ยมจัดรปูแบบองคกรกลางบริหารงานบุคคลในลักษณะ

การกระจายอํานาจ(decentralized system) คือมีหลายองคกรกลางบริหารงานบุคคลเพ่ือ

ชวยกันรับผิดชอบ ในกิจกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่องตาง ๆ โดยมักจะคงบางสวนซ่ึงเปน

เรื่องที่เก่ียวกับนโยบายมาตรฐาน และการพิทักษระบบคุณธรรมไวเปนสวนกลาง แลวกระจาย

ความรับผิดชอบ ในดานดําเนินการบริหารงานบุคคลเฉพาะเรื่องใหองคกรอื่นมอบใหแกสวน

ราชการตาง ๆ รับไปดําเนินการเอง 

สําหรับประเทศไทยองคกรกลางบริหารงานบุคคลจําแนกรูปแบบของคณะกรรมการ

ขาราชการประเภทตาง ๆ โดยแตละองคกรกลางตางมีอิสระ ในการกําหนดนโยบาย 

กฎระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆ  ที่เก่ียวกับการบรหิารงานบุคคล สําหรับประเภทขาราชการที่

อยูในความรับผิดชอบหนาที่และบทบาทขององคกรกลางบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปแลวจะมี

หนาที่ตาง ๆ ดังน้ี 

1.  กําหนดนโยบายดานการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

2.  เปนที่ปรึกษาของฝายบริหารในการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
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3.  พิทักษรักษาระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

4.  ออกกฎระเบียบ และควบคุมใหมีการปฏิบัติตาม 

5.  ดําเนินการในบางเรื่องที่เปนเรื่องสําคัญของกระบวนการบริหารงานบุคคล เชน 

การดําเนินการสรรหาบุคคลมาทํางาน การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน เปนตน 

ในปจจุบัน องคกรกลางบริหารงานบุคคลหลายกลุม เพ่ือแบงภาระหนาที่ ในการดูแล

ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐประเภทตาง ๆ ใหเกิดเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ี 

 

ตาราง 11.1 กลไก ระเบียบ กฎหมายของการบริหารงานบุคคล 

ประเภท ขรก.พลเรือน พนง.ราชการ ลูกจางประจํา พนง.ของรัฐ 

กลไก คณะกรรมการ

ขาราชการ 

พลเรือน 

คณะกรรมการบรหิาร

พนักงาน 

ราชการ 

กระทรวงการคลัง สํานักงานก.พ. 

ระเบียบ/

กฎหมาย 

 

 

พรบ.ระเบียบ

ขาราชการพล 

เรือนพ.ศ. 2535 

 

ระเบียบสํานักนายกฯ 

วาดวยพนักงาน

ราชการพ.ศ. 2547 

ระเบียบกระทรวง 

การคลังวาดวย

ลูกจางประจําของ

สวนราชการพ.ศ. 

2537 

มติ ครม 

2 พ.ค. 2543 

ที่มา ปรับปรุงจาก สวนที่ 4 ขอมูลเปรียบเทียบพนักงานราชการกับบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น 

หนา 119-125. http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/D_6.pdf 

 

องคกรกลางการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนของไทยในปจจุบันหลายๆ 

แหงตางก็มีบทบาทอํานาจหนาที่ตามกฎหมายหลักการบริหารงานบุคคลของตนเอง ซ่ึงตางก็

พยายามจะใหมีอิสระและใหสิ่งที่เปนประโยชนแกขาราชการฝายตนมากที่สุด ทําใหเกิดความ

เหล่ือมลํ้าในหลายเรื่องในการบริหารงานบุคคลของขาราชการของรัฐอีกทั้งยังคงมีการ

แทรกแซงจากฝายการเมืองอยูเปนประจํา ทําใหไมอาจกําจัดระบบอุปถัมภใหพนจากวง

ราชการไดแมวาจะพยายามจะนําระบบคุณธรรมมาใชก็ตาม 

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/D_6.pdf
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ตาราง 11.2 การบริหารงานบุคคลในสวนราชการตางๆ  

ประเภท ขรก.พลเรือน พนง.ราชการ ลูกจางประจํา พนง.ของรัฐ 

สวนราชการ 

ที่ใชระบบ 

 

ขาราชการพลเรือน 

ใน 19 กระทรวง 

 

ขาราชการพลเรือนใน 

19 กระทรวงทหาร

ตํารวจคร ู

มหาวิทยาลัย 

ขาราชการธุรการ

อัยการ 

เหมือนพนักงาน

ราชการ 

กระทรวง

สาธารณสุข 

ตําแหนง 

 

 

• จํานวน 438 สาย

งาน 

• ก.พ. กําหนด

ตําแหนง(สายงานช่ือ

ระดับ) 

 

• ไมมีสายงานมี 6 กลุม

ลักษณะงาน 

• สวนราชการกําหนด

ช่ือตําแหนง 

• ไมมีระดับ 

• 600 กวาช่ือ

ตําแหนง 

• ก.พ.กําหนด

ตําแหนง 

 

• สํานักงาน

ก.พ. กําหนด

ตําแหนง

บุคลากรดาน 

สาธารณสุข 

16 สายงาน 

กรอบ

อัตรากําลัง 

 

• ก.พ. พิจารณา

อนุมัติกรอบ

อัตรากําลัง 

• คงจํานวน 394,385 

ตําแหนง 

 

•คณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติกรอบ

อัตรากําลัง 

• ใชกรอบอัตรากําลัง

ลูกจางประจําเปน

กรอบอัตรากําลัง 

พนักงานราชการไป

พลางกอน 

• ปรับกรอบได 

• สํานักงานก.พ. 

อนุมัติกรอบ

อัตรากําลัง 

 

• คงจํานวน 

19,765 อัตรา 

คาตอบแทน 

 

 

• บัญชีเงินเดือน 1 

บัญชี 

• บัญชีเงินประจํา

• บัญชีเงินเดือน 6 

บัญชี(อัตรา

คาตอบแทนสูงกวา

• ใชบัญชีตามที่

กรมบัญชี 

กลางกําหนดโดย

• ใชบัญชี

เงินเดือนพล

เรือนโดย
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ประเภท ขรก.พลเรือน พนง.ราชการ ลูกจางประจํา พนง.ของรัฐ 

ตําแหนง 

- บริหาร 

- เช่ียวชาญเฉพาะ 

- วิชาชีพเฉพาะ 

• เงินเพิ่มตามมาตรา 

33 

ขาราชการ) 

• เงินประจําตําแหนงใน

กลุม 

-วิชาชีพเฉพาะ 

-เช่ียวชาญเฉพาะ 

• เงินเพิ่มตามม. 33  

• เงินคาประสบการณ 

อิงเม็ด 

เงินจากบัญชี

ขาราชการ 

พลเรือน 

 

อนุโลม 

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  

ตําแหนงในสายงานหลักและตองใชขาราชการปฏิบัติ ตําแหนงตามมาตรฐาน

โครงสรางอตัรากําลัง ตําแหนงในสายงานขาดแคลน วิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหนง

ที่มีอัตราการสูญเสียสูง 

การจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

สวนราชการจะตองทํากรอบอัตรากําลังที่มีระยะเวลา 4 ป โดยพิจารณาถึงการใช

กําลังคนในภาพรวมของสวนราชการ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับความจําเปนตาม

ภารกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ 

 

 

 

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/D_6.pdf
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การจําแนกตําแหนง  

ระบบการจําแนกตําแหนงบุคลากรอางอิงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือของสํานักงาน ก.พ. เปนหลัก โดยในการจําแนกตําแหนงน้ัน ซ่ึง

ปจจุบันมีการกําหนดประเภทขาราชการออกเปน 4 ประเภท คือ  

1) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ไดแก ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และ

ผูตรวจราชการกระทรวง  

2) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ไดแก ผูอํานวยการสํานักตางๆ  

3) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงที่จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดเพ่ือปฏิบัติงานในหนาที่ของ

ตําแหนงน้ัน โดยมีระดับต่ําไปสูง คือระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ

พิเศษ  ระดับเช่ียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิตามลําดับ 

4) ตําแหนงประเภททัว่ไป ไดแก ตําแหนงที่ไมใชตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนง

ประเภทอาํนวยการ และตําแหนงประเภทวิชาการ ทั้งน้ีตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน

กําหนด โดยมีระดับระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน  

 

1.3 กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551  และประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน (2552) ดังน้ี 

1.3.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณที่จะใหการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคา และความมีคุณธรรม โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมี

คุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ลักษณะสําคัญของกฎหมายฉบับน้ี 

1. โครงสรางหลักของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
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คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอวา “ก.พ.” ประกอบดวย

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานปลัด

กระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรด

เกลา ฯ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการ

จัดการ และดานกฎหมาย 

2. อํานาจหนาที่ของ ก.พ. 

ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) เสนอแนะและใหคําปรกึษาแกคณะรฐัมนตรเีก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในดานมาตรฐานคาตอบแทน การบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลรวมทั้งการวางแผนกําลังคนและดานอื่น ๆ เพ่ือใหสวนราชการใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินการ 

(2) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหนง 

เงินเพ่ิมคาครองชีพสวัสดิการ หรือประโยชนเก้ือกูลอื่นสําหรับขาราชการฝายพลเรือนให

เหมาะสม 

(3) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของขาราชการพลเรือน เพ่ือสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 

(4) ใหความเห็นชอบในกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ 

(5) ออกกฎ และระเบียบใหคําแนะนําหรือวางแนวทางเก่ียวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สําหรับ กฎ ก.พ. เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

(6) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับพระราชบัญญัติน้ี รวม

ตลอดทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เปนปญหา มติของ ก.พ. ตามขอน้ี เม่ือไดรับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย 

(7) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการ
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บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ ในการน้ี ใหมีอํานาจเรียก

เอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการหรือบุคคลใดๆมา

ช้ีแจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวง และกรมรายงานเก่ียวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนไปยัง ก.พ. 

(8) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเก่ียวกับทุนเลาเรียนหลวงและทุนของ

รัฐบาลใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดสรรผูรับทุนที่สําเร็จ

การศึกษาแลวเขารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหนวยงานของรัฐ 

(9) ออกขอบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและ

การใหความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเลาเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และ

นักเรียนทุนสวนตัวที่อยูในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการ

ดูแลจัดการการศึกษา  

(10) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปน

ขาราชการพลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและ

ประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว 

(11) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

(12) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน 

เดือน ปเกิดและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน 

(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น 

 

3.คณะอนุกรรมการสามัญ  

คณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. สามัญ” ซ่ึงเปนองคกรบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในสวนราชการตางๆ ประกอบดวย (1) คณะอนุกรรมการสามัญประจํา

กระทรวง เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. กระทรวง” (2) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม เรียกโดย
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ยอวา “อ.ก.พ. กรม” (3) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวดั เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. จังหวัด” 

โดยออกนามจังหวัด และ (4) คณะอนุกรรมการสามัญประจําสวนราชการอื่น 

 

4. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม เรียกโดยยอวา “ก.พ.ค.” ซ่ึงมีก.พ.ค. มี

อํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี (มาตรา 31) 

(1) เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพ่ือให ก.พ. หรือ

องคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรงุนโยบายการบรหิารทรพัยากร

บุคคลในสวนที่เก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 

(2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

(3) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 

(4) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม 

(5) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการ 

 (6) แตงตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม เพ่ือเปนกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

 

5. ลักษณะทั่วไปของขาราชการพลเรือน 

การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนเพ่ือกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ

ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ 

คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1.3.2 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน (2552) 

เน่ืองจากตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพ่ือให

ราชการแผนดนิในสวนที่ตนรบัผิดชอบเกิดประโยชนสงูสุดแกสังคม การใชอํานาจเพ่ือใหหนาที่

ที่ตนรับผิดชอบลุลวงไปดวยดี และนําประโยชนใหเกิดแกสวนรวม ขาราชการพลเรือนตองมี

คุณธรรม (คําปรารถของ ก.พ. 2552: 73)  ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการพลเรือนไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่ใหคําแนะนําของผูตรวจการแผนดิน และ
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สงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดาน

จริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพ่ือใหผูที่

รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตาม

ประมวลจริยธรรม (2552: 73-74)  

บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการให

เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการ

เมือง อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ัน

ในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของ

รัฐ 9 ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังน้ี 

(1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

(2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย 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) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 

2. ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จากสภาวการณการเปล่ียนแปลงของโลกดังกลาว ทําใหองคกรตางๆตองหันมา

ทบทวนสมรรถนะขององคกร เพ่ือใหองคกรสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงที่รุนแรงจาก

ภายนอกได หากองคกรตองการที่จะสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน (competitive 

advantage) และสรางขีดความสามารถท่ีจะตานทานตอกระแสการเปล่ียนแปลงน้ันได
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จําเปนตองพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองคกรเสียกอน ซ่ึงบุคลากรในองคกรถือวาเปน

ปจจัยสําคัญในการที่จะชวยสงเสริมผลักดันใหสมรรถนะขององคกร เปนสมรรถนะที่แทจริงและ

สามารถแขงขันกับองคกรอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.1 มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (uman Resource Development) ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 ดังน้ี 

“การจัดระเบียบขาราชการพลเรอืนตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิต์อภารกิจของรัฐความมี

ประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และ

มีคุณภาพชีวิตที่ดี”  

จากขางตน สํานักงาน ก.พ. จึงไดกําหนดมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลไวเปนแนวทางใหสวนราชการบริหารยุทธศาสตร และเปนแนวทางในการ

ประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปน 5 มิติดังน้ี  

 มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  

 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

 

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การที่สวนราชการมีแนวทางและ

วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปน้ี  

1. สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรพัยากรบุคคล ซ่ึงมี

ความสอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว  

2. สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่

เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการทั้งในปจจุบันและใน
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อนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (workforce analysis) สามารถระบุชองวางดานความ

ตองการกําลังคนและมีแผนเพ่ือลดชองวางดังกลาว 

3.สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพ่ือดึงดูดใหไดมาพัฒนาและรักษาไวซ่ึงกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือ

สมรรถนะสูง (talent management) ซ่ึงจําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการ

แขงขันของสวนราชการ  

4. สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผน

สรางความตอเน่ืองในการบริหารราชการ นอกจากน้ียังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีและสรางแรงบันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการ

ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน  

 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR operational 

efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR 

transactional activities) มีลักษณะดังตอไปน้ี  

1. กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การ

สรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง การโยกยาย และ

กิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา  

2. สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ

ถูกตอง เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สวนราชการไดจริง  

3. สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ

งบประมาณรายจายของสวนราชการสะทอนผลิตภาพและความคุมคาของบุคลากร  

4. มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและ

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ  
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM program effectiveness) 

หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวน

ราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปน้ี  

1. การรักษาไวซ่ึงขาราชการและผูปฏิบัติงานซ่ึงจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธ

กิจของสวนราชการ  

2. ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงานตอนโยบาย แผนงาน 

โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

3. การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมทั้งสงเสริมใหมี

การแบงปนแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและความรู เพ่ือพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมี

ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจ และเปาหมายของสวนราชการ 

การมีระบบการบริหารผลงาน (performance panagement) ที่เนนประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนก

ความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซ่ึงเรียกช่ืออื่นได

อยางมีประสิทธิผล นอกจากน้ี ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเช่ือมโยง

ระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงาน กับความสําเร็จหรือผลงานของ

สวนราชการ  

มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่สวน

ราชการจะตองมีความพรอม ดังน้ี 

1. รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถ และผลงาน หลักคุณธรรม 

หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน  

2. มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ทั้งน้ีจะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูใน

ทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  
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มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง การที่สวน

ราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังน้ี  

1. ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ระบบงาน และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการ

บริหารราชการและการใหบริการแกประชาชน ซ่ึงจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใช

ศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว  

2. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับ

ตามกฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ  

3. มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการ

และบุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการ และผูปฏิบัติงานดวยกันเอง และให

กําลังคนมีความพรอมที่จะขับเคล่ือนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนที่ตองการ  

 

2.2 การบริหารยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคล  

 สวนราชการมีบทบาทในการบรหิารยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับ

มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลและคา

เปาหมายทีชั่ดเจน เพ่ือใหมีการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และมีจุดมุงเนนใหเกิดผล

ตามตัวช้ีวัดและระดับเปาหมายที่ตองการ  

ดังน้ัน สํานักงาน ก.พ. จึงไดกําหนดระเบียบ ก.พ. วาดวยการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของขาราชการเพ่ือประโยชนในการปรบัปรุงประสิทธภิาพและประสิทธผิลการบริหารทรัพยากร

บุคคล  ใหสวนราชการจัดทาํแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลในแตละปที่สอดคลองกับ

มาตรฐานความสําเรจ็ดานการบรหิารทรพัยากรบุคคล รวมทั้งกําหนดใหสวนราชการตองจัดทํา

รายงานเก่ียวกับการบรหิารทรพัยากรบุคคลของสวนราชการเสนอสํานักงาน ก.พ. ภายในเดือน

ตุลาคมของทุกป เพ่ือเปนการติดตามการดําเนินการของสวนราชการในเรื่องการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามมาตรฐานความสําเร็จที่กําหนดดวย 
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การจัดระเบียบขาราชการ (มาตรา 42) โดยใหคํานึงถึงระบบคุณธรรมกลาวคือ 

(1) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึง

ความรู  ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค เปนธรรม และประโยชนของทางราชการ 

(2) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกร

และลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

(3) การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตําแหนง และการใหประโยชนอื่นแก

ขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ 

และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 

(4) การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

(5) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง 

 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

ผูบริหารงานสาธารณสุขมีหนาที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติราชการดังน้ี 

1. ใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสราง

แรงจูงใจแกขาราชการเพ่ือใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 

ก.พ. กําหนด (มาตรา 72) 

2. ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรมเที่ยงธรรม

และเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการที่ดี (มาตรา 73) 

3. ขาราชการพลเรอืนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัยและปฏิบัติ

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา

เล่ือนเงินเดือนบําเหน็จความชอบอยางอื่นซ่ึงอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัล

ดวยก็ได (มาตรา 74)  การใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือ

ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ 

ก.พ. กําหนด (มาตรา 75) 
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4. ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชา

เพ่ือใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง และเล่ือนเงินเดือน ผลการประเมินใหนําไปใชเพ่ือ

ประโยชนในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดวย (มาตรา 76) 

5. ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถึงแกความตาย เน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเล่ือนเงินเดือนใหผูน้ันเปนกรณีพิเศษเพ่ือประโยชนในการคํานวณ

บําเหน็จบํานาญหรือใหไดรบัสิทธปิระโยชนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด (มาตรา 77) 

 

มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร 

การวางแผนบริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด  

(1) สวนราชการสามารถจัดอัตรากําลังใหสอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจและ

พรอมรองรับการเปล่ียนแปลงตามบริบทการบริหารราชการ 

(2) สวนราชการมีแนวทางในการติดตามตรวจสอบและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

กําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

การพัฒนากําลังคนและสรางความพรอมเชิงกลยุทธโดยมีแผน ดังน้ี 

(1) รอยละ 80 ของสวนราชการมีแผนกําลังคนทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรการบริหาร

ราชการ  

(2) รอยละ 80 ของสวนราชการมีแผนปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพและความคุมคา 

 

การใชอัตรากําลังการดึงดูดและรักษากําลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ  ดังน้ี 

(1) กําลังคนภาครัฐไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานทามกลางการ

เปล่ียนแปลง  

(2) สวนราชการมีกําลังคนที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับการเปนผูนําขับเคล่ือนการ

เปล่ียนแปลงในภาครัฐ 

(3) สวนราชการมีความพรอมรับการสูญเสียอัตรากําลังจากการเกษียณอายุ เพ่ือ

สรางความตอเน่ือง 
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(4) ผูบริหารและนักทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีสมรรถนะในการเปนหุนสวน

เชิงยุทธศาสตร  

 

3. การควบคุมวินัยและการดําเนินทางวินัย 

ในสวนน้ี ผูเขยีนไดนําเสนอหวัขอความจําเปนตองมีงานวินัย การกระทาํผดิวินัยการ

กลาวหาและสอบสวนและการดาํเนินทางวินัยดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

3.1 ความจําเปนตองมีงานวินัย 

การดําเนินงานใดๆ ก็ตาม จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่ดี ซ่ึงตองมีคุณลักษณะอยาง

นอย 3 ประการคือ ความรูความสามารถ ประสบการณ  และความประพฤติดี ลักษณะทั้ง  3  

ประการน้ี กลาวไดวาความประพฤติเปนคุณลักษณะที่สําคัญมาก  เพราะคนจะมีความรู

ความสามารถเพียงใดก็ตาม  ถาความประพฤติไมดี ความรูความสามารถก็ไมเกิดประโยชน  

ไมสามารถปฏบัิติงานใหเกิดผลดไีด  ดังน้ัน การควบคุมความประพฤติปฏบัิติของบุคคลจึงเปน

เรื่องสําคัญในการบริหารงานบุคคลน้ัน สิ่งที่ใชควบคุมความประพฤต ิโดยทั่วไป ไดแก ระเบียบ 

กฎหมาย  และการมีวินัย  

พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2531 : 290) ใหความหมายวินัยไววา การอยูใน

ระเบียบ ขอบังคับและขอปฏบัิติ “เหตุที่ตองมีการกําหนดวินัยขึน้มาควบคุมบุคคล”  คําตอบคือ

เพ่ือความเปนระเบียบ แบบแผนดีงาม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

บัญญัติวา “ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่

บัญญัติไวอยางเครงครดัอยูเสมอ (มาตรา 80) และผูบริหารจํานวนมากทีป่ระสบปญหาเก่ียวกับ

วินัยองคกร มักจะคํานึงถึงแตบทลงโทษเปนลําดับแรก  เหตุใดพนักงานจึงตองถูกลงโทษเปน

คําถามที่มักจะเกิดขึ้นอยูเสมอในองคกร 

จากแนวคิดที่กลาวมาพอสรุปไดวา วินัย หมายถึง การอยูในระเบียบแบบแผนและ

ขอบังคับขององคกร  รวมถึงความสามารถของบุคคลในการกระทําและควบคุมพฤติกรรมของ

ตนเองใหเปนไปตามที่มุงหวังและเปนพฤติกรรมที่เกิดจากสามัญสํานึกขึ้นมาเองซ่ึงเปน

คุณสมบัติที่ดีงามที่มีอยูในตัวบุคคลเกิดจากการไดรับการอบรมปลูกฝงของมนุษยดวยความ
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สมัครใจและมุงม่ันที่จะทําในสิ่งที่ดีงามแมจะมีสิ่งเรา กิเลศ ตัณหาจากภายนอกหรือภายใน

ตนเองมากระทบ พฤติกรรมก็ยังไมเปล่ียนแปลงโดยพฤติกรรมที่แสดงออกน้ันจะตองไมขัดกับ

ระเบียบของสังคมดวย 

ดังน้ัน เม่ือพบการกระทําผิดหรือการละเมิดตอระบบคุณธรรม ซ่ึงผูกระทําผิดตอง

ไดรับการดําเนินการทางวินัย หรือขั้นตอนการดําเนินการในการออกคําสั่งลงโทษ ซ่ึงเปน

ขั้นตอนที่มีลําดับกอนหลังตอเน่ืองกัน อันไดแกการตั้งเรื่องกลาวหา  การสืบสวน สอบสวน 

การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ  และการสั่งลงโทษรวมทั้งการดําเนินการตาง ๆ ใน

ระหวางการสอบสวนพิจารณา เชน การสั่งพัก/ ใหออกไวกอน เพ่ือรอฟงผลการสอบสวน

พิจารณา เปนตน 

 

 3.2 การกระทําผิดวินัย 

การกระทําผิดวินัยคือการกระทาํการใดอนัเปนขอหาม การกระทําผิดวนัิยมี 2 รูปแบบ 

คือ การกระทําอันเปนการฝาฝนหรือกระทําผิดที่เปนขอหามไมใหกระทํา กับ การกระทําผิด

วินัยอยางรายแรง  

ลักษณะของการกระทําอันเปนการฝาฝนหรือกระทําผิดที่เปนขอหาม (มาตรา 83) 

ไดแก  

(1) รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรตองแจงถือ

วาเปนการรายงานเท็จดวย 

(2) ปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแต

ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป เปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษช่ัวครั้งคราว 

(3) อาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแก

ตนเองหรือผูอื่น 

(4) ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 

(5) กระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทาํการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยง

ธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
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(6) เปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงาน

คลายคลึงกันน้ันในหางหุนสวนหรือบริษัท 

(7) กระทําการอยางใดที่เปนการกล่ันแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ 

(8) กระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

(9) ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 

(10) การกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ที่เปนขอหาม 

 

สวนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 85) ไดแก  

(1) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความ

เสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต 

(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุให

เสียหายแกราชการอยางรายแรง 

(3) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วันโดยไมมีเหตุ

อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

(4) กระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง 

(5) ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการ

อยางรายแรง 

(6) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดย

คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามหนาที่ หรือ

ฝาฝนขอหาม จนเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

(8) ละเวนการกระทําหรอืกระทาํการใดๆ อันเปนการไมปฏบัิติตามหนาที่หรอืฝา

ฝนขอหามที่มีกฎ ก.พ. กําหนดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
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ตัวอยาง กรณีเขาขายเปนการกระทําความผิดวินัยฐานประพฤติช่ัวอยางรายแรง  

ตามมาตรา 85(4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงการพิจารณา

วากระทําอยางไรจึงจะถือวาเปนการประพฤติช่ัว จะตองพิจารณาจากรายละเอียดขอเท็จจริง

และพฤติการณเปนเรือ่งๆไป โดยมีแนวทางการพิจารณาเปนองคประกอบความผิด 3 สวน คือ 

1. ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการหรือไม 

2. เปนการกระทําที่สังคมรูสึกรังเกียจหรือเปนที่รังเกียจของสังคมหรือไม 

3. เปนการกระทําโดยเจตนาหรือไม 

 

ตัวอยางกรณี มาตรา 85 (1) ศาลปกครองวางหลักวา "การกระทําที่จะถือวาเปนการ

กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการคือตองพิจารณาวามีการกระทําที่เขา

ลักษณะตามองคประกอบทั้ง 4 ประการ ดังน้ี(ศาลปกครองกลาง คดีดําที่ 1073/2551 คดีแดงที่ 

1051/2555) 

(1) มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติราชการ 

(2) ไดปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 

ซ่ึงคําวา "โดยมิชอบ" หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่ง

ของผูบังคับบัญชา 

(3) เพ่ือใหตนเองหรอืผูอืน่ไดประโยชนที่มิควรได ซ่ึงคําวา "ประโยชน" หมายถึง สิ่งที่

ไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับ ซ่ึงอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นที่มิใชทรัพยสินก็ได 

และคําวา "มิควรได" หมายถึง ไมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใดๆ ตอบแทนจาก

การปฏิบัติหนาที่น้ัน และ 

(4) โดยมีเจตนาทจุริต ซ่ึงคําวา "ทุจริต" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) คือ

การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเองหรือผูอื่น 

นอกจากน้ัน การพิจารณาวา การกระทําใดจะเขาลักษณะที่ถือไดวา เปนการทุจริตตอ

หนาที่ราชการหรือไมน้ัน จะตองพิจารณาถึงเจตนาของผูกระทาํดวย วามีเจตนาทุจริตโดยมุงที่

จะใหตนเองหรือผูอื่นที่ไดรับประโยชนที่มิควรไดมาประกอบดวย 
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อยางไรก็ตาม มีกรณีของการไมไดกระทําผิดวินัย แตกระทําผิดทางอาญา และไมถือ

เปนการกระทําที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ  เชน 

- เปนพยาบาลยิงสามีซ่ึงเปนตํารวจถึงแกความตาย ในขณะโตเถียงกันเรื่องที่สามี

แยกทางไปอยูกินกับโสเภณี  โดยสามีพูดจาขมเหงจิตใจ ทํารายรางกาย และดูหม่ินไปถึง

บุพการีของฝายหญิง ในคดีอาญา ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนความผิดฐานฆาคนตายโดย

เจตนา แตมีเหตุอันควรงดโทษเน่ืองจากบันดาลโทสะจากการถูกขมเหงจิตใจอยางรายแรงดวย

เหตุอันไมเปนธรรม  

ดวยเหตุดงักลาว ก.พ. ไดพิจารณาแลวเหน็วา กรณีน้ีไมถือเปนการกระทําที่เสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ จึงไมเปนความผิดวินัยฐานประพฤติช่ัวอยางรายแรง

แตอยางใด ผลคือใหยกโทษ 

ในกรณีที่ขาราชการผูถกูดําเนินคดีอาญาไดถูกดาํเนินการทางวินัยไปดวยน้ัน แมจะมี

หลักการวา หลักเกณฑวิธีการในการดําเนินการทางวินัยถูกกําหนดไวเปนการเฉพาะและ

จําแนกตางหากจากการดําเนินคดีอาญาก็ตาม แตกระบวนการทั้งสองก็ยังมิไดถูกตัดขาดออก

จากกันโดยสิ้นเชิง สวนจะมีความเช่ือมโยงกันไดมากนอยเพียงใดน้ัน ขึ้นอยูกับวาการสอบสวน

และรวบรวมพยานหลักฐานในสํานวนวินัยโดยลําพังน้ัน เพียงพอที่จะสามารถรับฟงเพ่ือ

พิจารณาวินิจฉัยความผิดและลงโทษทางวินัยแกขาราชการไดแลวหรือไม และถาสํานวนวินัย

ยังไมเพียงพอที่จะรับฟงในการลงโทษขาราชการ จะรอการดําเนินการไวเพ่ือรอฟงผลใน

คดีอาญากอนก็ได 

 

3.3 กระบวนการดําเนินทางวินัย 

การดําเนินทางวินัยเปนกระบวนการ มีขั้นตอน ดังน้ี 

เม่ือมีการกลาวหาหรอืมีกรณีเปนที่สงสัยวา มีบุคคลซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนกระทํา

ผิดวินัย ผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุทราบโดยเร็ว 

และใหผูบังคับบัญชาน้ีดําเนินการโดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติหาก

ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาละเลยไมปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตใหถือ
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วาผูน้ันกระทําผิดวินัยอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุจะมอบหมายให

ผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนดก็ได 

เม่ือผูบังคับบัญชาทราบ ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการหรือสั่งใหดําเนินการสืบสวน

หรือพิจารณาในเบ้ืองตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูน้ันกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวา

กรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเรื่องไดแตเห็นวามีมูลที่ควรกลาวหาวา

ผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองตนใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 92 หรือ

มาตรา 93 แลวแตกรณี (มาตรา 91) 

ในกรณีที่ผลการสืบสวนตามขางตน ปรากฏวากรณีมีมูล มีขอพิจารณาตอไป ดังน้ี 

(มาตรา 92) 

1. หากไมใชเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และไดแจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําช้ีแจงของผูถูกกลาวหาแลว

ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ให

ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสม

กับความผิด และในกรณีมีเหตุอันควรลดหยอนที่จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษ ก็

สามารถนํามาพิจารณาดวยได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑ ใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิด

วินัยเล็กนอยแตในกรณีกระทําผดิวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา

ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

2. หากบุคคลไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวสั่งยุติเรื่อง 

3. หากผลการสืบสวนพบวามีมูลอันเปนความผิดวิ นัยอยางรายแรง ให

ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอ

กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําช้ีแจงของผูถูก

กลาวหา เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผลการสอบสวนและความเห็น

ตอผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ (มาตรา 93) 

4. ไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหสั่งยุติเรื่อง แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาได

กระทําผิดตามขอกลาวหา ใหดําเนินการลงโทษแลวแตกรณีซ่ึงการลงโทษน้ี ผูบังคับบัญชาซ่ึง

มีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไป
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ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. (มาตรา 96) แตหากเปนกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหลงโทษปลด

ออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการ

พิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก (มาตรา 97) 

สําหรับกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตางกัน หรือตางกรมหรือตาง

กระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน มีวิธีการดําเนินการที่สรุปตามมาตรา 94ได

ดังน้ี  

1. ขาราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูก

กลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกับผูอยูใตบังคับบัญชา ใหปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีวาการ

กระทรวง แลวแตกรณีเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

2. ขาราชการพลเรอืนสามัญตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหาวากระทําผิด

วินัยรวมกัน ใหปลัดกระทรวงเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวนแตเปนกรณีที่

ปลัดกระทรวงถูกกลาวหารวมดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน 

3. สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย

รวมกันใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวนแตเปน

กรณีที่มีผูถูกกลาวหาดาํรงตาํแหนงประเภทบรหิารระดับสูงรวมดวย ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

4. สําหรับกรณีอื่น ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 

หลักการพิทักษระบบคุณธรรม 

หลักการพิทักษระบบคุณธรรม (merit system protection) โดยบทบาทคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรม เรียกโดยยอวา “ก.พ.ค.” มีบทบาทที่สําคัญ คือ   

1) เปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา 

2) เปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

3) เปนผูสั่งการ 

4) เปนผูออกกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑวิธีการ 



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 331 
 

อํานาจของ ก.พ.ค. ไดแก การเสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคล

อื่น เพ่ือให ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่นไดดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุง

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนที่เก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรม (มาตรา 31)

การรองเรียน รองทุกข  และขอคําปรึกษา แนะนํามีลักษณะเปนกระบวนการตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 123 ดังน้ี 

“การรองทุกขที่เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้น

ไป ตามลําดับ และการรองทุกขที่เหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับ

บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี 

ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. 

เม่ือ ก.พ.ค. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขประการใดแลว ใหหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือ

ตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณี ดําเนินการให

เปนไปตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

ชองทางของการรองเรียน รองทุกข ตองงายตอการเขาถึง เปนความลับ มีหลากหลาย

ชองทางมีการปกปองคุมครองพยาน กําหนดกระบวนการอยางชัดเจน ผูเปดเผยมีความเช่ือม่ัน

ในความปลอดภัยมีชองทางการสื่อสารและขอคําปรึกษาแนะนําไดกับผูบังคับบัญชาทุกระดับ 

การรองทุกขทีเ่หตเุกิดจากผูบังคับบัญชาใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไป

ตามลําดับ (มาตรา 123) เวนแตทุกขที่เกิดจากปลัดกระทรวง รัฐมนตรี หรือ นายกรัฐมนตร ี ให

รองทุกขตอ ก.พ.ค.ถูกสั่งใหออกจากราชการใหรองทุกขเหตุมลทินมัวหมอง ใหอุทธรณตอ 

ก.พ.ค.เม่ือ ก.พ.ค.พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวใหผูบังคับบัญชา ซ่ึงมีอํานาจดําเนินการให

เปนไปตามคําวินิจฉัยน้ันภายใน 30 วัน นับแตวันที่ก.พ.ค.มีคําวินิจฉัยและ ก.พ.ค. ตองวินิจฉัย

ภายใน 120 วัน(มาตรา  118)  

ผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 116 วรรคหน่ึง ใหถือวาเปนการจงใจละเวน 

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น เม่ือ 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 

การลงโทษทางวินัยเปนกระบวนการสําคัญอันหน่ึงในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของขาราชการและมีจุดมุงหมายเพ่ือ

ธํารงคศักดิ์ศรีของขาราชการดวย  การลงโทษทางวินัยถูกนํามาใชเปนมาตรการเชิงลบควบคู

กับการใหรางวัลซ่ึงเปนมาตรการเชิงบวก  ภายใตแนวคิดที่วา  ขาราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ

ควรไดรับการยกยองและใหรางวัลเพ่ือเปนกําลังใจและเปนตัวอยางที่ดี  ขาราชการที่กระทํา

ความผิดสมควรไดรบัการลงโทษตามควรแกกรณี  เพ่ือจะไดไมเปนเยีย่งอยางแกขาราชการอื่น 

โทษสําหรบัการกระทําผิดวินัยของขาราชการพลเรือนมี  5  สถาน (มาตรา 88 ) ไดแก 

(1) ภาคทัณฑ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน (4) ปลดออก และ (5) ไลออก 

ตัวอยางการกลาวหาและโทษทางวินัย 

1. ฐานความผิด “ไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม”   

1)  ปฏิบัติหนาที่การเงินและบัญชี จัดทําหลักฐานการเบิกเกินกวาจํานวนวันที่

ลูกจางมาปฏิบัติงาน แลวนําเงินสวนที่เกินไปซ้ือวัสดุอุปกรณใชในราชการ (โทษ ตัด

เงินเดือน 10% เปนเวลา 2 เดือน) 

2) เล่ือนการจายเงินเบ้ียเล้ียงของเจาหนาที่ผูขอเบิกออกไป 1 เดือน แลวนําเงิน

จํานวนดังกลาวไปซ้ือวัสดุสํานักงานของราชการ ภายหลังไดนําเงินมาจายใหเจาหนาที่

ครบถวนแลว (โทษ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 

2. ฐานความผิด“อาศัยหรือยินยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนหา

ประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น”    

1) นํารถยนตของทางราชการไปทําธุรกิจสวนตัวในระหวางปฏิบัติหนาที่เปน

เหตุใหรถยนตเกิดอุบัติเหตุ แตเจาหนาที่ผู น้ีไดชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการและ

บุคคลภายนอกแลว (โทษภาคทัณฑ) 
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2) นําเงินสวนตัวของตนเองและพรรคพวกใหขาราชการและลูกจางกูยืมโดยคิด

ดอก เบ้ีย และอาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่เบิกจายเงินเดือนหกัเงินกูจากเงินเดอืนของผูกูในแตละ

เดือน ทั้งที่มิไดมีการมอบฉันทะใหรับเงินแตอยางใด (โทษภาคทัณฑ) 

3) นํารถยนตบรรทุกเล็กของทางราชการไปใชประโยชนสวนตัว โดยขับไป

เยี่ยมครอบครัวในวันศุกร แลวขับกลับในวันอาทิตยเปนประจํา (โทษภาคทัณฑ) 

3.  ฐานความผิด “ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความประมาทเลินเลอ”  

1) เจาหนาที่พิมพดีดทําสํานวนที่สงมาพิมพหาย ในการสงมอบไมปรากฏ

หลักฐานการรับสงตอมาสํานวนน้ันหาไมพบ แตกรณียังไมเสียหายแกราชการอยาง

รายแรง เน่ืองจากสํานวนในคดีที่หาไมพบน้ัน ถึงที่สุดแลว (โทษภาคทัณฑ) 

2) ขับรถยนตของทางราชการไปปฏิบัติราชการ แลวเกิดอุบัติเหตุชนกับ

รถบรรทุกสิบลอสองคันซ่ึงวิ่งสวนมาในลักษณะจะแซงกันทําใหรถยนตของทางราชการไดรับ

ความเสียหายและเจาหนาที่ไดชดใชคาเสียหายใหแกราชการแลว (โทษภาคทัณฑ) 

4. ฐานความผิด“ไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการตาม

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล”  

1) นําเงินสงเกินกําหนดเวลา (มีการกระทําผิดวินัยเปนจํานวนมาก  ระดับโทษจะ

พิจารณาเปนรายไป) 

2) ระเบียบกําหนดใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 45 วัน แตดําเนินการใช

เวลานานถึง 14 เดือนผูบังคับบัญชาเรียกมาวากลาวตักเตือนก็ยังเพิกเฉย (โทษตัดเงินเดือน 

10% เปนเวลา 2 เดือน) 

5. ฐานความผิด“รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา”   

1) เจาหนาที่สองคนไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการเพ่ือรับรถยนต และขน

ครุภัณฑหลายรายการ บุคคลทั้งสองไมไดเดินทางไปและกลับดวยกันแตไดทําเรื่องขอเบิก

คาใชจาย ในการเดินทางไปราชการและกลับพรอมกัน เปนเหตุใหการจัดทําเอกสารการ

เดินทางครั้งน้ีไมถูกตองตามความเปนจริง (โทษ ตัดเงินเดือน 10%  เปนเวลา 3 เดือน) 

2) รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาโดยปลอมแปลงใบรับรองแพทยจากสมควรไดรับ

การพักผอน 2 วันแตเปน 12 วัน (โทษตัดเงินเดือน 10% เปนเวลา 4 เดือน) 
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6.  ฐานความผิด “ละทิ้งหนาที่ราชการ”   ละทิ้งเวรรักษาการณออกไปรับประทาน

อาหารโดยไมไดขออนุญาตผูบังคับบัญชา แลวกลับมาน่ังคุยกับเพ่ือนจนกระทั่งเลิกงาน (โทษ

ภาคทัณฑ) 

1) ละทิ้งหนาที่ราชการไป 5 วันเพ่ือออกติดตามลูกหน้ีที่ตนคํ้าประกัน (โทษ

ภาคทัณฑ) 

2) นําสุรามาดื่มบนที่ทํางาน ขาดราชการ มีอาการเมาสุราตลอดทั้งวัน บางครั้งก็

นอนหลับบนโตะทํางาน (โทษ ตัดเงินเดือน 10%  เปนเวลา 2 เดือน) 

7.  ฐานความผิด “ไมสุภาพเรียบรอย”   

1) พูดจาทาทายและดาวาดวยถอยคําหยาบคายและเดินดาทั้งภายในและ

ภายนอกสํานักงาน (โทษ ภาคทัณฑ) 

2) กลาวหาและตําหนิผูบริหารและเจาหนาทีด่วยถอยคําไมสภุาพ (โทษ

ภาคทัณฑ) 

3) ทํารายเพ่ือนขาราชการไดรับบาดเจ็บ (โทษภาคทัณฑ) 

8.  ความผิด “ไมรักษาความสามัคคี” 

1) ขวางที่ทับกระดาษเขาไปในหองขาราชการอื่นและหองตัวเอง จนกระจกประตู

แตก (โทษ ตัดเงินเดือน 10%  เปนเวลา  3 เดือน) 

2) ใชกําลังทํารายเพ่ือนขาราชการ บริเวณแขนเปนรอยฟกชํ้า ผูถูกทํารายไมได

แสดงอาการตอบโตแตอยางใด (โทษตัดเงินเดือน 10% เปนเวลา 2 เดือน) 

9. ฐานความผิด “ไมชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่” 

1) บาดหมาง  โกรธเคืองกับเพ่ือนขาราชการ  เปนเหตุใหเกิดผลกระทบถึงการ

ปฏิบัติงานในหนาที่และมีสวนรวมรูเห็นในการประชุมวางแผนกับกลุมเดินขบวนเพ่ือมิให

ตนเองตองยายไปรับตําแหนงใหม  (โทษ ตัดเงินเดือน  10%  เปนเวลา  2  เดือน) 

2) ถูกทักทวงจากเพ่ือนขาราชการที่ปฏิบัติงานรวมกัน จึงเกิดความไมพอใจจน

ทําใหการประสานงานระหวางบุคคลทั้งสองมีปญหา เพราะไมพูดจากัน (โทษตัดงิน

เดือน 10% เปนเวลา 3 เดือน) 
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10. ฐานความผิด “กระทําหรือยอมใหผูอืน่กระทําการหาผลประโยชน อันอาจทําใหเสีย

ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน” 

1) รวมกับบุคคลภายนอกอีก 2 คน ออกเงินกูโดยคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 10 

ตอเดือน ไดรับผลประโยชนแลวนํามาแบงกัน (โทษภาคทัณฑ) 

2) ไดรับเงินคาตอบแทนครั้งละไมเกิน  500  บาท  ในการชวยเหลือและอํานวย

ความสะดวกแกผูมาติดตอ  ทั้ง ๆ  ที่ตนไมมีหนาที่เก่ียวของแตอยางใด  (โทษตัดเงินเดือน 

10%  เปนเวลา  4  เดือน) 

11.  ฐานความผิด “ประพฤติช่ัวไมรายแรง” 

1) ใหถอยคําเปนพยานรับรอง ทั้ง ๆ ที่ไมรูเหตุการณ (โทษภาคทัณฑ) 

2) ถูกแจงความดําเนินคดีเก่ียวกับเช็ค แตภายหลังประนีประนอมยอมความก็

ได (โทษภาคทัณฑ) 

3) ในฐานะที่เปนหัวหนาฝายบริหารของโรงพยาบาล มีหนาที่ควบคุม กํากับดูแล

การปฏิบัติงานดานการเงินใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ แตกลับอาศัยหนาที่ในฐานะที่เปน

หัวหนาฝายบริหารกระทําการปรับแตงบัญชีเงินเดือน เพ่ือใหบัญชีเงินเดือนเหลือมากกวา

เทาที่เปนจริงเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิทธิในการกูยืมสถาบันการเงิน  ตามมาตรา 82 วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   (โทษภาคทัณฑ) 

12. ฐานความผิด “ทุจริตตอหนาที่ราชการ” 

1) ทําการยักยอกเงินคาสาธารณูปโภคและคาใชสอยเปนประโยชนสวน

ตน (โทษ ไลออก) 

2) รวมมือกับบุคคลภายนอกปลอมใบกํากับภาษี (โทษ ไลออก) 

3) นําเงินสงคลังเกินกําหนด 3 ครั้ง โดยแตละครั้งไมไดมอบเงินใหกรรมการ

เก็บรักษาเงินนําไปเก็บในตูนิรภัยของอําเภอ (โทษ ปลดออก) 

4) นําเงินรายไดแผนดินไปหมุนใช (โทษไลออก) 

13. ฐานความผิด “ประพฤติช่ัวอยางรายแรง” ตัวอยางเรื่องกลาวหา เชน 

1) ทุจริตในการสอบคัดเลือกเพ่ือเล่ือนตําแหนงสูงขึ้น (โทษไลออก) 
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2) กระทําผิดฐานยักยอกทรัพย ศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 1 ป 6 

เดือน (โทษไลออก) เบิกคาเชาบานทั้งที่ไมไดพักอาศัยและชําระคาเชาจรงิ นอกจากน้ี ไดเขียน

รายงานการเดินทางไปประชุมอันเปนเท็จ เพ่ือขอเบิกเงินคาเบ้ียเล้ียงและคาพาหนะในการ

เดินทาง (โทษไลออก) 

3) อางวาจะชวยเหลือใหสอบบรรจุเปนลูกจางประจํา เพ่ือหลอกลวงเอาเงินจาก

ผูเขาสอบ หากไมสามารถชวยเหลือไดจะคืนเงินให ปรากฏวา ไมมีผูใดสอบไดจึงคืนเงิน

ให (โทษ ปลดออก) 

 

สรุป 

วินัยเปนกรอบแนวทางความประพฤตขิองบุคลากร การที่บุคลากรในองคกรมีวินัย จะ

ทําใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพตอ

องคกร บุคลากรตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม หามมิใหผูใดอาศัย หรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการ

ของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม แสวงหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น  ละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาท

เลินเลอในหนาที่ราชการ และปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทาง

ราชการ  สวนบุคลากรซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการ

ปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจน

ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

เจาหนาที่รัฐพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติถึงการพัฒนา 

การสรางแรงจูงใจ และหลักเกณฑวิธีการดานวินัย ในการดําเนินการทางวินัยของ

ผูบังคับบัญชาไวแลว โดยหากมีกรณีปรากฏวาผูใตบังคับบัญชามีพฤติการณเขาขายเปนการ

กระทําที่ผิดวินัย ผูบังคับบัญชาช้ันตนมีหนาที่ตองรายงานเรือ่งไปยังผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ

สั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพ่ือดําเนินการทางวินัยตอไป การละเวนการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวของ

ผูบังคับบัญชาเปนความผิดวินัยเชนกัน 
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คําถามเชงิอภิปราย 

 

1. จงอธิบายแนวคิดและองคการกลางการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

2. กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลภาครัฐมุงเนนเรื่องใดบาง 

3. เหตุใดจึงตองมีประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

4. ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีอะไรบาง และหากพนักงานเจาหนาที่เกิดความ

เฉ่ือยชา หรือทุจริต คอรรับชัน ฝายบริหารจะมีวิธีการอยางไร 

5. มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใชเกณฑอะไรในการวัด 

6. เหตุใดจึงตองมีการควบคุมวินัยและการดําเนินทางวินัย 

7. กระบวนการดําเนินทางวินัยมีขั้นตอนอยางไร หากเกิดกรณีที่เจาหนาที่ขาดงานเกิน 

15 วัน กรณีหน่ึง กับ กรณีที่เจาหนาที่ทุจริตปลอมเอกสาร อีกกรณีหน่ึง 

8. กรณีการขาดงานโดยไมไดลาขออนุญาตและมีจดหมายเปนลายลักษณอักษร เพ่ือไป

ปฏิบัติธรรม 15 วัน มีความผิดทางวินัยหรือไมอยางไร  
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บทที่  12 
 
กฎหมายสําหรับการบริหารพัสดุ 

 

 

1. แนวคิดเชิงกฎหมายและการบริหารงานพัสดแุละการจัดซ้ือจัดจาง 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอถึงแนวคิดเก่ียวกับงานพัสดุการจัดซ้ือจัดจาง และ

กฎหมายที่เก่ียวของในการจัดซ้ือจัดจางและสัญญา ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับงานพัสดุการจัดซ้ือจัดจาง 

เม่ืองบประมาณแผนดินไดรับการจัดสรรโดยผานการพิจารณาจากสภา และตรา

ออกมาเปนพระราชบัญญัติรายจายงบประมาณประจําปแลว สวนราชการและหนวยงานของรัฐ

จะสามารถนํางบประมาณดังกลาวที่ไดรับไปใชจายไดตามวัตถุประสงคของภารกิจงานที่

หนวยงานไดขอไว กระบวนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (public procurement) จะเกิดขึ้น แตการ

จะใชจายเงินงบประมาณของรัฐไดตองผานระเบียบการเบิกจายที่รัดกุม มีระบบการตรวจสอบ

ภายใน รวมทั้งมีกลไกการตรวจสอบภายนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผนดิน  

การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเปนกิจกรรมหน่ึงที่มีความสําคัญตอภารกิจของสวนราชการ

ในการนําทรัพยากรมาใชดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ แตการดําเนินงานที่ผานมามักประสบ

ปญหาดานการบริหารจัดการจึงทําใหการจัดซ้ือจัดจางภาคราชการขาดประสิทธิภาพและเกิด

ปญหาการทุจริต ดังน้ัน รัฐบาลจึงสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจาง และใหถือ

เปนสวนหน่ึงของการปฏิรปูระบบราชการ โดยปรบัปรงุแกไขระเบียบวาดวยการพัสดุใหมีความ

รัดกุม และเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งใหนําระบบวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 339 
 

Auction)มาใชในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือทําใหการจัดซ้ือจัดจางมีความโปรงใส รวดเร็ว และ

ประหยัดยิ่งขึ้น   

การตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 มีเหตุผลสําคัญมากประการหน่ึงคือ เพ่ือใหสวนราชการปฏิบัติงานใหเกิดผล

สัมฤทธิ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการเงินการบัญชีและการคลังไปสูระบบอิเล็กทรอนิกส หรือที่

เรียกวา “ระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส” (Government  Fiscal  

Management  Information  Systems:  GFMIS) ซ่ึงทั้งหมดลวนมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐอยางยั่งยืนและเพ่ือใหเกิดประโยชนแก

ประชาชนอยางแทจริง 

 

1.2 กฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดซ้ือจัดจางและสัญญา 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 

2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมรวมทั้งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุวาดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1.2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แกไข

เพิ่มเติม 

ระเบียบหลักในการบริหารพัสดุภาครัฐ คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเตมิปจจุบันระเบียบดังกลาวเปนฉบับแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7 

เม่ือป พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตาม แมวาช่ือระเบียบพัสดุจะเปนช่ือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการพัสดุ แตปจจุบันผูรักษาการระเบียบน้ีคือ “ปลัดกระทรวงการคลัง”  

ปจจุบัน หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนศูนยกลางการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ คือ 

“สํานักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ” ในสังกัดกรมบัญชีกลาง ซ่ึงทําหนาที่ตั้งแตกํากับ

ดูแลและบริหารจัดการดานการพัสดุภาครัฐ ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับที่เก่ียวของกับการพัสดุภาครัฐ กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการ
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จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ กําหนดมาตรฐาน แนวทาง และหลักเกณฑการกําหนดราคากลาง งาน

กอสรางของทางราชการ ดังจะไดนําเสนอตอไป ดังน้ี  

1) การบริหารพัสดุ 

ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวีาดวยการพัสด ุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมน้ัน

ไดใหความหมาย “การพัสดุ ”  หมายถึง การจัดทําเอง การซ้ือ การจาง การจางที่ปรึกษา การ

จางออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการ

ดําเนินการอื่นๆ 

ดังน้ัน การบริหารพัสดุจึงหมายถึงการบริหารหรืออํานวยความสะดวกในการ

เคล่ือนยายผลผลิต เชน พัสดุ สิ่งอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เครื่องจักรกล ฯลฯ ออกจากผูผลิต

และหรือผูขายไปยังลูกคา หรือผูใชใหไดทันเวลา และตามปริมาณที่ตองการไดคุณภาพที่

เหมาะสม และ ณ จุดที่ตองการ อีกนัยหน่ึง หมายถึง การจัดการพัสดุ เชน การสะสมพัสดุ การ

เพ่ิมเติมพัสดุ และการควบคุมรักษาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน การ

บํารุงรักษาพัสดุใหมีอายุการใชยาวนานและมีสภาพดีอยูเสมอและในขั้นตอนสุดทายคือการ

จําหนายพัสดุออกจากบัญชีเม่ือไมสามารถซอมแซมใหกลับดไีดโดยคุมกับคาใชจายนอกจากน้ี

ยังหมายรวมถึงการนําเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใชในการจัดพัสดุเพ่ือสนับสนุน

และสนองความตองการในการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือโครงการใหดําเนินไปไดตาม

เปาหมาย 

 

2)  การจัดซ้ือจัดจาง 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมให

ความหมาย “การจาง” หมายถึง การจางทําของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยและการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของ

กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงาน

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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การจางที่ปรึกษา  หมายถึง การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจาง

ออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

การจางออกแบบและควบคุมงาน  หมายถึง การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคล

ธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงิน

งบประมาณ 

การจัดซ้ือจัดจางที่ตองประกาศ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีสั่งการใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติในการจัดซ้ือจัด

จาง 7 ประเภทที่ตองประกาศ ไดแก 

1. งานจางกอสราง  

3. การจัดซ้ือจัดจางซ่ึงมิใชงานกอสราง 

3. การจางควบคุมงาน  

4.การจางออกแบบ  

5. การจางที่ปรึกษา 

6. การจางวิจัยหรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย  

7. การจางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

การจัดซ้ือจัดจางถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารพัสดุ ซ่ึงการจัดซ้ือจัดจาง

เปนกระบวนการที่ใหไดมาซ่ึงพัสดุที่ตองการ ทั้งในเรื่องคุณสมบัติ  จํานวน ราคา เวลา และ 

แหลงขาย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่กําหนด 

เม่ือสวนราชการไดกําหนดความตองการพัสดุและไดรับเงินงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจาง

พัสดุแลว ผูจัดซ้ือตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยมีกระบวนการดังน้ี 

(1) การจัดทํารายงานขอซ้ือ / จาง โดยระบุรายละเอียดของการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึง

รวมถึงวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ทั้งน้ี วิธีการจัดซ้ือจัดจางมี 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา 

วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 

การกําหนดวาจะใชวิธกีารใดน้ันตองพิจารณาตามวงเงินและเง่ือนไขตางๆ ที่กําหนดในระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
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(2) การเสนอขออนุมัติจัดซ้ือ/จาง ผูจัดซ้ือจะตองนํารายงานขอซ้ือ/จางที่จัดทําไวแลว

เสนอขออนุมัติจัดซ้ือ/จางตามขั้นตอนจากผูมีอํานาจอนุมัติ 

(3) การมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่/คณะกรรมการตางๆ เม่ือไดรับอนุมัติใหจัดซ้ือ/

จาง สวนราชการตองมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่และหรือคณะกรรมการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด

จาง และทุกวิธีจะตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ/ จาง แตจะแตกตางกันตามวิธีการจัดซ้ือ

จัดจาง กลาวคือ วิธีสอบราคาจะแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคา วิธีประกวดราคาจะ

แตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคา วิธีพิเศษจะแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางโดยวิธีพิเศษ  วิธีประมูลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสจะแตงตั้งคณะกรรมการวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

(4) การจัดซ้ือ/จาง  ตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางที่ไดรับอนุมัติ ดังน้ี 

 1) วิธีตกลงราคา โดยติดตอหาผูขายหรือสืบราคาที่เหมาะสมโดยตรงและ

ตอรองตกลงราคาพรอมเง่ือนไข 

 2) วิธีสอบราคาตดิตอผูขายโดยตรงและปดประกาศการสอบราคา และเปดซอง

สอบราคาเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูชนะการสอบราคา 

 3) วิธีประกวดราคาปดประกาศกับการเผยแพรการประกวดราคาผานทาง

สื่อสารมวลชนและหรือติดตอผูขายโดยตรงรับซองและเปดซองประกวดราคาและพิจารณาผล

การประกวดราคา 

 4) วิธีพิเศษเจรจาตกลงหรือสืบราคาหรือขอใหมีการเสนอราคาจากผูขาย

โดยตรง 

 5) วิธีกรณีพิเศษพิจารณาสัง่ซ้ือ/จางจากสวนราชการและหรือหนวยงานของรัฐ

ที่เปนผูผลิต/ทํางานจางน้ันซ่ึงนายกรัฐมนตรีไดอนุมัติใหจัดซ้ือจัดจางหรือมีกฎหมายหรือมติ

คณะรัฐมนตรีกําหนดใหซ้ือ/จาง 

 6) วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการ

ตลาดกลางประกาศเผยแพร/เชิญชวนผูคาเขารวมการประมูลพิจารณาคัดเลือกผูคาช้ีแจง/จัด

ฝกอบรมคณะกรรมการและผูคาเก่ียวกับการประมูลและดําเนินการประมูลเพ่ือคัดเลือกผูชนะ

การประมูล 
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(5)  สั่งซ้ือ / จาง  เม่ือไดดําเนินการตามขัน้ตอนที่ 4  จนไดผูขาย  /  รับจางแลว ก็ให

ผูมีอํานาจดําเนินการสั่งซ้ือ / จาง ตามขอกําหนดในระเบียบ 

(6) ควบคุมงานและหรือตรวจรบัพัสด ุ/ การจาง ใหเจาหนาที่ / คณะกรรมการที่ไดรบั

มอบหมาย / แตงตั้งเปนผูดําเนินการ 

อยางไรก็ดี รายละเอียดเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางตางๆ ดังกลาวขางตน ผูศึกษา

สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจากกฎระเบียบขอบังคับตลอดจนคูมือและหรือแนวปฏบัิติที่เก่ียวของ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมได

กําหนดการใชบังคับและการมอบอํานาจในที่น้ี ผูเขียนขอยกระเบียบมาเฉพาะสวนของกรณี

พิเศษและการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑดังน้ี 

กระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่แจงเวียนบัญชียาหลักแหงชาติตามที่คณะกรรมการ

แหงชาติทางดานยากําหนด พรอมทั้งราคากลางของยาดังกลาว และเวชภัณฑที่มิใชยาใหสวน

ราชการตาง ๆ ทราบ กับใหองคการเภสัชกรรมแจงรายการยาตามบัญชียาหลักแหงชาติและ

เวชภัณฑที่มิใชยาที่องคการเภสัชกรรมผลิตไดหรือมีจําหนายใหสวนราชการทราบดวย 

- การซ้ือยาของสวนราชการ ใหจัดซ้ือตามช่ือสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียา

หลักแหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซ้ือ

ยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 60 เวนแตสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหใชเงิน

งบประมาณจัดซ้ือยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 80 

- การซ้ือยา และเวชภัณฑที่มิใชยา เชน ผากอส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝอก 

วัสดุทันตกรรม ฟลมเอกซเรย และเภสัชเคมีภัณฑ ซ่ึงองคการเภสัชกรรมไดผลิตออกจําหนาย

แลว ใหจัดซ้ือจากองคการเภสชักรรม นอกจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมใหจัดซ้ือ

จากโรงงานเภสัชกรรมทหาร สวนกรมตํารวจจะซ้ือจากองคการเภสัชกรรม หรือโรงงานเภสัช

กรรมทหารก็ได โดยใหดาํเนินการดวยวิธกีรณีพิเศษ แตทั้งน้ีราคายาที่องคการเภสัชกรรมหรือ

โรงงานเภสัชกรรมทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคากลางของยาช่ือสามัญเดียวกันที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนดเกินรอยละ 3 
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- การซ้ือยาตามช่ือสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑที่มิใชยา ซ่ึงองคการ

เภสัชกรรมมิไดเปนผูผลิตแตมีจําหนาย สวนราชการจะจัดซ้ือจากองคการเภสัชกรรม หรือ

ผูขาย หรือผูผลิตรายใดก็ได ภายใตหลักเกณฑ ดังน้ี 

(1) การจัดซ้ือโดยวธิีสอบราคาหรือประกวดราคา ใหสวนราชการแจงใหองคการเภสัช

กรรมทราบดวยทุกครั้ง และถาผลการสอบราคาหรือประกวดราคา ปรากฏวา องคการเภสัช

กรรมเสนอราคาเทากัน หรือ ต่ํากวาผูเสนอราคารายอื่น ใหสวนราชการซ้ือจากองคการเภสัช

กรรม 

(2) การจัดซ้ือโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ใหซ้ือในราคาที่ไมสูงกวาราคากลาง ที่

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

- ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหความสนับสนุนใหซ้ือยาและ

เวชภัณฑที่มิใชยาจากหนวยงานใด ก็ใหสวนราชการจัดซ้ือยา หรือเวชภัณฑที่มิใชยาจาก

หนวยงานดังกลาวได โดยวิธีกรณีพิเศษดวย 

 

อํานาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจาง 

- การสั่งซ้ือหรือสั่งจางครั้งหน่ึง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนอํานาจ

ของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปน้ี 

(1) หัวหนาสวนราชการไมเกิน 50 ลานบาท 

(2) ปลัดกระทรวงเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท 

(3) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน 100 ลานบาท 

 

- การสั่งซ้ือหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหน่ึง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและ

ภายในวงเงิน ดังตอไปน้ี 

(1) หัวหนาสวนราชการไมเกิน 25 ลานบาท 

(2) ปลัดกระทรวงเกิน 25 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท 

(3) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน 50 ลานบาท 
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1.2.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุวาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 

มติคณะรัฐมนตรี (2547) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ 

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ 

ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวกับการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (สํานัก

พัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ 2549) 

การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หมายถึงการจัดหาพัสดตุามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติมดวยวิธีการซ้ือหรือการจาง 

แตไมรวมถึงการจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและคุมงาน การซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษ

และวิธีกรณีพิเศษ โดยกําหนดใหผู เสนอราคาไดเสนอราคาแขงขันกันเองดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลา และ ณ สถานที่ที่กําหนดโดยไมเปดเผยตัวเลขที่มีการเสนอ

ราคา (Sealed Bid Auction) 

ราคาสูงสุด หมายความวา ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มีอยู หรือราคาสูงสุดที่

ทางราชการจะพึงรับไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) กําหนดซ่ึงเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 ก.พ. 2549 เปนตนไป ในการจัดหา

พัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ ที่มีมูลคาตั้งแต 2 

ลานบาทขึ้นไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ใหจัดหาดวยวิธีอื่นไดแตไมรวมถึง การจางที่ปรึกษา  การจาง

ออกแบบและควบคุมงาน  วิธีพิเศษ  และวิธีกรณีพิเศษ 

 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 452 / 2554 

กรณีฟองวา ผูฟองคดีไดเขารวมเสนอราคาในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

โครงการจางเหมากอสรางอาคารสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และไดรับแจงจาก

เทศบาลตําบลจอหอวา ผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปนผูชนะการประมูล แตผูฟองคดี

ยังไมไดเขาทําสัญญา เน่ืองจากเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่ขาดทุนประมาณรอยละ 40 

ตอมา เทศบาลตําบลจอหอมีหนังสือแจงเตือนใหผูฟองคดีเขาทําสัญญา แตผูฟองคดีไม
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ประสงคจะเขาทําสัญญาตามที่ไดรับการแจงเตือน  จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอใหมีคํา

พิพากษาหรือคําสั่งยกเลิกการเสนอราคา 

เน่ืองจากหนังสือของเทศบาลตําบลจอหอที่แจงเตือนใหผูฟองคดีเขาทําสัญญาจาง

กอสรางอาคารสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวยระบบอิเล็กทรอนิกส น้ันถือเปน

การยืนยันถึงการอนุมัติสั่งซ้ือ จาง แลกเปล่ียน เชา ขาย ใหเชา หรือใหสิทธิประโยชน อันเปน

การยืนยันคําสั่งทางปกครองตามขอ 1 (2) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวาการประมูล

ของเทศบาลตําบลฯ ไมถูกตองอยางไร ก็จะตองอุทธรณตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงตามขอ 10 (5) ของ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรฯี เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดรับแจงจากเทศบาลตําบลฯ วาเปนผู

ประมูลราคาต่ําสุด เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2553 แตไดยื่นอุทธรณตอเทศบาลตําบลฯ เม่ือวันที่ 7 

พฤษภาคม 2553 จึงเปนการยื่นเม่ือพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณ ประกอบกับไมปรากฏวา

เทศบาลตําบลฯ ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคด ีจึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการแกไข

ความเดือดรอนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวกอนการฟองคดี  

 

2. แนวทางการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอการดําเนินงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัด

จางและระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ดังมีรายละเอียด ตอไปน้ี 

 

2.1 การดําเนินงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

 กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางโดยทั่วไป มักมีวัตถุประสงคการตรวจสอบที่สําคัญ ไดแก 

(1) เพ่ือพิจารณาวาการจัดซ้ือจัดจางสามารถตอบสนองความตองการของ

องคการไดอยางเหมาะสม 

(2) เพ่ือตรวจสอบวาการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับคูมือหรือ

แนวทางปฏิบัติและหรือหลักการบริหารพัสดุที่เหมาะสม 
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(3) เพ่ือใหทราบถึงลักษณะความเสี่ยงหรือปญหาอุปสรรคพรอมทั้งสาเหตุที่

เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการจัดซ้ือจัดจางที่ไมเหมาะสม 

(4) เพ่ือใหขอเสนอแนะ ขอสังเกต และหรือ ขอคิดเห็นเก่ียวกับการแกไข

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงทบทวนชะลอและหรือยกเลิกหรือมิใหมีการจัดซ้ือจัดจางที่ไมเหมาะสม

รวมทั้งการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ 

เม่ือไดกําหนดวัตถุประสงคการตรวจสอบที่สอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบแลว

ลําดับตอไป คือ ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดขอบเขตของการตรวจสอบใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคการตรวจสอบโดยขอบเขตการตรวจสอบอาจครอบคลุมถึงระบบการทํางานตางๆ 

เอกสารหลักฐานรายงานบุคลากรและทรัพยสินที่เก่ียวของซ่ึงการกําหนดขอบเขตน้ี ควรได

คํานึงถึงทรัพยากรที่จะใชในการตรวจสอบดวย เชน คน เงิน เวลา เปนตน 

2.1.1 ขอบเขตการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

ขอบเขตการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางที่สําคัญ มีดังน้ี 

(1) การตรวจสอบเกี่ยวกับความตองการในการจัดซ้ือจัดจาง 

เปนการตรวจสอบเหตุผลความเปนมาและหรือการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับ

รายการพัสดุที่ตองการกอนไดรับการอนุมัติภายในสวนราชการ ใหตั้งงบประมาณมาจัดซ้ือจัด

จาง ไมวาจะเปนรายการพัสดุที่จะจัดซ้ือ เพ่ือใชในงานประจําหรือใชประโยชนในงานทั่วไป 

หรือเปนรายการจัดซ้ือจัดจางที่เปนสวนหน่ึงในแผนงาน  งานและโครงการตางๆ หรือเพ่ือใช

ประโยชนในลักษณะเฉพาะกิจ หรือการใดการหน่ึงเทาน้ันซ่ึงอาจถือไดวาเปนการตรวจสอบใน

ลักษณะเชิงรุก  เน่ืองจากผลการตรวจสอบอาจใหขอเสนอแนะที่เปนการปองกันไมใหเกิด

ขอผิดพลาดความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได 

(2) การตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

การตรวจสอบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเปนการตรวจสอบกิจกรรมที่เก่ียวของ

กับการจัดซ้ือจัดจางภายหลังจากไดรับอนุมัติเงินงบประมาณใหไปจัดซ้ือจัดจาง หรือไดจัดทํา

แผนงานและโครงการ หรือไดจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางแลว และหรือระหวางดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจางจนเสร็จสิ้น การตรวจรับพัสดุอาจถือไดวาเปนการตรวจสอบในลักษณะเชิงรุก 
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เน่ืองจากผลการตรวจสอบอาจใหขอเสนอแนะเพ่ือแกไขปรับปรุงและปองกันขอผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้นการตรวจสอบน้ีเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนดไว  

การนําเสนอแนวทางการตรวจสอบตามกระบวนการบริหารพัสดุ ในสวนของการ

กําหนดความตองการและการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงในทางปฏิบัติ ผูตรวจสอบภายในควร

กําหนดแนวทางการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางเฉพาะเรื่องที่ เก่ียวของกับประเด็นการ

ตรวจสอบที่กําหนดไวเทาน้ัน 

แนวทางดําเนินงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางน้ันจะเริ่มจากเม่ือมี

แผนการตรวจสอบ  (audit  plan)  ไดกําหนดใหมีการตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางของ

ฝาย / กองพัสดุหรือของหนวยงานอื่นในองคการที่มีโครงการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ขั้นตอน

ตอไป คือ ผูตรวจสอบภายในควรกําหนดแผนการดําเนินงานเพ่ือกําหนดรายละเอียดการ

ตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางดังกลาว  โดยเริ่มจากการกําหนดประเด็นการตรวจสอบที่

เปนความเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางที่จะตรวจสอบไมบรรลุผลสัมฤทธิ์

กําหนดวัตถุประสงคขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบน้ัน  พรอม

ทั้งดําเนินการตรวจสอบตามแผนการดําเนินงานดังกลาว  และเม่ือตรวจสอบเสร็จแลว ผู

ตรวจสอบภายในควรนําขอมูลทีไ่ดจากการตรวจสอบมาจัดทํารายงานติดตามผลการตรวจสอบ

การจัดซ้ือจัดจางดังกลาวดวย 

 

2.1.2 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

การกําหนดประเด็นการตรวจสอบที่เปนความเสี่ยงสําคัญที่อาจทําใหการ

บริหารงานและการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางน้ันไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ

ไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่กําหนดโดยการกําหนดประเด็นการตรวจสอบ  อาจ

กําหนดจากขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจการประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการ

ประเมินความเสี่ยงในขัน้ตอนการวางแผนการตรวจสอบหรือจากคําสั่งของหัวหนาสวนราชการ

ใหตรวจสอบในเรื่องใดเรื่องหน่ึงในกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางหรือจากขอรองเรียนหรือจาก

เหตุการณหรือสถานการณใดที่ไดรับความสนใจจากสวนราชการหรือสาธารณชนที่เก่ียวของ

กับกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางที่จะตรวจสอบเปนตนขอมูลจากแหลงตางๆ  ดังกลาว ถามี
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รายละเอียดเพียงพอที่จะนํามากําหนดเปนประเด็นการตรวจสอบแลว ผูตรวจสอบภายในก็ควร

นําขอมูลน้ันมาพิจารณากําหนดประเด็นการตรวจสอบ แตถาขอมูลน้ีมีไมเพียงพอที่จะกําหนด

เปนประเดน็การตรวจสอบผูตรวจสอบภายในก็ควรทําการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติมโดยดําเนินการ

ดังน้ี 

การรวบรวมและศึกษาขอมูล 

ผูตรวจสอบภายในควรรวบรวมและศึกษาขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับกิจกรรม

การจัดซ้ือจัดจางที่ไดรับมอบหมายโดยตรวจสอบจากแหลงตางๆ เชน  

 - รายละเอียดแผนงานและโครงการที่มีรายการจัดซ้ือจัดจาง เชน  เหตุผลหรือ

ความเปนมาวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่จะดําเนินการ ดัชนีวัดผล

การดําเนินงาน (Key  Performance  Indicator:  KPI) ผลผลิตและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เปนตน 

- รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณใหกับแผนงานและโครงการที่มีรายการ

จัดซ้ือจัดจางตามเอกสารงบประมาณหรือตามแผนกลยุทธของสวนราชการ 

- ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงในระดับ

หนวยงานและหรอืในระดบักิจกรรมในปที่แลวและปปจจุบัน (กรณีไดเคยดําเนินการประเมินผล

มากกวาหน่ึงครั้งภายใน 1 ป)   ซ่ึงอาจไดมาจากการประเมินผลของผูประเมินอิสระหรือจาก

การประเมินผลการควบคุมดวยตนเองหรือการประเมินผลของผูตรวจสอบภายใน 

- ปญหาอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจางและหรือผลการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง

ในปกอนของหนวยงานตรวจสอบภายในและหรือของหนวยงานอื่นที่ เก่ียวของ เชน 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.)  เปนตน 

- แผนการจัดซ้ือจัดจางและรายงานที่เก่ียวของ เชน รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง

รายเดือน / ไตรมาส รายงานการติดตามการใชจายเงินงบประมาณ เปนตน 

- ระบบการควบคุมภายในของระบบงานจัดซ้ือจัดจาง ทั้งในสวนของฝายพัสดุ 

หรือผูดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง และหนวยงานผูใชพัสดุของปกอนและปปจจุบัน และหรือ

กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย 
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- ผังการไหลของงาน (flow chart) หรือผังงาน (work flow) ของการจัดซ้ือจัดจาง

และของระบบงานอืน่ๆ ที่เก่ียวของ เชน ผังงานบัญชี ผังงานการเงิน ผังงานงบประมาณ และ

ผังงานของแผนงาน งานและโครงการตางๆ ที่มีการจัดซ้ือจัดจางเก่ียวของ  

อยางไรก็ดี  หากมีการรวบรวมและศึกษาขอมูลที่เก่ียวของตางๆ  ในขั้นตอนการ

วางแผนการตรวจสอบไวอยางครบถวนและเพียงพอแลว  ก็ควรนําขอมูลดังกลาวมา

ประกอบการพิจารณาศึกษา  แตหากมีขอมูลไมเพียงพอก็ควรทําการสํารวจเพ่ิมเติม 

(2) การวิเคราะหขอมูล 

 กรณีที่ผูตรวจสอบภายในรวบรวมและศึกษาขอมูลตามขอ (1) แลวพบวา มี

ความเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ ใหผูตรวจสอบภายในนําความเสี่ยงน้ันไป

พิจารณา กําหนดเปนประเด็นการตรวจสอบ แตถาการรวบรวมและการศึกษาขอมูลยังไม

สามารถพบประเด็นการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในอาจนําขอมูลที่รวบรวมและศึกษาน้ันมา

วิเคราะหเพ่ือกําหนดประเด็นการตรวจสอบ โดยใชแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการ

ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ดังน้ี 

 การประเมินความเสี่ยง ผูตรวจสอบภายในอาจประเมินความเสี่ยงโดยเริ่ม

จากการระบุปจจัยเสี่ยงของกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางที่สําคัญตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจางที่

จะทําใหไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน ลําดับตอไปคือ การวิเคราะหความเสี่ยงโดยพิจารณาวา 

กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบน้ันจะมีโอกาสเกิดปจจัยเสี่ยง และมี

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากปจจัยเสี่ยงดังกลาวใชหรือไม  ถาใช ก็สรุปวากิจกรรมการจัดซ้ือจัด

จางมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปจจัยเสี่ยงดังกลาว ตอจากน้ันใหนําปจจัยเสี่ยงน้ีไปประเมินผล

ระบบการควบคุมภายในตอไป 

ตัวอยางของปจจัยเสี่ยงที่เก่ียวของกับกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

- ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนรวมหรือของทางราชการกับ

ผลประโยชนสวนตวั เชน ผูเปนกรรมการในคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง เปนผูถือหุนในกิจการ

ของผูเขาเสนอราคา อาจทําใหเกิดความขัดแยงระหวางการคํานึงถึงเงินปนผลที่ตนจะไดรับ 

จากกําไรในกิจการของผูขาย หากชนะการเสนอราคากับการปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย

สุจริต โดยยึดถือผลประโยชนของทางราชการเปนหลัก เปนตน 
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-  ไมมีการสํารวจความตองการ หรือความจําเปนในการใชพัสดุกอนการจัดซ้ือ 

เชนไมมีการสํารวจสถิติการใชพัสดุ ไมมีการสอบถามความตองการของผูใชพัสดุ เปนตน 

-  ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ เชน ไมมีการตรวจรับพัสดุจริง มีการแบง

ซ้ือ โดยไมคํานึงถึงการจัดซ้ือรวมที่ใหประโยชนกับทางราชการสูงสุด เปนตน 

-  บุคลากรผูเก่ียวของขาดความรูความเขาใจและทักษะที่ดเีก่ียวกับการจัดซ้ือจัด

จาง เชน ไมมีการฝกอบรมใหผูที่เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือใหมีความรูในการตรวจ

คุณภาพของพัสดุที่ตรวจรับ ไมมีการฝกอบรมเก่ียวกับวิธีการกําหนดความตองการพัสดุ เปน

ตน 

-  มีรายการจัดซ้ือจัดจางในลักษณะเรงดวน  เชน มีการจัดทําโครงการจัดซ้ือ

อุปกรณชนิดใดชนิดหน่ึงภายในระยะเวลาที่รวดเร็วจนเกินไป เปนตน 

-  มีการกําหนดสเปค6

2 / คุณสมบัติ / เง่ือนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือของ 

ผลสําเร็จของงาน หรือของตัวผูที่จะเขาแขงขันเสนอราคา ในลักษณะเจาะจงอยางผิดปกติโดย

ไมเก่ียวของกับความแตกตางทางดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และหรือความ

ประหยัด หรือราคาของตัวพัสดุ หรือผลสําเร็จของงาน หรือของความนาเช่ือถือของผูเขา

แขงขันอยางชัดเจน หรืออีกนัยหน่ึงกําหนดในลักษณะกีดกัน หรือเอื้อประโยชนใหกับพัสดุ 

หรือผูที่จะเขาแขงขันเสนอราคารายอื่นๆ 

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เม่ือทราบแลววากิจกรรมการจัดซ้ือจัด

จางมีความเสี่ยงใดบาง  ขั้นตอนตอไป ผูตรวจสอบภายในควรประเมินวาในความเสี่ยงน้ีไดมี

การกําหนดกิจกรรมการควบคุมอะไรบาง และเพียงพอเหมาะสมหรือไม โดยอาจพิจารณาจาก

ผลการประเมินระบบการควบคุมที่ผานมา เชน การประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง การ

                                                   
2สเปค (มาจากคําวา Specifications: SPEC)  หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับความตองการของผูซ้ือ 

เปนการอธิบายรายละเอียดของพัสดุ หรือช้ินสวน หรือสวนประกอบของพัสดุที่ใชในการดําเนินงาน 

โดยอธิบายในรูปคําพูด ขอความ ตัวอักษร รูปภาพ และหรือตัวเลขของแบบของพัสดุ เพื่อทําใหทราบ

ถึงลักษณะรูปราง หนาที่ ที่ตองการจะใชพัสดุทําอะไร หรืออยางไร หรือสมรรถภาพ หรือประสิทธิภาพ

ของพัสดุซ่ึงการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ สามารถกําหนดไดในหลายประเภท เชน ลักษณะ รูปราง 

เกี่ยวกับสี นํ้าหนัก และความสูง กวาง ยาว หรือคุณลักษณะเฉพาะของช้ินสวน คุณลักษณะของวัสดุ 

มาตรฐานอุตสาหกรรม เกรด มาตรฐาน เปนตน 
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ประเมินผลการควบคุมอยางเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบภายนอกและหรือ

ผูเช่ียวชาญที่ไดรับมอบหมาย  เปนตน ทั้งน้ี หากผลประเมินระบบการควบคุมภายในไมวาจะ

โดยวิธีใด พบวา ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูยังไมสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได 

แลวก็ควรนําความเสี่ยงน้ันมาพิจารณากําหนดเปนประเด็นการตรวจสอบตอไป   

 

2.2 ระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

ผูตรวจสอบภายในควรประเมินความเสี่ยงโดยเริ่มจากการระบุปจจัยเสี่ยงซ่ึง

สมมติวา หน่ึงในปจจัยเสี่ยงที่จะระบุคือ ไมมีการควบคุมงาน / ตรวจรับ / การจางพัสดุโดย

ถูกตองเหมาะสมลําดับถัดไป คือ  วิเคราะหความเสี่ยงโดยพิจารณาวา กิจกรรมการจัดซ้ือจัด

จางที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบน้ันมีโอกาสที่จะเกิดปจจัยเสี่ยงคือไมมีการควบคุมงาน / 

ตรวจรับ / การจางพัสดุโดยถูกตองเหมาะสมมากนอยเพียงใดและถาเกิดแลวจะเกิดผลกระทบ

หรือความเสียหายมากหรือนอยซ่ึงหากทําการวิเคราะหแลวพบวามีโอกาสเกิดสูงและอาจมีผล

เสียหายที่ทําใหผูใชพัสดุไมไดรับพัสดุที่ตรงกับความตองการทําใหการดําเนินงานของผูใช

พัสดุไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่กําหนดก็อาจสรุปไดวากิจกรรมการจัดซ้ือจัด

จางมีปจจัยเสี่ยงคือการควบคุมงาน / ตรวจรับ / การจางพัสดุโดยไมถูกตองเหมาะสมซ่ึงอาจทํา

ใหเกิดความเสี่ยงคือการไมไดรับพัสดุตรงตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนด 

  2.2.1 ระบบการควบคุมภายใน 

  ระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 5  เรื่องไดแก 

 (ก) ใหมีการแตงตั้งเจาหนาที่และหรอืคณะกรรมการเก่ียวกับการควบคุมงาน 

/ ตรวจรับ / การจางพัสดุ 

 (ข) ใหมีการพิจารณาคุณสมบัติของเจาหนาที่และหรือคณะกรรมการ

เก่ียวกับการควบคุมงาน / 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 การควบคุมภายในโดยการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง 

การควบคุมภายในโดยการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางมีตัวอยางแนวทาง ดังน้ี 

(1)  แนวทางการตรวจสอบเกี่ยวกับความตองการในการจัดซ้ือจัดจาง 

แนวทางการตรวจสอบที่เก่ียวของกับการดําเนินการกําหนดความตองการในการ

จัดซ้ือจัดจางกอนขอตั้งงบประมาณจัดซ้ือจัดจาง ทั้งในสวนของการกําหนดความตองการของ

ผูใชพัสดุและการรวบรวมความตองการพัสดุของผูจัดซ้ือ โดยอาจตรวจสอบวาการกําหนด

ความตองการพัสดุในเรื่องรายการ ปริมาณ ราคา และคุณสมบัติ มีความสอดคลองสัมพันธกับ

เหตุผลความจําเปน / วัตถุประสงค / เปาหมาย / วิธีการใชงาน / ประโยชนหรือผลสัมฤทธิ์จาก

การใชพัสดุน้ันหรือไม อยางไร รวมทั้งอาจตรวจสอบวาการพิจารณาอนุมัติ หรือไมอนุมัติ หรือ

ปรับลดรายการพัสด ุเพ่ือเสนอขอตัง้งบประมาณจัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางเหมาะสมหรือไม ซ่ึง

ผูตรวจสอบภายในควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เก่ียวกับการกําหนดความตองการ

จัดซ้ือจัดจาง พรอมทั้งสอบถามสัมภาษณหรือสังเกตการณการดําเนินงานของหนวยงานที่

เก่ียวของ เชน หนวยงานจัดซ้ือหนวยงานที่ใชพัสดุ เปนตน 

เอกสารหลักฐานที่ควรตรวจสอบ เชน 

1) หนังสือขออนุมัติตั้งงบประมาณจัดซ้ือจัดจาง 

2) รายการพัสดุที่ไดรับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแลว 

3) รายการพัสดุตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

4) รายงานขอซ้ือ/จาง รายงานผลการพิจารณา  

5) แบบสํารวจความตองการพัสดุ 

6) บัญชี / ทะเบียน / บัตรควบคุมพัสดุคงเหลือ 

7) สถิติ / บัญชีหรือรายงานสรุปยอดรวมของการใช / เบิก / จาย / 

คาใชจายดานพัสดุของปกอน / ปปจจุบัน / ของการจัดซ้ือจัดจาง

ครั้งสุดทาย 

8) รูปถายสภาพปญหาที่ตองการนําพัสดุไปใชแกไขปญหาน้ัน 
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9) รายงานการวิจัย / การประเมินความเหมาะสมคุมคา 

 

(2) แนวทางการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

การตรวจสอบที่เก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง โดยการตรวจสอบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด

จางผูตรวจสอบภายในควรใหความสําคัญกับแผนการจัดซ้ือจัดจาง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ขอบังคับและระบบการควบคุมภายใน 

ตัวอยางแนวทางการตรวจสอบในเรื่องตางๆ ของการจัดซ้ือจัดจาง 

 (2.1)  การตรวจสอบการขอจดัซ้ือจดัจางเปนการตรวจสอบวาไดมีการขอซ้ือ / จาง

การจัดทําและปฏิบัติตามแผนการจัดซ้ือจัดจางโดยถูกตองเหมาะสม ตามที่กําหนดไวหรือไม 

โดยอาจตรวจสอบดวยการเปรียบเทียบขั้นตอนและชวงเวลาที่กําหนดไวในแผนการจัดซ้ือจัด

จาง กับ การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจริง จากเอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของเชน 

1) แผนการจัดซ้ือจัดจางรายงานขอซ้ือ / จางเอกสารหลักฐานหรือขอมูลที่

เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในแตละขั้นตอนของการจัดซ้ือจัดจาง 

2) วันเดือนป ที่ปดประกาศที่บันทึกไวในประกาศ / รายงาน / ใบบันทึกการ

ดําเนินงานและหรือตรวจการจาง / รับพัสดุของเจาหนาที่ผูจัดซ้ือหรือของ

คณะกรรมการตางๆ เปนตน 

3) สังเกตการดําเนินงานวาดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม เชน 

สังเกตการปดประกาศการเปดซองหรือการตรวจรับพัสดุ เปนตน 

4) หนังสือโตตอบระหวางสวนราชการผูจัดซ้ือกับสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินเก่ียวกับเหตุผลที่ไมไดจัดสงเอกสารฯ ใหกับสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 (2.2)  การตรวจสอบการเผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจางเปนการตรวจสอบ

เก่ียวกับวิธีการ ระยะเวลา และเน้ือหาสาระของการเผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจางวาเปนไป

อยางไร ถูกตองและเหมาะสมหรือไม 
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3. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ  

    พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกันการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 

2542  หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “กฏหมายฮั้ว”   

ตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คําวา “ฮั้ว” หมายถึง รวม

หัวกัน รวมกันกระทําการ สมยอมกันในการเสนอราคา ผลของการฮั้วหรือตกลงกันในการเสนอ

ราคาตอหนวยงานของรัฐ คือ การที่รัฐไดรับความเสียหาย เชน ทําใหรัฐตองสูญเสีย

งบประมาณสูงเกินกวาที่ควรจะเปน เพราะหากใหมีการแขงขันกันอยางเสรี  ผูที่เสนอราคาต่ํา

จะเปนผูที่ไดงานไป  แตการฮั้วน้ัน ราคาที่เสนอน้ันจะไมใชราคาที่ต่ําสุดที่สามารถดําเนินงาน

ตามประสงคไดหรืองานที่ประมูลไดไปเน่ืองจากการฮั้วน้ัน คาจางสวนหน่ึงตองนํามาจายตาม

ขอตกลงฮั้วทําใหผูไดรับงานจําเปนตองลดมาตรฐานของสิ่งกอสรางเพ่ือประหยัดตนทุน 

ที่ผานมาไดมีการกระทําในลักษณะเปนการสมยอมในการเสนอราคาและมีพฤติการณ

ตางๆ อันทําใหการแขงขนักันเสนอประโยชนสูงสุดไมเกิดอยางแทจริงแกหนวยงานของรัฐและ

เกิดผลเสียหายกอประเทศชาติ  นอกจากน้ี ในบางกรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐก็มีสวนรวมหรือมีสวนสนับสนุนในการทําความผิด  หรือละเวนไมดําเนินการ

ตามอํานาจหนาที่  อันมีผลทําใหปญหาในการเรื่องน้ีทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น (กรมสอบสวนคดี

พิเศษ 2556) 

 

3.1 ความจําเปนในการบัญญัติกฎหมาย 

ตัวอยาง คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คดี

หมายเลขแดงที่ อม. 1 / 2546กรณีทุจริตจัดซ้ือยาและเวชภัณฑราคาผิดปกติในกระทรวง

สาธารณสุขในชวงป พ.ศ. 2541 วงเงินกวา 1.4 พันลานบาท จนแพทยและเภสัชกรที่

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไดรวมกันเคล่ือนไหวตอตานในนามของชมรม

แพทยชนบทและชมรมเภสัชชนบท จนในที่สุดเม่ือมีการเปดเผยขอมูลทุจริตในแตละพ้ืนที่ตอ

สื่อมวลชนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งมีการยืนยันสนับสนุนจากแพทยอาวุโส รวมถึงเครือขายองคกร

พัฒนาเอกชนดานสาธารณสุข 30 องคกร ที่รวมตัวกันออกมาเคล่ือนไหวสนับสนุนแพทย
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ชนบท ไดสรางแรงกดดันใหผูบริหารกระทรวงตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบ

ขอเท็จจริงระหวางน้ัน เครือขาย 30 องคกรพัฒนาเอกชน ไดใชกลไกการตรวจสอบ

นักการเมือง ลงรายช่ือประชาชนจํานวน 50,000 รายช่ือ เพ่ือขอใหถอดถอนนักการเมืองและ

ขาราชการระดับสูงที่พัวพันทุจริตยา กลายเปนแรงกดดันทําใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข และรัฐมนตรีชวยวาการฯ ตองลาออกจากพรรคการเมืองในขณะน้ัน 

จากคดีขางตน เห็นไดวา การกระทําในลักษณะที่มีการสมยอมหรอืที่เรียกวา “การฮั้ว” 

และมีพฤติการณตางๆ ที่ทําใหการแขงขนักันเสนอประโยชนสูงสุดใหแกหนวยงานของรฐัไมได

เกิดขึ้นอยางแทจริง และเกิดความเสียหายตอประเทศชาติกําหนดราคาอันเปนการเอาเปรียบ

แกหนวยงานของรัฐ หรือ หลีกเล่ียงการแขงขันกันอยางแทจริงและเปนธรรม  อันเปนการเอื้อ

ประโยชนแกผู เสนอราคารายหน่ึง หรือหลายรายใหเปนผูมีสิทธิทําสัญญา หรือ เพ่ือ

ผลประโยชนอยางใด ระหวางผูเสนอราคาดวยกัน และในบางกรณีผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง

หรือเจาหนาที่ของรัฐก็มีสวนรวมหรือมีสวนสนับสนุนในการกระทําความผิดหรือละเวนไม

ดําเนินการตามอาํนาจหนาที่ อันมีผลทําใหปญหาในเรื่องน้ีทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงกําหนดให

การกระทําน้ันเปนความผิดเพ่ือเปนการปราบปราม เพราะการจัดหาสินคาและบรกิารไมวาดวย

วิธีการจัดซ้ือหรือการจัดจาง หรือวิธีอื่นใดของหนวยงานของรัฐทุกแหงน้ันเปนการดําเนินการ

โดยใชเงินงบประมาณ เงินกู เงินชวยเหลือ  หรือรายไดของหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงเปนเงินของ

แผนดิน  รวมทั้งการทีร่ัฐใหสิทธใินการดําเนินกิจการบางอยางโดยการใหสัมปทานอนุญาตหรือ

กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันก็เปนการดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะอันเปนกิจการของ

รัฐ ฉะน้ัน การจัดหาสินคาและบริการรวมทั้งการใหสิทธิดังกลาว จึงตองกระทําอยางบริสุทธิ์

ยุติธรรม และมีการแขงขันกันอยางเสรีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐ   

 

3.2 สาระของกฎหมาย 

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 

2542 มีบุคคลที่อาจเก่ียวของกับกฎหมายฉบับน้ี ไดแก คน 3 กลุม ตอไปน้ี คือ 
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กลุมแรก  ผูประสงคเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ เชน ผูรับเหมากอสราง  

ผูขายสินคา  ผูขายบรกิาร  ผูรับสัมปทาน เปนตน หรืออาจเรียกวา เปนการกระทําผิดอาญาที่

เอกชนเปนผูกระทําความผิด 

กลุมที่สอง  เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับการเสนอราคา หรืออาจ

เรียกวา เปนการกระทําผิดที่เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐเปนผูกระทํา 

กลุมที่สาม  ผูดํารงตําแหนงการเมือง เปนผูกระทําความผิด  

จากคนทั้งสามกลุมดังกลาว  ผูเขียนขอแยกการกระทําความผิดที่บัญญัติในกฎหมาย

ฮั้วและยกตัวอยางเพ่ือใหเกิดความเขาใจ ดังน้ี 

 

3.2.1 ความผิดอาญาที่เอกชนเปนผูกระทํา 

1. ความผิดฐานตกลงรวมกันในระหวางผูเขาเสนอราคาโดยทุจริต  

ผูใดตกลงรวมกันในการเสนอราคา เพ่ือวัตถุประสงคที่จะใหประโยชนแกผูใดผูหน่ึง

เปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ(มาตรา 4)โดย 

- หลีกเล่ียงการแขงขันกันอยางเปนธรรม หรือ 

- กีดกันมิใหมีการเสนอสินคาหรือบริการอื่นตอหนวยงานของรัฐ หรือ 

- เอาเปรียบหนวยงานของรัฐอันมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-3 ปและปรับรอยละ 50 ของจํานวนเงินที่มีการเสนอ

ราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดน้ัน หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับ

หนวยงานของรฐัแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ผูใดเปนธุระในการชักชวนใหผูอื่นรวมตกลงกันใน

การกระทําความผิดตามที่บัญญัติ ผูน้ันตองระวางโทษเชนกัน 

2.  ความผิดอาญาฐานใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนเพื่อจูงใจใหรวม

เสนอราคาโดยทุจริต 

ผูใด ให ขอให หรือรับวาจะใหเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกผูอื่น  

(มาตรา 5)  เพ่ือ 
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- ประโยชนในการเสนอราคาโดยมีวัตถุประสงคที่จะจูงใจใหรวมดําเนินการ

ใดๆ อันเปนการใหประโยชนแกผูใดผูหน่ึงเปนผู มีสิทธิทําสัญญากับ

หนวยงานของรัฐ หรือ 

- จูงใจใหผูน้ันทําการเสนอราคาสูงหรือต่ําจนเห็นไดวาไมเปนไปตามลักษณะ

สินคา บริการ หรือสิทธิที่จะไดรับ หรือ 

- จูงใจใหผูน้ัน ไมเขารวมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-5 ปและปรับรอยละ 50 ของจํานวนเงินที่มีการเสนอ

ราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดน้ัน หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับ

หนวยงานของรฐัแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ผูเรียก ผูรับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใด ใหถือวาเปนผูรวมกระทําความผิดดวย 

3. ความผิดฐานใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญใหรวมเสนอราคาโดยทุจริต  

ผูขมขืนใจผูอื่น (มาตรา 6)เพ่ือ 

- ใหจํายอมรวมดําเนินการใดๆ ในการเสนอราคา หรือ 

- ใหไมเขารวมในการเสนอราคา หรือ 

- ใหถอนการเสนอราคา หรือ 

- ใหตองทําการเสนอราคาตามที่กําหนด 

- โดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญดวยประการใดๆ ใหกลัววาจะเกิด

อันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญ หรือ

บุคคลที่สาม จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวาน้ัน  

 ตองระวางโทษจําคุกตัง้แต 5-10 ป และปรับรอยละ 50 ของจํานวนเงินที่มีการเสนอ

ราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดน้ัน หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับ

หนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

4. ความผิดอาญาฐานใชอุบายหลอกลวงเพื่อมิใหผูอ่ืนเขาเสนอราคาหรือ

เสนอราคาโดยหลงผิด 

ผูใชอุบายหลอกลวง หรือกระทําการโดยวิธีอื่นใด เปนเหตุใหผูอื่นไมมีโอกาสเขาทํา

การเสนอราคาอยางเปนธรรม หรือใหมีการเสนอราคาโดยหลงผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 
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1-5 ปและปรับรอยละ 50 ของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทํา

ความผิดน้ัน หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูง

กวา(มาตรา 7) 

5.  ความผิดฐานเสนอราคาที่สูงหรือตํ่าเกินปกติจนไมอาจปฏิบัติตาม

สัญญาได 

   ผูใดโดยทุจริต(มาตรา 8)เพ่ือ 

- ทําการเสนอราคาตอหนวยงานของรฐัโดยรูวาราคาทีเ่สนอน้ันต่ํามากเกินกวา

ปกติจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตามลักษณะสินคาหรือบริการ หรือ 

- เสนอผลประโยชนตอบแทนใหแกหนวยงานของรัฐสูงกวาความเปนจริงตาม

สิทธิที่จะไดรับ 

- โดยมีวัตถุประสงคเปนการกีดกันการแขงขันราคาอยางเปนธรรมและการ

กระทําเชนวาน้ัน เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาได ตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-3 ป และปรับรอยละ 50 ของจํานวนเงินที่มีการ

เสนอ ราคา หรือของจํานวนเงินที่มีการทาํสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแต

จํานวนใดจะสูงกวา ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา เปน

เหตุใหหนวยงานของรัฐ ตองรับภาระคาใชจายเพ่ิมขึ้นในการดําเนินการให

แลวเสร็จตามวัตถุประสงคของสัญญาดังกลาว 

 ผูกระทําผิดตองชดใชคาใชจายใหแกหนวยงานของรัฐน้ันดวย ในการพิจารณาคดี

ความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ ถามีการรองขอใหศาลพิจารณากําหนด

คาใชจายที่รัฐตองรับภาระเพ่ิมขึ้นใหแกหนวยงานของรัฐดวย 

  6.  ความรับผิดของผูแทนนิติบุคคลในกรณีมีการกระทําความผิดที่เปน

ประโยชนตอนิติบุคคล  

  ในกรณีที่การกระทําความผิดเปนไปเพ่ือนิติบุคคลใด ใหถือวา หุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ัน หรือ

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องน้ัน เปนตัวการรวมในการกระทําผิดดวย 

เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทําความผิดน้ัน (มาตรา9) 
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3.2.2 ความผิดอาญาที่เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐเปนผูกระทํา 

 1. ความผิดอาญาฐานเจาหนาที่ละเวนไมดําเนินการใหมีการยกเลิกการเสนอ

ราคาที่ฝาฝนกฎหมาย  

 เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติการพิจารณาหรือการ

ดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับการเสนอราคาครัง้ใด รูหรือมีพฤตกิารณแจงชัดวา“ควรรู” วาการ

เสนอราคาในครั้งน้ันมีการกระทําความผิด แตละเวนไมดําเนินการเพ่ือใหมีการยกเลิกการ

ดําเนินการเก่ียวกับการเสนอราคาในครั้งน้ัน มีความผิดฐานกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1-10 ป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท (มาตรา 10) 

 2. ความผิดอาญาฐานเจาหนาที่กระทําการเอ้ือประโยชนตอการกระทําผิด  

 เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ หรือผูไดรับมอบหมายจากหนวยงานของรฐั โดยทุจริต

ทําการออกแบบ กําหนดราคา กําหนดเง่ือนไข หรือกําหนดผลประโยชนตอบแทน อันเปน

มาตรฐานในการเสนอราคา (มาตรา 11) โดย 

- มุงหมายมิใหมีการแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม 

- เพ่ือชวยเหลือใหผูเสนอราคารายใด ไดมีสิทธิเขาทําสญัญากับหนวยงานของ

รัฐโดยไมเปนธรรม 

- เพ่ือกีดกันผูเสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขันในการเสนอราคาอยาง

เปนธรรม 

 ตองระวางโทษจําคุกตัง้แต 5-20 ป หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหน่ึงแสนบาท

ถึงสี่แสนบาท 

 

 3. เจาหนาที่กระทําความผิดเองหรือกระทําการใดๆ โดยมุงหมายมิใหมีการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม  

เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.น้ี หรือกระทําการใดๆ โดย

มุงหมายมิใหมีการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม เพ่ือเอื้ออํานวยแกผูเขาทําการเสนอราคารายใด

ใหเปนผูมีสิทธิทาํสัญญากับหนวยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ ตอง
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ระวางโทษจําคุกตั้งแต 5 - 20 ป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหน่ึงแสนบาทถึงสี่แสน

บาท 

4. ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกระทําความผิดหรือใชอํานาจเหนือทําใหมี

การกระทําผิด  

ความผิดของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการใน

หนวยงานของรฐั ซ่ึงมิใชเปนเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใด ไดกระทําความผิดตอตําแหนง

หนาที่ ไดแก 1) การอนุมัติการพิจารณา หรือการดาํเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับการเสนอราคา

เพ่ือจูงใจ 2) ทําใหจํายอมตองยอมรับการเสนอราคาใหถือวาผูน้ันกระทําความผิดฐานกระทํา

ผิดตอตําแหนงหนาที่ (มาตรา 13) ในการดําเนินการตอการกระทําความผิดเก่ียวกับการเสนอ

ราคาตอหนวยงานของรัฐหมายความวาเม่ือมีพฤติการณปรากฏ หรือมีการกลาวหารองเรียนวา

การดําเนินการซ้ือจาง แลกเปล่ียน เชา จําหนายทรัพยสิน รับสัมปทาน หรือการไดรับสิทธิใดๆ 

ของหนวยงานของรัฐ มีการกระทําอันเปนความผิด ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการสอบสวน

ขอเท็จจริง หรือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 

สรุป 

ในการบริหารพัสดุและการจัดซ้ือจัดจาง รวมไปถึงการจัดทําสัญญาตางๆ น้ัน

เก่ียวของกับกฎหมายและระเบียบหลายฉบับ เพ่ือใหเกิดการบริหารพัสดุ ทรัพยสินของ

หนวยงานของรัฐอยางโปรงใส เกิดความเปนธรรม ผูบริหารและเจาหนาที่ตองระมัดระวังไมให

เกิดความผิดพลาดขึ้นได โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ ซ่ึงกฎหมายถือวาเปนความผิด หากเกิดเหตุการณที่ผูเสนอราคาไดกระทํา

การที่ไมเปดโอกาส หรือเปนอุปสรรคใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ อาจใชรูปแบบการสมยอมกัน การให เรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน หรือ

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นๆ หรือขมขู ประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทํา

การใดโดยทุจรติ ดังน้ัน ผูบริหารและเจาหนาทีร่ัฐตองดาํเนินงานบริหารพัสดุ จัดซ้ือจัดจางและ

ควบคุมภายในของกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนการทํา

สัญญาตางๆ ทําใหเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   
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คําถามเชงิอภิปราย 

 

1. การควบคุมทรัพยากรสาธารณสุขเปนสิ่งจําเปน เพราะเหตุใด 

2. จงอธิบายแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซ้ือจัดจาง 

3. กฎหมายที่เก่ียวของในการจัดซ้ือจัดจางและสัญญาในงานสาธารณสุขคือกฎหมายใด 

มีสาระเก่ียวกับอะไรบาง 

4. จงอธิบายแนวทางการตรวจสอบ และการดําเนินงานตรวจสอบกิจกรรมการจัดซ้ือจัด

จางในหนวยงานที่ทานสังกัดอยู 

5. ทําไมจึงตองมีระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

6. กฎหมายวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ให

ความสําคัญกับประเด็นอะไรเปนสําคัญ และเหตุใดจึงตองมีกฎหมายน้ี และกฎหมาย

น้ีสามารถบังคับใชไดจริงหรือไมในหนวยงานราชการ จงอภิปราย 
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สวนท่ีสาม 
กฎหมายสําหรับงานสาธารณสุข 
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บทที่ 13 
 
กฎหมายท่ีสนับสนุนกลไกการทํางาน 
ดานสาธารณสุข 

 

 

1. กฎหมายที่สนับสนุนการทํางานดานสาธารณสุข 

กฎหมายที่สนับสนุนการทํางานสาธารณสุข หมายถึง กฎหมายที่ใหความสําคัญ เชน 

กฎหมายที่เอื้อใหเกิดโครงสรางองคกรของรัฐที่เหมาะแกการทํางาน การจัดสรรกองทุน

งบประมาณ และกลไกตางๆ เพ่ือใหบรรลุผลตามวัตถปุระสงคและเปาหมายทางสาธารณสุข ใน

สวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอพระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 

2542 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550  และพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 

2551 ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1.1 พระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542  

ในการบริหารงานสาธารณสุข กฎหมายวาดวยการกระจายอํานาจดานสุขภาพถือเปน

กฎหมายที่เขามาทําใหหนวยงานของรัฐตองถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิใหกับองคการ

บริหารสวนทองถิน่ตามพระราชบัญญัติกําหนดขัน้ตอนและแผนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542  

สวนรูปแบบของการกระจายอํานาจอาจแตกตางกันในแตละพ้ืนที่ โดยลักษณะของกฎหมายให

การกระจายอํานาจเปนไปตามสภาพปญหาและความสอดคลองของพ้ืนที่น้ันๆ 
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1.1.1 โครงสรางของกฎหมายกระจายอํานาจ 

การกระจายอํานาจสูทองถิ่น เปนการทําใหประชาธิปไตยเปนแบบทางตรงมาก

ขึ้น ประชาชนไดมีสวนรวมในการแกปญหา เพ่ิมศักยภาพของทองถิ่น โครงสรางของกฎหมาย

กระจายอํานาจมีโครงสรางและกลไกการดําเนินงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการกระจายอํานาจมีดังตอไปน้ี (มาตรา 12) 

(1) จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

แผนปฏิบัติการเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา 

(2) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาที่ระหวาง

รัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง 

(3) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของ

รัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง 

(4) กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลาง

และราชการสวนภูมิภาคใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5) ประสานการถายโอนบุคลากรทองถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานสวน

ทองถิ่นหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจและหนาที่การจัดสรร

ภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการสวนกลางโอนใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และการถายโอนภารกิจตาม (2) (3) และ (4) 

(6) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการ

อนุญาตตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหตองขออนุมัติหรือขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นโดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการแกประชาชน และการกํากับดูแลให

เปนไปตามกฎหมายน้ันๆ เปนสําคัญ 

(7) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ

และการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



366/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

(8) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา การออก

กฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งที่จําเปนเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอคณะรัฐมนตรี 

(9) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ 

ระเบียบ และคําสั่งที่จําเปนเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

(10) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพ่ิมขึ้น

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เน่ืองจากการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง 

(11) พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตามความจําเปน 

(12) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนใน

ทองถิ่น 

(13) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฏ

วาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

(14) เสนอรายงานเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

(15) ออกประกาศกําหนดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี 

(16) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น 

 

2. การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะแกเทศบาล 

เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล (มาตรา 16) รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด 

(มาตรา 17) กรุงเทพมหานคร (มาตรา 18) พอสรุปงานที่เก่ียวของกับสาธารณสุขไดดังน้ี 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
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(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ 

(5) การสาธารณูปการ 

(6) การจัดการศึกษา 

(7) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 

(8) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม

อันดีของทองถิ่น 

(9) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย 

(10) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

(11) การสงเสริมกีฬา 

(12) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

(13) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 

(14) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

(15) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(16) การควบคุมการเล้ียงสัตว 

(17) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

(18) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย 

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 

(19) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(20) การควบคุมอาคาร 

(21) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(22) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(23) กิจการอื่นใดๆ ที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรูปแบบพิเศษไมเต็มพ้ืนที่จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย

กําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพ้ืนที่จังหวัด มีอํานาจและหนาที่

ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง (มาตรา 19) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการมีอาํนาจกําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอาํนาจ

และหนาที่รับผิดชอบในสวนใดกรณีเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะอยางเดียวกันหรือ

คลายคลึงกัน (มาตรา 20) องคกรปกครองสวนทองถิ่นและรฐัอาจมอบใหเอกชนดาํเนินการตาม

อํานาจและหนาที่แทนได (มาตรา 21) ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง (มาตรา 22) 

 

3. การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล

อาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พอสังเขปบางรายการ

ตามมาตรา 23 ดังน้ี  

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(2) ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ 

(3) ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 

เปนตน 

 

องคการบริหารสวนจังหวัด  อาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงิน

รายได  (มาตรา 24)  กรุงเทพมหานคร  อาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงิน

รายได (มาตรา 25)โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร

ปกครองรูปแบบพิเศษไมเต็มพ้ืนที่จังหวดั มีรายไดจากภาษอีากร คาธรรมเนียม และเงินรายได

อื่นตามกฎหมายกําหนด 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมอบใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือ

รายไดอื่นใด เพ่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันก็ได ทั้งน้ี โดยใหคิดคาใชจายไดตาม

หลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

4. แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจที่กําหนดไวไมอาจดําเนินการไดตามกําหนดระยะเวลา ทําใหการกําหนด

สัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา 30 (4) แหงพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไมสอดคลอง

กับขอเท็จจริงในการถายโอนภารกิจ จึงมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  โดยกําหนดสัดสวนรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ใหเปนไปตามสภาพขอเทจ็จริง และยังคงเปาหมายการเพ่ิมสัดสวนรายได

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดรับไมนอยกวารอยละ 35  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจ (มาตรา 30) 

ดังน้ี 

(1) ถายโอนภารกิจการใหบรกิารสาธารณะที่รฐัดาํเนินการอยูภายในกําหนดเวลา 

4 ป ดังน้ี 

(ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซํ้าซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ข) ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

กระทบถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

(ค) ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

(2) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองตามอํานาจและ

หนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีใหชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกําหนดภารกิจขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นใหแตกตางกันได โดยใหเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแตละแหง ซ่ึงตองพิจารณาจากรายไดและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 

จํานวนประชากร คาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการใหบริการที่ประชาชนจะ

ไดรับ ทั้งน้ี ตองไมเกินระยะเวลา 10 ป 

(3) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรัฐทําหนาที่ประสานความรวมมือและ

ชวยเหลือการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 

(4) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่แตละประเภทอยางเหมาะสม โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตน

ไป ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวา

รอยละ 25 และใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีรายไดเพ่ิมขึน้คิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของ

รัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละ 35 โดยการจัดสรรสัดสวนที่เปนธรรมแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันดวย 

การเพ่ิมสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอรายไดสุทธิของรัฐบาล

ใหเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนา  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ

ดําเนินกิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจที่ถายโอนใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่ถายโอนเพ่ิมขึ้นภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตนไป  

(5) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เก่ียวกับการบริการสาธารณะ

ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและ

ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 

 

คณะกรรมการตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดขั้นตอนการ

กระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอยางนอย

ตองมีสาระสําคัญ (มาตรา 32) คือ 

(1) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะที่องคกร

ปกครองสวนทองถิน่แตละรปูแบบจะตองกระทํา โดยในกรณีที่เปนอาํนาจและหนาที่ที่เก่ียวของ
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กับการดําเนินการของรัฐหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ใหกําหนดแนวทาง

วิธีปฏิบัติเพ่ือประสานการดําเนินการใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 

(2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรให

เพียงพอแกการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งน้ี โดยตองคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปน

สวนรวมดวย 

(3) รายละเอียดเก่ียวกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเพ่ือ

ดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(4) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนด

นโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสู

สวนทองถิ่น โดยการสรางระบบการถายเทกําลังคนสูทองถิ่น และสรางระบบความกาวหนาสาย

อาชีพที่เหมาะสม 

การกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นภายหลังที่ไดดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไปแลว คณะกรรมการตองพิจารณาทบทวน โดยทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกิน 5  ปโดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอาํนาจและหนาที่และการจัดสรรรายได เพ่ือกระจาย

อํานาจเพ่ิมขึ้นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 34) 

 

1.1.2 การกระจายอํานาจดานสาธารณสุข 

พระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 น้ีได

กําหนดใหงานบริการสาธารณะในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขเปนภารกิจที่ตอง

ถายโอนใหแกสวนทองถิ่น ซ่ึงครอบคลุมถึงงานสาธารณสุข การรักษา การปองกันและการ

ควบคุมโรคติดตอ ดวยขอบัญญัติตามพระราชบัญญัติน้ีจึงเปนที่มาของการกระจายอํานาจดาน

สาธารณสุข(คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นวันที่  27 

กุมภาพันธ 2549) มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
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ลักษณะการกระจายอํานาจดานสุขภาพอาจมีไดอยางนอย 4 ลักษณะซ่ึง

ผสมผสานกันไดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดจะดําเนินการลักษณะใด ดานใด และเม่ือไร ให

เปนไปตามหลักการ (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2550) ดังน้ี 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูซ้ือบริการ โดยเปนเจาของเงิน (เชน เงิน

รายไดทองถิ่นเอง หรืองบประมาณตามนโยบายหลักประกันสุขภาพที่มีการโอนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิน่) และเปนผูซ้ือบรกิารจากสถานบรกิารสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน

และนอกพ้ืนที่ ในสวนน้ี จึงตองมีการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให

สามารถจัดการดานการเงินและสามารถดูแลคุณภาพมาตรฐานบริการที่ไดรับเปนอยางดี 

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับสวนกลาง/ภูมิภาค เชน รวม

ดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาฯ ลงทุนในการดําเนินงานดานการสรางเสริม

สุขภาพ หรือรวมกับสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตาง ๆ พัฒนาโครงสรางระบบสุขภาพ 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดาํเนินการเองบางสวน เชน รับผิดชอบดําเนินการ

ในดานการพัฒนาสภาพแวดลอมและการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองทั้งหมด โดยเปนเจาของสถาน

บริการสุขภาพและเปนผูดําเนินการดานสุขภาพทั้งหมด 

 

ในป พ.ศ. 2543 กระทรวงสาธารณสุขมีขอเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

สุขภาพระดับพ้ืนที่ (กสพ.) ขึ้น ใน 52 จังหวัด โดยการดําเนินงานตามรูปแบบ กสพ. เปน

รูปธรรมใน 10 จังหวัด ซ่ึงเปนจังหวัดทดลองนํารอง 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 สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายดานสาธารณสุขของรัฐบาล 

ซ่ึงไดใหความสําคัญกับนโยบายเรงดวน เรื่องการปฏริูประบบสุขภาพตามนโยบายหลักประกัน
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สุขภาพถวนหนา และการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. 2545 จึงสงผลใหภาพของการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขหยุดชะงัก ขาด

เปาหมายและยุทธศาสตรไป 

ในป พ.ศ. 2550 - 2551 องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีภารกิจดาน

สาธารณสุขในภาพรวมของจังหวัดทั้งเรื่องรักษา ปองกัน สงเสริม และฟนฟูสุขภาพ ฯลฯ 

ประกอบกับไดมีขอกําหนดเพ่ิมเติมเรงดวนถึงองคการบริหารสวนจังหวัดใหปฏิบัติงาน

สาธารณสุข คือ 

1) แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดานการถายโอนสถานีอนามัย

ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด  

2) กฎหมายกําหนดใหรัฐสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 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) รัฐบาลไดมีนโยบายจัดตั้งโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ทั่ว

ประเทศ และการดําเนินงานของ รพ.สต.น้ี เปนรูปแบบบริการปฐมภูมิอยางหน่ึง ซ่ึงกําหนดให

องคการบริหารสวนจังหวัดมีสวนรวมดําเนินงานดวย  

เน่ืองจากมีมติของคณะกรรมการกระจายอํานาจ (2550) ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (อปท.) ถายโอนสถานีอนามัยจํานวน 35 แหง ใหแกองคการบริหารสวนตาํบล 30 แหง

ในพ้ืนที่23 จังหวัด โดยกระทรวงสาธารณสุขไดถายโอนสถานีอนามัยตามความพรอมและ

สมัครใจของเจาหนาที่สถานีอนามัยน้ันๆ ที่จะโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 22 
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แหง ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคกลาง (กระทรวง

สาธารณสุข  2550) 

ผลของการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา   

รูปแบบการถายโอนสถานีอนามัย และโรงพยาบาลสุขภาพตําบล  (รพ.สต.)  ซ่ึงเปนรูปแบบ

หน่ึงของการปฏริปูระบบสุขภาพ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม 

กระทรวงสาธารณสุขไดถายโอนสถานีอนามัยและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 

ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปจํานวน 28 แหง นับตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา และใน

ปพ.ศ. 2556 มีการขยายเพ่ิมอีก 11 แหง รวมเปน 39 แหงจากจํานวนทั้งสิ้น 9,762 แหงทั่ว

ประเทศ (ณัฐนันท อิทธิยาภรณ 2556) เห็นไดชัดวามีสัดสวนการถายโอนที่คอนขางนอยมาก 

ในการดําเนินงานกระจายอํานาจดานสาธารณสุขตองดาํเนินการอยางมีขั้นตอน โดย

อาศัยการทดลองจริงในพ้ืนที่ตางๆ เพ่ือหาขอสรุปเปนบทเรียนและพัฒนารูปแบบใหเหมาะสม

กับแตละพ้ืนที่โดยไมกําหนดรูปแบบตายตัว มีการเตรียมความพรอมอยางจริงจังเน่ืองจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังมีปญหาเรื่องความพรอมโดยเฉพาะอยางยิ่งคืออบต. 

ในสวนของอบจ.น้ันแมวาดานโครงสรางจะยังไมพรอมเพราะไมมีโครงสรางรองรับงานดาน

สาธารณสุขโดยตรง (ไมมีฝายสาธารณสุขในองคกร) แตการมีศักยภาพดานการบริหารจัดการ

และมีทรัพยากรจํานวนมาก  จึงควรมีบทบาทในการสงเสริมสุขภาพ การจัดหาคาตอบแทน

แพทย พยาบาล หรือบุคลากรวิชาชีพทางการแพทยสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ

ใหกับอบต.ในพ้ืนที่ที่ขาดแคลน การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยเรือ้รงัหรอืผูพิการ หรืออาจจัดสราง

โรงพยาบาลในบางพ้ืนที่ เปนตน สําหรับเทศบาลน้ัน สวนใหญเห็นวามีศักยภาพเพียงพอใน

การดําเนินงานสาธารณสุข เพราะมีโครงสราง มีประสบการณในการดําเนินงานมายาวนาน แต

อาจมีขอจํากัดบางสําหรับเทศบาลที่เกิดใหม เชน เทศบาลตําบล เปนตน (ปรีดา แตอารักษ 

และคณะ 2551) 

สวนงบประมาณบริการสาธารณสุขจะตองถายโอนไปตามภารกิจ ซ่ึงแตเดิม

งบประมาณจะอยูภายใตแผนงานโครงการตางๆ ที่สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูจัดทํา

คําขอ เชน แผนงานบริการสาธารณสุขระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด แผนงานสวัสดิการ
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สาธารณสุข และประกันสุขภาพ โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา การรักษาพยาบาลแกผู

มีรายไดนอย และผูที่สังคมควรชวยเหลือเก้ือกูล เปนตน 

ในสวนงบประมาณในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ที่เคยมีการจัดสรร

โดยตรง ยังคงใหมีการจัดสรรงบประมาณตรงไปที่หมูบานเชนเดิม เพราะถือวา เปนการ

กระจายอํานาจโดยตรงใหหมูบาน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตองเปล่ียนบทบาท เพราะกฎหมายการ

กระจายอํานาจจะมีผลทําใหเกิดการปรบัเปล่ียนระบบ โครงสราง กลไกกระบวนการ และวิธีการ

ทํางานในพ้ืนที่ นอกจากน้ียังสงผลกระทบตอการปรับองคกร ในกระทรวงสาธารณสุขเอง เชน 

การรวมกองโรงพยาบาลภมิูภาค กับกองสาธารณสุขภมิูภาค เปนสํานักพัฒนาเครือขายบริการ

สุขภาพ ซ่ึงสอดคลองกับเครือขายบรกิารสขุภาพในพ้ืนที่ และการพัฒนามาตรฐานสถานบรกิาร

สุขภาพ ในสวนภูมิภาค 

สวนภารกิจกรมตางๆ ไดมีการดําเนินการ ดังน้ี 

กรมอนามัย สวนที่ตองถายโอนแกทองถิ่น ไดแก ภารกิจการสงเสริมสุขภาพเด็ก

เล็ก เด็กกลุมวัยเรียนและเยาวชน  กลุมแมและเด็ก กลุมวัยทํางาน กลุมวัยผูสูงอายุ  การ

พัฒนาอนามัยชุมชนในพ้ืนที่สูง งานเฝาระวัง และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม จัดหาและพัฒนา

นํ้าสะอาดงานสุขาภิบาล สิ่งแวดลอมงานสุขาภิบาลอาหาร งานพัฒนาอาชีวอนามัย และอาชีว

เวชกรรมงานคุมครองสุขภาพจากมลพิษ 

กรมควบคุมโรค  ภารกิจที่ตองถายโอน ไดแก การพัฒนาบุคลากร และชุมชน

เพ่ือการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค การปฏิบัติการเฝาระวัง ดําเนินการปองกัน และ

ควบคุมโรคในทองถิ่น การวินิจฉัยและรักษาพยาบาลเบ้ืองตน และจัดหาเวชภัณฑ เปนตน 

องคกรปกครองทองถิ่น และภาคประชาสังคมจะตองมีตัวแทนในฐานะผูใช

เวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตรดังกลาวเขามาเปนกรรมการ เพ่ือใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได หรืออาจมีการตอรองราคาในสวนกลาง แลวใหมีการจัดซ้ือ

จัดจางในทองถิ่น เพ่ือเปนการควบคุมราคา และคุณภาพของเวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตร 

ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคนในทองถิ่นตอไป 
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สําหรับโครงการควบคุมโรคบางโครงการที่ทางกรมยังดําเนินการในลักษณะเปน 

"โครงการจากสวนกลาง" (vertical programme) ทั้งน้ี เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการควบคุม

โรค จะตองมีความรวมมือระหวางกรมควบคุมโรค สํานักงานควบคุมโรคเขต สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดและทองถิ่นในการเฝาระวัง การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ระบบรายงาน

โรคของทองถิ่น รวมทั้งใหคําปรึกษาทางวิชาการกับทองถิ่น สวนกลางจะตองมีบทบทบาทที่

สําคัญในการกําหนดเครื่องช้ีวัดของการปองกันโรค และตัวช้ีวัดทางระบาดวิทยา นอกจากน้ี 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความรูความเขาใจ บทบาท

ตามกฎหมายการสาธารณสุข และกฎหมายควบคุมโรคติดตอ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดานการคุมครองผูบริโภค ดวย

ผลิตภัณฑสุขภาพ (อาหาร เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง และวัตถุอันตราย) การถายโอน

ภารกิจ อํานาจหนาที่และงบประมาณ ไดแก การเตรียมแผนสนับสนุน เชน แผนการพัฒนา

ฝกอบรมบุคลากร ในองคกรปกครองสวนทองถิน่ บุคลากรในสํานักงานสาธารณสขุจังหวัด และ

อําเภอ ตลอดจนบุคลากรในสถานบริการสุขภาพ เพ่ือใหมีความพรอมในการไดรับแตงตั้งเปน

พนักงานเจาหนาที่ การจัดทําแผนการสัมมนา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการ

ปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศเพ่ือใหการดําเนินงานดานคุมครองผูบริโภค 

สอดคลองกับการกระจายอํานาจดานสุขภาพตอไป  บทบาทอีกประการหน่ึงคือความรวมกับ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการออกใหคําปรึกษาทางวิชาการ การนิเทศติดตามสงเสริม

การปฏิบัติงานของบุคลากรตางๆ ที่เก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภค สนับสนุนการสงเสริม

การดําเนินงานของกลุม ชมรม สมาคม ประชาคมตางๆ ในพ้ืนที่ใหมีการทํางานเช่ือมโยงกัน 

เปนเครือขาย รวมทั้งการประเมินผลงาน ดานคุมครองผูบริโภคในพ้ืนที่เปนระยะๆ 

กรมสุขภาพจิต  ภารกิจการถายโอนที่เก่ียวของกับงานสงเสริมสุขภาพจิต และ

ปองกันปญหาสุขภาพจิตในกลุมเปาหมาย โดยมีกิจกรรมตางๆ เชน การผลิตสื่อเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ การสํารวจสถานการณดานสุขภาพจิตของคนและชุมชนในพ้ืนที่ การจัดทําแผน

ดานการรักษาพยาบาลผูปวยนอก  รวมกับเครือขายสถานบริการสุขภาพ  3   ระดับ เพ่ือการ 

บูรณาการเขากับการตรวจผูปวยนอกทั่วไป สวนโรงพยาบาลจิตเวชควรรับเฉพาะ ผูปวยจิตเวช

ในระดับตติยภูมิ (tertiary care)  
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กรมวิทยาศาสตรการแพทย ภารกิจที่ตองถายโอน ไดแก การตรวจตัวอยาง 

(Specimen) ไปใหหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือทําการควบคุมโรค หรือเพ่ือ

การคุมครองผูบริโภคในพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพ  

การกระจายอํานาจแบบเขตสุขภาพ 

ในชวงป พ.ศ. 2556 - 2557 กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดแบงระบบบริการ

สุขภาพของประเทศไทยเปน 12 เขตสุขภาพ โดยมีผูตรวจราชการเปนผูมีอํานาจสูงสุดในเขต

น้ันๆ ทําใหมีผูตรวจราชการเปนกลไกเชนเดียวกับปลัดระดับเขต ลดการกระจุกตัวของอํานาจ

ในสวนกลาง  ใหเขตสามารถบรหิารจัดการระบบบริการและปรับเกล่ียทรัพยากรไดเองสวนการ

จัดทําแผนการเปล่ียนแปลงการทํางานใหสอดรับกับเขตบริการสุขภาพจะใชรูปแบบของการ

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 

พระราชบัญญัติน้ีนับเปนกฎหมายที่มีเปาหมายเพ่ือการปฎิรูประบบสุขภาพแหงชาติ

ผานเครื่องมือสําคัญที่เรียกวา “นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ” โดยมุงเนนกระบวนการแบบมี

สวนรวมตามหลักการสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา (ประเวศ วะสี 2545) ซ่ึงหลักเกณฑน้ี

ประกอบดวย 1) การสรางความรูหรือการทํางานทางวิชาการ 2) การเคล่ือนไหวของสังคม และ 

3) การเช่ือมโยงกับภาคการเมือง  

เน่ืองจากการวางระบบเพ่ือดแูลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชนไมอาจมุงเนนที่

การจัดบริการเพ่ือการรักษาพยาบาลเพียงดานเดียว เพราะสุขภาพคือสภาวะของมนุษยที่

สมบูรณทั้งทางกาย  ทางจิต  ทางปญญา  และทางสังคม  เช่ือมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล  

ในขณะเดียวกันโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพมีการเปล่ียนแปลงและมีความยุงยาก

สลับซับซอนมากขึ้น  จําเปนตองดําเนินการใหประชาชนมีความรูเทาทัน  มีสวนรวม  และมี
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ระบบเสริมสรางสุขภาพและระวังปองกันอยางสมบูรณ  และจะทําใหรัฐและประชาชนเสีย

คาใชจายลดลง  

1.2.1 โครงสรางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติ 

1. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

กฎหมายน้ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับการวางกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย  

ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ รวมทั้งมีองคกรและกลไกเพ่ือใหเกิด

การดําเนินงานอยางตอเน่ืองและมีสวนรวมจากทุกฝายอนัจะนําไปสูเปาหมายในการสรางเสริม

สุขภาพ รวมทั้งใหการดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ทั่วถึงสอดคลองกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยกฎหมายน้ีได

กําหนดใหมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิเรียกโดยยอวา  “คสช.”  และให คสช. มีหนาที่และ

อํานาจตามมาตรา 25 ดังน้ี  

(1) จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ใหความเห็นชอบ 

(2) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร

ดานสุขภาพ  และติดตามผลการดาํเนินงานตามที่ไดเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาดังกลาวพรอม

ทั้งเปดเผยใหสาธารณชนทราบขอเสนอแนะหรือคําปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร

ดานสุขภาพที่สอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และคํานึงถึงขอเสนอแนะ

ของสมัชชาสุขภาพดวย 

(3) จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสนับสนุนในการจัดใหมีสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

(4) จัดใหมีหรือสงเสริมสนับสนุนใหมีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตรดานสุขภาพเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  และมีสวนรวมจากทุกฝาย 

(5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผลเก่ียวกับระบบ

สุขภาพแหงชาติและผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัติการ 

(6) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาในการแกไขเพ่ิมเติมหรือการออกกฎกระทรวง 
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(7) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารและ

สํานักงาน 

(8) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่

ตามที่  คสช.  มอบหมาย 

(9) วางระเบียบวาดวยเบ้ียประชุมที่มิใชเบ้ียประชุมของ คสช. และระเบียบวาดวย

คาใชจายในการเดินทาง และคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(10) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น หรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของ

นายกรัฐมนตร ี(มาตรา26) มีหนาที่และอํานาจ (มาตรา27) ดังน้ี 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ  คสช.  และคณะกรรมการบริหาร  

(2) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลและ

หนวยงานอื่นๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องสุขภาพและดําเนินการเพ่ือให

เกิดการทํางานรวมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานสุขภาพ 

(3) สํารวจ  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ รวมทั้งสถานการณของระบบสุขภาพ 

เพ่ือจัดทําเปนรายงานหรือเพ่ือประโยชนในการดําเนินการ 

(4) ดําเนินการเพ่ือใหการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติและการสนับสนุนการจัด

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ  คสช. 

(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในกฎหมายน้ีหรือตามกฎหมายอื่น หรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ คสช. มอบหมาย 

1.2.2 การปฏิรูประบบสุขภาพ 

1) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

ธรรมนูญวาดวยระบบสขุภาพแหงชาติเปนกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร และการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ ซ่ึงจะเปนรมใหญของการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพและนโยบาย/ยุทธศาสตรดานสุขภาพ 
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กฎหมายกําหนดให  คสช.  จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพ่ือใช

เปนกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของ

ประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบให คสช. นําความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมาประกอบดวย และเม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบใน

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติแลว ใหรายงานตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือ

ทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา46) และ คสช. ตองทบทวนธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติอยางนอยทุก 5 ป 

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย และอยางนอยตองมีสาระสําคัญตามมาตรา 47 เก่ียวกับเรื่องดังน้ี 

(1) ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ 

(2) คุณลักษณะที่พึงประสงคและเปาหมายของระบบสุขภาพ 

(3) การจัดใหมีหลักประกันและความคุมครองใหเกิดสุขภาพ 

(4) การสรางเสริมสุขภาพ 

(5) การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ 

(6) การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ 

(7) การสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สุขภาพ  การแพทยแผนไทย  การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือกอื่น ๆ 

(8) การคุมครองผูบริโภค 

(9) การสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ 

(10) การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 

(11) การผลิตและการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข 

(12) การเงินการคลังดานสุขภาพ 

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพตาม

มาตรา 25 (2) ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงาน

อื่นที่เก่ียวของทีจ่ะตองดาํเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน (มาตรา48) 
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2) การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพน้ันมีแนวทางและเครื่องมือที่หลากหลายในการ

ระบุ คาดการณ และพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวกับ

ประชาชนกลุมใดกลุมหน่ึง เปนกระบวนการเรียนรูรวมกันในสังคม บุคคลหรือคณะบุคคลมี

สิทธิรองขอใหมีการประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพจาก

นโยบายสาธารณะ (มาตรา 11) และมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําช้ีแจงและเหตุผลจากหนวยงานของ

รัฐ กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของ

ตนหรือของชุมชน และแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว เม่ือมีกรณีที่จะมีผลกระทบตอ

สุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หนวยงานของรัฐที่มีขอมูลเก่ียวของ ตองเปดเผยขอมูลน้ันและ

วิธีปองกันผลกระทบตอสุขภาพใหประชาชนทราบและจัดหาขอมูลใหโดยเร็ว (มาตรา 10) 

คสช. มีหนาที่และอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผล

เก่ียวกับระบบสุขภาพแหงชาติ และผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดนโยบายสาธารณะทั้งระดับ

นโยบายและระดับปฏิบัติการ (มาตรา 24 (5)) 

3) สมัชชาสุขภาพ 

“สมัชชาสุขภาพ”คือ กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ

ไดรวมแลกเปล่ียนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพ่ือนําไปสูการเสนอแนะนโยบาย

สาธารณะเพ่ือสุขภาพหรอืความมีสุขภาพของประชาชน  โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบ

และอยางมีสวนรวม 

การจัดสมัชชาสขุภาพมี 3 ประเภท (มาตรา 41) ไดแก 1) สมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พ้ืนที่ซ่ึงใชอาณาบริเวณที่แสดงขอบเขตเปนตัวตั้งในการดําเนินการ 2) สมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น 3) สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงเปนกระบวนการในระดับชาติ (ตองจัดอยางนอยปละ 1 

ครั้ง) คณะกรรมการจัดสมัชชาสขุภาพแหงชาติมีหนาทีด่ําเนินการใหเกิดความคิดความรวมมือ

จากการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน 

สรุป ระบบสุขภาพของไทยมีรูปแบบเปนใยแมงมุม ใชหลักการทํางานแบบการ

นําหุนสวน ที่ตองทําเพ่ือใหเคล่ือนไปขางหนา คือ จัดความสัมพันธใหมในระบบสุขภาพพหุรัฐ 

ทําใหเกิดการนํารวมหมู เปนเครื่องจักรที่สําคัญของระบบสุขภาพที่ตองมาคิดทํารวมกัน 
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คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีหนาที่ดําเนินการ และเสนอในขอเสนอที่สมัชชา

สุขภาพแหงชาติเสนอใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ หรือนําไปพิจารณาประกอบในการ

กําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ เพ่ือพิจารณาดําเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณี

ตอไป 

4) หนาที่ดานสุขภาพของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขและ

สิทธิของผูรับบริการ 

หนาที่ดานสุขภาพของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขและสิทธิของ

ผูรับบริการไวสอดคลองกันดังน้ี 

1. บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพอยางเพียงพอที่

ผูรับบริการจะใชประกอบการตดัสินใจรบั หรือ ไมรับบริการใด และในกรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธ

ไมรับบริการใด จะใหบริการน้ันไมได (มาตรา 8) 

2. เม่ือมีกรณีที่จะมีผลกระทบตอสขุภาพของประชาชนเกิดขึ้น หนวยงานของรัฐ

ที่มีขอมูลเก่ียวกับกรณีดังกลาว ตองเปดเผยขอมูลและวิธีปองกันผลกระทบตอสุขภาพให

ประชาชนทราบและจัดหาขอมูลใหโดยเร็วการเปดเผยขอมูลน้ีตองไมมีลักษณะเปนการละเมิด

สิทธิบุคคลใดเปนการเฉพาะ (มาตรา 10) 

3. บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพดี 

4. ขอมูลดานสุขภาพของบุคคลเปนความลับสวนบุคคล ผูใดจะนําไปเปดเผยใน

ประการที่นาจะทําใหบุคคลน้ันเสียหายไมได เวนแตการเปดเผยน้ันเปนไปตามความประสงค

ของบุคคลน้ันโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ(มาตรา 7) 

5. ผูรับบริการปกปดขอเท็จจริงที่ตนรูและควรบอกใหแจง หรือแจงขอความอัน

เปนเท็จจนเกิดความเสยีหายหรืออันตรายแกผูรับบริการผูใหบริการไมตองรับผิดชอบในความ

เสียหายหรืออันตรายน้ัน  

6. ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขตองแจงใหผูรับบริการทราบลวงหนา หาก

ผูรับบริการเปนสวนหน่ึงของการทดลองในงานวิจัย และตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือ

จากผูรับบริการกอน จึงจะดําเนินการได ความยินยอมน้ี ผูรับบริการจะเพิกถอนเสียเม่ือใดก็ได 

(มาตรา 9) 
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7. บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอและสิทธิไดรับรูขอมูล กรณีใหมีการ

ประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ

จากหนวยงานของรัฐกอนการอนุญาตที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชนและ

แสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว (มาตรา 11) 

8. บุคคลผูน้ันมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข

เพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติความทรมานจากการเจ็บปวยตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 12) 

 

5) อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่และการบังคับใชกฎหมาย 

กฎหมายสุขภาพแหงชาติในสวนที่ เปนกลไกสนับสนุนการทํางานดาน

สาธารณสุขไมมีสวนที่วาดวยอํานาจพนักงานเจาหนาที่และไมมีบทลงโทษ  

สวนบทลงโทษที่มีอยูก็เปนเรือ่งเก่ียวกับผูที่ฝาฝนมาตรา 7 ซ่ึงเปนสวนที่วาดวย

ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปนความลับสวนบุคคล ผูใดจะนําไปเปดเผยในลักษณะที่อาจกอ

ใหบุคคลเสียหายไมได  หรือมาตรา 9 ซ่ึงวาดวยผูประกอบวิชาชีพที่ทําวิจัยดานสาธารณสุข

และประสงคจะใชผูรับบริการเปนสวนหน่ึงของการทดลองในงานวิจัย ผูประกอบวิชาชีพดาน

สาธารณสุขตองแจงใหผูรับบริการทราบลวงหนา และตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือ หาก

ฝาฝนมีโทษจําคุกหรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับซ่ึงความผิดตามมาตราน้ีเปนความผิดอันยอม

ความได 

 

1.3 พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 

กฎหมายฉบับน้ีบัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับการปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน สราง

ระบบบริหารจัดการดานบุคลากร อุปกรณ และเครื่องมือชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน โดยกําหนดให

มีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินขึน้ เพ่ือกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ

การแพทยฉุกเฉิน เปนหนวยรับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสานระหวางหนวยงานที่

เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน และการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาท

ในการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินรวมกัน  
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เพ่ือจะทําใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการคุมครองสิทธิในการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินอยาง

ทั่วถึง เทาเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไดรับความชวยเหลือและรักษาพยาบาลที่มี

ประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ 

การปฏิบัติงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินโดยมีขึ้นก็เพ่ือใหแพทย พยาบาล และ

เจาหนาที่ทุกระดับ มีความรูและทักษะในดานบรรเทาอุบัติภัยหมู บรรเทาการไดรับความ

บาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหัน ซ่ึงเปนภยันตรายตอชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ 

จําเปนตองบําบัดรักษาอยางทันทวงที เพ่ือปองกันการเสียชีวิตหรือความรุนแรงขึ้นของการ

บาดเจ็บหรืออาการปวยน้ัน  รวมถึงความสามารถใหการรักษาแกผูประสบเหตุเปนจํานวนมาก

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดอัตราตายและความพิการของผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุ  นอกจากน้ี

โรงพยาบาลแตละแหง ตองใหมีการจัดระบบการชวยเหลือตามศักยภาพ เม่ือเกิดอุบัติภัยหมู 

ทั้งการชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และการตั้งรับภายในโรงพยาบาล โดยทีมบุคลากรทาง

การแพทย พรอมดวยอปุกรณ เวชภัณฑ ในการชวยเหลือชีวิต เพ่ือความรวดเร็วในการออกไป

ใหความชวยเหลือผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ และลําเลียงอยางถูกตอง ความพรอมมีระบบ

ประสานงาน การรักษา การชวยเหลือกันของหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

1.3.1 โครงสรางของกฎหมายการแพทยฉุกเฉิน 

1. คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน 

ตามกฎหมายน้ี บัญญัติใหมีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน ซ่ึงเรียกโดยยอวา 

“กพฉ.” มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑเก่ียวกับระบบการแพทยฉุกเฉิน 

(2) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายดานการแพทย

ฉุกเฉิน 

(3) เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการดําเนินงาน

เก่ียวกับการแพทยฉุกเฉินตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

(4) กําหนดนโยบายการบริหารงาน ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและ

อนุมัติแผนการเงินของสถาบัน 
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(5) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  

(6) ออกขอบังคับเก่ียวกับการรบัรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผู

ปฏิบัติการ และการใหประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือ

ฝกอบรม  

(7) ออกขอบังคับเก่ียวกับการใหเข็มเชิดชูเกียรติเพ่ือมอบใหแกบุคคลผูสนับสนุน

กิจการดานการแพทยฉุกเฉิน 

(8) ดําเนินการใหมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนในการ

ประสานงานและการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน 

(9) ดําเนินการใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของในการ

เขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(10) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน และการรักษาเงินกองทุน 

รวมทั้งการจัดหาผลประโยชนเปนไปตามวัตถุประสงคกองทุนและระเบียบที่ กพฉ. กําหนด 

(11) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนิน

กิจการของสถาบัน 

(12) สรรหา แตงตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานและถอดถอนเลขาธิการ 

(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่นหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

2. สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรียกโดยยอวา “สพฉ.” มีฐานะเปนนิติบุคคลและ

อยูในกํากับของรัฐมนตรีและสถาบันมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

(1) จัดทําแผนหลักเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ. 

(2) จัดทํามาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินเก่ียวกับระบบ

การแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ.  

(3) จัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนา

ระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(4) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพรความรูทางการแพทยฉุกเฉิน 
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(5) จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน 

(6) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(7) เปนศูนยกลางประสานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ

ตางประเทศที่ดําเนินงานเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน 

(8) เรียกเก็บคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน 

(9) รับผิดชอบงานธุรการของ กพฉ. หรือปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น หรือที่ กพฉ. มอบหมาย 

 

1.3.2 การปฏิบัติการฉุกเฉิน 

1. การคุมครองความปลอดภัยของผูปวยฉุกเฉิน  

หนวยปฏิบัติการสถานพยาบาล และผูปฏิบัติการตองดําเนินการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(มาตรา 28) ตามหลักการดังน้ี 

(1) ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินตามลําดับความเรงดวนทางการแพทยฉุกเฉิน 

(2) ปฏิบัติการฉุกเฉินในการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของ

หนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลน้ันกอนการสงตอ  

(3) ปฏิบัติการฉุกเฉินตอผูปวยฉุกเฉินตามความจําเปนและขอบงช้ีทางการแพทย

ฉุกเฉิน โดยมิใหนําสิทธิการประกันการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล หรือความสามารถในการ

รับผิดชอบคาใชจายของผูปวยฉุกเฉินหรือเง่ือนไขใด ๆ มาเปนเหตุปฏิเสธผูปวยฉุกเฉินให

ไมไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินอยางทันทวงที และหนวยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลตอง

ควบคุมและดูแลผูปฏิบัติการใหดําเนินการปฏิบัติการฉุกเฉินเปนไปตามหลักการขางตน 

 

โดยคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.) มีอํานาจประกาศกําหนดเพ่ือประโยชน

ในการปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักการ (มาตรา 29) ในเรื่องดังน้ี 

(1) ประเภท ระดับ อํานาจหนาที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือขอจํากัดของผู

ปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล 
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(2) หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติการ หนวย

ปฏิบัติการและสถานพยาบาล 

(3) มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(4) หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการประสานงานและการรายงานของหนวย

ปฏิบัติการและสถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งความพรอมเก่ียวกับบุคลากร 

พาหนะ สถานที่ และอุปกรณในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผูปวยฉุกเฉิน 

หนวยปฏิบัติการซ่ึงปฏิบัติการฉุกเฉินอาจไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินหรือมีสิทธิไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากกองทุนตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และ

มาตรฐานที่ กพฉ. กําหนดแตหากไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และมาตรฐานที่ กพฉ. 

กําหนด กพฉ. อาจสั่งไมรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสั่งจํากัดสิทธิหรือขอบเขต

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือจะสั่งงดการสนับสนุนดานการเงินดวยก็ได 

กพฉ. มีหนาที่ กํากับดูแลใหผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล

ปฏิบัติการฉุกเฉินใหเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และมาตรฐานที่กําหนดการกํากับดูแลการ

ปฏิบัติการของผูปฏิบัติการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กพฉ. ประกาศกําหนด เวนแตการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินของผูปฏบัิติการที่เปนผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและการสาธารณสุขก็

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน (มาตรา 30) 

กพฉ.มีอํ านาจดําเนินการ หากพบวาผูปฏิ บัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือ

สถานพยาบาลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

สอบสวน (มาตรา 31 และมาตรา 32) ดังน้ี 

(1) ตักเตือนเปนหนังสือใหผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลน้ัน

ปฏิบัติใหถูกตอง 

(2) แจงเรื่องไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายที่มีอํานาจควบคุมการดําเนินการของ

หนวยปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

(3) แจงเรื่องไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพ่ือพิจารณาดําเนินการทางวินัยแก

ผูดําเนินการสถานพยาบาลของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ 
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(4) แจงเรื่องไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายเพ่ือพิจารณาดําเนินการดานจริยธรรม

กับผูปฏิบัติการซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและการสาธารณสุข 

2. กองทุนการแพทยฉุกเฉิน 

“กองทุนการแพทยฉุกเฉิน” กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน

การแพทยฉุกเฉิน รวมทั้งอุดหนุนหรือเปนคาชดเชยใหกับผูปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการ หรือ

สถานพยาบาลที่ดาํเนินการเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน นอกจากน้ี กองทุนการแพทยฉุกเฉินยัง

นํามาใชสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ

การแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ (มาตรา 33) 

กองทุน (มาตรา 34) ประกอบดวยเงินตอไปน้ี 

(1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 

(2) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 

(3) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาในกิจการของสถาบัน 

(4) เงินคาปรับทางปกครอง 

(5) เงินที่ไดจากหนวยงานของรัฐ หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคหรือเก่ียวของ

กับการจัดบริการดานสาธารณสุขหรือการแพทย 

(6) เงินสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(7) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินตาม (1) - (6) 

3. โทษทางปกครอง 

การกําหนดโทษปรับทางปกครองขางตน ให กพฉ. คํานึงถึงความรายแรงของ

พฤติการณแหงการกระทําและความเสียหายตามหลักเกณฑวิธีการ ดังน้ี คือ 

(1) มีโทษปรบัทางปกครองไมเกินหน่ึงแสนบาทกรณีฝาฝนประกาศเก่ียวกับประเภท 

ระดับ อํานาจหนาที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือขอจํากัดของผูปฏิบัติการ 

หนวยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล (มาตรา 37) 

(2) ระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหาพันบาท กรณีของการใชระบบสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดไวสําหรบัการปฏบัิติการฉุกเฉินโดยประการที่จะทําให

เกิดความเสียหายแกการปฏิบัติการฉุกเฉิน (มาตรา 38) 
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เน่ืองจากสาระของกฎหมายตางๆ ที่ผูเขียนบรรยายไดเปนเพียงสรุปประเด็นสําคัญ 

ผูเรียนควรคนควาเพ่ิมเตมิจากกฎหมายฉบับเต็ม นอกจากน้ียังมีกฎหมายที่เก่ียวของกับกลไก

การทํางานดานสาธารณสุขอยูอกีหลายฉบับที่ผูเขยีนไมไดเขียนบรรยายในที่น้ี ผูสนใจสามารถ

อานพระราชบัญญัติตางๆ ไดจากการคนควาในเว็บไซตที่ใหความรูดานกฎหมาย  

 

2. กฎหมายที่สนับสนุนกองทุนดานสาธารณสุข 

2.1 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ พ.ศ. 2544 

ในตางประเทศไดมีการกอตั้งกองทุนสนับสนุนการดําเนินดานสุขภาพ เชน ประเทศ

แคนาดา ไดไดเนนนโยบายสรางเสริมสุขภาพโดยผานกองทุนลงสูชุมชน และสนับสนุนใหเกิด

กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ  การบัญญัติเปนกฎหมายสนับสนุนเงินชวยเหลือดานสุขภาพ 

รัฐบาลกลางเปนผูจายใหจังหวัดตางๆ แลวใหจังหวัดตางๆ ระดมแหลงเงินทุนใหม เพ่ือให

สามารถกอตั้งกองทุนดานสุขภาพ (Crichton et al 1997) สวนประเทศออสเตรเลียไดใช

กฎหมายสรางเสริมสุขภาพเปนเครื่องมือในลักษณะที่กระตุนใหมีการปรับปรุงสุขภาพของ

ชุมชน โดยอาศัยหลักการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมใหสอดคลองกับกิจกรรมสรางเสริม

สุขภาพ เชน การหามโฆษณายาสูบ และการกระตุนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพดวยการใช

กฎหมายยาสูบ จัดสรรเงินกอตั้งมูลนิธิสรางเสริมสุขภาพ  โดยไดรับเงินอุดหนุนจาก

คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายบุหรี่ของแตละรัฐ (Reynolda 1995) 

2.1.1 หลักการของกฎหมายกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ   

เน่ืองจากในปจจุบันน้ี การบริการดานสาธารณสุขไดมุงที่จะโนมนําใหประชาชน

เกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเสียตั้งแตในเบ้ืองตน และสงเสริมใหมีการสรางเสริมสุขภาพ

กายและใจใหแข็งแรง อยูในภาวะสมดุล และสรางความเขาใจเก่ียวกับอันตรายจากการบริโภค

สุราและยาสบูหรอืสารอื่นที่ทําลายสุขภาพ หรือจากพฤติกรรมการดาํรงชีวติที่ไมถูกตอง ดังน้ัน 

เพ่ือที่จะใหมีเงินทุนมาดําเนินการดังกลาว จึงจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพขึ้น 

โดยเก็บเงินบํารุงจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุรา และกฎหมายวาดวยยาสูบ 

เพ่ือใชในการสนับสนุน รณรงค และช้ีชวนใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพ ซ่ึงการโนมนําให

ประชาชนเกิดพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพเสียตอนตนของชีวิต และสรางความเขาใจ
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เก่ียวกับอันตรายจากการบริโภคสุราและยาสูบ  หรือสารอื่นที่ทําลายสุขภาพ  หรือจาก

พฤติกรรมการดํารงชีวิตที่ไมถูกตองก็จะสงผลใหในระยะยาวมีคาใชจายทางสุขภาพลดลง 

 

2.1.2  สาระของกฎหมายกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพไดกําหนดใหมีกองทุน

และกองทุนไดรับเงินจากการจัดเก็บเงินบํารุงจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุรา

และกฎหมายวาดวยยาสูบ เพ่ือนํามาใชสนับสนุน รณรงค  และช้ีชวนใหประชาชนสรางเสริม

สุขภาพ  โดยสาระสําคัญของกฎหมายน้ี มีดังน้ีคือ 

1. กฎหมายใหจัดตั้งกองทุน เรียกวา “กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ” 

และเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค(มาตรา 5)ดังน้ี  

(1) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตาม

นโยบายสุขภาพแหงชาติ 

(2) สรางความตระหนักเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือ

สารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ และสรางความเช่ือในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทุก

ระดับ 

(3) สนับสนุนรณรงคใหลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลาย

สุขภาพ ตลอดจนใหประชาชนไดรับรูขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

(4) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย ฝกอบรม หรือดําเนินการให

มีการประชุมเก่ียวกับการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(5) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือ

องคกรเอกชน องคกรสาธารณประโยชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

(6) สนับสนุนรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่เปน

สื่อเพ่ือใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและลดบริโภค

สุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ 

2. การบริหารกิจการและการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหนาที่(มาตรา 38) ดังน้ี  

(1) ประเมินผลดานนโยบายและการกําหนดกิจกรรมของกองทุน 

(2) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

(3) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมขอเสนอแนะตอคณะกรรมการทุกรอบป 

ทั้งน้ีคณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของกับ

กองทุนจากบุคคลใดหรอืเรยีกบุคคลใดมาช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผล

ได 

 

2.2  พระราชบัญญัติหลกัประกันสขุภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดกําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งกองทุน

เพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ ให

ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยการใช

จายเงินกองทุนและคํานึงถึงการพัฒนาการบรกิารสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสทิธิ

ไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามที่

กฎหมายบัญญัติ  และการใหบริการสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ โดยจะตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมเทาที่จะ

กระทําได นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติใหรัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขให

ประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง  

สรุปสาระของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 คือ 

1. จัดตั้งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหมีฐานะเปนนิติบุคคลภายใต

การกํากับดูแลของรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขและมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ควบคุมดูแลใหการดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด  

2. จัดตั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (มาตรา 13) ตามที่กฎหมาย

กําหนดเพ่ือกําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุข ประเภทและขอบเขตในการใหบริการ

สาธารณสุขที่จําเปนของหนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ และกําหนดมาตรการในการ

ดําเนินงานเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหมีประสิทธิภาพ   
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3. จัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ" เพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนและ

สงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนสามารถ

เขาถึงการบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และใหคณะกรรมการกันเงิน

จํานวนไมเกินรอยละ 1 ของเงินที่จะจายใหหนวยบริการไวเปนเงินชวยเหลือเบ้ืองตนใหแก

ผูรับบริการ ในกรณีที่ผูรับบริการไดรบัความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรกัษาพยาบาลของหนวย

บริการ (มาตรา 41) 

4. จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ทํา

หนาที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ  

5. สํานักงานฯ จัดใหมีการขึ้นทะเบียนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ

ใหบริการสาธารณสุข รวมทั้งการใชวัคซีน ยา เวชภัณฑ อุปกรณในการรักษาที่ไดมาตรฐาน

และมีคุณภาพ  

6. ในการใหบริการสาธารณสุขแกผูรับบริการและการจัดทําระบบขอมูลการ

ใหบริการสาธารณสุข หนวยบริการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการและ

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกําหนด  

7. หนวยบริการและเครือขายหนวยบรกิารที่รับการสงตอผูรับบริการมีสิทธิไดรับ

คาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกําหนด  

8. ในกรณีที่การกระทาํผิดของหนวยบรกิาร (มาตรา 58 หรือ มาตรา 59) เปนการ

กระทําผิดรายแรงหรือเกิดซํ้าหลายครัง้ ใหเลขาธิการรายงานตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานเพ่ือพิจารณาดําเนินการสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหนวยบริการน้ัน 
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ตาราง 13.1 รายการคาใชจายที่ใชตามกรอบกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

รายการคาใชจายที่ใชตามกรอบกฎหมาย 

- กําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสขุของหนวยบริการและเครือขายหนวย

บริการและกําหนดมาตรการในการดาํเนินงานเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ใหมีประสทิธภิาพ (มาตรา 18(1)) 

- เงินชวยเหลือเบ้ืองตนผูเพ่ือการชดเชยผูใหบริการ(มาตรา 18(4)) 

- จัดประชุมเพ่ือใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผูใหบริการและ

ผูรับบริการเปนประจําทุกป (มาตรา 18(13)) 

- ใหจัดตั้งกองทนุ เรยีกวา “กองทนุหลักประกันสขุภาพแหงชาต”ิ มีวัตถปุระสงคเพ่ือ

เปนคาใชจาย สนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ 

(มาตรา 38) 

- เงินชวยเหลือเบ้ืองตนผูรับบริการ (มาตรา 41) 

- อาศัยราคากลางที่เปนจริงของโรคทุกโรคมาเปนมาตรฐานตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน (มาตรา 46(1)) 

- คาใชจายของหนวยบริการในสวนเงินเดือนและคาตอบแทนบุคลากร (มาตรา 46(2)) 

- คํานึงถึงความแตกตางในกลุมผูรับบริการและในขนาดของพ้ืนที่บริการทีห่นวย

บริการรับผดิชอบ (มาตรา 46(4)) 

- สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการ

ของประชากรในทองถิน่ใหคณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกับองคกร

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) 

(4) 

ตามความจําเปนทางสุขภาพ 

(Health need) 

    1.2 บริการผูปวยในทั่วไป มาตรา 46 (1) 

ประสิทธิผลและคุณภาพ

ผลงานบริการ 

ประสิทธิภาพการบริหาร

คาใชจาย 

    1.3 บริการกรณีเฉพาะ 
มาตรา 46 (1) (2)  (3) 

(4) 
ตามความจําเปนทางสุขภาพ  

    1.4 บริการสรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรค 

มาตรา 46 (2)  (3) (4) 

และ มาตรา 47 

การมีสวนรวมของทุกภาค

สวน 

ประสิทธิภาพการบริหาร

คาใชจาย 

    1.5 บริการฟนฟูสมรรถภาพดาน

การแพทย 

มาตรา 46 (2)  (4) และ 

มาตรา 47 

การมีสวนรวมของทุกภาค

สวน 

    1.6 บริการการแพทยแผนไทย 
มาตรา 46 (2)  (3) และ 

มาตรา 47 

ประสิทธิผลและคุณภาพ

ผลงานบริการ 
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ประเภทบริการ กรอบตามกฎหมาย 
กรอบตามแนวคิดหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา 

    1.7 เงินชวยเหลือเบ้ืองตนกรณี

ผูรับบริการ (มาตรา 41) 
มาตรา 41   

    1.8 เงินชวยเหลือเบ้ืองตนกรณีผู

ใหบริการ 
มาตรา 18 (4)   

2. คาบริการสุขภาพผูติดเช้ือเอชไอวี

และผูปวยเอดส 

มาตรา 46 (4) และ 

มาตรา 47 
ตามความจําเปนทางสุขภาพ  

3. คาบริการสุขภาพผูปวยไตวาย

เรื้อรัง 
มาตรา 46 (2)  (3) (4)  

ประสิทธิผลและคุณภาพ

ผลงานบริการ 

การมีสวนรวมของทุกภาค

สวน 

4. คาบริการควบคุมปองกันความ

รุนแรงของโรคเรื้อรังสําหรับผูปวย

เบาหวาน/ความดันโลหติสูง 

มาตรา 46 (4) 

ตามความจําเปนทางสุขภาพ  

ประสิทธิผลและคุณภาพ

ผลงานบริการ 

5. คาใชจายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

หนวยบริการ (หนวยบริการที่

จําเปนตองใหบริการในพื้นที่

กันดารและพื้นทีเ่สี่ยงภัย) 

มาตรา 46 (2) (4) 

ประสิทธิผลและคุณภาพ

ผลงานบริการ 

ประสิทธิภาพการบริหาร

คาใชจาย 

6. คาตอบแทนกําลังคนดานการ

สาธารณสุข (หนวยบริการสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข) 

มาตรา 46 (2) 
ประสิทธิผลและคุณภาพ

ผลงานบริการ 

ที่มา พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 
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อน่ึง การที่ระบบหลักประกันสุขภาพจะเขมแข็งและยั่งยืนเปนแกนหลักไดน้ัน ขึ้นอยู

กับระบบบริการสาธารณสุขที่ดี ซ่ึงตองประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ คือ สวนของระบบบริการ 

และระบบการเงิน สําหรับระบบการเงินหรือกองทุนถือเปนโจทยสําคัญ เน่ืองจากรัฐมีหนาที่

ตองจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสุขภาพของประเทศ ระบบสุขภาพที่ดีรัฐบาลตองเปนผูลงทุน และ

รับผิดชอบในคาใชจายดานสุขภาพของประชากรในประเทศ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ 

ผูบริหารตองคํานึงถึงการดําเนินการภายใตกรอบกฎหมายที่ควบคุมทั้งทางการจัดสรร

งบประมาณ กําลังคน และความเปนไปไดเชิงปฏิบัติดวย 

 

 

คําถามเชงิอภิปราย 

 

1. การทํางานดานสาธารณสุขจําเปนตองมีกฎหมายมาสนับสนุน กฎหมายอะไรบางที่

สนับสนุนการทํางานดานสาธารณสุข จงยกตัวอยางและเหตุผลของกฎหมาย 

2. ทําไมจึงตองกระจายอํานาจในงานสาธารณสุข เพ่ือประโยชนอะไร 

3. การเคล่ือนไหวทางสุขภาพ เก่ียวของเช่ือมโยงกับสามเหล่ืยมเขยื้อนภูเขาอยางไร 

4. เหตุใดจึงตองมีสมัชชาสุขภาพ และมีกระบวนการดําเนินการอยางไร 

5. เหตุใดจึงตองสนับสนุนงานการแพทยฉุกเฉิน  

6. หากไมมีกองทุนสนับสนุนงานดานสาธารณสุข ทานเห็นวาอยางไร จะมีผลกระทบ

หรือไม จงอภิปราย 
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บทที่ 14 
 
มาตรการคุมครองสุขภาพประชาชน 
และส่ิงแวดลอม 
 
 

 

1.การควบคุมอนามัยสิ่งแวดลอม 

ในบทน้ี ผูเขียนไดจัดลําดับการนําเสนอกฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครองสุขภาพ

ประชาชนและสิ่งแวดลอม ไดแก  กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข การควบคุมมลพิษ 

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การควบคุมโรคติดตอ และการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ ดังน้ี  

 

1.1 หลักการของกฎหมายการสาธารณสุข  

กฎหมายสาธารณสุขในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันถือเปนกฎหมายฉบับแรก ซ่ึง

บัญญัติใหมีขึ้นในศตวรรษที่ 19 ที่เปนกฎหมายของฝายปกครอง (Richards EP 2007) เพราะ

จําเปนตองออกกฎหมายมาปองกันโรคติดตอ เชน อหิวาตกโรค ไขเหลือง ไขทรพิษ เปนตน

(Novak WJ. 1996) กฎหมายสาธารณสุขฉบับดั้งเดิมควบคุมแหลงกําเนิดของโรคภัยคุกคาม 

กฎหมายมีเพ่ือการระงับเหตุรําคาญ การกักกันโรคติดตอ การควบคุมการจําหนายอาหารและ

เครื่องดื่ม การปองกันโรค เปนงานที่สําคัญของรัฐบาลในยุคอาณานิคม เชน เมืองบอสตัน และ

นิวยอรก มีกฎหมายควบคุมเรื่องสุขภาพของประชาชนมานานกวาเมืองอื่น ๆ (Forbes E 

Revere  2007)   
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กฎหมายปกครองควบคุมองคกรและการทํางานภายในของหนวยงานภาครัฐ และ

กฎหมายที่มีคาบังคับตั้งแตรัฐบัญญัติลงมา การบังคับใชกฎหมายปกครองจะไมดําเนินคดีและ

ลงโทษทางอาญา กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานที่ออกกฎระเบียบสุขาภิบาลอาหาร การ

ฝาฝนกฎกระทรวง ผูฝาฝนตองถูกปดกิจการถามีขอกลาวหาทางอาญาหรือถูกเปรียบเทียบ

ปรับ หากเก่ียวของกับการสุขาภิบาลอาหารเชน จงใจฝาฝนเก่ียวกับสุขอนามัยของอาหารแลว

จะตองถูกสอบสวนและดําเนินคดีโดยเจาหนาที่ตํารวจ ใชกฎหมายทางอาญา ซ่ึงไมไดใช

กฎหมายปกครอง (Richards EP and Rathbun KC1998) 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายมหาชนที่วาดวยการจัด

ระเบียบดานสุขอนามัยของเจาพนักงานทองถิ่น ซ่ึงเปนเจาหนาที่ฝายปกครองที่ มี

ความสัมพันธกับฝายเอกชน หลักคิดของหลักกฎหมายน้ีเนนไปที่ประโยชนของสาธารณะดาน

สุขภาพและสาธารณสุข อยางไรก็ตาม กฎหมายใหอํานาจฝายปกครองหรือหนวยงานทาง

ปกครองในการสรางเง่ือนไขที่เปนอํานาจผูกพัน (Mandatory Power) และ อํานาจดุลพินิจ 

(Discretionary Power) เพ่ือใหเจาหนาที่ไดตัดสินใจอยางอิสระที่จะเลือกกระทําการหรือไม

กระทําการอยางใดอยางหน่ึงตามที่กฎหมายกําหนด โดยสอดคลองกับขอเท็จจริงในแตละกรณี

และบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของกฎหมาย (วรพจน วิศรุตพิชญ 2538) เน่ืองจากฝาย

นิติบัญญัติไมอาจจะตรากฎหมายใหมีเน้ือหาสาระครอบคลุมขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นไดในทุกเรื่อง

ทุกกรณี  

เน่ืองจากพระราชบัญญัติน้ีเปนเรื่องที่เก่ียวพันกับความเปนอยูและสภาพแวดลอมของ

คนและชุมชนอยางใกลชิด จึงมีหลักการสําคัญดังน้ี 

ก. คุมครองประชาชนดานสขุลักษณะ อนามัยสิ่งแวดลอม กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพ่ือ

ควบคุม กํากับดูแลกิจการอันตรายตางๆ ขณะเดียวกันก็ไดใหสิทธิแกประชาชนยื่นอุทธรณได 

ข. กระจายอํานาจสูสวนทองถิ่น ออกขอกําหนดของทองถิ่น และการควบคุมดูแลเจา

พนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น เปน

ผูออกคําสั่งทางปกครองซ่ึงผลของคําสั่งทางปกครองน้ันจะไปสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวาง

บุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ

หนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว  เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ 
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การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 

และการอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

โครงสรางอํานาจหนาที่และกลไกการบังคับใชกฎหมายการสาธารณสุข 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขและ

ตรากฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพ่ือ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการ

กําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเก่ียวกับการสาธารณสุข  การปรับปรุงและออก

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเก่ียวกับการสาธารณสุข  ใหคําแนะนําตอราชการสวน

ทองถิ่นในการออกขอกําหนดของทองถิ่น ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่น กําหนด

โครงการและประสานงานระหวางสวนราชการ และราชการสวนทองถิ่นที่เก่ียวของรวมทั้ง

ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตาม

กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานตอรัฐมนตรี 

เจาพนักงานทองถิ่นหมายถงึ นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาลผูวาราชการ

จังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขต

กรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยาหัวหนาผูบริหารทองถิ่นของ

องคการปกครองทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นสําหรับในเขต

ราชการสวนทองถิ่นน้ัน 

 

1.2 สาระของการควบคุมตามกฎหมายการสาธารณสุข 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหใช

บังคับเปนการทั่วไปทุกทองถิ่นหรอืใหใชบังคับเฉพาะทองถิน่ใดทองถิ่นหน่ึงก็ได และในกรณีที่

กฎกระทรวงจะกําหนดเปนรายละเอียดทางดานเทคนิควิชาการ หรือการเปล่ียนแปลงตาม

สภาพสังคม ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการสาธารณสุข และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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กฎกระทรวงที่ออกมาใชบังคับในทองถิ่นใด ใหราชการสวนทองถิ่นหรือเจา

พนักงานทองถิ่นในเขตอํานาจของทองถิ่นน้ันดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดใน

กฎกระทรวงราชการสวนทองถิ่นอาจจะออกขอกําหนดของทองถิ่นในเรื่องใดขัดหรือแยงกับที่

กําหนดในกฎกระทรวงได แตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุข และไดรับ

อนุมัติจากรัฐมนตรี 

1.2.1 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 น้ีไดให

ความหมาย "สิ่งปฏิกูล" ตามกฎหมายน้ี หมายถึง อุจจาระหรือปสสาวะ ส่ิงโสโครก หรือมีกล่ิน

เหม็น สวนคําวา “มูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ 

ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด 

ที่เล้ียงสัตว หรือที่อื่น รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

ตามหลักการจัดการทองถิ่นราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของ

ทองถิ่นเพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น และอาจมอบ

ใหบุคคลใดดําเนินการแทนภายใตการควบคุมดแูลของราชการสวนทองถิ่น หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรบัทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยก็ได แตหากทํา

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถิ่นกอน 

1.2.2 สุขลักษณะของอาคาร 

การตรวจตราและการปองกันสุขลักษณะของอาหารเพ่ือมิใหเปนอันตรายตอ

สุขภาพ กรณีอาคาร หรือสวนของอาคารซ่ึงตอเน่ืองกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือ

ปลอยใหมีสภาพรกรงุรงัจนอาจเปนอันตรายตอสขุภาพของผูอยูอาศัยหรือมีลักษณะไมถูกตอง

ดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัยเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให

เจาของหรือผูครอบครองอาคารน้ันจัดการแกไข เปล่ียนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใด

ซ่ึงตอเน่ืองกับอาคารทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจัดการอยางอื่น เชน ยายสินคาเครื่องเรือน

หรือสัมภาระออกจากอาคารน้ัน หรือใหจัดสิ่งของเหลาน้ันเสียใหมตามความจําเปน  
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1.2.3 เหตุรําคาญ 

เหตุรําคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25  หมายถึง 

การกระทําหลายๆ อยางที่ทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชน รวมถึง การกระทําที่

ทําใหเสื่อมสุขภาพ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ แกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่

ตองประสบกับเหตุน้ัน ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ  ดังน้ี 

(1) แหลงนํ้า ทางระบายนํ้า ที่อาบนํ้า สวม หรือที่ใสมูลหรอืเถา หรือสถานที่อืน่ใดซ่ึง

อยูในทําเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมี

กล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ หรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความ

เสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(2) การเล้ียงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเสื่อม 

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(3) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการ

ระบายอากาศ การระบายนํ้า การกําจัดสิ่งปฏกูิล หรือการควบคุมสารเปนพิษ หรือมีแตไมมีการ

ควบคุมใหปราศจากกล่ินเหม็น หรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรือ

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(4) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ 

ความสั่นสะเทือน ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

(5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

ราชการสวนทองถิ่น มีอํานาจดําเนินการปองกันแกไข “เหตุรําคาญ” ซ่ึงเม่ือเกิด

กรณีเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชน เพ่ือการรักษาความสงบสุขของชุมชนเพ่ือใหชุมชนอยู

รวมกันอยางสันติสุข มีความเคารพสิทธิ และไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 

ในสวนของสาระสําคัญของเหตุรําคาญ จะเหน็ไดวา ครอบคลุมไปในทุกหมวดของ

ขอกําหนดของทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตั้งแตหมวด 3 วาดวย

การกําจัดสิ่งปฏกูิลมูลฝอย หมวด 4 วาดวยสุขลักษณะของอาคาร หมวด 5 วาดวยเหตุรําคาญ 
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หมวด 6 วาดวยการควบคุมการเล้ียงและปลอยสัตว หมวด 7 วาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ หมวด 8 วาดวยตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร หมวด 9 วาดวยการ

จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

บทบัญญัติมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดใหเจา

พนักงานสาธารณสุขมีอํานาจตรวจแนะนําตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา 44  

กรณีของเหตุรําคาญ จึงตองยึดบทบัญญัติมาตรา 25 เปนหลักในการวินิจฉัย ที่

สําคัญคือ ตองบงช้ีไดวา การกระทําน้ันๆ อาจกอใหเกิดผลกระทบทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพได 

ในการวินิจฉัย จึงจําเปนที่ตองอาศัยองคความรูทางดานการสาธารณสุข การสุขาภิบาล และ

การอนามัยสิ่งแวดลอม  

โดยที่เหตุรําคาญเปนเรื่องที่ตองการควบคุมใหชุมชนอยูรวมกันอยางปกติสุข และ

ปองกันมิใหมีการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน โดยสภาพของเรื่องทําใหเกิดสภาวะที่บุคคลเกิด

ความรําคาญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอสุขภาพทางจิตใจ เชน นอนไมหลับ เพราะเสียงดัง กล่ิน

เหม็นจนหายใจไมออก เกิดความสั่นสะเทือน จนทําใหที่อยูอาศัยเกิดแตกราว เผาสิ่งของ หรือ

มูลฝอยจนเกิดควัน เขมา ฟุงกระจาย รบกวนคนอื่น เปนตนดวยเหตุน้ี ตามหลักการเหตุ

รําคาญ จึงมิใชเรื่องที่คอขาดบาดตาย แตเปนเรื่องที่กระทบตอการดํารงชีวิตโดยปกติสุข  

เน่ืองจากสังคมไทย มีลักษณะที่ถอยทีถอยอาศัย เวนแตเปนกรณีที่เหลืออดเหลือทน

ความผิดของเรื่องน้ี จึงเนนไปที่การขัดคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น มิไดเนนที่การกระทําที่เปน

เหตุรําคาญ เพราะกฎหมายประสงคจะใหมีการแกไข เจาพนักงานทองถิ่นก็จะออกคําสั่ง ให

ปรับปรุงแกไข หรือระงับเหตรุําคาญน้ัน หากไมปรับปรุงแกไข โดยไมมีเหตผุลอนัสมควร จึงจะ

มีโทษความผิด ตามมาตรา 74 กลาวคือ มีความผิดฐานขัดคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น โดย

ไมมีเหตุ หรือขอแกตัวอันสมควร ก็จะมีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ  

1.2.4 กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

“กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ” หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือ

กรรมวิธีการผลิต กิจการเก่ียวกับการเล้ียงสัตว หรือกิจการเก่ียวกับการบริการ ที่กอใหเกิด

มลพิษหรือสิ่งทีท่ําใหเกิดโรค ซ่ึงจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูในบริเวณ
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ขางเคียงน้ันไมวาจะเปนเรือ่งมลพิษทางอากาศ ทางนํ้า ทางดิน ทางเสียง แสง ความรอน ความ

สั่นสะเทือน รังสี ฝุนละออง เขมา เถา เปนตน  

การประกอบกิจการในลักษณะที่เปนการคา ผูประกอบกิจการจะตองยื่นขอรับ

ใบอนุญาตและเม่ือไดรับใบอนุญาตแลว ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับสุขลักษณะและ

มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพดังน้ี 

1) สถานที่น้ันตองตั้งอยูในทาํเลทีเ่หมาะสม ไมมีนํ้าทวมขังและสามารถระบาย

นํ้าออกไดโดยสะดวก 

2) ตองจัดทํารางระบาย หรือบอรับนํ้าซ่ึงรับนํ้าเสียดวยวัตถุถาวรมีลักษณะ

เรียบ ไมซึม ไมรั่ว ระบายนํ้าไดสะดวก 

3) การระบายนํ้าตองไมใหเปนทีเ่ดอืดรอนแกผูใชนํ้าในทางนํ้าสาธารณะหรอืผู

อาศัยใกลเคียง 

4) จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

5) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ 

6) จัดใหมีนํ้าสะอาดเพียงพอแกกิจการน้ัน 

7) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ และ

จัดสถานที่มิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

8) จัดใหมีสวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทํา

การอยูในสถานที่น้ัน และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม รวมทั้งกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลดวยวิธทีี่ถกูตองตามหลักสุขาภิบาล ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

9) ปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของ

ทองถิ่นน้ัน 

นอกจากน้ี การประกอบกิจการยังตองคํานึงถึงการยอมรับของชุมชน เพราะเก่ียวของ

กับการจัดการของทองถิ่น มีคดีพิพาทที่ผูฟองไปรองตอศาลกรณีพิพาทเก่ียวกับการประกอบ

กิจการและเหตุเดือดรอนรําคาญโดยผูฟองคดีทั้ง 42 คนฟองวา องคการบริหารสวนตําบลนา
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เริกไดออกใบอนุญาตใหนาย อ. กอสรางอาคารโรงเรือนเล้ียงสัตวเพ่ือใชเปนสถานที่เพาะเล้ียง

สุกรโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมดําเนินการจัดทําประชาคมหรือประชาพิจารณใหผู

ฟองคดีทั้ง 42 คนและประชาชนในทองถิ่นลงมติวาสมควรประกอบกิจการดังกลาวหรือไม ศาล

มีคําพิพากษา ผูฟองคดีจึงมีสิทธิมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและ

ยั่งยืน ทั้งน้ี เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน และสิทธิดังกลาวยอมไดรับ

ความคุมครองตามความเหมาะสม ตามที่บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด

ที่ 96/2555) 

นอกจากน้ี กิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตทองถิ่นตามมาตรา 31 แหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกกฎกระทรวงกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ปจจุบันมีกิจการตองไดรบัอนุญาตรวม 135 กิจการ (ป พ.ศ.2557) ซ่ึงจําแนกออกเปน 13 กลุม 

ดังน้ี 

1.  กิจการที่เก่ียวกับการเล้ียงสัตว 

2.  กิจการที่เก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ  

3.  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม นํ้าดื่ม  

4.  กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทยเครื่องสําอาง สารชําระลาง  

5.  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  

6.  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร  

7.  กิจการที่เก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

8.  กิจการที่เก่ียวกับไม  

9.  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  

10. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ  

11. กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง  

12. กิจการที่เก่ียวกับปโตรเล่ียม 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 

โดยสถานประกอบกิจการที่มีพ้ืนที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวยการผังเมือง หรือ

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขายเปน

โรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอนัตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ

น้ันและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของดวย มีคดีที่ขึ้นมาสูศาลปกครอง ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด

ใชแลวหรือเหลือใช ตอฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภบิาล สํานักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานคร ผู

ฟองคดีไดรับแจงจากผูถูกฟองคดีที่ 2 วาสถานประกอบการของผูฟองคดีตั้งอยูริมถนน

สาธารณะประกอบกับขอ 42 ของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2549 โดยมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทการ

สะสมวัตถุหรือสิ่งของชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช น้ันชอบแลว (คดีหมายเลขแดงที่ 445/2551 

ของศาลปกครองช้ันตน) 

 

1.2.5 ตลาด สถานที่จําหนายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 

การดูแลตลาด สถานที่จําหนายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารตามกฎกระทรวง

วาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ไดกําหนดสาระสําคัญใหตลาดจําหนายอาหาร โดยทุก
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แหงตองมีการจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย มีนํ้าสะอาด และแผงวางอาหารตองสูงจากพ้ืนไมต่ํากวา 

60 เซนติเมตร และผูขายจะตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ โดยเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

หนาที่ตรวจตราและออกใบอนุญาต สรุปได ดังน้ี 

1) ออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกํากับดูแลตลาด 

เพ่ือใหผูขายของ และผูชวยขายของในตลาดปฏิบัติใหถูกตองเก่ียวกับการรักษาความสะอาด

บริเวณที่ขายของ สุขลักษณะสวนบุคคล และสุขลักษณะในการใชกรรมวิธี การจําหนาย ทํา 

ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอาหาร หรือสินคาอื่น รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ 

นํ้าใชและของใชตาง ๆ 

2) ออกใบอนุญาตกํากับดูแลใหผูไดรับอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรอืพ้ืนที่ใดซ่ึงมีพ้ืนทีเ่กิน 200 ตารางเมตรและไมใชเปนการขาย

ของในตลาด แตถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่นอยกวา 200 ตารางเมตร ตองแจงตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจงกอนการจัดตั้ง 

3) มีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นเพ่ือควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไดรับใบอนุญาต โดยกําหนดประเภท หลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะ ดานปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ และการ

กําหนดเวลาจําหนายอาหาร 

 

1.2.6  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะซ่ึงประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรไปมาได มีสาระสังเขป ดังน้ี  

1) การหามจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หน่ึงที่ใดเปนปกติ

หรือเรขายในที่หรือทางสาธารณะ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นในการ

ออกใบอนุญาต และเจาพนักงานทองถิ่นตองระบุรายละเอียดและเง่ือนไขตามที่เหน็สมควรไวใน

ใบอนุญาต  

2) เจาพนักงานทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมีอํานาจ

ออกประกาศ เรื่องกําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหน่ึงสวนใดของพ้ืนที่ดังกลาว
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เปนเขตหามจําหนายหรือซ้ือสินคาโดยเด็ดขาด หรือหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบาง

ประเภท หรือตามกําหนดเวลา หรือตามวธิีการจําหนายในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณน้ัน 

3) ราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นเพ่ือประโยชน

ของประชาชนและการควบคุมการจําหนายสนิคาในทีห่รอืทางสาธารณะโดยกําหนดหลักเกณฑ

เก่ียวกับสุขลักษณะ การจัดวางสินคาและการเรขายสินคากําหนดเวลาสําหรับการจําหนาย

สินคา และอื่นๆ ที่จําเปนเพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งการ

ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ 

จากการสํารวจผลการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข พบวา  ยังมีปญหาในการ

ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุผลตามเจตนารมณแหงกฎหมายการสาธารณสุขอยูมาก แมวาหลักการ

กฎหมายจะใหทองถิ่นและเจาหนาที่ทองถิ่นเปนผูบังคับใชกฎหมาย แตในทางปฏิบัติแลวยัง

ขาดประสิทธิภาพของการบังคับใช นอกจากน้ี เทศบาลสวนใหญตราเทศบัญญัติยังไม

ครอบคลุมทุกกฎหมายใหอํานาจไว และยังมิไดมีการสํารวจสภาพปญหาเรื่องน้ันๆ ในเขต

ทองถิ่นกอนออกขอกําหนดอีกดวย (ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 2552) 

 

2. กฎหมายวาดวยการควบคุมมลพิษ 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดเสนอหัวขอหลักการของกฎหมายการควบคุมมลพิษและหัวขอ

สาระของการควบคุมมลพิษ ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 

 

2.1  หลักการของกฎหมายวาดวยการควบคุมมลพิษ 

เขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 มาตรา 59 ซ่ึงกําหนดวา ในกรณีที่พบวา พ้ืนที่ใดมีปญหามลพิษซ่ึงมีแนวโนมที่จะ

รายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบ

เสียหายตอสุขภาพสิ่งแวดลอมใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษากําหนดใหทองที่น้ันเปนเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือดําเนินการควบคุม ลด และขจัด

มลพิษ การประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษและแกไขมลพิษไดน้ัน มีขั้นตอนดังน้ี 
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1. เจาหนาที่สวนทองถิ่นจะตองดําเนินการรวบรวมขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษ และ

สภาพปญหามลพิษในทองถิ่น เพ่ือการพิจารณาเบ้ืองตนวาสมควรประกาศเปนเขตควบคุม

มลพิษหรือไม 

2. เม่ือไดดําเนินการรวบรวมขอมูลแลว หนวยงานที่เก่ียวของจะรวมกันทําการ

พิจารณาขอมูลพ้ืนฐานและสถานการณปญหามลพิษที่รวบรวมไดวามีปญหามลพิษในระดับ

รุนแรงเพียงพอที่จะประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษหรือไม เพ่ือเลือกพ้ืนที่ที่มีปญหาในเบ้ืองตน 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เก่ียวของนําเสนอขอมูล  สภาพปญหา 

ความรุนแรง แนวโนมความรุนแรง และองคประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวของตอคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ เพ่ือพิจารณาประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ 

4. ในกรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดประกาศใหพ้ืนที่ใดเปนเขตควบคุม

มลพิษแลว เจาพนักงานทองถิ่นในพ้ืนที่ที่น้ันๆ ตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือลด

และขจัดมลพิษ โดยผูวาราชการจังหวัดจะเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติการดังกลาว โดยขอ

ความรวมมือจากหนวยงานสวนกลางและผูประกอบการในพ้ืนที่ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

เพ่ือลดและขจัดมลพิษดังกลาว 

5. เม่ือไดมีการจัดทาํแผนปฏิบัตกิารเพ่ือลดและขจัดมลพิษแลว หนวยงานที่เก่ียวของ

ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ จะตองจัดหางบประมาณสําหรับใชในการ

ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ซ่ึงเงินงบประมาณอาจมาจากระดับจังหวัด หรือขอความ

สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม เงินกูจากแหลงตางๆ และจากการจัดสรรงบประมาณของ

ทองถิ่นหรือหนวยงานน้ันๆ 

6. หนวยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ มีหนาที่ติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และหากระดับความ

รุนแรงของปญหามลพิษยังคงมีสูงอยู จะตองมีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหมี

ความสอดคลองกับปญหามลพิษของพ้ืนที่ตอไป 

2.2  สาระของการควบคุมมลพิษ 

ในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535ได

บัญญัติถึงภารกิจของกรมควบคุมมลพิษ การประกาศพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ การกําหนด
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มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด การกําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง

ควบคุมการปลอยอากาศเสีย นํ้าทิ้งหรือขยะมูลฝอย การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

เพ่ือจัดทํานโยบายและแผนงาน ประสานงานในการลดปญหามลพิษและเสนอมาตรการในการ

ปองกันมลพิษ โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนประธาน  

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 กรมควบคุม

มลพิษมีหนาที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่จําเปนในการจัดการมลพิษ ไดแก 

กําหนดหนาที่ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ กําหนดอัตรา คาบริการ คาปรับ และคาสินไหม

ทดแทน หรือ คาเสียหาย ซ่ึงเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตอง

รับผิดชอบซ่ึงปรากฏในบทกําหนดโทษ ในกรณีที่มีผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการออกประกาศกระทรวง ขอกําหนดกระทรวง ประกาศ

คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิเชน มาตรฐานระดับเสียงรถยนต มาตรฐานคาควันดํา และ

คากาซคารบอนมอนอกไซดที่ยินยอมใหระบายจากทอไอเสียรถยนต มาตรฐานควบคุมการ

ระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศประเภทของอาคารพ้ืนที่

แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสู

สิ่งแวดลอม การประกาศเขตควบคุมมลพิษ มาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝง มาตรฐาน

คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินเปนตน 

เน่ืองจากกฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีหนาที่จะตอง

ประกาศพ้ืนที่และพ้ืนที่ขางเคียงเปนเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือดําเนินการควบคุม ลด และขจัด

มลพิษตามที่กําหนดไวในกฎหมาย จึงมีคดีมาสูศาลปกครองระหวางผูฟองกับพวกรวม 27 คน 

ซ่ึงฟองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติวา การดําเนินการของนิคมอุตสาหกรรมในเขต

เทศบาลมาบตาพุดไดกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และตอสุขอนามัยของประชาชนใน

พ้ืนที่มาบตาพุดอยางรุนแรง จนทําใหประชาชนในทองถิ่นเจ็บปวยเปนจํานวนมาก แต

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติละเลยมิไดประกาศกําหนดใหพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุด และ

เทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมทั้งพ้ืนที่ขางเคียงที่มีปญหาสิ่งแวดลอมรายแรงฯ เปนเขตควบคุม

มลพิษ ศาลจึงมีคําพิพากษาใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซ่ึงเปนผูถูกฟองคดีประกาศ

ใหทองที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้งตําบลเนินพระ ตําบลมาบขา และตําบล
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ทับมา อําเภอเมืองระยอง ตลอดจนทองที่ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉางทั้งตําบล เปนเขต

ควบคุมมลพิษ เพ่ือดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายตอไป 

ทั้งน้ีใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คดีหมายเลขแดงที่ 

32/2552 ) 

เม่ือประกาศเขตควบคุมมลพิษแลว อํานาจในการกํากับดูแลดังกลาวจะถูกถายโอนมา

อยูในความดูแลในระดับจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเปนไปตามมาตรา 37 

มาตรา 60 และมาตรา 61 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึง

กําหนดใหเจาหนาที่สวนทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือลดและขจัดมลพิษที่ครอบคลุมการ

จัดการมลพิษอยางตอเน่ือง เพ่ือการแกไขปญหามลพิษ โดยกรมควบคุมมลพิษจะทําหนาที่

เปนเพียงผูประสานงานและใหคําแนะนําดานวิชาการ 

อยางไรก็ตาม ผูวาราชการจังหวัดในพ้ืนที่ที่มีการประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ ก็มี

อํานาจหนาที่ในการออกประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษเปนพิเศษ กลาวคือ สามารถ

กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษใหสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมกําหนดไวได หรือสูงกวามาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงานราชการอื่น อาทิเชน 

กรมโรงงาน เปนตน 

ทั้งน้ี การประกาศพ้ืนที่ใหเปนเขตควบคุมมลพิษ ก็อาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรม

ได เชน กรณีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มาบตาพุด นักลงทุนอาจเกิดความไมม่ันใจวามาตรฐานใหม

ในการควบคุมสิ่งแวดลอมจะเปนอยางไร ภาพลักษณของพ้ืนที่ที่ถูกประกาศใหเปนเขตควบคุม

มลพิษ จะมีความเหมาะสมที่จะใชเปนพ้ืนที่เพ่ือการลงทุนหรือไม นอกจากน้ี หากมาตรฐาน

ควบคุมมลพิษ อาทิเชน มาตรฐานนํ้า และมาตรฐานมลพิษอากาศที่ปลอยออกสูสาธารณะที่

ประกาศใชบังคับ เปนมาตรฐานที่สูงกวามาตรฐานปกติ น่ันคือ ผูประกอบการอาจตองลงทุนใน

การซ้ือเครื่องจักรอุปกรณใหม เพ่ือการบําบัดมลพิษใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่ประกาศใช

กอนการปลอยออกสูพ้ืนที่สาธารณะ และอาจหมายความรวมถึงกรณีที่ผูประกอบการอาจจะ

ตองดําเนินการยื่นแกไขรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 

AssessmentReport) ที่มีอยูตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ซ่ึงมีตนทุนอยูมาก  
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3.3 การคุมครองสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

จากผลจากการตัดสินของศาลปกครองสูงสุด โดยที่เจาหนาที่ของรัฐไดอนุญาตให

โครงการตางๆ ในมาบตาพุดไมไดมีการดําเนินการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (Health 

Impact Assessment: HIA) ไมไดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ ไมไดมีคณะกรรมการอิสระ

เพ่ือใหความเห็นกอนที่จะอนุมัติโครงการ  ดวยเหตุน้ี จึงมีการดําเนินการรางแนวทางในการทํา 

HIA โดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ โดยออกเปนประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2552  

อยางไรก็ตาม ที่กลาวมาขางตนเก่ียวกับการกําหนดเขตควบคุมมลพิษน้ัน ถือเปน

การแกไขปญหาที่ปลายเหตุเทาน้ัน และไมสามารถแกไขปญหาไดอยางยัง่ยืน เน่ืองจากยังไมมี

การแกไขและปองกันที่สาเหตุของปญหามลพิษสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวม 

จากการประเมินเก่ียวกับนโยบายและการดําเนินการของกรมควบคุมโรคเก่ียวกับ

มลพิษอุตสาหกรรมน้ัน อาจกลาวไดวา ปจจุบันมีนโยบายเพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงานดาน

โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมเก่ียวกับมลพิษอุตสาหกรรม โดยสํานักโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค ซ่ึงมีกรอบแนวคิด (กรมควบคุมโรค 2551) 

ดังน้ี 

1. พัฒนาเกณฑมาตรฐานสุขภาพและดัชนีช้ีวัดสุขภาพ (Health Indicator & Bio-

marker) ซ่ึงรวมการประเมินผลกระทบสุขภาพ (HIA) ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(EIA) และการทําภาระโรค (burden disease) 

2. พัฒนากลไกทางกฎหมายที่เก่ียวของ 

3. พัฒนาการประสานงานกับเครือขายกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของและทุกระดับ 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในสวนกลางและพ้ืนที่ดานการเฝาระวังสุขภาพทั้งเชิง

รุกและเชิงรับ ทั้งกรณีการเจ็บปวยดวยโรคและอบัุติภยั/เหตฉุุกเฉิน และการปองกันควบคุมโรค 

ซ่ึงรวมทั้งการพัฒนาความรูดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการสอบสวนโรคจากมลพิษ

อุตสาหกรรม 

5. พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือจัดทําสถานการณขาวกรองโรคและภัย 
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ดังน้ัน กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหนวยงานหลักที่มีภารกิจในการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนโดยตรง ควรมีการดําเนินการ เพ่ือใหการแกไขปญหาสุขภาพของประชาชนจาก

ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ดังน้ี 

1) จัดบริการสาธารณสุขใหเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากการบริการปกติในการตรวจ

สุขภาพและดูแลรักษาประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง และจัดสรรงบประมาณอยางตอเน่ือง ตลอดจน

ผลักดันใหมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 

2) ผลักดันใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการควบคุมดแูลปญหามลพิษสิ่งแวดลอมใน

พ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษทั้งทีม่าจากแหลงอุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง และจากชุมชน เพ่ือ

ไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน แมวาจะมีปริมาณ/ความเขมขนสารมลพิษไมเกิน

คามาตรฐาน แตหากมีกล่ินและสงผลตอสุขภาพของประชาชน ตองดําเนินการแกไขทันที 

3) บงช้ีถึงความเสี่ยงและผลกระทบตอสุขภาพที่ประชาชนจะไดรับ ตลอดจนเฝาระวัง

ผลกระทบตอสุขภาพอยางใกลชิด มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลการเฝาระวังสารพิษใน

สิ่งแวดลอม ของหนวยงานนอกกระทรวงฯ กับขอมูลการเฝาระวังดานสุขภาพ ดวยการมีสวน

รวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และวิชาการ โดยผลักดันในทุกระดับทั้งในระดับ

จังหวัดที่มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานและระดับประเทศ ในคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติและในการประชุมคณะรัฐมนตรี    

4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ   

- บุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุขทั่วไป เนนการประเมินผลในระดับผลกระทบ 

การประเมินผลกระทบตอสุขภาพพ้ืนฐาน  การวิจัยเชิงจิตวิทยาสังคมเพ่ือหาคําตอบและแกไข

ปญหา 

- บุคลากรเฉพาะดาน เนนเรื่องการวิจัยการแพทยและสาธารณสุข การศึกษาวิจัยทาง

คลินิก การศึกษาวิจัยเชิงระบาดวิทยาไปขางหนา (cohort study) เพ่ือศึกษาปจจัยเก่ียวของกับ

การเกิดโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ทางเดินหายใจ หลอดเลือด ภูมิแพระบบประสาท ระบบ

พัฒนาการของเด็ก โดยเนนที่กลุมเสี่ยงเปนหลัก โรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 

ตลอดจนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพระดับเช่ียวชาญ และสามารถควบคุมมาตรฐานงาน

เฉพาะดานได 
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5) ผลักดันใหภาคีเครือขายภาคประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม และสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) มากขึ้น และ

กระทรวงฯ ควรจะเพ่ิมบทบาทควบคุม กํากับการทํารายงานผลการประเมินผลกระทบตอ

สุขภาพภาคประชาชนมากขึ้น 

6) บูรณาการงานทุกดาน เพราะผลกระทบสุขภาพมาจากปจจัยหลายชนิด การ

ดําเนินการของกระทรวงฯ ตองอาศัยความรวมมือจากทุกกรม ตลอดจนภาคีที่เก่ียวของ และ

เพ่ิมการสื่อสารใหมากระหวางหนวยงาน ภาคีเครือขาย และประชาชน  

 

3. การควบคุมโรคติดตอ 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอหลักการของกฎหมายควบคุมโรคติดตอและ 

สาระของการควบคุมโรคดังมีรายละเอียดตอไป 

 

3.1 หลักการของกฎหมายควบคุมโรคติดตอ 

สภาวการณในปจจุบัน สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายควบคุมโรคติดตอ

โดยรวม 

โรคติดตอตามกฎหมายโรคติดตอมีดวยกัน 3 กลุมที่ต องดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523  ไดแก 

(1) “โรคติดตอ” หมายถึง โรคซ่ึงรัฐมนตรปีระกาศตามมาตรา 5 ใหเปนโรคติดตอ และ

ใหรวมถึงโรคซ่ึงรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา 6 วรรคสอง ใหเปน

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 โรคติดตอซ่ึงรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 5 ให

เปนโรคตดิตออนัตราย ปจจุบัน มีรวม 5 โรค ไดแก อหิวาตกโรค กาฬโรค ไขทรพิษ ไขเหลือง 

และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง  
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(3)  “โรคติดตอตองแจงความ” หมายถึง โรคติดตอซ่ึงรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 5 

ใหเปนโรคติดตอตองแจงความ และใหรวมถึงโรคติดตอตามมาตรา 5 ซ่ึงผูวาราชการจังหวัด

ประกาศตามมาตรา 6 วรรคหน่ึง หรือโรคซ่ึงรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศตาม

มาตรา 6 วรรคสอง ใหเปนโรคติดตอตองแจงความดวยปจจุบันกําหนดไว 20 โรค ไดแก 

อหิวาตกโรค ไขรากสาดใหญ  กาฬโรค วัณโรค ไขทรพิษ  แอนแทร็กซ  ไขเหลือง โรคทริคิโน

ซิส ไขกาฬหลังแอน โรคคุดทะราดเฉพาะในระยะติดตอ  คอตีบ โรคอัมพาตกลามเน้ือออน

ปวกเปยกอยางแรง  โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดเฉียบพลันในเด็ก โปลิโอ โรคทางเดิน

หายใจเฉียบพลันรนุแรง ไขหวัดใหญ  ไขปวดขอยุงลาย ไขสมองอักเสบ ไขเลือดออก และโรค

พิษสุนัขบา 

 

3.2 สาระของการควบคุมโรค 

หากมีโรคติดตออันตรายเกิดขึน้หรอืนาจะเกิดขึ้นในทองที่ใดรัฐมนตรีหรือผูวาราชการ

จังหวัดเฉพาะในเขตของตน มีอํานาจประกาศโดยระบุช่ือและอาการสําคัญของโรค ตําบล 

หมูบานหรือสถานที่ใดเปนเขตติดโรค และจะกําหนดปรมิณฑลโดยรอบไวเปนเขตติดโรคดวยก็

ไดใหประกาศปฏิบัติการใดๆ รื้อถอน ทําลาย หรือแกไขเปล่ียนแปลงตามความจําเปน ปด สั่ง

หามหรือเขาไปในสถานศึกษา สถานที่ชุมชน หรือสถานที่อื่นใด เวนแตไดรับอนุญาตจากเจา

พนักงานสาธารณสุข 

เม่ือโรคติดตอที่ตองแจงความไดเกิดขึ้นในบาน โรงเรือน สถานที่พาหนะ หรือทองที่

ใด ถาเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา โรคติดตอน้ันจะระบาดตอไป ใหปฏิบัติตามประกาศ

ขางตนเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจที่จะดําเนินการเอง ประกาศ หรือ ออกคําสั่งเปน

หนังสือใหมีผูดําเนินการควบคุมโรคwfh 

หากเกิดหรือมีเหตุสงสัยวาไดเกิดโรคติดตออันตรายอยางใดเกิดขึ้นในบาน โรงเรือน 

สถานที่ หรือพาหนะใด เจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจที่จะดําเนินการเอง ประกาศหรือออก

คําสั่งเปนหนังสือใหมีผูดําเนินการ 
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3.3 อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุข 

เจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

 (1) ใหบุคคลหรือสัตวซ่ึงปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคติดตออันตราย เปนผู

สัมผัสโรค หรือเปนพาหะของโรคติดตออันตราย มารับการตรวจ การชันสูตรทางแพทย หรือ

การรักษา หรือคุมไวสังเกต ณ สถานที่ซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนดหรอืมีเหตุสงสัยวา มี

คนปวยเปนโรคอยูในภาวะซ่ึงอาจเปนเหตุใหเช้ือโรคแพรหลายจนเปนอันตรายรายแรงแก

ประชาชนได ใหมีอํานาจจําแนกกักผูน้ันไปรับการรักษาในสถานพยาบาลหรือในที่เอกเทศ 

จนกวาจะไดรับการตรวจและการชันสูตรทางแพทยวาพนระยะติดตอของโรคหรือหมดเหตุ

สงสัย 

(2) บุคคลหรือสัตวซ่ึงเปนหรือมีเหตุสงสัยวา เปนผูสัมผัสโรค หรือพาหะ ใหกักกัน 

หรือคุมสังเกตไว 

(3) บุคคลหรือสัตวรับการปองกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ ซ่ึงเจาพนักงาน

สาธารณสุขกําหนด 

(4) จัดการกําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใดๆ หรือสัตวที่มีเหตุเช่ือไดวาเปนสิ่งติด

โรค จนกวาเจาพนักงานสาธารณสุขจะเห็นวา ปลอดภัยจากการติดโรคและไดถอนคําสั่งน้ัน

แลว 

(5) ดําเนินการหรือใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะใดที่

โรคติดตออันตรายไดเกิดขึ้น จัดการ แกไข ปรับปรุงการสุขาภิบาล หรือรื้อถอนสิ่งที่ไมถูก

สุขลักษณะหรือจัดใหมีขึ้นใหมใหถูกสุขลักษณะ 

(6) ใหนําศพหรือซากสัตวซ่ึงปรากฏหรอืมีเหตุสงสัยวา ตายดวยโรคตดิตออนัตรายไป

รับการตรวจ หรือจัดการทางแพทย หรือจัดการแกศพหรือซากสัตวน้ันดวยประการอื่นใด เพ่ือ

ปองกันการแพรหลายของโรค 

(7) ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติการเพ่ือปองกัน กําจัด สัตวหรือแมลง หรือตัว

ออนของแมลงที่เปนเหตุใหเกิดโรค 

(8) ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติในการทํา ประกอบ ปรุง จับตอง บรรจุ เก็บ 

สะสม จําหนายอาหาร นํ้าแข็ง เครื่องดื่มหรือนํ้า เพ่ือปองกันการแพรหลายของโรค 
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(9) จัดหาและใหเครือ่งอุปโภคบริโภค รวมทั้งเวชภัณฑหรอืเคมีภัณฑ เพ่ือปองกันการ

แพรหลายของโรค 

(10) จัดหานํ้าที่ถูกสุขลักษณะไวในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะ 

(11) หามกระทําการใดๆ อันนาจะเปนเหตุใหเกิดภาวะไมถูกสุขลักษณะแกถนน

หนทาง บาน โรงเรือน สถานที่ พาหนะ หรือที่สาธารณะอื่นใด 

(12) หามกระทําการใดๆ อันอาจจะเปนเหตุใหโรคแพรหลาย 

การสรางภูมิคุมกัน  

ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศกําหนดใหบุคคลไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกัน

โรค ณ เวลาและสถานทีซ่ึ่งจะไดกําหนดไวในประกาศน้ัน เพ่ือปองกันมิใหโรคตดิตอใดเกิดหรือ

แพรหลาย ตามประกาศของรัฐมนตรีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ มีอํานาจในการ

ปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศใหชองทางและดานตรวจคนเขาเมืองตาม

กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเปนดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ เม่ือมีเหตุอันสมควร 

(มาตรา 13)หรือออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาใน

ราชอาณาจักรจากทองที่หรือเมืองทาน้ัน ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติการใดๆ เพ่ือกําจัด

ความติดโรค และเพ่ือปองกันการแพรหลายของโรค 

 

4. กฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอหัวขอหลักการของกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพผู

ไมสูบบุหรี่และสาระของการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

 

4.1 หลักการของกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 

เน่ืองจากเปนการยอมรบัในทางการแพทยวา ควันบุหรี่เปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบ

และผูไมสูบบุหรี่ที่อยูใกลเคียงหลายประการ เชน อาจทําใหเกิดมะเร็งของปอดและอวัยวะอื่น 

โรคหลอดเลือดหวัใจตบี เปนตน อีกทั้งควันบุหรี่ยังทําใหโรคบางโรค เชน โรคหอบหืด  ภูมิแพ

มีอาการกําเริบขึ้น เปนตน นอกจากน้ียังพิสูจนไดวา การที่ผูไมสูบบุหรี่ตองสูดควันบุหรี่ซ่ึง
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ผูอื่นสูบเขาไปก็ยังเปนผลเสียแกสุขภาพของผูน้ัน  เชนเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผูสูบบุหรี่เอง 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่ผูสูดควันบุหรี่น้ันเปนเด็ก ผูหญิง ผูตั้งครรภ สมควรที่จะคุมครอง

สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่มิใหตองรับควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ  

 

4.2 สาระของการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 

4.2.1 การกําหนดภาพคําเตือน 

เน่ืองจากควันบุหรี่ของผูสูบที่พนมากระทบผูรับควันบุหรี่ ที่เรียกวา “ควันบุหรี่มือ

สอง” (Secondhand smoke) ที่ผูสูบบุหรี่พนออกมาและควันบุหรี่ที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่

ระหวางการสูบ มีอันตรายตอสุขภาพของผูอยูใกล กฎหมายจึงบัญญัติใหบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิต

หรือนําเขาในประเทศตองจัดใหมีการพิมพฉลากเปนรูปภาพคําเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่โดย

จัดพิมพเปนภาพคําเตือนทางสุขภาพ (health warning) และแสดงขอความคําเตือนถึงพิษภัย

ของบุหรี่ตามที่กําหนดไว 

สําหรับรูปภาพคําเตอืนทางสุขภาพบนซองบุหรี ่มีผลในการทําใหผูสูบบุหรี่ตระหนัก

ถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอตัวเองและบุคคลรอบขางไดมากขึ้น  เน่ืองจากภาพสามารถสื่อ

ความหมายไดมากกวาตัวหนังสือ  ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่กําหนดขนาดไวที่รอยละ 55 ของ

หนาซองบุหรี่ ปจจุบัน มีการพัฒนาภาพคําเตอืนบนซองบุหรีใ่หสามารถสื่อความหมายแกผูสูบ

บุหรี่หรือผูพบเห็นไดมากขึ้น  มีการศึกษาในแคนาดา พบวาไดผลดี สวนในประเทศไทยหลัง

ประกาศกฎหมายสองสัปดาห ในการสํารวจประชากรจํานวน 800 คน พบวา หลายคนอาย ที่จะ

ถือซองบุหรี่ใหคนอื่นเห็น รอยละ 22 ตอบวา มีผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือ รอยละ 20 

ตัดสินใจเลิกบุหรี่ รอยละ 50 ตอบวา ดูภาพแลวกลัว  (โครงการกลยุทธวิชาชีพทันตแพทยใน

การควบคุมบริโภคยาสูบ 2548) ตอมาศูนยการจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (2550)ได

ประเมินประสิทธิภาพของภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ตอความตั้งใจ ในการสูบบุหรี่หรือเลิกบุหรี่

พบวามีความแตกตางกันตามกลุมอายุ อาชีพ  การศึกษา  การประเมินมีผลตอการผลักดันใหมี

การปรับเปล่ียนภาพคําเตือนเพ่ือใหมีประสิทธิผลและสอดคลองกับกลุมเปาหมายเฉพาะมาก

ยิ่งขึ้นตอไป 
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ปจจุบันมีหลายประเทศที่ออกกฎหมายขยายภาพภาพคําเตือนบนซองบุหรี่รัฐบาล

อุรุกวัยไดออกกฎหมายใหพิมพคําเตือนบนซองบุหรี่ขนาดรอยละ 80 ตั้งแตป พ.ศ. 2553 และ

ประเทศออสเตรเลียออกกฎหมายใหพิมพคําเตือนขนาดรอยละ 87.5 และหามพิมพ

เครื่องหมายการคาหรือตราเครื่องหมายการคาใดๆ บนซองบุหรี่ หรือที่เรียกวา “กฎหมายซอง

บุหรี่แบบเรียบ” (plain packaging) ตั้งแตป พ.ศ. 2555 ประเทศบรูไน แคนาดา และเนปาล อยู

ที่รอยละ 75 สําหรับประเทศไทย ฉลากรูปภาพขอความคําเตือนที่ซอง  หรือภาชนะบรรจุบุหรี่

ซิกาแรตที่จะจําหนายในราชอาณาจักรไทย ใหมีขนาดรอยละ 85 ของดานที่มีพ้ืนที่มากที่สุด

อยางนอย 2 ดาน  

4.2.2 สถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 

เน่ืองจากควันบุหรี่มีอันตรายตอสุขภาพของผูที่ไมสูบบุหรี่ กฎหมายจึงใหอํานาจ

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรการเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ 

ก. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขใหใชเครือ่งหมายของเขตสูบบุหรีแ่ละเขตปลอด

บุหรี่ในสถานที่สาธารณะสาระของการคุมครองผูไมสูบบุหรี่มีดังน้ี 

(1) กําหนดช่ือหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของ

ผูไมสูบบุหรี่ 

(2) กําหนดสวนหน่ึงสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะตาม (1) เปนเขต

สูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 

(3) กําหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่

เก่ียวกับการระบายควันหรืออากาศ 

(4) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่หรือ

เขตปลอดบุหรี่ 

ข. ผูดําเนินการมีหนาที่ 

(1) จัดใหสวนหน่ึงสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตสูบบุหรี่และ

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 และเขตสูบบุหรี่ตองมีลักษณะและสภาพที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแก

ประชาชนบรเิวณขางเคียงไมอยูทางเขาหรือออกของบริเวณที่ใหมีการคุมครองสุขภาพผูไมสูบ

บุหรี่และไมอยูในที่เปดเผยเห็นไดชัดแกผูมาใชสถานที่น้ัน 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 17)  พ.ศ. 2549  เรื่อง  กําหนดช่ือหรือ

ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่  และกําหนดสวน

หน่ึงสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ 

รวมทั้งกําหนดสภาพ ลักษณะและมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ ซ่ึงไดแก 

สถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี ่ยกเวนบริเวณหองพักหรือหองทํางาน

สวนตัวของผูปฏิบัติงานเฉพาะที่ใชทํางานหรือพักเพียงผูเดียวเทาน้ัน  และบริเวณที่จัดไวเปน 

“เขตสูบบุหรี่” เปนการเฉพาะซ่ึงมีสภาพและลักษณะตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดย

ผูดําเนินการจะจัดใหมีเขตสูบบุหรี่หรือไมก็ได  

กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2550) 

กําหนดสถานที่ปลอดบุหรี่เพ่ิมเติมโดยกําหนดใหผับ บาร ตลาด ตองจัดเปนเขตปลอดบุหรี่

สงผลใหรานจําหนายอาหารหรอืเครือ่งดื่มเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ (รวมถึง ผับ บาร 

และสถานบริการอื่นๆ)เปนเขตปลอดบุหรี่ประเภทที่ 1 คือ ปลอดบุหรี่ 100% โดยไมมี

ขอยกเวน สวนรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณที่ไมมีเครื่องปรับอากาศกับสถานที่

ทํางานของเอกชนบริเวณที่มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเปนเขตปลอดบุหรี่เชนเดียวกัน แต

สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ใหกับผูใชบริการได เหมือนที่ทาอากาศยานหรือในสถานที่ราชการซ่ึง

การจัดเขตสูบบุหรีก็่จะตองเปนไปตามหลักเกณฑในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9 ) 

พ.ศ. 2540 โดยจัดมุมใหสูบบุหรี่ไวตางหากแตตองใหหางไกลผูคนไมสงกล่ินรบกวนผูอื่น
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นอกจากน้ีประกาศฉบับน้ียังไดเพ่ิมสถานที่สาธารณะแหงใหมที่ประกาศกําหนดใหเปนเขต

ปลอดบุหรี่ คือ ตลาด ซ่ึงหมายถึง “สถานที่ที่จัดไวใหผูคาเปนที่ชุมนุม เพ่ือจัดแสดง จําหนาย

หรือแลกเปล่ียนสินคา หรือ บริการซ่ึงจัดเปนประจําหรือเปนช่ัวคราวหรือตามวันที่กําหนด” 

ตลาดจึงถูกกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ประเภทที่ 2 คือ ประเภทที่สามารถจัดเขตสูบบุหรี่

ใหกับผูใชบริการได เชนเดียวกับรานจําหนายอาหาร หรือ เครื่องดื่มบริเวณที่ไมมีระบบปรับ

อากาศ หรือ สถานที่ราชการกฎหมายบังคับพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ฉบับที่ 18 น้ีใชบังคับกับ

ผูประกอบการรานอาหารผับ บาร ตลาดทุกประเภท ทั้งที่ติดเครื่องปรับอากาศ และไมติดเปน

พ้ืนที่ปลอดบุหรี่ หากพบสถานประกอบการละเมิดกฎหมายมีโทษปรับ 20,000 บาท และผูสูบ

บุหรี่ หากพบวา มีการฝาฝนการสูบในที่หามสูบจะถูกดําเนินการตามกฎหมายมีโทษปรับ 

2,000 บาท  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 เรื่องกําหนดช่ือหรอืประเภทของ

สถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ซ่ึงโรงแรมทุกขนาด รีสอรท หรือ 

สถานที่พักตากอากาศ หองเชา หอพัก อพารทเมนต คอรด อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม หรือ

สถานที่ ที่ใหบริการในลักษณะเดยีวกันไดถูกกําหนดใหเปนสถานที่สาธารณะ ในหมวดสถานที่

สาธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน ผูประกอบการและผูอาศัยจะตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข โดยจะตองจัดสถานที่ใหเปนเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกําหนด  ซ่ึงตัวอยาง

สถานที่ที่จะตองปฏิบัติใหถูกตองคือเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (100 %)ไดแก 

 

 ตาราง 14.1 สถานที่ปลอดบุหรี่ทั้งหมดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19)  

สถานทีป่ลอดบุหรี่ทั้งหมด 

  1.ทางเขา-ออกของอาคารและปอม

ยาม 

 12.สุขา 

  2.บริเวณโถงพักคอยภายในอาคาร  13.สถานที่ใหบริการคาราโอเกะ หรือ

สถานบันเทิงอื่น 

  3.บริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคาร  14.สถานที่จําหนายอาหารเครือ่งดื่มที่มี

ระบบปรับอากาศ 
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สถานทีป่ลอดบุหรี่ทั้งหมด 

  4.รานขายยา/รานขายของในสถานที่

ดังกลาว 

 15.บริเวณที่ใหบริการอาหารในสถานที่

จําหนายอาหารเครื่องดื่มที่ไมมีระบบ

ปรับอากาศ    

  5.สถานบริการนวดแผนไทย/นวดแผน

โบราณ ในสถานทีด่ังกลาว 

 16. คลินิก หรือหองพยาบาล 

  6.สถานบริการอบความรอน/ อบไอ

นํ้า/ อบสมุนไพร 

 17.สถานที่จัดประชุม อบรมสัมมนา หรอื

สันทนาการ 

  7.สถานบริการสปา/ นวดเพ่ือความ

งาม 

 18.รานตัดผม/สถานเสริมความงาม 

  8.สถานทีอ่อกกําลังกาย เลนกีฬาในรม  19.รานตัดเสื้อผา 

  9.สระวายนํ้า  20.ลานจอดรถในอาคาร 

 10.สถานที่จัดเล้ียงทั้งในรม-กลางแจง  21.ลานจอดรถนอกอาคาร 

 11.โรงมหรสพ/ โรงละคร/ โรง

ภาพยนตรภายในบริเวณดังกลาว 

 22.สถานทีส่าธารณะอื่นๆ ที่ใชประโยชน

รวมกัน 

ที่มา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 เรื่องกําหนดช่ือหรือประเภทของสถานที่

สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

 

สถานที่ดังที่ไดยกตัวอยางมาน้ี จะตองจัดใหเปนปลอดบุหรี่ทั้งหมด โดยจะตองมี

การแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ใหถูกตองในสถานที่ที่กฎหมายกําหนดใหเปนเขตปลอด

บุหรี่ ในบริเวณที่เปดเผยและเห็นไดอยางเดนชัด โดยรานคาหรือหนวยงานทุกประเภทที่อยูใน

บริเวณอาคารภายในสถานที่ดงักลาวทัง้หมด และรานคาของผูประกอบการทีม่าเชาสถานที่เพ่ือ

ประกอบธุรกิจ สามารถแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ไดภายในสถานที่ดังกลาว  

จากผลการประเมินการบังคับใชกฎหมายคุมครองผูไมสูบบุหรีน้ี่ พบวา ประเทศไทย

ไดรับการยอมรบัจากองคการอนามัยโลกวามีการจัดการในเรื่องกลไกการควบคุมทางกฎหมาย
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การคุมครองผูไมสูบบุหรี่อยูในระดับตนๆ อยางไรก็ตาม การสํารวจยังพบวามีการฝาฝนการสูบ

บุหรี่ในพ้ืนที่ที่มีเขตหามสูบบุหรี่ (กระทรวงสาธารณสุข 2557) 

 

สรุป 

มาตรการคุมครองพฤติกรรมสุขภาพ สงเสริมสุขภาพ และสภาวะแวดลอม เนนการ

ควบคุมปจจัยดานอนามัยสิ่งแวดลอม ที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ ไมวาจะเกิดจากการกระทํา

ของบุคคล เชน การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย สุขลักษณะอาคาร เหตุรําคาญ หรือจากการ

ประกอบกิจการใดๆ ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  

 

 

คําถามเชงิอภิปราย 

 

1. เหตุใดจึงตองมีการควบคุมอนามัยสิ่งแวดลอม  

2. หลักการของกฎหมายการสาธารณสุขควบคุมอะไรบาง อยางไร 

3. การไดรับใบอนุญาตการประกอบกิจการกําจัดมูลฝอย ถือวาเปนผูจัดทําบริการ

สาธารณะหรือไม อยางไร  

4. คดีที่ราษฎรฟองกลาวหาคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ 

ไมประกาศใหพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุดเปนพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ ทานเห็นวาอยางไร 

การประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษมีขอดีเสียแตกตางจากไมประกาศอยางไร  

5. คดีที่ราษฎรอําเภอแมเมาะฟองการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยกลาวหาวา

ปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดและออกไซดของไนโตรเจนสูช้ันบรรยากาศ เม่ือผูฟอง

หายใจเอาอากาศที่มีกาซดังกลาวทําใหเปนอันตรายแกสุขภาพ กรณีน้ี  ขอใหทาน

อภิปรายประเด็นการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการดําเนินคดีที่ มี

ผูเสียหายจํานวนมาก 

6. กรมควบคุมโรค มีการเฝาระวัง 13 โรค ที่อาจจะมีการอุบัติขึ้นในประเทศไทยอัน

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ ซ่ึงมีทั้งโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซํ้า 
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นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศจะนําพาหะนําโรคพวกแมลงจะครบวงจร

ชีวิตเร็วขึ้น ทําใหเกิดจํานวนเพ่ิมขึ้น และจาก 13 โรคที่ทางกรมควบคุมโรคเฝาระวังอยู

น้ันสวนใหญจะเปนโรคที่นําโดยแมลง เชน โรคไขเลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคลิชมา

เนีย เปนตน  

ขอใหทานอภิปรายถึงการสงสัญญาณเตือนภัยถึงโรครายที่กําลังจะเกิดขึ้น และ

กฎหมายจะเขามาควบคุมโรคตางๆ ไดอยางไร 

7. เจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่อยางไรในการควบคุม

โรค 

8. ปญหาของการควบคุมยาสูบและการคุมครองผูไมสูบบุหรี่คืออะไร และควรมีแนว

ทางแกไขอยางไร 
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บทที่ 15 
 
มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ 
และการจัดจําหนาย 

 

 

1. แนวคิดของการควบคุมคุณภาพตามกฎหมาย 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอความหมายของการควบคุมคุณภาพทั่วไป และสาระของ

ควบคุมผลิตภัณฑตามกฎหมายซ่ึงประกอบดวยหัวขอยอย ไดแก สาระของการควบคุมอาหาร

สาระของการควบคุมยา สาระสําคัญของการควบคุมสถานพยาบาล สาระของการควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบโดยการหามสาระของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และสาระของการ

ควบคุมเครื่องสําอาง เปนตน 

 

1.1 ความหมายของการควบคุมคุณภาพทั่วไป 

การควบคุมคุณภาพ (quality  control)  เปนการจัดกิจกรรมตางๆ ที่ทําใหผลผลิตอัน

ไดแก สินคา บริการ มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชงานไดดี โดยมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก การ

ควบคุมวัตถุดิบ การออกแบบ และกระบวนการผลิต หรือหมายถึงการจัดการควบคุมวัตถุดิบ

และการควบคุมการผลิตเพ่ือปองกันมิใหผลิตภัณฑที่สําเร็จออกมามีขอบกพรองและเสียหาย  

หรือการทําใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินการผลิตสินคาใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดคุณลักษณะ

เอาไว เชน การคัดเลือก การตรวจสอบวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต  อนามัย

สิ่งแวดลอมการผลิต รวมทั้งการตรวจสอบผลิตภัณฑและทดสอบผลผลิตดวย 
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ในประเทศที่สงสินคาออก  (export)  มาจําหนายยังตางประเทศมาตรฐานระดับสากล

เปนสิ่งสําคัญยิ่ง ในการพิจารณาองคการมาตรฐานสากล(International Organization for 

Standardization) “ISO” ประกอบดวยสมาชิกประเทศตางๆ กอตั้งขึ้น ในป ค.ศ. 1987  โดยมี

ภารกิจในการสนับสนุนและพัฒนาการมาตรฐาน และกิจกรรมที่เก่ียวของ  ทั้งน้ีเพ่ือสนองตอ

การคาขายแลกเปล่ียนสินคาและบริการของนานาชาติทั่วโลก  รวมทั้งการพัฒนาความรวมมือ

ในดานวิทยาศาสตรเทคโนโลย ีการคา ผลงานที่เห็นเปนรูปธรรมไดแก  การกําหนดมาตรฐาน

ตาง ๆ ที่เรียกวา  “มาตรฐานสากล” (International Standard) และไดมีบทบาทในการกําหนด

มาตรฐานระบบคุณภาพ  ISO 9000  สําหรับประเทศไทยก็ใหความสําคัญของการควบคุม

คุณภาพผลผลิต โดยรัฐบาลไดจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (สมอ.)  

สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนสถาบันมาตรฐานแหงชาติ  ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2511  มีหนาที่ดําเนินงานดานมาตรฐานของประเทศ 

เพ่ือความปลอดภัยและเศรษฐกิจของประเทศ แลวยังมีหนาที่สงเสริมอุตสาหกรรม  เพ่ือสนอง

นโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

 ในป พ.ศ. 2534 ประเทศไทยไดนําระบบมาตรฐาน ISO 9000 เขามาใชในประเทศ 

โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (สมอ.) ไดดําเนินงานดานการรับรองเพ่ือ

สนองนโยบายของรัฐบาล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ดังน้ี   

1.  รับรองคุณภาพผลิตภณัฑอตุสาหกรรม  (product  certification)  โดยการอนุญาต

ใหแสดงเครื่องหมายกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน 

 2.  รองรับขีดความสามารถของหองปฏิบัติการ  (laboratory  accreditation)  โดยการ

ดําเนินการรับรองหองปฏิบัติการ  ตามหลักเกณฑเชนเดียวกันกับมาตรฐานของตางประเทศ 

หรือระหวางประเทศ 

3.  รับรองระดับคุณภาพ  (quality  system  certification) โดยการดําเนินการรับรอง

ระบบคุณภาพ  ตามอนุกรมมาตรฐาน มอก. 9000  ซ่ึงเปนมาตรฐานระดับชาติ  และมีเน้ือหา  

ตลอดจนรูปแบบเชนเดียวกันกับมาตรฐานระหวางประเทศที่ใชมาตรฐาน  ISO 9000 

ประกอบดวยเครื่องหมายมาตรฐานที่สื่อความหมาย ดังน้ี 

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ 
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ผลิตภัณฑที่กําหนดไววาเปนมาตรฐานบังคับ  ผูผลิตผูนําเขา และผูจําหนายจะตอง

ผลิตนําเขา และจําหนายเฉพาะผลิตภัณฑที่เปนไปตามมาตรฐานเทาน้ัน โดยมีเครื่องหมาย

มาตรฐานบังคับคุณภาพ 

เครื่องหมายมาตรฐาน 

 ผูผลิตที่ตองการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ผลิตภัณฑจะตองยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาต  เม่ือสํานักงานฯ  ตรวจสอบโรงงานและผลิตภัณฑแลววาสามารถทําไดตาม

มาตรฐานอยางสมํ่าเสมอก็จะอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ผลิตภัณฑ 

เครื่องหมายเฉพาะดานความปลอดภัย 

ผลิตภัณฑบางชนิดที่ตองมีความปลอดภยัในการใชงาน เชน ผลิตภัณฑไฟฟา  สํานัก

งานฯ  จะกําหนดมาตรฐานเฉพาะดานความปลอดภัย หากผูผลิตไดรับอนุญาตก็จะแสดง

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะดานความปลอดภัยที่ผลิตภัณฑ  

 

1.2 สาระของการควบคุมผลิตภัณฑตามกฎหมาย 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอกฎหมายที่เปนสาระของการควบคุมอาหารยา 

สถานพยาบาล ยาสูบ และผลิตภัณฑยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเครื่องสําอาง 

 

1.2.1 สาระของการควบคุมอาหาร 

กฎหมายหามการผลิต นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือจําหนายซ่ึงอาหาร (1) อาหารไม

บริสุทธิ์ (2) อาหารปลอม (3) อาหารผิดมาตรฐาน (4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด(มาตรา 25)  

ตามกฎหมายอาหาร รัฐมนตรีมีอํานาจควบคุมอาหาร (ตามมาตรา 6) โดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาดังน้ี 

(1) กําหนดอาหารควบคุมเฉพาะ 

(2) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตามช่ือ ประเภท 

ชนิด หรือลักษณะของอาหารน้ันๆ ที่ผลิตเพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือที่จําหนาย 

ตลอดจนหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการผลิตเพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือจําหนาย 
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(3) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารที่มิใชเปนอาหารตาม (1) และ

กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการผลิตเพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือจําหนาย

ดวย 

(4) กําหนดอัตราสวนของวัตถุที่ใชเปนสวนผสมอาหารตามช่ือ ประเภท ชนิด 

หรือลักษณะของอาหารที่ผลิตเพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือที่จําหนาย รวมทั้งการใชสี

และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

(5) กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใชวัตถุเจือปนในอาหาร การใชวัตถุ

กันเสีย และวิธีปองกันการเสีย การเจือสี หรือวัตถุอื่นในอาหารที่ผลิตเพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือ

จําหนาย หรือที่จําหนาย 

(6) กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุและการใชภาชนะบรรจุ

ตลอดจนการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหารดวย 

(7) กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร

เพ่ือปองกันมิใหอาหารที่ผลิตเพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือที่จําหนายเปนอาหารไม

บริสุทธิ์ 

(8) กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา หรือจําหนาย 

(9) กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการตรวจ การเก็บตัวอยาง การยึด 

การอายัด และการตรวจวิเคราะหทางวิชาการซ่ึงอาหาร รวมทั้งเอกสารอางอิง 

(10) กําหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย 

หรือที่จําหนาย ซ่ึงจะตองมีฉลาก ขอความในฉลาก เง่ือนไขและวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจน

หลักเกณฑและวิธีการโฆษณาในฉลาก 

สวนการขออนุญาตและการอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเพ่ือจําหนาย (มาตรา 14) 

นําเขา (มาตรา 15) การตออายุ (มาตรา 18) ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวงและใบอนุญาต การคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย 

(มาตรา 17) การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 31) หากพบวา ผูรับ

อนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามกฎหมายน้ี กลาวคือ ผลจากการตรวจพิสูจนพบวา อาหารซ่ึงผลิต
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โดยผูรับอนุญาตผูใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ เปนอาหารปลอม เปนอาหารที่ผิดมาตรฐาน เปน

อาหารหรอืภาชนะบรรจุที่นาจะเปนอันตรายตอสขุภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน ผูอนุญาต

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอาํนาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดหรอืเพิกถอนใบอนุญาตได  

อํานาจตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  มีดังน้ี 

(1) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงอาหาร ดัดแปลง แกไข

สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร 

(2) สั่งใหงดผลิต หรืองดนําเขาซ่ึงอาหารที่ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต หรืออาหารที่

ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจนวา เปนอาหารที่ไมควรแกการบริโภค 

(3) ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบในกรณีที่ปรากฏผลจากการ

ตรวจพิสูจนวาอาหารรายใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ หรือเปนอาหารปลอม หรือเปนอาหารผิด

มาตรฐาน หรือเปนอาหารที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน หรือ

ภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวตัถทุี่อาจเปนอันตรายเม่ือใชบรรจุอาหาร โดยใหระบุขอความ

ดังตอไปน้ีดวย 

(ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัด ใหระบุช่ือผูผลิตพรอมทั้งชนิดและ

ลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุน้ัน และถาอาหารหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีช่ือทาง

การคาหรือลําดบัครัง้ที่ผลิตหรือนําเขาใหระบุช่ือทางการคาและลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขาน้ัน

ดวย แลวแตกรณี 

(ข) ในกรณีที่ไมปรากฏตัวผูผลิตโดยแนชัดแตปรากฏตัวผูจําหนาย ใหระบุช่ือผู

จําหนายและสถานที่จําหนายพรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารหรือภาชนะบรรจุน้ัน 

ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเปนหนังสือ เพ่ือพิทักษประโยชนและความปลอดภัยของ

ผูบริโภค ดังน้ี 

(1) ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณา (โฆษณาทาง

วิทยุกระจายเสยีงโทรทัศนภาพยนตรหรอืทางหนังสือพิมพสิ่งพิมพเพ่ือประโยชนในทางการคา) 

ระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นวาเปนการโฆษณาที่ยังไมไดรับอนุญาตหรือฝาฝน 
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(2) ใหผูผลิต ผูนําเขาหรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาอาหาร ระงับการ

ผลิต การนําเขา การจําหนาย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นวา อาหารดังกลาว

ไมมีคุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา 

ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ผลิตอาหาร ยึด

อายัดอาหารที่สงสัยไปพิสูจน  นําอาหารในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบ

หรือตรวจวิเคราะหได 

1.2.2 สาระของกฎหมายยา 

ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  ใหความหมายคําวา “ยา” หมายถึง 

(1) วัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ 

(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกัน

โรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 

(3) วัตถุที่เปนเภสัชเคมีภัณฑ หรือเภสัชเคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูป หรือ 

(4) วัตถุที่มุงหมายสําหรบัใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่

ใด ๆ ของรางกายของมนุษยหรือสัตว 

คณะกรรมการยามีหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเห็นในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

(1) การอนุญาตผลิตยา ขายยา หรือนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรและการขึ้น

ทะเบียนตํารับยา 

(2) การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต หรือการเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 

(3) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการผลิตยา การขายยา การนํา

หรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร การนํายามาเปนตวัอยางเพ่ือตรวจ และการตรวจสอบสถานที่

ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บยา 

การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงยา

แผนปจจุบัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงและ

ใบอนุญาต ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย 

ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนปจจุบันไดแก 

1) ใบอนุญาตผลิต ขาย ขายสง ยาแผนปจจุบัน 
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2) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสรจ็ที่ไมใชยาอันตรายหรือยา

ควบคุมพิเศษ 

3) ยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวและใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาใน

ราชอาณาจักร 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และ

เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และหากผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรอืไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรบัหนังสอืของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาต

ใหตออายุใบอนุญาตและคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด  

การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเก่ียวกับยาแผนโบราณ 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาใน

ราชอาณาจักร ซ่ึงยาแผนโบราณน้ัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง (มาตรา 46) การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหถือวา การกระทําของ

ลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตไดรับการคุมกัน (มาตรา 50) ดวย หากผูอนุญาตไมออก

ใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิ

อุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการ

ไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

(มาตรา 52) 

ใบอนุญาตสําหรับยาแผนโบราณ (มาตรา 49)ไดแก 

(1) ใบอนุญาตผลิต ขายยาแผนโบราณสั่งหรือนําเขามาของยาแผนโบราณ 

(2) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ 

(3) ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร 

กฎหมายยาไดบัญญัติหามการผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร หาก

ยามีลักษณะเปน (1) ยาปลอม (2) ยาผิดมาตรฐาน (3) ยาเสื่อมคุณภาพ (4) ยาที่มิไดขึ้น

ทะเบียนตํารับยา (5) ยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิก สําหรับผูรับอนุญาตผลิตยาและผูรับ
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อนุญาตใหนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร หรือยาที่ทะเบียนตํารับยาถูกยกเลิกเกินหก

เดือน สําหรับผูรับอนุญาตขายยา และ (6) ยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา  

ผูรับอนุญาตผลิตยา หรือผูรับอนุญาตใหนําหรอืสัง่ยาเขามาทั้งยาแผนปจจุบัน หรือยา

แผนโบราณ ในราชอาณาจักร ตองนําตํารับยาน้ันมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ และ

เม่ือไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาแลวจึงจะผลิตยา หรือนําหรือสั่งยาน้ันเขามาใน

ราชอาณาจักรได  

การขอขึ้นทะเบียนหรือแกรายการทะเบียนตํารับยา และการออกใบสําคัญการขึ้น

ทะเบียนหรือแกรายการทะเบียนตํารับยา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง หากเปนยาที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ ยาน้ันไมสามารถเช่ือถือใน

สรรพคุณได หรืออาจเปนยาที่ไมปลอดภัยแกผูใชหรอืใชช่ือไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงาม

ของไทย หรือสอไปในทางทําลายคุณคาของภาษาไทย(มาตรา 83) คําสั่งไมรับขึ้นทะเบียน

ตํารับยาของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด 

เชนเดียวกัน หากยาที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไวแลว และหากปรากฏวา ยาน้ันไมมี

สรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือเปนยาปลอม หรือยาน้ันได

เปล่ียนไปเปนวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารหรือเครื่องสําอาง โดยไดรับใบอนุญาตผลิต

เพ่ือจําหนายซ่ึงอาหารที่ควบคุมเฉพาะ หรือไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอางตาม

กฎหมายวาดวยการน้ัน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหเพิกถอน

ทะเบียนตํารับยาน้ันได การเพิกถอนใหกระทําโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาคําส่ังของ

รัฐมนตรี คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

อนุญาตทราบ  

ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่  ใหผูรับอนุญาตและบรรดาผูมีหนาที่

เก่ียวของกับการผลิตยา การขายยา หรือการนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรในสถานที่

ดังกลาวอํานวยความสะดวกใหตามควรแกกรณีและใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา  
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1.2.3 สาระสําคัญของการควบคุมสถานพยาบาล  

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 น้ีมุงควบคุมดูแลสถานพยาบาลเอกชนโดย

จัดใหมีคณะกรรมการสถานพยาบาล เรียกวา “คณะกรรมการสถานพยาบาล”  

ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตามกฎหมาย ดังน้ี 

(1) เขาไปในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่พนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควร

สงสัยวาเปนสถานพยาบาลที่ไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 

(2) เขาไปในสถานพยาบาลในระหวางเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบและควบคุมใหการ

เปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

(3) มีหนังสือเรียกผูรับอนุญาต ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

หรือเจาหนาที่ของสถานพยาบาลมาใหถอยคํา หรือช้ีแจงหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่

เก่ียวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณา ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือสิ่งของที่เก่ียวกับการ

กระทําความผิดตามกฎหมายน้ี เพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินคดี และผูรับอนุญาต 

ผูดําเนินการ ผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เจาหนาที่ของสถานพยาบาล หรือบุคคลซ่ึง

อยูในสถานพยาบาลน้ันอํานวยความสะดวกตามสมควร 

การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีใหผูอนุญาตและพนักงานเจาหนาที่เปนเจา

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และหากปรากฏวา ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการปฏิบัติ

ไมถูกตอง  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการแลวแตกรณี ระงับ

หรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร  

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการ กระทําการหรือละเวนกระทําการจนเปนเหตุ

ใหเกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกผูที่อยูในสถานพยาบาล 

หรือผูที่อยูใกลเคียงกับสถานพยาบาล หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาต หรือไมปฏิบัติ

ตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งปดสถานพยาบาลเปนการ

ช่ัวคราวจนกวาจะไดดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูรับอนุญาตหรือ

ผูดําเนินการไดดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหผูอนุญาตสั่งเพิกถอน

คําสั่งปดสถานพยาบาล  
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ในกรณีที่ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายแลวแตกรณี หรือถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการไมดําเนินการใหถูกตองภายใน

ระยะเวลาที่ผูอนุญาตกําหนด  ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลไดถาผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการตอง

คําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามกฎหมายน้ี และผูอนุญาตเห็นวา เปนกรณี

รายแรง ซ่ึงอาจมีผลกระทบกระเทือนตอการรักษาพยาบาลผูปวยตอไป ใหผูอนุญาตโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูน้ันได 

 

1.2.4 สาระของการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

ตามสาระของการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบโดยการหาม มีดังน้ี 

1. จําหนาย ขาย แลกเปล่ียนหรือใหผลิตภัณฑยาสูบแกผูเยาว 

2. ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยใชเครื่องขาย 

3. กระทําการดังน้ี คือ (1) ขายสินคาหรือใหบริการโดยมีการแจก แถม ให 

แลกเปล่ียนกับผลิตภัณฑยาสูบ (2) ขายผลิตภณัฑยาสบูโดยแจก แถม ให หรือ แลกเปล่ียนกับ

สินคาอื่นหรือการใหบริการอยางอื่นประกอบ(3) ใหหรือเสนอใหสิทธิ หรือสิทธิประโยชนอื่นใด

เปนการตอบแทนแกผูซ้ือผลิตภัณฑยาสูบหรือแกผูนําหีบหอผลิตภัณฑยาสูบมาแลกเปล่ียน

หรือแลกซ้ือ 

4. มิใหผูใดแจกจายผลิตภัณฑยาสูบในลักษณะเปนตัวอยางของผลิตภัณฑยาสูบ 

หรือเพ่ือใหผลิตภัณฑยาสูบแพรหลาย หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหเสพผลิตภัณฑยาสูบ

น้ัน ทั้งน้ี เวนแตเปนการใหตามประเพณีนิยม  

5. ผลิตภัณฑยาสูบที่จะขายไดจะตองมีสวนประกอบตามมาตรฐานที่กําหนดใน

กฎกระทรวงและผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบมีหนาที่ตองแจงรายการสวนประกอบของ

ผลิตภัณฑยาสูบใหกระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

6. ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบตองแสดงฉลากที่หีบหอผลิตภัณฑยาสูบ

กอนที่จะนําออกจากแหลงผลิตหรือกอนที่จะนําเขามาในราชอาณาจักร แลวแตกรณีสําหรับ
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หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงฉลากและขอความในฉลากใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. หามขายผลิตภัณฑยาสูบที่มิไดแสดงฉลากบนหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ 

การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ กฎหมายใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ไดแก  

(1) การเขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ  เพ่ือตรวจคนในกรณีที่มีเหตุอัน

ควรสงสัยวามีการกระทําความผิด 

(2) การนําผลิตภัณฑยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบ 

(3) การออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชี 

เอกสาร หลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จําเปนมาประกอบการพิจารณาได 

 

1.2.5 สาระของการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

หลายประเทศไดมีการควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลกอใหเกิดผลกระทบในเชิงลบมากกวาในเชิงบวก ผลกระทบของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลยังสงตอปญหาสุขภาพสวนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจตอครอบครัวและบุคคลอื่น

ในสังคม ผลการศึกษาทั่วโลกไดใหขอสรปุที่สอดคลองกันวาแอลกอฮอลกอใหเกิดความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจอยางใหญหลวง เน่ืองจากผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลกระทบในฐานะ

สินคาที่มีสารเสพติด กฎหมายควบคุมสรุาของไทยที่สําคัญคือ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 

และพระราชบัญญัตเิครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตาม การบังคับใชกฎหมายเปน

มาตรการหน่ึงในหลายๆ มาตรการที่ตองดําเนินการอยางผสมผสาน ตอเน่ือง จริงจังในการ

แกปญหาที่เกิดขึ้นมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล มี

ดังตอไปน้ี 

การขออนุญาตจําหนายสุรา 

ผูจําหนายตองขอใบอนุญาตที่กรมสรรพสามิตเสียกอน จึงจะสามารถจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลได ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493  บัญญัติไววา 

“หามมิใหผูใดขายสุราหรอืนําสุราออกแสดงเพ่ือขายเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
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สรรพสามิต” ใบอนุญาตจําหนายสุรามี  7 ประเภท (ตามมาตรา 19) เม่ือผูไดรับใบอนุญาต

จําหนายสุราจากเจาพนักงานสรรพสามิตแลว  ตองแสดงใบอนุญาตน้ันไวใหเห็นในที่เปดเผย 

สําหรับรานคาที่มีใบอนุญาตจําหนายประเภทที่ 3 จะเรียกวา รานขายปลีกซ่ึง

จําหนายสุราทุกชนิดในครั้งหน่ึงๆ ไดจํานวนต่ํากวา 10 ลิตร ทั้งสุราตางประเทศและสุราใน

ประเทศ สวนรานคาที่มีใบอนุญาตจําหนายประเภทที่ 4  จะจําหนายสุราที่ทาํในประเทศเทาน้ัน  

การจําหนายน้ันจะจําหนายทั้งขวด ใหนําไปดื่มที่อื่น หรือจะเปดดื่มในรานก็สามารถทําได  สิ่ง

ที่ตองคํานึงคือ รานคาดังกลาวจําหนายสุราที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไม และผูประกอบการที่

เปนเจาของรานคาปลีกน้ันจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม  

การควบคุมวิธีการจําหนาย  พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีขอบัญญัติ

หามถึงวิธีการจําหนายหลายวิธี ไดแก การใชเครื่องขายอัตโนมัติ การเรขาย การสงเสริมการ

ขายในรูปแบบตาง ๆ เชน การลดราคา  การใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน/การ

แสดง/การใหบริการ/การชิงโชค/ชิงรางวัล/สิทธิประโยชนที่เปนการตอบแทนแกผูซ้ือ หรือแก

ผูนําหีบหอ หรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาแลกเปล่ียน หรือแลกซ้ือ 

การแจก แถม หรือแลกเปล่ียน การแจกจายตัวอยางของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือการจูงใจ

สาธารณชนใหบริโภค รวมถึงการกําหนดเง่ือนไขการขายในลักษณะที่เปนการบังคับซ้ือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งทางตรงหรือทางออม 

ตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ 2551 ไดแตงตั้งคณะกรรมการคุม

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีอํานาจ ดังน้ี (มาตรา 16) 

(1) เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเก่ียวกับ

มาตรการดานภาษี รวมทั้งมาตรการตางๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการ

บําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอคณะกรรมการ 

(2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับบรรจุภัณฑ ฉลาก พรอมทั้ง

ขอความคําเตือนสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผลิต หรือนําเขา 

(3) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

สถานที่หามขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล วิธีหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตองหาม
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สถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และสิ่งอื่นใดที่ใชเปนการโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(4) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผู

ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(5) เสนอความเหน็ตอคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกประกาศหรือระเบียบ 

(6) ใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับ

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจากการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

(7) จัดใหมีหรือสงเสรมิและสนับสนุนการเผยแพรความรูทางวชิาการใหแกเยาวชน

และประชาชนโดยทั่วไปใหเขาใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(8) เชิญขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความ

คิดเห็น หรือให จัดสงเอกสารหรือขอมูล เพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

(9) ปฏิ บัติการอื่นใดตามที่ บัญญัติไว ในพระราชบัญญัติ น้ี  หรือตามมติ

คณะกรรมการ 

 

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตจังหวัด โดยให

คณะกรรมการดําเนินการ ดังน้ี (มาตรา 22) 

(1) เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

และการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอคณะกรรมการควบคุม 

(2) ใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับ

การควบคุมการผลิต การนําเขา การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

รวมทั้งการเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบ การบําบัดรักษา และฟนฟูสภาพผูติด

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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(3) กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเฝาระวังและปองกันมิใหเด็กและเยาวชนไป

เก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(4) กําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการในการลด

และเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(5) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเก่ียวกับการบังคับใช

กฎหมายเพ่ือลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล แลวรายงานผลตอคณะกรรมการ

ควบคุม 

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 

อํานาจหนาที่ของกรรมการและอนุกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา (มาตรา 23)  

 

1.2.6  สาระของกฎหมายเคร่ืองสําอาง 

ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ใหความหมาย “เครื่องสําอาง” หมายถึง  

(1) วัตถุที่มุงหมายสําหรบัใชทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือกระทําดวยวิธี

อื่นใด ตอสวนหน่ึงสวนใดของรางกายเพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิดความ

สวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวตางๆ ดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่อง

แตงตัวซ่ึงเปนอุปกรณภายนอกรางกาย 

(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรบัใชเปนสวนผสมในการผลิตเครือ่งสําอางโดยเฉพาะ หรือ 

(3) วัตถุอื่นที่กําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนเครื่องสําอาง 

ลักษณะของเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยในการใช ไดแก  

(1) เครื่องสําอางที่มีสารที่อาจเปนอันตรายตอผูใชเจือปนอยูดวย 

(2) เครื่องสําอางที่มีวัตถุที่หามใช 

(3) เครื่องสําอางที่ผลิตหรือใชภาชนะบรรจุไมถูกสุขลักษณะอันอาจเปนอันตราย

ตอผูใช 

(4) เครื่องสําอางที่มีสารอันสลายตัวทั้งหมดหรือแตบางสวนภายหลังที่บรรจุ

ภาชนะแลว และทําใหเกิดเปนพิษอันอาจเปนอันตรายตอผูใช 
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ลักษณะของเครื่องสําอางปลอม ไดแก  

(1) เครื่องสําอางที่ใชวัตถุอยางหน่ึงอยางใดที่ทําเทียมขึ้นเปนสารสําคัญของ

เครื่องสําอางน้ัน หรือเปนเครื่องสําอางที่ไมมีสารสําคัญตามที่ไดแจงไวตอพนักงานเจาหนาที่ 

(2) เครื่องสําอางที่แสดงวาไดขึ้นทะเบียนไวซ่ึงมิใชความจริง 

(3) เครื่องสําอางที่ใชฉลากแจงช่ือผูผลิต หรือแหลงผลิตที่มิใชความจริง 

(4) เครื่องสําอางซ่ึงมีสารสําคัญขาด หรือเกินกวารอยละ 20 ตามที่ขึ้นทะเบียน

ไวหรือตามที่แจงไวตอพนักงานเจาหนาที่ หรือตามที่ระบุไวในฉลาก 

เน่ืองจากไทยมีขอตกลงรวมกับกลุมประเทศอาเซียนวาดวยกฎระเบียบตางๆ ในเรื่อง

อาหารและยา ดังน้ัน เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2554 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบพระราชบัญญัติ

เครื่องสําอางที่ปรับแก ดังน้ี 

1. กําหนดใหเครื่องสําอางมีประเภทเดียวคือ ประเภทที่ตองไปจดแจง ดังน้ันผูที่

ผลิต นําเขาเครื่องสําอางเพ่ือจําหนายจะตองแจงทั้งหมด โดยใหแจงสวนประกอบ สถานที่ผลิต 

แหลงนําเขา และวิธีการใช 

2. การโฆษณา มีการบรรจุหมวดวาดวยการโฆษณาไวเปนการเฉพาะ ซ่ึง

พระราชบัญญัติเครือ่งสาํอางในปจจุบันไมไดกําหนดไว แตใชหลักเกณฑของกฎหมายคุมครอง

ผูบริโภคโดยอนุโลม  โดยใหถือวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนอํานาจ

หนาที่ของรัฐมนตรี และใหถือวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเปนอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการ  

และเม่ือปรากฏวา ผูผลิตเพ่ือขาย ผูนําเขาเพ่ือขายหรือผูขายที่กระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําการเชนวาน้ัน ใหพนักงานเจาหนาที่

โดยไดรับอนุมัติจากเลขาธิการมีอํานาจจับกุมผูน้ัน เพ่ือสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป

ตามกฎหมายในกรณีมีเหตุอันสมควร เลขาธิการอาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาดําเนินการ

รวมกับพนักงานสอบสวนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย ในการน้ีใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 38) 
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มีการปรับปรุงกฎหมาย เม่ือพิจารณาแลวเปนประโยชนแกผูประกอบการซ่ึงสามารถ

ผลิต นําเขา จําหนายเครื่องสําอางไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ไมจําเปนที่จะตองขึ้นทะเบียนกับ อย. 

กอน จึงจะสามารถผลิตจําหนายได แตขณะเดียวกันจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคม

ตลอดจนผูบริโภคมากขึ้นดวย หากทําผิดกฎหมายจะมีโทษหนักขึ้น 

เน่ืองจากสาระของกฎหมายตางๆ ที่ผูเขียนไดบรรยายไวน้ัน เปนเพียงสรุปประเด็น 

หากผูเรียนสนใจขอมูลเพ่ิมเติม สามารถคนควาจากกฎหมายฉบับเต็ม นอกจากน้ียังมีกฎหมาย

ที่เก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคที่ผูเขียนไมไดกลาวถึง ในที่น้ี เชน พระราชบัญญัติ

เครื่องมือแพทย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ เปนตน ผูเรียนที่สนใจสามารถอาน

พระราชบัญญัติตางๆ จากเว็บไซตที่เก่ียวของกับกฎหมายน้ี 

 

2. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑและบริการตามกฎหมาย 

2.1 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอเรื่องการรับรองมาตรฐานซ่ึงประกอบดวยสามหัวขอ

สําคัญคือ การรับรองระบบงานและหนวยรับรองการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ และการ

ควบคุมมาตรฐานคุณภาพบริการ ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1.1 การรับรองระบบงานและหนวยรับรอง 

การรับรองระบบงาน (accreditation) คือ การยอมรับอยางเปนทางการวาหนวยรับรอง 

(Certification Body) มีความสามารถในการดําเนินการใหการรับรองกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 

เชน การรับรองระบบงานของหนวยรบัรองระบบคุณภาพ (ISO 9001) การรับรองระบบงานของ

หนวยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) เปนตน 

หนวยรับรอง (Certification Body) คือ บุคคลที่สามที่ใหบริการการตรวจประเมินและ

รับรองหรือจดทะเบียนการเปนไปตามเกณฑกําหนดของกิจกรรมตางๆ เชน หนวยรับรองระบบ

คุณภาพ หนวยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม หนวยตรวจ หองปฏิบัติการ หนวยจด

ทะเบียนบุคลากรผูทรงคุณวุฒิ หลักสูตรและองคกรฝกอบรมดานการมาตรฐาน 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีหนวยงานที่รับผดิชอบงานมาตรฐานสินคาและบริการอยูหลาย

หนวยงาน หนวยงานหลักๆ ที่เก่ียวของ ไดแก 
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1) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) สังกัดกระทรวงอตุสาหกรรม 

หนวยงานน้ีมีหนาที่ในการตรวจสอบการขอใชเครือ่งหมายมาตรฐาน การขออนุญาตทํา และ

นําเขาซ่ึงผลิตภณัฑ ตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน รวมทั้งการ

ควบคุมการใชเครื่องหมายมาตรฐาน 

2) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) สังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณหนวยงานทําหนาที่กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารของประเทศที่

สอดคลองกับมาตรฐานสากล กําหนดใหมีการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากลที่กําหนดไว 

รวมทั้งมีการเจรจาแกไขปญหาทางเทคนิคเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมปริมาณและมูลคาของการ

สงออก 

3) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หนวยงาน

น้ีทําหนาที่ควบคุมดูแลผลิตภัณฑที่เก่ียวกับยา วัตถุเสพติด อาหาร เครื่องสําอาง เครื่องมือ

แพทย และวัตถุอันตราย โดยมีอํานาจในการออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตผลิตหรือ

นําเขาอาหาร ดัดแปลงแกไขสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหาร สามารถสั่งใหงดผลิต หรืองด

นําเขาซ่ึงอาหารที่ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต หรืออาหารที่มีผลการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารที่

ไมควรแกการบริโภค ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบในกรณีที่มีผลจาก

การตรวจพิสูจนวาอาหารรายใดเปนอาหารไมบรสุิทธิ ์หรือเปนอาหารปลอม หรือเปนอาหารผิด

มาตรฐาน หรือเปนอาหารที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน หรือ

ภาชนะบรรจุมีวัตถุที่อาจเปนอันตรายเม่ือใชบรรจุอาหาร 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

ฝกอบรมที่เก่ียวของกับมาตรฐานสินคาดวย 



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 441 
 

6) สํานักมาตรฐานสินคานําเขาสงออก กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยมี

หนาที่ศึกษา วิเคราะหสินคาและมาตรฐานสินคาของประเทศคูคา คูแขงขัน ตลอดจนมาตรฐาน

ระบบ พิจารณากําหนดหรือเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดใหมีหรือใหใช

มาตรการดานคุณภาพและมาตรฐานสินคาในการบริหารการนําเขาและสงออกสินคาใหเกิด

ประโยชนในเชิงพาณิชย กําหนดเปล่ียนแปลงและยกเลิกรายการสินคามาตรฐาน กําหนด

หลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีการตรวจสอบมาตรฐานสินคา สงเสริม เสนอแนะ และสนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคานําเขาสงออกเพ่ือประโยชนทางการคาและการตลาด 

ดําเนินการเก่ียวกับการจดทะเบียนและการอนุญาตใหเปนผูทําการคา การออกใบรับรอง

มาตรฐานสินคา การดําเนินการดานฝกอบรม การทดสอบผูตรวจสอบมาตรฐานสินคา รวมทั้ง

เผยแพรประชาสัมพันธงานดานมาตรฐานสินคา ไกลเกล่ีย ประนีประนอม วินิจฉัยปญหา ขอ

โตแยง และขอพิพาทเก่ียวกับมาตรฐานสินคาและดําเนินคดีผูฝาฝนกฎหมาย รวมทั้งเปน

ศูนยบริการขอมูลที่เก่ียวของกับงานดานมาตรฐานสินคา 

2.1.2 การควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ 

1) การควบคุมมาตรฐานอาหาร 

ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีจุดมุงหมายคุมครองความปลอดภัยของ

ผูบริโภค คําวา “อาหาร” หมายถึง ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติ

อาหาร ไดใหความหมายของอาหารตองหามผลิต ไดแก   อาหารไมบริสุทธิ์ อาหารปลอม 

อาหารผิดมาตรฐานและอาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด ดังน้ี 

อาหารไมบริสทุธิ ์ ไดแก  1) อาหารที่มีสิง่ที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยู

ดวย  2) มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูในอัตราที่อาจเปนเหตุใหคุณภาพของอาหารน้ันลดลง 

เวนแตการเจือปนที่จําเปนตอกรรมวิธีผลิต การผลิต และไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่

แลว 3) อาหารที่ไดผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ 4) อาหารที่ผลิตจากสัตว

ที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได และ 5) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่นาจะเปน

อันตรายแกสุขภาพ 

สวนอาหารปลอม ไดแก 1) อาหารที่ไดสับเปล่ียนใชวัตถุอื่นแทนบางสวน หรือไมมี

คุณคาทั้งหมดหรือบางสวน และจําหนายเปนอาหารแท หรือใชช่ืออาหารแทน้ัน 2) วัตถุหรือ
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อาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอยางหน่ึงอยางใดและจําหนายเปนอาหารแท 3) อาหารที่ไดผสม

หรือปรุงแตงดวยวิธีใดๆ โดยประสงคจะปกปดซอนเรนความชํารุดบกพรองหรือความดอย

คุณภาพของอาหารน้ัน 4) อาหารที่มีฉลากเพ่ือลวง หรือพยายามลวงผูซ้ือใหเขาใจผิดในเรื่อง

คุณภาพ ปริมาณ ประโยชน หรือลักษณะพิเศษอยางอืน่ หรือในเรื่องสถานทีแ่ละประเทศที่ผลิต  

5) อาหารที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด เชน วัตถุ

หรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหาร หรือผสมหรอืปรงุแตงดวยวิธใีดๆ โดยประสงคจะปกปดซอน

เรนความชํารุดบกพรองหรือความดอยคุณภาพของอาหารน้ันจนถึงขนาด จากผลวิเคราะห

ปรากฏวา สวนประกอบที่เปนคุณคาทางอาหารขาดหรือเกินรอยละ 30 จากเกณฑต่ําสุดหรือ

สูงสุด หรือแตกตางจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไวจนทําใหเกิดโทษหรืออันตราย 

สําหรับอาหารผิดมาตรฐาน ไดแก อาหารที่ไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่

รัฐมนตรีประกาศ แตไมถึงขนาดแตกตางจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไวจนทําใหเกิดโทษ

หรืออันตราย ไดแก 1) ไมปลอดภัยในการบริโภค หรือ 2) มีสรรพคุณไมเปนที่เช่ือถือ หรือ 3) 

มีคุณคาหรือคุณประโยชนตอรางกายในระดับที่ไมเหมาะสม 

หลักการควบคุมอาหาร พอสรุปได ดังน้ี 

1. ผูตั้งโรงงานผลิตอาหารเพ่ือจําหนาย และผูนําเขาซ่ึงอาหารเพ่ือจําหนายตองมี

ใบอนุญาต โดยยกเวนไมใหใชบังคับในบางกรณีตามที่กฎหมายระบุ 

2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอาํนาจควบคุมอาหารใหถกูสุขลักษณะหรือ

ใหปราศจากอันตรายแกผูบรโิภคดวยวิธีการออกคําสั่งเปนหนังสือ  สั่งใหงดผลิต หรืองดนําเขา 

ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารใหประชาชนทราบ ในกรณีที่พบวาอาหารรายใดเปนอาหาร

ไมบริสุทธิ์ หรือเปนอาหารปลอม หรือเปนอาหารผิดมาตรฐาน หรือเปนอาหารที่นาจะเปน

อันตรายตอสขุภาพหรืออนามัยของประชาชน หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที่อาจ

เปนอันตรายเม่ือใชบรรจุอาหาร โดยกําหนดใหระบุขอความตามเง่ือนไข 

3. ผูรับอนุญาตผูผลิตหรือนําเขาซ่ึงอาหารควบคุมเฉพาะ จะตองนําอาหารน้ันมาขอ

ขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร และเม่ือไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารแลว จึงจะผลิต

หรือนําเขาได และตองผลิตหรือนําเขาซ่ึงอาหารควบคุมเฉพาะใหตรงตามที่ไดขึ้นทะเบียน
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ตํารับอาหารไวใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใหใชไดตลอดไป เวนแตทะเบียนตํารับ

อาหารที่ถูกสั่งเพิกถอน  

ขั้นตอนที่ผูประกอบการไดเครื่องหมาย อย. ที่อยูบนฉลากผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

น้ัน ตองผานการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต การควบคุม

กระบวนการผลิต ผานการสุขาภิบาลโรงงาน การบํารุงรักษาและทําความสะอาด และบุคลากร

การผลิต ซ่ึงเปนไปตามเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: 

GMP) นอกจากน้ี ยังตองผานการพิจารณาในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ 

ภาชนะบรรจุ และความครบถวนของการแสดงขอมูลบนฉลา ไมหลอกลวง หรือทําใหเขาใจผิด 

ในอาหารน้ันสัญลักษณผลิตภัณฑ การมีภาชนะบรรจุสนิท 

มีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติอาหารน้ีอยางนอย 349 ฉบับ 

(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2556) เชน การขอรับใบอนุญาตนําเขาซ่ึงอาหารเพ่ือ

จําหนาย การขออนุญาตผลิตอาหารหรอืนําเขาซ่ึงอาหารเฉพาะคราว  น้ํามันถั่วลิสงเปนอาหาร

ควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานวิธีผลิตและฉลากสําหรับน้ํามันถั่วลิสง แปง 

ขาวกลอง น้ํามันปาลม น้ํามันมะพราว น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท น้ําแข็ง ช็อกโกแลต 

มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน การแสดงฉลากของวุนสําเร็จรูปและขนมเยลล่ี โซเดียมซัย

คลาเมต และอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต ขวดนม อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก 

ขาวเติมวิตามิน นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเน่ืองสําหรับทารกและเด็ก

เล็ก เครื่องดื่มเกลือแร การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด  

อาหารที่มีสารพิษตกคาง กําหนดเง่ือนไขการนําเขาอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปอนสาร

กัมมันตรังสี  การใชจุลินทรียโพรไบโอติกในอาหาร วิธีการผลิตอาหารที่ใชน้ํามันทอดซ้ํา เนย

เทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม เปนตน 

2) การควบคุมมาตรฐานยา 

กรณีตัวอยางยาตามกฎกระทรวงฉบับที่  7 (พ.ศ. 2524)ออกตามความใน

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 บัญญัติใหผูรับอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท 3 และผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ตองจัดใหมี

ฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 หรือคําเตือนหรือขอควรระวังการใชที่
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ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ผลิต นําเขาหรือสงออก โดยใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ฉลากของยาเสพติดใหโทษในประเภท 3  ที่ผลิต นําเขา หรือสงออกตองมีขอความวา 

“ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3”  และ “คําเตือน อาจเสพติดและใหโทษไมควรใชติดตอกันเกิน 

7 วัน” ขอความดังกลาวตองใชสีที่เห็นไดชัด และมีสีแตกตางกับตัวอักษรอื่น โดยปกติใหใช

อักษรสีแดง และอยางนอยตองมีรายการดังน้ี 

 (1) ช่ือยา 

 (2) ปริมาณบรรจุของยาสําเร็จรูป 

 (3) ช่ือและปริมาณของยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 และของตัวยาอื่นอัน

เปนสวนประกอบที่สําคัญของตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 น้ัน 

 (4) เลขที่หรือรหัสแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะห 

 (5) เลขที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่

พนักงานเจาหนาที่ออกให 

 (6) ช่ือผูผลิตและที่ตั้งของสถานที่ผลิต 

(7) ถาวัตถุสวนประกอบใดๆในตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 น้ัน มี

การสิ้นอายุการใช ใหระบุเดือน ป ที่สิ้นอายุการใช 

นอกจากน้ีตามกฎกระทรวงยังกําหนดใหแสดงฉลากไวที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา

เสพติดใหโทษแลว ตองมีเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษ คําเตือน และขอควรระวังดวย 

3) การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ซ่ึงรับผิดชอบโดยกรมควบคุมโรค ผูผลิต 

หรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบมีหนาที่จะตองแจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบ ซ่ึง

ผูผลิต หรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบที่ฝาฝนจะมีโทษจําคุก หรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากน้ียังผิด พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 ซ่ึงรับผิดชอบโดยกรมสรรพสามิต หากลักลอบนําเขา

มาจําหนายมีโทษตามมาตรา 46 คือ มีโทษปรับ 15 เทาของคาแสตมปยาสูบที่ตองเปด 

การระบุสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบตามมาตรฐานที่กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) 

ไดแก 
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ขอ 1 สวนประกอบของผลิตภณัฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการที่จะขาย

ตองเปนไปตามมาตรฐาน ดังน้ี  

(1) ยาเสน กระดาษหรือใบยาที่ใชมวนและวัสดุกนกรอง(Filter) ตองไมมีเช้ือรา  

(2) ยาเสนหรือใบยาตองไมมีสาร ดีดีที (DichloroDiphenylTrichloroethane) และ

อนุพันธของ ดีดีที เจือปน หรือมีเจือปนไดไมเกินสิบสวนในหน่ึงลานสวน  

(3) สารที่ใชในการปรุงแตง (Additives) ตองไมมีสารในปริมาณที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ  

ขอ 2 ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการแตละ

ตราตองแจงรายการสวนประกอบ เชน (1) สารที่เกิดจากการเผาไหมของสวนประกอบ 

(Emission products) ของบุหรี่ซิกาแรตตอหน่ึงมวน (2) สวนประกอบที่เปนสารที่ใชในการปรุง

แตง (Additives) ตอบุหรี่หน่ึงมวน 

ในกรณีผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการตราใดมีหลาย

ขนาด หรือหลายชนิดหรอืหลายประเภท การแจงรายการสวนประกอบตาม (1) และ (2) ใหแจง

โดยแยกตามขนาด ชนิดหรือประเภทของบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ แลวแตกรณี  

ขอ 3 ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการตอง

แจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบตามขอ 2 กอนนําผลิตภัณฑยาสบูออกจากแหลง

ผลิตหรือกอนนําเขามาในประเทศ และตองแจงรายการสวนประกอบดังกลาวทุก 3 ปและถามี

การเปล่ียนแปลงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่

ซิการจากที่ไดแจงไวแลว ใหผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบแจงรายการสวนประกอบที่

เปล่ียนแปลงลวงหนา ไมนอยกวา 30 วัน 

ขอ 4 การแจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต หรือ

บุหรี่ซิการตามขอ 2 และขอ 3 ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถาบันควบคุมการ

บริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข   

เน่ืองจากมีปญหาในการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 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”  ใหรวมถึงผลิตภณัฑยาสูบใหม ๆ  อาทิ  บุหรี่ไฟฟาบารากุ 

(Baraku) เปนตน 

   

4) การควบคุมเคร่ืองมือแพทย 

พระราชบัญญัติเครือ่งมือแพทย พ.ศ. 2551 ไดใหความหมายคําวา “เครื่องมือแพทย” 

หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณทางการแพทยตางๆ ดังน้ี  

(1) เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล วัตถุที่ใชใสเขาไปในรางกายมนุษยหรือสัตว 

นํ้ายาที่ใชตรวจในหองปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ ซอฟตแวร หรือวัตถุอื่นใด ที่ผูผลิตมุงหมาย

เฉพาะสําหรับใชอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี ไมวาจะใชโดยลําพัง ใชรวมกัน หรือใชประกอบ

กับสิ่งอื่นใด 

(ก) ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด และประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยหรือประกอบวิชาชีพ

ทางการแพทยและสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(ข) วินิจฉัย ปองกัน ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษยหรือ

สัตว 

(ค) วินิจฉัย ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษยหรือ

สัตว 

(ง) ตรวจสอบ ทดแทน แกไข ดัดแปลง พยุง คํ้า หรือจุนดานกายวิภาคหรือ

กระบวนการทางสรีระของรางกายมนุษยหรือสัตว 

(จ) ประคับประคองหรือชวยชีวิตมนุษยหรือสัตว 

(ฉ) คุมกําเนิด หรือชวยการเจริญพันธุของมนุษยหรือสัตว 

(ช) ชวยเหลือหรือชวยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษยหรือ

สัตว 

(ซ) ใหขอมูลจากการตรวจสิ่งสงตรวจจากรางกายมนุษยหรือสัตว เพ่ือ

วัตถุประสงคทางการแพทยหรือการวินิจฉัย 
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(ฌ) ทําลายหรือฆาเช้ือสําหรับเครื่องมือแพทย 

(2) อุปกรณ หรือสวนประกอบของเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล ผลิตภัณฑ หรือ

วัตถุตาม (1) 

(3) เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องกล ผลิตภัณฑ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดวาเปนเครื่องมือแพทยผลสัมฤทธิ์ตามความมุงหมายของสิ่งที่กลาวถึงตาม (1) ซ่ึง

เกิดขึ้นในรางกายมนุษยหรือสัตวตองไมเกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยาภูมิคุมกัน

หรือปฏิกิริยาเผาผลาญใหเกิดพลังงานเปนหลัก 

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 ไดเพ่ิมอํานาจใหรัฐมนตรีออกคําสั่ง โดย

ใหเจาหนาที่สามารถบังคับใชกฎหมายโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย ไดแก 

       - การอนุญาตและกําหนดชนิดและการจําหนายเครื่องมือแพทย 

       - มาตรฐานของเครือ่งมือแพทยแนวทางปฏบัิติที่ด ี(good practice)ของทั้งผูผลิต 

ผูนําเขา และผูขาย 

       - เครื่องมือแพทยที่ตองมีการประเมินเทคโนโลยีโดยผูชํานาญการเฉพาะดาน 

       - เครื่องมือแพทยที่ตองขายตามใบสั่งของผูประกอบวิชาชีพ 

       - เครื่องมือแพทยที่ตองขายเฉพาะแกสถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพ 

       - การกําหนดเครื่องมือแพทยที่หามขายตรง 

       - การกําหนดมาตรฐานการขนสง การเก็บรักษา การทําลายเครื่องมือแพทย 

       - หลักเกณฑและวิธีการในการบริจาคและรับบริจาค 

 

2.2. การควบคุมมาตรฐานคุณภาพบริการ 

1) การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) มีตนกําเนิดในประเทศ

สหรัฐอเมริกาเม่ือ 70 ปกอน  เปาหมายในชวงแรกเปนไปเพ่ือเลือกสรรโรงพยาบาลสําหรับการ

ฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง และตอมาถูกนํามาใชสําหรับเปนเง่ือนไขในการจายเงินสําหรับ

ระบบหลักประกันสุขภาพ  มีการขยายตวัของระบบHA ในประเทศที่พัฒนาแลวอยางกวางขวาง 

เชน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนดอังกฤษ สวีเดน  โดยองคการอนามัยโลกไดใหการ
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สนับสนุนเพ่ือกระตุนให เกิดการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพทั้งในระดับ

โรงพยาบาล และในภาพรวม ประเทศไทยนํา HA เขามาในลักษณะของการศึกษาวิจัยตั้งแตป 

พ.ศ. 2538 มีการจัดทํามาตรฐานโรงพยาบาลทดลองนําไปปฏิบัติ เรียนรูกระบวนการ เยี่ยม

สํารวจ และพรอมที่จะขยายตัวใหโรงพยาบาลที่สนใจเขารวมไดตั้งแตปพ.ศ. 2543 เปนตนไป  

การรับรองของ HA  มีเปาหมายที่จะกระตุนใหเกิดการพัฒนาตนเองขึ้นในโรงพยาบาล

ดวยการยืนยัน ความสําเร็จของการพัฒนาใหขอมูลที่จะเปนประโยชนในการตัดสินใจของ

ผูบริโภคและผูจายเงินที่สําคัญที่สุดคือการยกระดับของคุณภาพบริการสุขภาพในภาพรวม 

ความคลายคลึงกันระหวาง ISO 9000 กับ HA มีอยู 2 สวน คือ กระบวนการ และ

เน้ือหา กระบวนการที่เหมือนกันคือ การมีมาตรฐานหรือขอกําหนดการที่องคกรจะตองจัดทํา

ระบบคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการที่มีองคกรภายนอกเขาไปประเมินหรือเยี่ยมสํารวจและ

การใหใบรับรอง เน้ือหาที่เหมือนกันคือจุดมุงหมายที่ตองการสรางระบบคุณภาพเพ่ือตอบสนอง 

ความตองการของลูกคาอยางไรก็ตาม มีความแตกตางกันอยู 2 ประการ ประการแรกคือระดับ

คุณภาพที่มุงหวัง ISO 9000 เนนที่การสรางพ้ืนฐานของคุณภาพและรักษาความสมํ่าเสมอของ

คุณภาพ สวน HA เนนการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ิมเติมจากการรักษาความสมํ่าเสมอของ

คุณภาพ ประการที่สองคือความเฉพาะเจาะจง ISO 9000 ใชไดกับกิจการทุกประเภทสวน HA 

มีความเฉพาะเจาะจงกับโรงพยาบาล 

สําหรับการประเมินโรงพยาบาลตองผานเกณฑการรับรอง ดังน้ี 

1. ผานการรับรองมาตรฐาน QA (ประเมินภายนอก) หมายถึง โรงพยาบาลผานการ

ประเมินและไดรับการรับรองคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐานบริการทางการพยาบาล

และผดุงครรภ โดยสภาการพยาบาลการประเมินภายใน หมายถึง งานบริการพยาบาลของ

โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมินตนเองและประเมินโดยกรรมการประเมินภายในระดับ

จังหวัดตามมาตรฐานบริการพยาบาล (QA) ของสํานักการพยาบาล ฉบับปรับปรุงป 2556 

2. หองปฏิบัติการชันสตูรสาธารณสุข หมายถึง หองปฏิบัติการชันสูตรในโรงพยาบาล 

ระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการฯ หมายถึง หองปฏิบัติการฯ มีการดําเนินงานระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย 2551 ใชเปนเกณฑการประเมินตนเอง ตั้งแตขั้นที่ 1- 3 

โดยใชระดับคะแนนเปนเกณฑการวัด 
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การประเมินหองปฏิบัติการจากผูประเมินภายนอกเม่ือผานเกณฑระดับ 3 และผาน

การประเมินรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย (ISO) คะแนนเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการพัฒนา

คุณภาพ หมายถึง คาเฉล่ียคะแนนถวงนํ้าหนักของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA / QA/ 

LA โดยการเยี่ยมสํารวจอยางเขมขนกอนเขาสูกระบวนการรับรองเพ่ือรับรองโรงพยาบาล 

2) มาตรฐานและเกณฑประเมินคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ 

กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไดกําหนด

มาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ  โดยอาศัยเน้ือหาแนวทางการ

สรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา มาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพหนวยบริการปฐม

ภูมิน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) ใหหนวยบริการปฐมภูมิไดเหน็ประเดน็สําคัญของการจัดบริการปฐม

ภูมิและสามารถจัดลําดับความสําคัญของบริการหรือกิจกรรมที่จะตองจัดใหขึ้น  โดยมีความ

ยืดหยุนในการปฏิบัติที่สอดคลองกับสภาพปญหาและทรัพยากรที่มีอยู 2)  เพ่ือใหหนวย

คูสัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (contracting unit for primary care: CUP) ใชเปนแนวทางใน

การประเมินและพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิในความดูแล   3) เพ่ือใหผูรับผิดชอบ

กํากับดูแลคุณภาพบรกิารปฐมภมิูในระดบัจังหวัด ใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล และกระตุน

สงเสริมการพัฒนา 

 

3) มาตรฐานการบริการอ่ืนๆ 

ประเทศไทยมีความตกลงดานการคาบริการระหวางประเทศ สองฉบับแรกในป พ.ศ. 

2538 คือ ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Services: 

GATS) ภายใตกรอบองคการการคาโลก (WTO) และความตกลงการคาบริการ ของอาเซียน 

(ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) ซ่ึงประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามใน

ปลายป พ.ศ. 2538 และนับตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา (กรมเจรจาการคาระหวางประทศ 

กระทรวงพาณิชย 2554)ความตกลงดานการคาบรกิารระหวางประเทศน้ี ทําใหประเทศไทยตอง

ตื่นตัวและกําหนดใหมีกฎระเบียบรองรับหรือเขามากําหนดมาตรฐานดานบริการสุขภาพ 
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นวดแผนไทย 

การจัดทํามาตรฐานงานบริการดานการนวดไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

แบงออกเปน  2 ระดับ คือมาตรฐานในระดับโรงพยาบาลและมาตรฐานในระดับโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 

สําหรับการประเมินคุณภาพมีการจัดทํามาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทยใน

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินมาตรฐานฯ และมีการ

ปรับปรุงมาตรฐานฯ ในป พ.ศ. 2551 และ 2555 ในการใหบริการนวด มีมาตรฐานดังน้ี 

1. ดานสถานที่  

เครื่องมือ เครื่องใช และสิ่งแวดลอม ขนาดหองนวด ที่พักคอยรับผูรับบริการมี

เพียงพอตามจํานวนผูรับบริการ 

2. ดานบุคลากร 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยบรกิารมีมาตรฐานดาน1) แพทยแผนไทย2) ผูผานการ

อบรมหลักสูตรการรักษาทางดานการแพทยแผนไทยสําหรับเจาหนาที่สถานีอนามัยผูชวย

แพทยแผนไทยและ 3) ดานการปฏิบัติงาน มีการกําหนดขอบเขต บทบาทหนาที่ของ

ผูปฏิบัติงานแพทยแผนไทยที่ ชัดเจน มีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติมาตรฐาน

(Standard Operating Procedure : SOP) ที่ชัดเจน 

3. ดานการจัดบริการ 

การจัดบริการผูปวยนอกมีระบบการตรวจ วินิจฉัย สั่งการรักษาโดยผูที่ไดรับ

มอบหมายใหประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยหรอืสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต

มีมาตรฐานในการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคระบบ

รายงาน และการทํางานเชิงรุกในชุมชนมีการดูแลสุขภาพอนามัยของกลุมเปาหมายพิเศษ 

ไดแกผูปวยอัมพฤกษ อัมพาต ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุดวยการนวดไทยหรืออื่นๆเปนตน 

สปาเพ่ือสุขภาพ 

สปา คือ การบําบัดดวยนํ้าภายใตการดูแลของนักบําบัด แพทย หรือผูเช่ียวชาญ 

รวมถึงเปนสถานที่พักผอนเพ่ือใหไดมาซ่ึงสุขภาพองครวมที่ดี จากประกาศกระทรวง
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สาธารณสุข เรื่อง กําหนดสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยฯ ไดแบงสถานประกอบการ

ออกเปน 3 ประเภท ไดแก  

1. กิจการสปาเพ่ือสขุภาพ คือ การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและเสริมสรางสุขภาพ 

โดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวย การนวดเพ่ือสุขภาพและการใชนํ้าเพ่ือสุขภาพโดยอาจมี

บริการเสริมประกอบดวย เชน การอบเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนบําบัด

และการควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ 

2. กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ คือ การนวดเพ่ือผอนคลายกลามเน้ือ ความเม่ือยลา 

ความเครียด โดยวิธีการตามศาสตรและศิลปะของการนวดเพ่ือสุขภาพ ทั้งน้ีตองไมมีสถานที่

อาบนํ้าโดยมีผูใหบริการ 

3. กิจการนวดเพ่ือเสริมสวย คือ การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ เชน ราน

เสริมสวยหรือแตงผม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความสวยงามโดยวิธีการตามศิลปะการนวดเพ่ือ

เสริมสวย ทั้งน้ีตองไมมีสถานที่อาบนํ้าโดยมีผูใหบริการ 

การที่กระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎระเบียบตางๆ สําหรับธุรกิจสปา รวมถึงการจด

ทะเบียนสถานที่ใหบริการทุกเเหง การออกใบรับรองพนักงาน และการใหยื่นขอรับรอง

มาตรฐาน ทําใหผูประกอบการสปาไทยมีความตื่นตัวในการแขงขันเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบริการของตนจนสามารถเล่ือนขั้นขึ้นเทียบเทามาตรฐานสากล 

องคประกอบมาตรฐานคุณภาพที่กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดไวมี 5 องคประกอบ 

ไดแก  

1) มาตรฐานสถานที่ หมายถึง ขอกําหนดมาตรฐานที่เก่ียวของกับที่ตั้งโครงสราง

พ้ืนฐานอาคาร แสงสวาง ความปลอดภัยในดานสุขลักษณะและสุขภิบาล  

2) มาตรฐานผูดําเนินการสปา หมายถึง การกําหนดใหมีผูดําเนินการ(spa manager) 

ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบดําเนินการสปา ซ่ึงผานการประเมินความรู ความสามารถจาก 

กระทรวงสาธารณสุข 

3) มาตรฐานผูใหบริการ หมายถึง การกําหนดใหมีผูใหบริการ (therapist) ที่มีความรู

สามารถใหบริการไดในบริการที่กําหนด โดยจะตองมีหลักฐานผานการอบรม 



452/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

4) มาตรฐานการบริการ หมายถึง ตองมีการบริการที่สงเสริมสุขภาพ หามมิใหการ

บริการเครื่องดืม่ทีมี่แอลกอฮอลหรอืของมึนเมาทุกชนิดแกพนักงานผูใหบริการหรือผูรับบริการ

เปนเขตปลอดบุหรี่ การจัดใหมีการนําเสนอรายการและอัตราคาบริการใหทราบกอนรับบริการ 

5) มาตรฐานความปลอดภยั หมายถึง การจัดระบบปฐมพยาบาล ระบบฉุกเฉินสําหรับ

บริการอบความรอน อบไอนํ้าและอางนํ้าวน ระบบควบคุมการติดเช้ือ และระบบอื่นๆเพ่ือสราง

ความปลอดภัยใหแกผูมารับบริการ 

สําหรับกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ยังไดยกระดับมาตรฐานสถาน

ประกอบการ ใหมีคุณภาพที่สูงขึ้นจากเดิม เพ่ือมุงหวังใหเกิดการพัฒนาดานบริการ สามารถ

เขาสูการแขงขนัในระดบัสากล(สํานักสงเสรมิธุรกิจบรกิารสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

www.thaispa.go.th) 

 

4) มาตรฐานของสถานพยาบาลที่ดําเนินการโดยเอกชน 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มีเจตนารมณในการคุมครองผูบริโภคที่มา

รับบริการในสถานพยาบาลอยางชัดเจน โดยกําหนดมาตรการที่ใชควบคุมทั้งดานสถานที่ 

บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช การบริการ การประกอบกิจการ การดําเนินการ การโฆษณา และ

การเปรียบเทียบคดี การควบคุมกํากับกฎหมายไดกําหนดมาตรการ ดังน้ี 

ก. การกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานพยาบาล 

กฎหมายไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานพยาบาลทําหนาที่หลักคือเปนที่

ปรึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและผูอนุญาตตามมาตรา 7 แหง

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 คณะกรรมการฯ น้ีทําหนาที่ใหคําปรึกษา ให

ความเห็นและใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีหรือผูอนุญาตในเรื่องดังน้ี 

(1) การออกกฎกระทรวง หรือประกาศ 

(2) การอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล การดําเนินการ

สถานพยาบาล การปดสถานพยาบาล หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 

(3) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล 

http://www.thaispa.go.th/
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(4) การควบคุมการหรือการพิจารณาเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินการ

สถานพยาบาล 

(5) เรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือผูอนุญาตมอบหมาย 

ข. การกําหนดใหมีการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและ

ดําเนินการสถานพยาบาล 

นอกจากน้ีกฎหมายยังกําหนดการประกอบกิจการและการดําเนินการ

สถานพยาบาลตองขออนุญาตประกอบกิจการ คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตตองมีดังน้ี 

 (1) เปนผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ

การผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือวิชาชีพทันตกรรม ให

เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(2) ไมเปนผูดําเนินการอยูกอนแลวสองแหง แตในกรณีที่เปนผูดําเนินการ

ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนอยูแลวแหงหน่ึง จะอนุญาตใหเปนผูดําเนินการประเภทที่รับ

ผูปวยไวคางคืนอีกแหงหน่ึงไมได 

(3) เปนผูที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลไดโดยใกลชิด 

ค.  การกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของ

สถานพยาบาล 

ในการควบคุมสถานพยาบาลประเภทที่ไมรับผูปวยไวคางคืนหรือคลินิก 

นอกจากกฎหมายไดกําหนดใหมีการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและดําเนินการ

สถานพยาบาลแลว ยังไดกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของ

สถานพยาบาลไวตามกฎกระทรวงวาดวยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการ

ของสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 กลาวคือ 

ขอ 1 ลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล มี

ดังน้ี 

(1) คลินิกเวชกรรม  

(2) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง  

(3) คลินิกทันตกรรม 



454/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

(4) คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง  

(5) คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ  

(6) คลินิกกายภาพบําบัด  

(7) คลินิกเทคนิคการแพทย  

(8) คลินิกการแพทยแผนไทย  

(9) คลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต  

(10) สหคลินิก เปนสถานพยาบาลที่จัดใหบริการตาม (1) ถึง (9) ตั้งแตสอง

ลักษณะขึ้นไป และดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพ วิชาชีพใดวิชาชีพหน่ึงที่ใหบริการใน

สถานพยาบาลน้ัน 

ลักษณะของสถานพยาบาลแตละลักษณะขางตนตั้งแต (1) ถึง (10) อาจจัดใหมี

บริการการประกอบโรคศิลปะอื่นรวมดวยก็ได 

ขอ 2 สถานพยาบาลตามขอ 1 ตองมีลักษณะโดยทั่วไป ดังน้ี 

 (1) ตั้งอยูในทําเลที่สะดวก ปลอดภัย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 (2) ในกรณีใชพ้ืนที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลในอาคารเดียวกับการ

ประกอบกิจการอืน่ ตองแบงสถานที่ใหชัดเจน และกิจการอื่นน้ันตองไมกระทบกระเทือนตอการ

ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลน้ัน รวมทั้งสามารถเคล่ือนยายผูปวยฉุกเฉินไดสะดวก 

 (3) กรณีที่มีการใหบริการของสถานพยาบาลหลายลักษณะหรือหลายสาขา

รวมอยูในอาคารเดียวกัน จะตองมีการแบงสัดสวนใหชัดเจน และแตละสัดสวนตองมีพ้ืนที่และ

ลักษณะตามมาตรฐานของการใหบริการน้ัน 

 (4) พ้ืนที่การประกอบกิจการสถานพยาบาลจะตองไมตั้งอยูในพ้ืนที่เดียวกับ

สถานที่ขายยาตามกฎหมายวาดวยยา และตองไมตั้งอยูในพ้ืนที่เดียวกับการประกอบอาชีพอื่น 

ง. การกําหนดเกี่ยวกับหนาที่ของผูรับอนุญาตและผูดําเนินการ 

ผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลเปนผูรับผิดชอบในการบริหาร

กิจการทั่วไปของสถานพยาบาลในเรื่องตาง ๆ ที่ไมใชบริการทางการแพทย กฎหมายได

กําหนดหนาที่ของผูรับอนุญาตไวหลายประการ ทั้งที่เปนหนาที่เฉพาะตัว และหนาที่รวมกับ

ผูดําเนินการ โดยสรุปเก่ียวกับเรื่องตอไปน้ี คือ การตออายุใบอนุญาตการแสดงรายละเอียด
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เก่ียวกับการประกอบการ เชน ช่ือสถานพยาบาล  ผูประกอบวิชาชีพและอัตราคาบริการและ

สิทธิผูปวย  การดูแลใหมีการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามที่ไดแจงไวในการขอรับ

ใบอนุญาต เปนไปตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ และมีจํานวนตามเกณฑที่

กําหนด  ควบคุมและดูแลใหมีการรับผูปวยไวคางคืนตามจํานวนเตียงที่กําหนดในใบอนุญาต

รวมถึงความสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย และมีลักษณะเหมาะสม และมีการจัดบริการตาม

มาตรฐานการบริการที่รัฐมนตรีประกาศ 

 

3. การควบคุมการโฆษณา 

การโฆษณาสามารถสงผลทางบวกและลบตอสังคม เพราะทําไดรวดเร็วและแพรหลาย

ในวงกวาง ในสวนผลกระทบ ก็สามารถมีผลกระทบไดอยางกวางขวางทั้งในระดับบุคคลและใน

ระดับสังคมรัฐบาลโดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ถือวาเปนองคกรหลักที่ทํา

หนาที่ตรวจสอบและควบคุมการโฆษณา และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กอง

ประกอบโรคศิลปะ และหรือกรมควบคุมโรคเปนหนวยงานเฉพาะในการตรวจสอบ กํากับดูแล

การโฆษณาสินคาและบริการที่มีผลตอสุขภาพสาธารณะ  

ในสวนน้ีผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอการควบคุมการโฆษณา ซ่ึงไดแก การควบคุมการ

โฆษณาอาหารยาสถานพยาบาลยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท

เปนตน 

 

3.1 การควบคุมการโฆษณาอาหาร 

กฎหมายหามไมใหโฆษณาเท็จหรือหลอกลวงใหผูบริโภคเกิดความหลงเช่ือโดยไม

จริงในคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร ทั้งน้ีผูที่ประสงคจะโฆษณา

คุณประโยชน คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉาย

ภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพอื่น หรือดวยวิธีอื่นใดเพ่ือประโยชนในทาง

การคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตร หรือขอความที่จะโฆษณาดังกลาวน้ันใหผูอนุญาตตรวจ

พิจารณากอน เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได  
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3.2 การควบคุมการโฆษณายา 

หลักเกณฑการโฆษณาขายยามีสาระสําคัญดังน้ี คือ ไมเปนการโออวดสรรพคุณยา

หรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกินความจรงิไมทําให

เขาใจผิดวามีวัตถุใดเปนตวัยาหรือเปนสวนประกอบของยา หรือมีแตตางจากที่ทําใหเขาใจ ไม

ทําใหเขาใจวาเปนยาประเภททาํใหแทงลูกหรอืยาขบัระดูอยางแรงหรือเปนยาบํารุงกามหรือยา

คุมกําเนิด ไมแสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษไมมีการรับรองหรือยกยอง

สรรพคุณยาโดยบุคคลอื่นไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรค 

หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศ 

การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉาย

ภาพหรือภาพยนตร หรือทางสิ่งพิมพจะตองไดรับอนุมัติขอความ เสียง หรือภาพที่ใชในการ

โฆษณาจากผูอนุญาต และปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ผูอนุญาตกําหนด 

การโฆษณาขายยาจะตองเปนไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนด และการโฆษณาขาย

ยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพหรือภาพยนตร หรือ

ทางสิ่งพิมพจะตอง (1) ไดรับอนุมัติขอความ เสียง หรือภาพที่ใชในการโฆษณาจากผูอนุญาต  

(2) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ผูอนุญาตกําหนด และหามมิใหโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ หรือโดย

การรองรําทําเพลง หรือแสดงความทุกขทรมานของผูปวยหามมิใหโฆษณาขายยาโดยวิธีแถม

พกหรือออกสลากรางวัล รวมทั้งหามโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัลดวย  

 

3.3 การโฆษณาสถานพยาบาล 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมการโฆษณา

สถานพยาบาล โดยถือหลักการวาไมไดหามการโฆษณาในลักษณะเด็ดขาด แตหามการ

โฆษณาโดยใชขอความอันเปนเท็จหรอืโออวดเกินความจริง หรือนาจะกอใหเกิดความเขาใจผิด

ในสาระสําคัญของการประกอบกิจการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 ได 

กําหนดกรอบของการโฆษณาสถานพยาบาลไว มีสาระสําคัญดังน้ี 

1) กําหนดเก่ียวกับการใหทําการโฆษณาสถานพยาบาล คือ การโฆษณาช่ือและ

ที่ตั้ง คุณวุฒิ หรือความสามารถของผูประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ
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น้ันๆ บริการที่ มีในสถานพยาบาล วันเวลาที่ใหบริการตามที่ไดรับอนุญาต อัตราคา

รักษาพยาบาล หรือคาบริการ มีการแจงรายละเอียดและเง่ือนไขใหผูรับบริการทราบลวงหนา

กอนใหบริการ 

การเผยแพรความรูทางวิชาการทางการแพทยและเผยแพรผลงานวิจัย ใหระบุคํา

เตือนไววามีความเสี่ยงของการไมไดผล หรืออาจเกิดอันตรายหรือเกิดผลขางเคียงกับ

ผูใชบริการ โดยที่ขนาดของตัวอักษรตองเทากับตัวอักษรที่โฆษณาและความเร็วของเสียงตอง

ไมเร็วไปกวาเสียงปกติ 

การโฆษณาแจงขาวสาร เชน แจงการทําลายเวชระเบียน แจงการยายสถานที่ 

แจงเก่ียวกับกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ใหกระทําไดโดยเฉพาะกิจกรรมและวันเวลาที่จัด

กิจกรรมน้ัน 

2) กําหนดหามโฆษณาสถานพยาบาล ดังจะยกมาประกอบคําอธิบาย ดังน้ี 

- หามใชขอความอันเปนเท็จ ไมมีมูลความจริงทั้งหมด หรือเพียงบางสวน 

หรือมีลักษณะเปนการหลอกลวงหรือปกปดความจริง หรือทําใหเขาใจผิดวาเปนจริง การใช

ขอความที่ทําใหบุคคลทัว่ไปเขาใจวาในสถานพยาบาลมีผูประกอบวิชาชีพ (บุคลากร) เครื่องมือ 

เครื่องใช และอุปกรณทางการแพทย แตขอเท็จจริงกลับไมมีใหบริการในสถานพยาบาล 

- หามใชสถาบัน หนวยงาน องคกร หรือบุคคลที่มิไดผานการรับรองจาก

หนวยงานของรฐัเพ่ือรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลของตนเวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต  

- หามโฆษณาแจงบริการโรคที่ไมมีอยูในสาขาที่ผูประกอบวิชาชีพมีหนังสือ

อนุมัติหรือวุฒิบัตร 

- หามอางอิงรายงานวิชาการ ผลงานวิจัย สถิติ หรือยืนยันหรือรับรอง

ขอเท็จจริงอันใดอันหน่ึงในการโฆษณา เพ่ือแสดงหรือเปรียบเทียบความสามารถในการ

ใหบริการหรือการรักษาพยาบาลโดยขอมูลที่อางอิงน้ันมิใชขอมูลขาวสารของทางราชการ เวน

แตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

- หามใชขอความหรอืรปูภาพโออวดเกินจริงหรอืขอความที่กลาวอางหรือบง

บอกวาของตนดีกวาเหนือกวาดีที่สุดรายแรกแหงแรกรับรองผล 100 เปอรเซ็นตหรือการ
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เปรียบเทียบหรอืการใชขอความอื่นใดที่มีความหมายในทํานองเดียวกันมาใชประกอบขอความ

โฆษณา  

- หามใชภาพหรือเสียงที่ไมเหมาะสมสรางความหวาดกลัว หรือมีลักษณะ

เปนการสอไปในทางลามกอนาจาร หรือมีลักษณะเปนการกระตุน หรือยั่วยุทางกามารมณ 

- หามโฆษณาที่มีลักษณะใหราย เสียดสีหรือทับถมสถานพยาบาลหรือผู

ประกอบวิชาชีพอื่น หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

- หามโฆษณาที่รวมอยูกับขอความถวายพระพรหรือขอความอยางอื่นที่

อางอิงเก่ียวกับพระมหากษัตริยพระราชินีรัชทายาทหรือผูสําเร็จราชการแทนพระองคเวนแต

ช่ือของสถานพยาบาลหรือผูประพันธบทความดังกลาว 

- หามโฆษณาการใหบริการ “ฟรี” โดยไมเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นเวน

แตจะไดรับความเห็นชอบจากผูอนุญาต ทั้งน้ีจะตองกําหนด วันเวลาและสถานที่ใหบริการและ

จะตองแสดงรายละเอียดวาจะใหบริการฟรีในเรื่องใดใหชัดเจน 

 

3.4 การควบคุมการโฆษณายาสูบและผลิตภัณฑยาสูบ 

ในความหมายของการโฆษณาตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบหมายถึง การ

กระทําไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชน เห็นไดยิน หรือทราบขอความเพ่ือประโยชนในทาง

การคาสาระสําคัญของพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2535น้ีคือการหามสงเสริมการ

โฆษณาการจําหนายทกุรูปแบบการปองกันเยาวชนและคนทัว่ไปจากการเริ่มทดลองสูบ แมการ

โฆษณาเพ่ือประโยชนในทางการคาก็มีขอหามเชนกัน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ

แสดงฉลากและขอความในฉลากของบุหรี่ซิกาแรตของกระทรวงสาธารณสุขไดแก 

1) หามจําหนายสินคาหรือใหบริการโดยมีการแจกแถมใหผลิตภัณฑยาสูบ

หรือแลกเปล่ียนกับผลิตภัณฑยาสูบแลวแตกรณี 

2) หามจําหนายผลิตภัณฑยาสูบโดยแจกแถมใหหรือแลกเปล่ียนกับสินคา

อื่นหรือการใหบริการอยางอื่นประกอบ 
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3) หามใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขันการแสดงการใหบริการ

หรือสิทธิประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทนแกผูซ้ือผลิตภัณฑยาสูบหรือแกผู นําหีบหอ

ผลิตภัณฑยาสูบมาแลกเปล่ียนหรือแลกซ้ือ 

4) หามแจกจายผลิตภัณฑยาสูบในลักษณะเปนตัวอยางของผลิตภัณฑ

ยาสูบหรือเพ่ือใหผลิตภัณฑยาสูบแพรหลาย หรือจูงใจสาธารณชนใหเสพผลิตภัณฑยาสูบน้ัน 

5) หามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบหรือแสดงช่ือหรือเครื่องหมายของ

ผลิตภัณฑยาสูบในสิ่งพิมพทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน หรือสิ่งอื่นใดที่ใชเปนการ

โฆษณาไดหรือใช ช่ือหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบในการแสดงการแขงขันการ

ใหบริการ หรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดที่มีวัตถุประสงคใหสาธารณชนเขาใจวาเปนช่ือหรือ

เครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ แตทั้งน้ีมิไดบังคับกับการถายทอดสดรายการจาก

ตางประเทศทางวิทยุโทรทัศนและการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบในสิ่งพิมพซ่ึงจัดพิมพนอก

ประเทศโดยมิไดมีวัตถุประสงคใหนําเขามาจําหนายจายแจกในประเทศโดยเฉพาะ 

6) หามโฆษณาสินคาที่ใชช่ือหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบเปน

เครื่องหมายของสินคาน้ันในลักษณะที่อาจทําใหเขาใจไดวาหมายถึงผลิตภัณฑยาสูบ 

7)หามผลิตนําเขาเพ่ือจําหนายหรือเพ่ือจายแจกเปนการทั่วไปหรือโฆษณา

สินคาอื่นใดที่มีรูปลักษณะทําใหเขาใจไดวาเปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกา

แรตหรือบุหรี่ซิการ 

8) การแสดงผลิตภัณฑยาสูบอันสอใหเห็นวามีเจตนาที่จะโฆษณาเพ่ือ

ประโยชนในทางการคา หรือมุงเนนที่จะใชจุดขายเปนสถานทีโ่ฆษณาผลิตภณัฑยาสูบประกอบ

อยูดวย เชน  การแสดงผลิตภัณฑไวในตําแหนงที่คนทั่วไปสามารถมองเห็นไดงาย   โดยการ

นําซองผลิตภัณฑยาสูบมาตั้ง  หรือวางเรยีงใหเห็นเปนที่สะดุดตาเปนพิเศษ  หรือมีขอเท็จจริง

วาผูผลิตผลิตภัณฑยาสูบ  ใหผลประโยชนตอบแทนแกผูขายในการเจาะจงตําแหนงที่จะแสดง

ผลิตภัณฑยาสูบ  
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3.5  การควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท 

ผูผลิตกระทําไดเฉพาะการใหขอมูลขาวสาร และความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมี

การปรากฏภาพของสินคาหรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลน้ัน ยกเวนแตวา เปนการ

ปรากฏของภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลน้ันเทาน้ัน บริษัทผลิตหรือจําหนายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลหามโฆษณาหรือแสดงช่ือ

หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ือการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอื่นดื่ม

โดยตรงหรือโดยออม อยางไรก็ตาม ไมไดบังคับกับการโฆษณาที่มีตนกําเนิดนอกประเทศไทย  

 

สรุปไดวา มาตรการการกํากับดูแลผูผลิตและผูประกอบการน้ัน รัฐมีเจตนารมณ

เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสาธารณะ โดยมีกฎหมายที่บัญญัติถึงการผลิต กระบวนการผลิต และ

ตัวผลิตภัณฑและบรกิารใหไดคุณภาพดี มีมาตรฐาน รวมไปถึงการควบคุมการโฆษณาและการ

จัดจําหนาย ทั้งที่เปนอาหาร ยา สถานพยาบาล เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑยาสบู 

เปนตน 
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คําถามเชงิอภิปราย 

 

1. ผูบริโภคซ้ือสนิคาทั่วไปในตลาดดวยเหตุผลและความพึงพอใจ เหตุใดรัฐจึงตองเขามา

ควบคุมดวย เพ่ือประโยชนอะไร 

2. ทําไมกฎหมายจึงตองควบคุมอาหาร และการควบคุมอาหารที่ดีควรเนนควบคุมดาน

อะไรบาง  

3. จงยกตัวอยางกฎหมายที่ควบคุมผลิตภัณฑในปจจุบัน และกฎหมายเหลาน้ีควบคุม

อยางไร 

4. เหตุใดจึงตองควบคุมสถานพยาบาล  

5. เหตุใดจึงตองมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ

มาตรการควบคุมมีอะไรบาง และที่ผานมามาตรการควบคุมผลิตภัณฑมีความสําเร็จ

มากนอยเพียงใด  

6. ในระบบการคาเสรี จําเปนหรือไมที่จะตองมีกฎหมายควบคุมและรับรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑและบริการ เพราะเหตุใด 

7. จงยกตัวอยาง การควบคุมมาตรฐานคุณภาพบริการ 

8. เหตุใดจึงตองมีกฎหมายควบคุมการขายและการโฆษณาสินคาและผลิตภัณฑและ

บริการบางประเภทอยางเขมงวด และจงอภิปรายกรณี การควบคุมการขายและการ

โฆษณาสินคาและผลิตภัณฑและบริการบางประเภทอยางเขมงวด 
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บทที่  16 
 
มาตรการกํากับดูแลจริยธรรมผูประกอบวิชาชีพ 
 
 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพ 

วิชาชีพเปนคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษวา ‘Profession’ วิชาชีพน้ี มีความหมาย

แตกตางจากอาชีพโดยทั่วๆไป เพราะอาชีพโดยทั่วๆไปน้ัน ไมจําเปนตองใชวิชาและ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเปนตัวชวยในการตัดสินใจ แตบางวิชาชีพ เชน การรักษาผูปวย การ

ตรวจสอบบัญชี ฯลฯ เหลาน้ีที่ตองใชความรูลึกซ้ึง ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพมาใชในการประกอบอาชีพภายใตการรับรองของสภาวิชาชีพ ซ่ึงอาชีพโดยทั่วๆไปไม

ตองใช และไมมีสภาวิชาชีพควบคุมดูแล  

วิชาชีพมีลักษณะสําคัญคือมีองคความรูเฉพาะในศาสตรของวิชาชีพน้ันๆ  ผูประกอบ

วิชาชีพตองอุทิศตนทําไปตลอดชีวิต มีการสั่งสอนอบรมเปนวิชาชีพช้ันสูง และมีชุมชน หรือ

เปนหมูคณะมีกฎหมายรองรับการประกอบวิชาชีพ  ผูประกอบวิชาชีพตองดํารงตนอยูใน

ความถูกตองดีงามตอผูรบับริการ ตอเพ่ือนผูรวมวิชาชีพ ตอตนเอง  ตอสวนรวม และตอสังคม

ผูประกอบวิชาชีพตองมีขนบธรรมเนียมประเพณีสํานึกในจรรยาบรรณ เกียรติยศ และศักดิ์ศรี  
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1.1 ความหมายของวิชาชีพ 

ในตอนแรกของการบัญญัติศัพทภาษาไทยคําวา “วิชาชีพ”วา “อาชีวปฏิญญาณ” ซ่ึง

พระเจาวรวงศเธอกรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธไดทรงบัญญัติไว ซ่ึงแตกตางกับคําวา 

‘Occupation’ ที่เรียกวา “อาชีพ” การที่เรียกวา อาชีวปฏิญญาณ เพราะที่มาของคําน้ีคือ“…การ

ปฏิญาณตนตอสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวา จะประกอบอาชีพตามธรรมเนียมที่วางไวเปน

บรรทัดฐาน หาใชการทํามาหากิน หรือทํามาหาเล้ียงชีพ แตเพียงอยางเดียว (แสวง  บุญเฉลิม

วิภาส  2546 ) ลักษณะสําคัญของการเปนวิชาชีพ ไดแก  

1. มีองคความรูเฉพาะของตน ผูประกอบวิชาชีพจะตองเขารับการศึกษา ฝกอบรมให

มีความรูในศาสตรเฉพาะของวิชาชีพน้ันๆ  

2. มีความเปนอิสระในการประกอบวิชาชีพ เปนการประกอบวิชาชีพที่มีมาตรฐานการ

ปฏิบัติเปนการเฉพาะสําหรับวิชาชีพน้ันๆ โดยมีองคความรูเปนพ้ืนฐาน บุคคลอื่นไมสามารถ

จะมาสั่งการใหปฏิบัติอยางน้ันอยางน้ีได นอกจากน้ียังมีการปกครองกันเองภายในวิชาชีพ

เดียวกัน  

3. มีกฎหมายรองรับการประกอบวิชาชีพ หมายถึง จะตองมีการขึ้นทะเบียนเพ่ือขอ

อนุญาตประกอบวิชาชีพ ไดแก ใบประกอบวิชาชีพ  

4.มีจรรยาบรรณซ่ึงตราขึ้นเพ่ือผูประกอบวิชาชีพดํารงตนหรือประพฤติตนอยูใน

ความถูกตอง ดีงามตอผูรับบริการ ตอเพ่ือนผูรวมวิชาชีพ ตอตนเอง และตอสังคมสวนรวม  

5. มีสํานึกที่จะใหบริการ เม่ือถูกเรียกรองการบริการ ผูประกอบวิชาชีพจะตองเต็มใจที่

จะใหบริการแกผูมารับบริการไดเสมอ บางครั้งอาจจะตองสละความสุขสวนตัว มีความ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน  

 

สวนสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (2556) ระบุวาวิชาชีพตองประกอบดวย 5 

องคประกอบ คือ 

1. ความรู ทักษะ และสมรรถนะ (competency) ซ่ึงอิงหลักวิชาการศึกษา หลักการ

อบรมจากช้ันพ้ืนฐานจนถึงช้ันสูงอยางตอเน่ืองที่มีสถาบันซ่ึงสภาวิชาชีพรับรอง 
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2. ระดับของการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงสวนใหญจะแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับ

ผูปฏิบัติงาน (practitioner) ระดับวิชาชีพ (professional) และระดับวิชาชีพอาวุโส (senior 

professional) 

3.การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ความรู ทักษะ และพฤติกรรม) โดยองคกรที่รับรอง

วิชาชีพ 

4.มีองคกรวิชาชีพที่มีอํานาจกําหนดการเขามาประกอบอาชีพของบุคคล 

5.มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คําวา “จรรยาบรรณ” (codes of ethics) คือ ประมวลกฎเกณฑความประพฤติหรือ

ประมวลมารยาทของผูประกอบอาชีพน้ัน ๆ  ตองเปนเอกลักษณทางวชิาชีพ ใชความรู มีองคกร

สําหรับควบคุมความประพฤติมีการประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละ

อยางกําหนดขึ้น เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก และหลักความ

ประพฤติที่เปนเครือ่งยดึเหน่ียวจิตใจใหมีคุณธรรมและจรยิธรรมของบุคคลในแตละกลุมวิชาชีพ 

ตัวอยาง จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับพยาบาลน้ันไดประมวลหลักความประพฤติให

บุคคลในวิชาชีพยึดถือปฏิบัติ สมาคมพยาบาลแหงสหรัฐอเมริกา (The America Nurses 

Associations A.N.A.) ไดกําหนดสาระสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลไวดังน้ี 

1. พยาบาลรับผิดชอบตอประชาชนและบริการสขุภาพ 

2. พยาบาลประกอบวิชาชีพดวยความเมตตา  กรุณา เคารพในคุณคาของชีวิต ความ

มีสุขภาพดี และความผาสุกของเพ่ือนมนุษย 

3. พยาบาลมีปฏิสัมพันธทางวิชาชีพกับผูใชบริการ ผูรวมงาน และประชาชน ดวย

ความเคารพในศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษยชนของบุคคล 

4. พยาบาลยึดหลักความยุติธรรม และความเสมอภาคในสังคมมนุษย 

5. พยาบาลประกอบวิชาชีพโดยมุงความเปนเลิศ 

6. พยาบาลพึงปองกันอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของผูใชบริการ 

7. พยาบาลรับผิดชอบในการปฏิบัติใหสังคม เกิดความเช่ือถือ ไววางใจตอพยาบาล

และตอวิชาชีพการพยาบาล  

8. พยาบาลพึงรวมในการทําความเจริญกาวหนาใหแกวิชาชีพการพยาบาล 
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9. พยาบาลพึงรับผิดชอบตอตนเอง เชนเดียวกับรับผิดชอบตอผูอื่น 

ตัวอยาง ลักษณะเฉพาะหรือขอกําหนดของวิชาชีพพยาบาล (สีวลี ศิริไล 2548) ดังน้ี 

1. วิชาชีพพยาบาลเปนการใหบริการแกสังคม ในดานชวยดํารงรักษาสุขภาพอนามัย

ที่ดีของมนุษย การปฏิบัติพยาบาลจึงตองอาศัยความรอบรู ความชํานาญทางวิทยาศาสตร 

ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ การพิจารณาไตรตรอง ทบทวน และควบคุม ลักษณะการปฏิบัติ

หนาที่เสมอ 

2. เปนการปฏบัิติตอมนุษยโดยตรง เปนลักษณะการปฏิบัตริะหวางพยาบาลกับผูปวย 

ดังน้ันความเขาใจในคุณคาของมนุษยจะนําไปสูการรับรูวาสิ่งใดไมควรทํา 

3. เปนการปฏบัิติตอบุคคลที่มีความแตกตางกัน ดังน้ันการเขาไปใหการดแูลผูปวยแต

ละคนจึงตองอาศัยการวางแผนการพยาบาล การสังเกตพฤติกรรมของแตละคน 

4. เปนการปฏิบัติและความเขาใจซ่ึงกันและกันที่อาศัยความสัมพันธแบบรวมมือกัน

ระหวางพยาบาลกับผูปวย ซ่ึงพยาบาลจะตองเปนสื่อกลางในการใหขอมูลและการปฏิบัติตอง

คํานึงถึงสิทธิผูปวย ผูปวยควรมีสวนรวมในการออกความเห็นและตัดสินใจ และการปฏิบัติอยู

บนพ้ืนฐานความเอื้ออาทร การเคารพศักดิ์ศรี สิทธิ อารมณความรูสึกของผูปวย ซ่ึงรวมถึงการ

แสดงออกทางคําพูด การสัมผัส กริยาทาทาง สีหนา แววตาของพยาบาลที่แสดงตอผูปวย 

5. เปนการใหบริการตอบสนองตอความตองการ ความชวยเหลือของบุคคลแตละคน

ไมวาจะเปนความทุกขที่เกิดจากความเจ็บปวยทางกาย หรือทางใจ 

องคประกอบในดานความเปนศิลปะของวิชาชีพพยาบาล และเปนองคประกอบ

พ้ืนฐานอยูบนจริยธรรม หมายถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติตอผูปวยในฐานะที่มนุษยพึงปฏิบัติตอกัน 

ไดแกความเอื้ออาทร (caring) เกิดจากความตระหนักในคุณคาของบุคคล เขาใจชีวิตมนุษย 

ความเช่ือถือและไววางใจ (trust and confidence) ซ่ึงผูปวยกลาเปดเผยเรื่องราวของตน กลา

ปรึกษา และขอความเห็น กอใหเกิดความรวมมืออันดีระหวางผูปวยและพยาบาลความรูสึกเอา

ใจเขามาใสใจเรา (empathy) ไมรูสึกขัดเคืองใจที่ผูปวยขัดขืน หรือลังเลตอการปฏิบัติตาม

คําแนะนํา และไมดวนตัดสินใจแทนมีความเหน็อกเห็นใจ (sympathy) รับรูในปญหาของผูปวย

และใหความเคารพ (respect) ลักษณะวิชาชีพพยาบาลตองพบกับบุคคลหลากหลาย ดังน้ันการ

ใชคําพูด การแสดงกริยา หรือปฏิบัติตอผูปวย จึงเปนสิ่งที่ควรระมัดระวัง การเรียกผูปวยดวย
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คํานําหนาที่เหมาะสม การเปนผูมีอารมณขัน (humour) กอใหเกิดผลดีตอสุขภาพจิต ชวยลด

ความตึงเครียด  

เน่ืองจากวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขเปนศาสตรที่มีลักษณะเฉพาะ ซ่ึง

ประชาชนทั่วไปมิอาจจะรูและตรวจสอบไดโดยสามัญสํานึก หรืออาศัยความรูทั่วไป การ

ประกอบอาชีพของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขจึงตองผูกติดอยูกับจริยธรรมเปน

สําคัญ การสอนจริยธรรมหรือหลักวิชาชีพที่ดีจึงเปนเรื่องที่ตองมีอยูควบคูไปกับการใหความรู

เฉพาะในศาสตรน้ัน ๆ (แสวง บุญเฉลิมวิภาส และ อเนก ยมจินดา 2546: 249) 

การประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขน้ัน ผูประกอบวิชาชีพตองมี

คุณสมบัติและปฏิญาณวา ตนจะประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ (code of ethics) 

ที่ไดรับรอง 

 

1.2 องคประกอบความเปนวิชาชีพ  

การที่จะเรียกวาเปนวิชาชีพไดน้ัน ศาสตราจารยปรีดี เกษมทรัพย (2531) ไดอธิบาย

ไวจะตองประกอบดวยลักษณะอยางนอย 3 ลักษณะ ดวยกัน ไดแก  

1) เปนอาชีพทีเ่ปนการงานที่มีการอุทิศตนทาํไปตลอดชีวติดงัสวนหน่ึงของพระ

ปณิธานหรือคําสอน ในสมเด็จพระมหติลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดังน้ี 

“ขอใหถือผลประโยชนสวนตนเปนกิจที่สอง  ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หน่ึง   

ลาภ ทรัพย และเกียรติยศ จะตกมาแกทานเอง  ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไวให

บริสุทธิ์ “ 

ที่มา วฒันธรรมองคกร คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

2) การงานที่ทําน้ัน ตองไดรับการสั่งสอนอบรมเปนวิชาชีพช้ันสูง ในลักษณะอบรมกัน

หลายป ผูปฏิบัติไดรับการศึกษาอบรมในสถาบันการศึกษาอยางเปนทางการจริยธรรมใน

วิชาชีพสุขภาพ (health profession) 

3) ผูทํางานประเภทน้ีจะตองมีชุมชน หมูคณะที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีสํานึกใน

จรรยาบรรณ เกียรติยศ และศักดิ์ศรี ตลอดจนมีองคกรและกระบวนการเพ่ือสอดสองพิทักษ
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รักษาขนบธรรมเนียม เกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศรี น้ันดวย ดังสวนหน่ึงของพระปณิธานหรือคําสอน 

ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกดังน้ี 

             “ในขณะที่ทานประกอบกิจแพทย   อยานึกวาทานตัวคนเดียว  จงนึกวา

ทานเปนสมาชิกของ “สงฆ” คณะหน่ึง  คือคณะแพทย  ....  ทานทําดีหรือราย  ได

ความเช่ือถือหรือความดูถูก  เพ่ือนแพทยอื่นๆ จะพลอยยินดี หรือเจ็บรอนอับอาย

ดวย   จงนึกถึงความรับผิดชอบตอผูที่เปนแพทยดวยกัน” 

“แพทยทุกคนมีกิจที่จะแสดงความกลมเกลียวในคณะแพทยตอ

สาธารณชน   เพราะเม่ือเกิดความเล่ือมใสในคณะแพทยขึ้นในหมูประชาชนแลว  ผู

ที่จะตั้งตนทําการแพทย  ถึงจะยังไมมีโอกาสตั้งตัวในความไววางใจของคน  แตก็

จะไดสวนความไวใจ เพราะเปนสมาชิกของคณะที่มีผูนับถือ “ 

“การสมาคมแลกเปล่ียนความรูความชํานาญ  แทนที่จะหวงวิชาหรือ

แกงแยง   และความกลมเกลียวรวมมือรวมใจระหวางแพทยดวยกัน และกับ

เจาหนาที่สาธารณสุขตางๆ จะนําผลดีและความจําเริญมาใหกับทุกฝาย” 

ที่มา วัฒนธรรมองคกร คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

 

เชนเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงถือวาจริยธรรมเปนรากฐานที่สําคัญของวิชาชีพ ซ่ึง 

Virginia Handersonไดเขียนปรัชญาของวิชาชีพการพยาบาลไวในป ค.ศ.1973 มีสาระสําคัญ

ดังน้ี 

 “หนาที่สําคัญเฉพาะของพยาบาลคือการชวยเหลือบุคคลแตละคนไมวาจะ

เปนบุคคลปกติธรรมดา หรือผูที่เจ็บปวยที่ไมสามารถชวยตนเองได ใหหายคืนสู

สภาพของการมีสุขภาพสมบูรณ ชวยประคับประคองใหผูปวยวาระสุดทายไดตาย

อยางสงบ ตัดสินใจเลือกการกระทําโดยถือผลดีที่เกิดแกผูปวยเปนสําคัญ การไม

กระทําสิ่งที่เปนผลรายตอผูปวย (Do No Harm) การกระทําที่ครอบคลุมทั้งการปฏิบัต ิ

ทาที คําพูด สีหนา แววตา ที่แสดงตอผูปวย พึงปฏิบัติดวยความเมตตา เห็นใจ และ

เคารพในความเปนมนุษยของผูปวย” 

ที่มา Wideerquist, Joann G. (1992).  
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1.3 สภาวิชาชีพ 

สภาวิชาชีพเปนสถาบันสําคัญในการกํากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพ ดังจะมีอยูในทุก

พระราชบัญญัติที่ควบคุมผูประกอบโรคศิลปะ วัตถุประสงคของการจัดตั้งของสภาวิชาชีพทาง

สุขภาพตามพระราชบัญญัติตางๆ มีดังน้ี 

 1) ควบคุมความประพฤตขิองผูประกอบวิชาชีพตางๆ ใหถูกตองตามจริยธรรมแหง

วิชาชีพ 

 2) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ 

 3) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 

 4) ชวยเหลือ แนะนําและใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นในเก่ียวกับ

การแพทยและการสาธารณสุข 

 5) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับปญหาที่เก่ียวของกับทางการ

แพทยและการสาธารณสุขของประเทศ 

 6) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพในประเทศไทย 

สวนอํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพตามที่บัญญัติตามกฎหมาย มีดังน้ี 

1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพ 

2) สั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

3) ใหความเห็นชอบตอหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพในระดับอุดมศึกษาของ

สถาบันการศึกษา  

4) รับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการศึกษาในระดับปริญญาของสถาบันที่จะทําการ

สอนวิชาชีพน้ันๆ 

5) รับรองหลักสูตรตางๆ สําหรับการฝกอบรมในวิชาชีพ 

6) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทําการสอนและฝกอบรมตาม4) และ5) 

7) รับรอง ปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเทาปรญิญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร

ในวิชาชีพของสถาบันตางๆ 

8) ออกหนังสืออนุมัต ิหรือวุฒิบัตรเก่ียวกับความรูหรือความชํานาญเฉพาะทางและ

หนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพใหแกผูประกอบวิชาชีพการ 
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9) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาวิชาชีพ 

 

2. ผูประกอบวิชาชีพและมาตรการกํากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพ 

ในสวนน้ีผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอผูประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขที่ถูกตองตาม

กฎหมายและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพในงานสาธารณสุข 

 

2.1 ผูประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขที่ถูกตองตามกฎหมาย 

"ผูประกอบวิชาชีพ" หมายถึง บุคคลซ่ึงไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพน้ันๆ บุคลากรสาธารณสุขที่ถือวาเปนผูประกอบวิชาชีพที่ถูกตองตาม

กฎหมายที่อยูในระบบบริการสาธารณสุขไทย  

หากกลาวโดยสังเขป การรับรองวิชาชีพของบุคลากรสาธารณสุขโดยถือวา เปนผู

ประกอบวิชาชีพที่ถูกตองตามกฎหมายที่อยูในระบบบริการสาธารณสุขไทยประกอบดวย ผู

ประกอบวิชาชีพกลุมตางๆ ดังน้ี  

1) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือกลุมแพทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช

กรรม พ.ศ. 2525  

2) ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือกลุมพยาบาลหรือผดุง

ครรภ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 และฉบับแกไข

เพ่ิมเติม  

3) ผูประกอบวิชาชีพทนัตกรรม หรือกลุมทันตแพทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

ทันตกรรมพ.ศ. 2537  

4) ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือกลุมเภสัชกร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

เภสัชกรรม พ.ศ. 2537  

5) ผูประกอบวิชาชีพเก่ียวกับการแพทยแผนไทย และการแพทยแผนไทยประยุกต

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 

6) ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด

พ.ศ. 2547  
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7) ผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิค

การแพทย พ.ศ. 2547 

8) ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 

 

สําหรับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเปนวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  กอตั้งขึ้นมาเพราะผูประกอบวิชาชีพในงานสาธารณสุข 

นอกจากแพทยและพยาบาลแลว ยังมีผูทําหนาที่อื่น ๆ อีกจํานวนมาก  เชน หมออนามัย 

สาธารณสุขชุมชน เปนตน โดยใหความรูประชาชน ควบคุมโรคติดตอ ทํางานเชิงบรรเทาและ

ปองกันปญหา ซ่ึงการทํางานของคนกลุมน้ีตองอาศัยความรูความเช่ียวชาญเฉพาะทางอันเปน

วิชาชีพอยางหน่ึงและปจจุบันประชาชนจําเปนตองเขารับบริการดานสาธารณสุขจากหนวย

บริการปฐมภมิูเพ่ิมขึน้ และการปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคจึงมีความสําคัญ

มากขึ้น เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพโดยไมตองเสีย

คาใชจาย และเพ่ือใหเจาหนาที่ผูใหบริการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและตามกรอบ

จริยธรรมไดรับการคุมครองตามกฎหมายดวย 

สวน “การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายถึง การกระทําการ

สาธารณสุขตอบุคคลครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

(1) การสงเสริมการเรียนรู การแนะนําและใหคําปรึกษาเก่ียวกับการสงเสริม

สุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรค การบําบัดโรคเบ้ืองตน และการฟนฟูสภาพ ตอบุคคล 

ครอบครัว และชุมชนโดยการผสมผสานตอเน่ือง และเช่ือมโยงเปนองครวม 

(2) การประยุกตหลักวิทยาศาสตร โดยการกระทําดานการอาชีวอนามัยและ

อนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือการควบคุมปองกันปจจัยที่ทําใหเกิดโรค และลดความเสี่ยง การ

เจ็บปวยตอบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

(3) การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบ้ืองตน การดูแลใหความชวยเหลือผูปวย 

การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และการวางแผนครอบครัวตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกําหนด 
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(4) การตรวจประเมินอาการเจ็บปวย และการชวยเหลือผูปวยเพ่ือการสงตอตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 

2.2 มาตรฐานการประกอบวิชาชีพในงานสาธารณสุข 

การประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขน้ัน ผูประกอบวิชาชีพตองมี

คุณสมบัติและปฏิญาณวาจะประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ (code of ethics) ที่ได

รับรองอยางถูกตองมีจริยธรรมวิชาชีพ 

2.2.1 มาตรฐานการรับรองการประกอบวิชาชีพ 

ในที่น้ี ผูเขียนขอยกตวัอยาง “เกณฑมาตรฐานผูประกอบวชิาชีพเวชกรรม”ซ่ึงไดมีการ

ปรับปรุงเกณฑมาตรฐานฯ ป พ.ศ. 2545 น้ี สําหรับบัณฑิตแพทยภายหลังผานการปฏิบัติงาน

เพ่ิมพูนทักษะเปนเวลาอยางนอย 1 ป ในโรงพยาบาลที่แพทยสภากําหนด ภายใตการกํากับ

ดูแลของแพทยที่มีประสบการณมากกวาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองมีคุณสมบัติของ

สมาชิกแพทยสภาตามเกณฑที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

หมวด 2 มาตรา 11 และพึงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และมีความรูความสามารถทางวิชาชีพ 

(professional competencies) ดังตอไปน้ี (แพทยสภา 2545) 

1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ (Professional habits 

attitudes moral and ethics) 

      1.1 พฤตินิสัยในการทํางาน (Work habits) และความรับผิดชอบตอวิชาชีพ 

        - ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอการนัดหมาย 

        - รับผิดชอบตอผูปวยและงานที่ไดรับมอบหมาย 

        - สามารถทํางานเปนทีม 

        - หลีกเล่ียงไมใหเกิดความขัดแยงในการทํางานและหาขอยุติโดยสันติวิธี 

        - สามารถวางแผน จัดระบบงาน และติดตามประเมินผล 

        - รูขีดจํากัดความสามารถของตนเอง 

        - ยอมรับขอผิดพลาดของตนเองและพยายามแกไข 
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        - ยอมรับขอผิดพลาดของผูอื่นและใหความชวยเหลือและแนะนําตามความ

เหมาะสม 

      1.2 รับผิดชอบในการใหความจริงแกผูปวย รักษาความลับ และเคารพในสิทธิ

ของผูปวย 

      1.3 ปกปองและพิทักษสิทธิประโยชนของผูปวย 

      1.4 แสดงเจตคติที่ดีตอการใหบริการสุขภาพแบบองครวมแกประชาชนทุกระดับ 

      1.5 ปฏิบัติตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวช

กรรม 

      1.6 มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมตอการประกอบวิชาชีพแพทย 

      1.7 ซ่ือสัตยสุจริตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

2. ทักษะในการติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ (Communication and 

interpersonal skills) 

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงตระหนักถึงความสําคัญและมีความสามารถในการ

ติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวย ญาติผูปวย ประชาชนทั่วไป ผูรวมงาน 

และบุคลากรทางสาธารณสุขอื่น ๆ 

2.1 ตระหนักถึงปจจัยที่อาจเปนอุปสรรคตอการตดิตอสื่อสาร เชน ภูมิหลังของ

ผูปวย (การศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ความเช่ือเรื่องสุขภาพ) พฤติกรรม และสภาวะทางอารมณ

ของผูปวย ฯลฯ 

2.2 สามารถใชภาษาทาทาง (Non-verbal communication) เชน การแสดงทาที 

การสบตา การสัมผัส ฯลฯ ไดอยางเหมาะสม 

2.3 มีทักษะในการฟง รับฟงปญหาของผูปวย เขาใจความรูสึกและความวิตก

กังวลของผูปวย 

2.4 ใชศัพท และภาษาพูดที่ผูปวยเขาใจได แสดงความเห็นอกเห็นใจ เอื้อ

อาทร ใหความม่ันใจ และใหกําลังใจแกผูปวย 
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2.5 มีทักษะในการสัมภาษณและซักประวัติผูปวย รวมทั้งเรื่องที่เก่ียวของ 

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. ความรูพ้ืนฐาน 

      3.1 มีความรูความเขาใจในวิทยาศาสตรการแพทยทั้งระดับพ้ืนฐาน [ อิงตาม

เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและระดับคลินิก และสามารถคนหา

ความรูเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือนําไปประยุกตในการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา

ผูปวย ตลอดจนวางแผนสงเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยไดอยางถูกตองเหมาะสม 

      3.2 มีความรูความเขาใจในเรื่องตอไปน้ี 

        3.2.1 ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย 

        3.2.2 งานสาธารณสุขมูลฐาน เวชศาสตรชุมชน และเวชศาสตรครอบครัว 

         3.2.3 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขที่เก่ียวของและเหมาะสมในการทําเวชปฏิบัติ 

         3.2.4 หลักการดานระบาดวทิยา ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ (Medical informatics) 

ระบาดวิทยาคลินิก และการแพทยที่มีหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based medicine) 

        3.2.5 งานบริหารและสังคมศาสตร 
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            - หลักการบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานดานการแพทยและ

สาธารณสุข 

            - สังคมศาสตร มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตรที่จําเปนสําหรับการ

เสริมสรางเจตคติ และความเขาใจตอเพ่ือนมนุษยและสังคม 

         3.2.6 หลักกฎหมายทั่วไปและที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ตลอดจนกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ของแพทยสภา และกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ 

 

4. ทักษะทางคลินิก 

ทักษะทางคลินิก (clinical skills) ไดแกความสามารถดังตอไปน้ี 

      4.1 สังเกตอากัปกิริยาของผูปวย 

      4.2 ซักประวัติ และตรวจรางกายผูปวยอยางเปนระบบและถูกตองแมนยํา 

      4.3 รวบรวมขอมูลจากประวัติ การตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

และการตรวจพิเศษตาง ๆ เพ่ือนํามาตั้งสมมุติฐานวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาของผูปวย 

      4.4 เลือกใชการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง

หองปฏิบัติการตางๆ โดยคํานึงถึงความคุมคาและความเหมาะสม 

      4.5 นําความรูทางทฤษฎี และหลักฐานตางๆ มาประกอบการพิจารณาในการ

วินิจฉัยและบําบัดรักษาผูปวย 

      4.6 ใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ ตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาผูปวยไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม และทันทวงที 

      4.7 บันทึกเวชระเบียนอยางถูกตอง เปนระบบ และตอเน่ืองโดยอาศัยแนวทาง

มาตรฐานสากล (International Classification of Diseases: ICD) 

      4.8 ใหบริการสุขภาพผูปวยแบบองครวม (holistic approach) ไดแก การตรวจ

วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ สงเสริมสุขภาพ และปองกันการเจ็บปวยทั้งทางรางกาย 

จิตและสังคม ในสภาพที่เปนปจเจกบุคคล และในสภาพที่เปนสวนหน่ึงของครอบครัวและสังคม 

      4.9 ปรึกษาหารือผูมีความรูความชํานาญ หรือสงผูปวยไปรับการรักษาตอได

อยางเหมาะสมและทันทวงที 
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5. ทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทํา

หัตถการที่จําเปน (technical and procedural skills) 

มีความสามารถในการทําหัตถการและใชเครื่องมือตางๆ ในการตรวจวินิจฉัยและ

รักษาผูปวยโดยรูขอบงช้ีในการตรวจ เขาใจวิธีการตรวจ ความสามารถทําไดดวยตนเอง และ

แปลผลไดอยางถูกตอง และรูจักการเตรียมผูปวยเพ่ือการตรวจวินิจฉัยน้ันๆ ตามเกณฑที่ระบุ 

 

6. การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง (continuous 

professional development) 

6.1 มีนิสัยใฝรู และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

6.2 แสวงหาความรูและทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมเติมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหทัน

ความกาวหนาทางวิชาการ 

6.3 มีความสามารถในการคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ โดยสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) ในการหาขอมูลใหมๆ 

6.4 ติดตามและเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทําใหสามารถกาวทันการเปล่ียนแปลงทาง

วิทยาการของโลก 

6.5 ตระหนักถึงความสําคัญของชีวเวชศาสตร (biomedical sciences) ระบาดวิทยา

คลินิก การแพทยที่มีหลักฐาน (evidence-based medicine)และการวิจัยเก่ียวกับสุขภาพ ที่จะ

นํามาประยุกตใชในเวชปฏิบัติ 

6.6 มีเจตคติในการพัฒนาคุณภาพงานอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง 

 

2.2.2 แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  

แนวคิดเรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ (Clinical Practice Guidelines;  

CPG) มาจากการที่ความรูและขอมูลทางการแพทยไดมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น และเปล่ียนแปลง

ไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงจากผลงานการวิจัยและรายงานทางการแพทยที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยางมาก

น้ี สงผลใหเวชปฏิบัติในยุคปจจุบันตองมีการปรับเปล่ียนใหทันสมัยและถูกตองอยูเสมอ ทั้งใน
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แงการวินิจฉัยโรค การบําบัดรักษา ที่ชวยลดอัตราการเสียชีวิต การเพ่ิมคุณภาพชีวิต และการ

ปองกันโรค ดวยเหตุน้ี กลุมแพทยผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาตางๆ จึงไดรวมตัวกันเพ่ือทบทวน

แนวทางการรักษาอยางเปนระบบ โดยใชขอมูลที่ทันสมัย ถูกตอง และสรุปแนวทางในการดูแล

รักษาผูปวยออกมาเปนแนวทางเวชปฏิบัติเพ่ือเผยแพรแกแพทยทั่วไป ซ่ึงเปนขอมูล

การแพทยที่ทันสมัยและรวบรวมวิธีการที่เปนระบบและเช่ือถือไดมาสังเคราะหเปนคําแนะนํา 

(recommendation) อีกดวย  

อยางไรก็ตาม ยังมีขอถกเถียงวา การจัดทําแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพจะมี

ความเหมาะสมในการทําหรือไม เพราะอาจจะเปนการเปดชองใหมีการฟองรองมากยิ่งขึ้น แต

ถาไมมีแนวทางเวชปฏิบัติ อาจจะทําใหมาตรฐานการดูแลผูปวยไมชัดเจน โดยเฉพาะสูตินรี

แพทยเอง ในปจจุบันอาจกลาวไดวา ในการปฏิบัติงานมีความยากลําบากแกตัวผูประกอบ

วิชาชีพมากขึ้น เน่ืองจากสาขาสูตินรีเวชถือเปนสาขาที่ถูกฟองรองสูงที่สุดเม่ือเทียบกับสาขา

อื่น และยังเปนสาขาที่ทําสถิติมูลคาการฟองรองสูงที่สุดอีกดวย (วงการแพทย ฉบับที่ 334) 

 

3. มาตรการการกํากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพในงานสาธารณสุข 

คําวา “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เปนขอปฏบัิติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม ขยายความวา

เปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่คนในสังคมยอมรับและปฏิบัติตาม หากไมปฏิบัติหรือปฏิบัติผิด

ไปจากกฎ ระเบียบ อาจจะมีบทลงโทษ เชน แพทยสภาไดออกขอบังคับแพทยสภาวาดวยการ

รักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ซ่ึงมีอยู 6 หมวด สมาชิกแพทยสภาทุกคน

ตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ หากสมาชิกคนใดฝาฝนกฎก็อาจถูกลงโทษหนักเบาไดสุด

แลวแตกรณี 

จริยธรรมบางทีก็กําหนดโดยไมมีบทลงโทษแตใหผูที่อยูในวิชาชีพหรือผูเขามาใน

วงการวิชาชีพใหมสามารถติดตามหัวขอจริยธรรมน้ันๆ เชน คําสาบานของฮิปโปเครตีส 

(Hippocratic cath) และสมาคมแพทยโลก (World Medical Association: WMA) ไดประกาศ 

“International Code of Medical Ethics” เม่ือป พ.ศ.  2492 เปนจริยธรรมที่ใหแพทยสําเร็จใหม

ทุกคนสาบานตนกอนปฏิบัติหนาที่แพทย บางทีเราเรียกคําสาบานน้ีวา “Declaration of 

Geneva” (วิฑูรย อึ้งประพันธ 2546) 
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ฝายพยาบาลก็มีจรยิธรรมแหงวิชาชีพพยาบาลที่เรยีกวา “The Code for Nurses” ซ่ึง

เปนสากลใชกันทั่วโลกเหมือนกัน ทั้งน้ีเปนจริยธรรมที่ประกาศโดย สภาพยาบาลสากล 

(International Council of Nurses: ICN) เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2516 ที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ 

ประเทศเม็กซิโก สําหรับประเทศไทยน้ัน สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดประกาศใช “จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล” ตั้งแต

วันที่ 26 ตุลาคม 2528 ซ่ึงไดใชกันในหมูวิชาชีพพยาบาลจนกระทั่งมีสภาการพยาบาลขึ้น 

ในชวงที่ผานมา พบวา การรองเรยีนกรณีจริยธรรมมากขึ้น ทั้งแพทยสภาและสภาการ

พยาบาลไดรับเรื่องรองเรียนกลาวหาหรือกลาวโทษ ดานจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ

จํานวนสูงขึ้น และการรองเรียนกลาวหาหรือกลาวโทษมีความซับซอนมากกวาเดิม ตาม

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ แลว พยาบาลก็ยังตองกระทําเวชกรรมในความควบคุมของ

เจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยู โดยทั่วไปแลว โรงพยาบาลที่ใหบริการทุก

ระดับจะจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ช่ัวโมงอยูแลว พยาบาลจึง

ตองใหความรวมมือเพ่ือประโยชนแกผูรับบริการเปนสําคัญ แตความรวมมือที่จะเกิดประโยชน

สูงสุดจะตองพิจารณาขีดความสามารถของตนเองดวย (สภาการพยาบาล 2551) การกระทํา

หัตถการหรือเวชกรรมตามขอบังคับสภาการพยาบาลและใหพยาบาลตระหนักไวดวยวา 

พยาบาลทุกคนจะมีขีดความสามารถหรือสมรรถนะที่ไมเหมือนกัน  (พรจันทร สุวรรณชาต

2552)พยาบาลตองทําหัตถการภายใตขอบังคับสภาการพยาบาล 

 

3.1 มาตรการกํากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข  

มาตรการควบคุมจรยิธรรมวิชาชีพที่เก่ียวของกับงานสาธารณสุข มีหลักการสําคัญคือ

ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงสภาวิชาชีพน้ันๆ ตองมีความรูตามที่

กําหนดไวในขอบังคับและมีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับที่สภาวิชาชีพน้ันๆ 

กําหนด  เม่ือผูประกอบวิชาชีพผูใดมีความประพฤติไมเหมาะสมอาจถูกลงโทษตักเตือน 

ภาคทัณฑ หรือเพิกถอนใบอนุญาตของการประกอบวิชาชีพได 

การควบคุมวิชาชีพตาง ๆ เปนมาตรการที่บัญญัติตามกฎหมายวิชาชีพตางๆ โดยมี

สภา และคณะกรรมการของสภาวิชาชีพ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
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(1) บริหารกิจการสภาวิชาชีพใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

(2) แต งตั้ งคณะอนุกรรมการจริยธรรม คณะอนุกรรมการสอบสวน และ

คณะอนุกรรมการอื่น เพ่ือทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ อันอยูในขอบเขตแหง

วัตถุประสงคของสภาวิชาชีพ 

(3) ออกขอบังคับสภาวิชาชีพวาดวยการเปนสมาชิก ไดแก การกําหนดคาจดทะเบียน

สมาชิกสามัญ คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่นการเลือกตั้งกรรมการ และการแตงตั้งกรรมการที่

ปรึกษา หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตแบบและประเภทใบอนุญาต 

หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเก่ียวกับความรูหรือความชํานาญเฉพาะทาง 

และหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพ ขอจํากัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพ การรักษา

จริยธรรมแหงวิชาชีพการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ หลักเกณฑการรับรอง

สถาบันการศึกษา หลักเกณฑวาดวยการสอบความรูตามอํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพ 

หลักเกณฑวาดวยการสืบสวนหรอืสอบสวนในกรณีมีการกลาวหาหรือกลาวโทษวามีผูประพฤติ

ผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูภายในวัตถุประสงคของสภาน้ันๆ 

นอกจากบุคคลไดรับความเสียหายอาจกลาวโทษไดแลว บุคคลอื่นก็มีสิทธิกลาวโทษผู

ประกอบวิชาชีพวาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ โดยทําเรื่องยื่นตอสภาวิชาชีพ เพ่ือใหมี

การสืบสวนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพวาเปนอยางไร ทั้งน้ี 

สิทธิการกลาวหา และสิทธิการกลาวโทษ สิ้นสุดลงเม่ือพน 1 ป นับแตวันที่ผูไดรับความ

เสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพน้ันๆ และรูตัวผูประพฤติ

ผิด  ทั้งน้ีไมเกิน 3 ป นับแตวันที่มีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ อยางไรก็ตาม การ

ถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นไวแลวน้ัน ไมเปนเหตุใหระงับการดําเนินการ

ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ 

กฎหมายควบคุมจริยธรรมวิชาชีพสาขาตางๆ น้ัน มีหลักการคลายคลึงกันคือ การ

ควบคุมหรือการใหผูประกอบวิชาชีพตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ ตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับสภาวิชาชีพน้ันๆ และหากมีบุคคลผูไดรับความเสียหาย เพราะการประพฤติผิด

จริยธรรมแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพน้ัน ๆ  ผูไดรับความเสียหายน้ัน มีสิทธิกลาวหาผู

ประกอบวชิาชีพผูน้ัน โดยทําเรือ่งยืน่ตอสภาวิชาชีพน้ันๆ  เม่ือสภาวิชาชีพน้ันๆ ไดรับเรื่องการ
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กลาวหาหรือการกลาวโทษ ใหเลขาธิการของสภาวิชาชีพน้ันเสนอเรื่องดังกลาวตอประธาน

อนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเพ่ือดําเนินการสอบสวนตอไปและการตัดสินผูกระทําผิดตอ

ขอบังคับน้ันถือเปนดุลพินิจของสภาวิชาชีพที่ศาลปกครองไมกาวลวงหรือกําหนดคําบังคับได 

ดังคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 167/2555การที่แพทยสภาจะพิจารณาวาผูใดเปนผูกระทํา

ความผิดตอขอบังคับแพทยสภาหรือไม เปนดุลพินิจและอํานาจของแพทยสภาโดยแทที่จะ

พิจารณาตามสมควรแกกรณี ซ่ึงเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจศาลที่จะพิจารณาและไมอาจกําหนด

คําบังคับไดตามมาตรา 72 วรรคหน่ึง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

 

3.2  กระบวนวิธีพิจารณาของสภาวิชาชีพ 

สภาวิชาชีพมีบทบาทพิเศษในการเปน “หนวยงานอื่นของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 รวมทั้งเปน “หนวยงานทางปกครอง” ที่ดําเนินการพิจารณาทางปกครอง เพ่ือจัดให

มี “คําสั่งทางปกครอง”ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

นอกจากน้ีสภาวิชาชีพไดดําเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนกรณีจริยธรรมผูประกอบวิชาชีพฯ 

โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพน้ันๆ รวมทั้งขอบังคับสภาวิชาชีพวาดวยการสืบสวน

สอบสวนฯ โดยคํานึงถึงหลักกฎหมายมหาชน และปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายปกครองที่

เก่ียวของ 

ทั้งน้ี สภาวิชาชีพตาง ๆ รวมทั้งแพทยสภาที่มิใชหนวยงานของรัฐ เพราะไมเขาตาม

หลักเกณฑการเปนหนวยงานของรัฐ แตใชอํานาจรัฐหรือเปนกลไกของรัฐในการจัดทําบริการ

สาธารณะ มีรายไดสวนใหญจากการเก็บคาธรรมเนียมจากสมาชิก แตอาจไดรับเงินอุดหนุน

จากรัฐ เจาหนาที่ของสภามิใชขาราชการ มีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ของสภาทุก

ระดับ ทั้งน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เรื่องการปรับปรุงหลักการ

จําแนกประเภทหนวยงานรัฐในกํากับของฝายบริหาร 

ตัวอยางเชน วิชาชีพเวชกรรม  

มาตรการควบคุมผูประกอบวิชาชีพตางๆ มีหลักการที่พอสรุปได ดังน้ี 
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- ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงสภาวิชาชีพน้ันๆ  ตองมี

ความรูตามที่กําหนดไวในขอบังคับและมีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับที่สภา

วิชาชีพน้ันๆ กําหนด  เม่ือผูประกอบวิชาชีพผูใดขาดจากสมาชิกภาพ ใบอนุญาตของการ

ประกอบวิชาชีพยอมสิ้นสุดลงดวย 

- ผูประกอบวิชาชีพในสาขาน้ันๆ ตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับของสภาวิชาชีพ  

- บุคคลผูไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพของผู

ประกอบวิชาชีพผูใด ผูน้ันมีสิทธิกลาวหาประกอบวิชาชีพผูน้ันโดยทําเรื่องยื่นตอสภาวิชาชีพ 

- บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพวาประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

โดยทําเรื่องยื่นตอสภาวิชาชีพ คณะกรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพ ผู มี

พฤติการณที่สมควรใหมีการสืบสวนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแหง

วิชาชีพ 

- สิทธิการกลาวหา และสิทธิการกลาวโทษ สิ้นสุดลงเม่ือพนหน่ึงปนับแตวันที่ผูไดรับ

ความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพน้ันๆ  และรูตัวผู

ประพฤติผิด  ทั้งน้ี ไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ อยางไรก็

ตาม การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นไวแลวน้ันไมเปนเหตุใหระงับการ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยวิชาชีพ 

คณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมมีหนาที่แสวงหาขอเท็จจริงในไดรับ 

แลวทํารายงานพรอมทั้งทําความเห็นเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตามมาตรา 34 แหง

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

กระบวนการตอมาก็คือ เม่ือคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการจรยิธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติอยาง

ใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(1) ใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมเพ่ือ

เสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 
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(2) ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือ

ขอกลาวโทษน้ันมีมูล 

(3) ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือขอ

กลาวโทษน้ันไมมีมูล 

โดยในการปฏิบัติหนาที่  ใหอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมและ

อนุกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจเรียกบุคคล

ใด ๆ มาใหถอยคํา และมีหนังสือแจงใหบุคคลใด ๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประโยชนแกการ

สืบสวนสอบสวน  

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา 35 ดังตอไปน้ี 

(1) ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 

(2) วากลาวตักเตือน 

(3) ภาคทัณฑ 

(4) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป 

(5) เพิกถอนใบอนุญาต 

 

อยางไรก็ตาม มติของคณะกรรมการแพทยสภาก็ยังไมส้ินสุด เพราะตามมาตรา 25(4) 

การวินิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา 39 ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอนจึงจะ

ดําเนินการตามมติน้ันได ซ่ึงตามมาตรา 10 ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหง

แพทยสภา สภานายกพิเศษอาจมีคําสั่งยับยั้งมติน้ันได ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายใน 15 วัน นับ

แตวันที่ไดรับมติที่นายกแพทยสภาเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมติน้ัน ถา

สภานายกพิเศษยับยัง้มติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครัง้หน่ึงในการประชุมน้ัน ถา

มีเสียงยืนยันมตไิมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะก็ใหดําเนินการตามมติน้ันได 

ดังน้ัน มติที่สภานายกพิเศษเห็นชอบหรือยับยั้งมติคณะกรรมการแลว หรือผานการยืนยันมติ

โดยคณะกรรมการ จึงเปน“คําสั่งทางปกครอง” 

กระบวนการที่นํามาสูการทําคําสั่งทางปกครองเปนกระบวนการทางปกครอง ในทาง

ปฏิบัติวิธีดําเนินคดีทางจริยธรรมของแพทยสภาตามพระราชบัญญัติและขอบังคับแพทยสภา
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วาดวยกระบวนการพิจารณาเก่ียวกับคดีดานจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

2548 เปนกระบวนวิธีที่นํามาสูการลงโทษทางจริยธรรม  

คดีดานจริยธรรมตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยกระบวนการพิจารณาเก่ียวกับคดี

ดานจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2548น้ัน คณะอนุกรรมการจริยธรรมหรือ

อนุกรรมการสอบสวนตองมีกฎหมายใหอํานาจไว จึงสามารถเรียกคูความทั้งสองฝายมา

สอบสวนได และสามารถเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตางๆ มาใชประกอบการพิจารณา

ได ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 37 ในการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะอนุกรรมการจรยิธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมและของคณะอนุกรรมการสอบสวนถือเปนเจา

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอํานาจเรียกบุคคลที่เก่ียวของ มาใหถอยคําและสง

เอกสารหรือวัตถุมาเพ่ือประโยชนตอการสืบสวนสอบสวน โดยเริ่มจากการพิจารณาวาขอ

กลาวหาหรือขอกลาวโทษน้ันๆ มีมูลหรือไม พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการจริยธรรมเสนอตอ

กรรมการแพทยสภา เพ่ือลงมติวาเปนขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษที่มีมูลหรือไม มติเสียงขาง

มากที่วามีมูล ก็ใหนําเขาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวนตอไป แตถา

คณะกรรมการแพทยสภามีมติวาขอกลาวหาหรือกลาวโทษดังกลาวเปนคดีไมมีมูล ก็จะ

นําเสนอตอสภานายกพิเศษเพ่ือออกคําสั่งทางปกครองตอไป ดังน้ัน คําสั่งวาคดีไมมีมูลจึงเปน

คําสั่งทางปกครอง (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2552) ตัวอยางคดีมีมูลของแพทยสภา เชน 

-การผาตัดคลอดรายน้ีเลือกวิธีคลอดผิด ควรคลอดทางชองคลอด นาจะต่ํากวา

มาตรฐาน คณะกรรมการแพทยสภา มีมติวาคดี มีมูลให นําเข าสูการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนตอไป 

-การประกอบวิชาชีพของแพทยไมไดมาตรฐาน เพราะขาดเอกสารสําคัญคือใบยนิยอม

การผาตัด การรักษาผูปวยรายน้ีมีการใหฮอรโมนขูดมดลูก ผาตัดมดลูกและรังไขออก แพทย

จะตองใหขอมูลอยางละเอียดถึงขอดีขอเสียกอนที่ผูปวยตัดสินใจและใหเวลาเพียงพอในการ

ตัดสินใจ พฤติกรรมมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการกระทําผิดขอบังคับคณะกรรมการแพทย

สภามีมติวาคดีมีมูล 

 



ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ / 483 
 

อยางไรก็ดี ในปจจุบันผูรับบริการมีความคาดหวังในบริการทางการแพทยสูง 

ประกอบกับมีการฟองรองขึ้นสูศาลมากขึ้นกรณีที่เกิดความผิดพลาดทางการแพทยหรือ

ผลการรักษาไมเปนไปตามความคาดหวังของผูรับบริการ แนวทางการปองกันการ

รักษาพยาบาลที่ต่ํากวามาตรฐาน เพ่ือปกปองผูใหบริการในกรณีถูกกลาวหาวาทําเวชปฏิบัติ

อยางไมสมเหตุสมผล และปกปองสังคมจากการใชทรัพยากรสุขภาพเกินจําเปน ผูประกอบ

วิชาชีพดานสาธารณสุขจึงตองใชความระมัดระวังตามหลักวิชาชีพอยางยิ่ง 

 

สรุป 

วิชาชีพมีลักษณะสําคัญคือมีองคความรูเฉพาะในศาสตรของวิชาชีพน้ันๆ  มีความ

เปนอิสระในการประกอบวิชาชีพ มีกฎหมายรองรบัการประกอบวิชาชีพ  ผูประกอบวิชาชีพตอง

ดํารงตนอยูในความถกูตองดงีามตอผูรับบรกิาร ตอเพ่ือนผูรวมวิชาชีพ ตอตนเอง และตอสังคม  

การควบคุมวิชาชีพตาง ๆ เปนมาตรการที่บัญญัติตามกฎหมายวิชาชีพตางๆ โดยมี

สภา และคณะกรรมการของสภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพจะบัญญัติถึงขอบังคับสภาวิชาชีพวาดวย

การเปนสมาชิก หลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษา หลักเกณฑวาดวยการสอบความรู

ตามอํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพ หลักเกณฑวาดวยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการ

กลาวหาหรือกลาวโทษวามีผูประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูภายใน

วัตถุประสงคของสภา 

มาตรการกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพตางๆ มีหลักการที่พอสรุปได คือ ผูขอขึ้น

ทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงสภาวิชาชีพน้ันๆ ตองมีความรูตามที่กําหนดไว

และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับที่สภาวิชาชีพน้ันๆ กําหนด  เม่ือผูประกอบ

วิชาชีพผูใดขาดจากสมาชิกภาพ ใบอนุญาตของการประกอบวิชาชีพยอมสิ้นสุดลงดวย 

ผูประกอบวิชาชีพในสาขาน้ันๆ ตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับของสภาวิชาชีพ อยางไรก็ตาม หากบุคคลไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิด

จริยธรรมแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพผูใด ผูน้ันมีสิทธิกลาวหาผูประกอบวิชาชีพผูน้ัน

โดยทําเรื่องยื่นตอสภาวิชาชีพ 
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คําถามเชงิอภิปราย 

 

1. วิชาชีพคืออะไร มีองคประกอบอะไรบางจึงจะถือวาเปนวิชาชีพ ในปจจุบันวิชาชีพทาง

สาธารณสุขมีอะไรบาง 

2. มาตรการของการกํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพ ไดแก อะไรบาง  

3. สภาวิชาชีพคืออะไร มีกระบวนวิธีดําเนินงานอยางไร 

4. จงอภิปรายถึงมาตรฐานการประกอบวิชาชีพในงานสาธารณสุขโดยเปรียบเทียบ

มาตรฐานวิชาชีพตางๆ วาเหมือนหรือตางกันอยางไร 

5. เหตุใดจึงตองมีมาตรการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพ และหนวยงานใดเปนผูกํากับดูแล 

หากมีการละเมิดจริยธรรมวิชาชีพ จะมีการดําเนินงานอยางไร 
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บทที่ 17 
 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานสาธารณสุข 

 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับจริยศาสตรและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอหัวขอแนวคิดเก่ียวกับจริยศาสตรแนวคิดเก่ียวกับ

จริยธรรมและคุณธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและคุณธรรมดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับจริยศาสตร 

พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของคําวา “จริยศาสตร” 

เปนคํานาม คือ ปรัชญาสาขาหน่ึงวาดวยความประพฤติ และการครองชีวิตวาอะไรดี อะไรช่ัว 

อะไรถูกอะไรผิด หรืออะไรควรไมควร ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “ethics” จริยศาสตรเปน

เน้ือหาความรูทางปรัชญาที่เปนพ้ืนฐานหรือแนวคิดเบ้ืองตนที่นําไปสูการกําหนดหัวขอ

จริยธรรมเพ่ือการปฏบัิติ ยกตัวอยางเชนในขอจริยธรรม (หรือจรรยาบรรณ) ของวิชาชีพแพทย

และพยาบาลซ่ึงจะกําหนดไววาแพทยและพยาบาลตองเก็บรักษาเรื่องสวนตัวของผูปวยไวเปน

ความลับ เปดเผยใหผูอื่นทราบไมได นอกจากผูปวยยินยอมหรือเม่ือตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

คําถามที่นําไปสู “จริยศาสตร” คือ ทําไมแพทยหรือพยาบาลตองทําเชนน้ัน คําตอบคือ เพราะ

เรื่องสวนตัวของผูปวยเปนสิทธิของบุคคลที่เขาจะบอกหรือไมบอกใหใครรูก็ได แตที่เขา

จําเปนตองบอกกับแพทยหรือพยาบาล ก็เพ่ือวัตถุประสงคใหแพทยและพยาบาลรักษาเขาให

หาย จากความเจ็บปวย และเขาเช่ือวาแพทยหรอืพยาบาลผูน้ันจะรักษาความลับเขาไว คําตอบ
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เหลาน้ีคือการใชหลักการของจริยศาสตรทีว่าดวยเรือ่ง “การเคารพในสิทธิสวนตัว” (respect for 

autonomy) 

การที่บุคคลในสังคมจะเห็นวาสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนสิ่งที่ดีหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ ศาสนา และการศึกษาของคนในสังคมรวมกัน (สํานัก กพ., มปป.) จริยศาสตรจะชวย

ช้ีคุณคาของมนุษยโดยการมองทางอุปนิสยัและความประพฤตติามที่บุคคลน้ันแสดงออกมาทาง

กาย วาจา ใจ เปนเรื่องที่มองคาบเก่ียวกับคุณธรรม (virtue) ซ่ึงช้ีถึงความดีความงาม ใน

กาลเทศะหน่ึง ๆ เชน ความเอื้อเฟอ ความอดทน ความขยันขันแข็ง ความซ่ือสัตย ความ

รับผิดชอบตอหนาที่ การมีระเบียบวินัย เปนตน สิ่งที่เปนคุณธรรมในแตละสังคมอาจจะ

แตกตางกัน สวนศีลธรรม (morality) เปนระบบของการทําความดีและความช่ัว มีทั้งปจจัย

นําเขาซ่ึงเปนปจจัยเชิงเหตุทั้งทางดานจิตใจและสถานการณของจริยธรรมและพฤติกรรม

จริยธรรม รวมทั้งมีปจจัยสงออกซ่ึงเปนผลของการมีจริยธรรมหรือมีพฤติกรรมจริยธรรม  

ทฤษฎีทีอ่ธิบายปรชัญาจรยิศาสตรตามปรัชญาตะวนัตก (western philosophy)ไดรับ

การจัดแนวคิดไว 3 กลุม พอสรปุได (Richard & Linda 2006) ดังน้ี 

1. ทฤษฏีเชิงจริยศาสตร ของอริสโตเติล (Aristotte) มองในมิติความยุติธรรม 

ความเสียสละ ความโอบออมอารี และเห็นวามนุษยทําแตสิ่งที่ดีงามเปนผลจากพุทธิปญญา ที่

เกิดจากการอบรมสั่งสอนเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาที่มีอยูในตนใหสูงขึ้น ใน

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามมุมมองน้ีตองอาศัยการอยูรวมกัน เพ่ือใหทุกคนไดประพฤติ

ปฏิบัติออกมาในทางที่ดี โดยยึดตามธรรมชาติ คือ ความจริง คือความดี ความงาม เปน

คุณสมบัติของธรรมชาติและมีคุณคาภายในบุคคล 

2. ทฤษฏีหนาที่ (Deontological Theory) ของอิมมานุเอลคานท (Immanuel Kant) 

เนนที่การกระทํา ซ่ึงทฤษฎีน้ี เช่ือวาการกระทาํที่ถกูตอง คือ การกระทําตามกฎของหนาที่ที่พึง

กระทํา โดยไมใชผลของการกระทํามาตัดสิน มนุษยทุกคนมีคุณคา (value) ที่เทาเทียมกัน 

บุคคลจึงควรไดรับการเคารพในศักดิ์ศรี และจะตองไมถูกกระทําไปตามเปาหมาย หรือความ

ตองการของบุคคลทฤษฎีหนาที่นิยมเช่ือวา การกระทําที่มีจริยธรรมจะเกิดขึ้นจากบุคคลที่มี

เจตนาดีเทาน้ันและบุคคลคนน้ันปฏิบัติตามหนาที่ตามกฎเกณฑที่สากล 
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3. ทฤษฏีอรรถประโยชน (Utilitarianism) ทฤษฏีน้ีมองที่การกระทํามี 2 ประการ 

คือ การกระทําที่ถูกตองกับการกระทําที่ผิด การกระทําใดที่กอใหเกิดประโยชนแกคนสวนมาก 

เกิดจากความสุข พนจากความทุกข การกระทําน้ันก็ถือวาถูกตอง และถือวาเปนการกระทําดี 

สวนการกระทําใดที่ทําแลวเกิดความทุกขเดือดรอนมาสูคนสวนมาก ถือวา เปนการกระทําผิด 

ดังน้ันทฤษฏีน้ีจึงมองวาการกระทําทั้งหลายยอมมีประโยชนและโทษแกผูกระทําเสมอ

นอกจากน้ี และการกระทําทีด่ีจะนําไปสูความสุข  สําหรับความสุขสวนรวมเปนความสุขทีส่นอง

โดยคนสวนรวมเปนสําคัญ 

 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรม 

ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของคําวา 

“จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติศีลธรรม กฎศีลธรรม ซ่ึงก็คือ กฎเกณฑ

ความประพฤติของมนุษย ซ่ึงเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษยเอง ความเปนผูมีปรีชาญาณ 

(ปญญาและเหตุผล) ทําใหมนุษยมีมโนธรรม รูจักแยกแยะความถูก ผิด ควร ไมควร โดย

จริยธรรมมีลักษณะ 4 ประการ คือ 

1. การตัดสินทางศีลธรรม (moral judgement) บุคคลจะมีหลักการของตนเอง เพ่ือ

ตัดสินการกระทําของผูอื่น 

2. หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นในตัว

บุคคลกอนที่จะปฏิบัติการตางๆ ลงไป 

3. หลักการทางจริยธรรมเปนหลักการสากลทีบุ่คคลใชตัดสินใจในการกระทําสิ่งตาง ๆ 

4. ทัศนะเก่ียวกับจริยธรรมไดมาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิด

เปนทัศนะในการดํารงชีวิตของตนและของสังคม 

บางครั้ง บุคคลอาจตกอยูในสภาพการณที่เรียกวา “moral dilemma” คือ “สภาวะที่

กลืนไมเขาคายไมออก” การตัดสินใจในกรณีเชนน้ี ตองอาศัยการใหเหตุผลทางจริยธรรม 

(moral reasoning) ซ่ึงตองอาศัยความรูและทฤษฏีทางจริยศาสตรมาประกอบการใหเหตุผล 

รวมทั้งความเช่ือ คานิยมของฝายบริหาร แพทยหรือพยาบาลผูน้ันประกอบกับบรรทัดฐานของ
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สังคมคือความเช่ือของสังคมสวนใหญที่แวดลอมฝายบริหาร ฝายแพทยหรือพยาบาลผูน้ันใน

ขณะน้ัน (ทองจันทร หงศลดารมภ  มปป.)  

ขอพึงระวังในการบริการทางการแพทยและสาธารณสุข มีขอสรุปที่ประมวลถึงปญหา

จริยธรรมของแพทยที่สามารถเกิดไดจากทั้งตวัระบบและตัวคน (ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ 2555)

กลาวคือ 

1. การแพทยพาณิชยมากขึ้น (commercial medicine) การรักษาที่ไมสมเหตุสมผล 

การใชยาและเวชภัณฑอยางฟุมเฟอย (over-treatment)  

2. การคิดคาบริการที่ผูปวยตองรับผิดชอบเกินเหตุ ผูปวยคนหน่ึงจะมีแพทยหลาย

คนแบงกันดูแลเปนสวนๆ ตามอาการแทนที่จะรักษาเปนองครวม  

3. มีแพทยจํานวนหน่ึงที่มีฝมือไมไดมาตรฐาน (incompetence physician) ไดใชวิธี

โฆษณาโออวดเกินกวาความสามารถจริง เปนตน 

ในการประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข ยอมรับกันวา การปองกันไมใหเกิดปญหา 

ดีกวาการแกไข ผูประกอบวิชาชีพตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวางตนเองกับผูปวย การให

การรักษาดูแลผูปวยทุกคนตามมาตรฐานวิชาชีพ และตองคํานึงถึงความสิ้นเปลืองของ

คาใชจายที่ผูปวยตองจายดวย และลดการสรางอุปสงคเทียมซ่ึงการรักษาโรคบางโรคที่ไม

จําเปน หรือการใชยาบางชนิดจนกระทั่งมีคาใชจายราคาแพงทั้งของผูปวยและรัฐดวย 

 

ตัวอยาง ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ พ.ศ. 2526 และพ.ศ. 2533 

มีรายละเอียดของการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ สรุปไดดังน้ี 

1. หลักทั่วไป เปนผูดํารงตนสมควรโดยธรรม เคารพกฎหมาย ไมทําใหเสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ เจตนาดีไมเลือกปฏิบัติ  

2. การประกอบวชิาชีพแพทย เปนผูรักษามาตรฐาน ไมดูดาย ไมทอดทิ้งผูปวย ไม

ทําใหผูปวยเสียทรัพย ไมใชยาเปลือง หรือการตรวจที่มีราคาแพง หรือเปนอันตรายตอผูปวย 

ไมเรียกรองคาตอบแทนพิเศษ ไมมีการสงเสริมการขาย ไมใหหรือรับคานายหนา ไมหลอกลวง 
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ไมออกใบแพทยเท็จ ทําความเห็นเบิกความเท็จ ไมใชยาตํารับลับ (ปกปดตัวยา) ไมเปดเผย

ความลับผูปวย ไมสุภาพ ไมบังคับขูเข็ญ ดูหม่ิน ไมสนับสนุนใหมีการรักษาแบบผิดกฎหมาย  

3. การโฆษณา แพทยตองไมทําผดิกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรมและกฎหมาย

สถานพยาบาล ไมโฆษณาโดยตรง ยกเวนติดปายที่รานเก่ียวกับช่ือตําแหนง ยศ วุฒิสาขา 

เวลาทําการ การลงโฆษณา แสดงขอความขางตน และที่อยู ไมโฆษณาโดยออม ยกเวน การ

ตอบปญหาทางสื่อมวลชน ประชาสัมพันธตามหนาที่ บําเพ็ญประโยชนสาธารณะ การประกาศ

เกียรติคุณ การเสนอผลงานทางวิชาการ การใหความรูแกประชาชน ซ่ึงไดระมัดระวังการ

เผยแพรในลักษณะการโฆษณา  

4. การปฏิบัติตอเพ่ือนรวมอาชีพ ใหเกียรติเคารพกัน ไมใหราย ไมแขงขันแยง

ผูปวยกัน  

5. การปฏิบัติตอผูรวมงาน ใหเกียรติเคารพกัน โดยปราศจากการมุงราย 

จากขอบังคับฯ ทั้ง 5 ขอขางตน เห็นไดวา มีหลักการที่ดี ซ่ึงวิชาชีพสาธารณสุขดาน

อื่นๆ ก็สามารถนําไปประยุกตใชได 

สําหรับจริยธรรมทางการบรหิาร หมายถึง  มาตรฐานหรอืหลักการที่เปนเครื่องจําแนก

ระหวางความถกูและความผดิ ความดีและความช่ัวของการกระทําที่ผูบริหารจะใชดําเนินงานใน

องคการ เปนเครื่องบงช้ีวาผูบริหารจะประพฤติหรือตัดสินใจอยางไร ภายใตสถานการณที่อาจ

สงผลทั้งถูกและผิด เปนคุณและเปนโทษกับบุคคลอื่นที่เอื้อตอการปฏิบัติงานดวยความมุงม่ัน 

รับผิดชอบ และปฏิบัติอยางถูกตอง เปนความประพฤติ การกระทําตลอดจนความรูสึกนึกคิด 

อันถกูตองดีงาม 

ผูบริหารระดับสูงที่มีจริยธรรมยอมแสดงความประพฤติ การปฏิบัติงานใหเปน

แบบอยางที่ดีงาม ไมวาจะเปนการดําเนินชีวิตการวางตัวใหเปนที่นับถือ การแตงกายที่ถูก

กาลเทศะ การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ มีความยุติธรรมประจําใจ และการแสดงความมี

เมตตา 

เน่ืองจากจริยธรรมมีความแตกตางจากกฎหมายอยูหลายประการ เหตุผลเพราะ

จริยธรรมไมมีบทบังคับ ผูกระทํากระทําดวยความยินยอมสมัครใจ แตสําหรับกฎหมายและ

จริยธรรมก็มีเปาหมายเดียวกัน คือ การจัดระเบียบสังคมใหสมาชิกทุกคนในสังคมมีความสขุอยู
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อยางปกติสุข ผูบริหารเปนผูมีความสําคัญมากที่สุดในองคกร จําเปนตองมีคุณสมบัติที่พึง

ประสงค มากกวาผูดํารงตําแหนงอื่นๆ โดยเฉพาะคุณสมบัติดานคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเปน

คุณสมบัติที่จําเปนยิ่ง 

การเปนผูบริหารจะตองประพฤติปฏบัิติตนไปในทางทีด่ีเสมอ เพ่ือใหสมกับการที่ผูคน

ทั่วไปใหความเคารพนับถือและเปนพ้ืนฐานในการดําเนินงานดานอื่นๆ ผูบริหารงานจะตองมี

จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอผูรับบริการมุงผลใหเกิดผลตามวัตถุประสงค และมุงประโยชน

แกสวนรวม  

 

สวนคําวา “คุณธรรม” ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให

ความหมายวา คุณธรรมเปนสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ซ่ึงสามารถ

จําแนกออกได 2 ความหมายดวยกัน คือ 

1. ความประพฤติดงีาม เพ่ือประโยชนสขุแกตนและสังคม ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากหลัก

ศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี  และหลักกฎหมาย  

2. การรูจักไตรตรองวาอะไรควรทํา ไมควรทํา และอาจกลาวไดวา คุณธรรม คือ 

จริยธรรมแตละขอที่นํามาปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน เปนคนซ่ือสัตย เสียสละ อดทนมีความ

รับผิดชอบ ฯลฯ 

นอกจากน้ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. 

2550 ลงวันที่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 25 

กรกฎาคม 2550 ไดกําหนดความหมายของ คําวา “คุณธรรม” วาเปนสิ่งที่มีคุณคา มีประโยชน 

เปนความดีงาม เปนมโนธรรม เปนเครื่องประคับประคองใจใหเกลียดความช่ัว กลัวบาป ใฝ

ความดี เปนเครือ่งกระตุนผลักดันใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกที่ดีมีความสงบเย็น

ภายใน เปนสิ่งที่ตองปลูกฝงโดยเฉพาะเพ่ือใหเกิดขึ้น และเหมาะสมกับความตองการใน

สังคมไทย และคําวา “จริยธรรม” หมายถึง กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซ่ึงกําหนด

ไวสําหรับสังคม เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยงดงาม ความสงบรมเย็นเปนสุข  
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1.3 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมและคุณธรรม 

นักจริยศาสตรเช่ือวามนุษยทุกคนมีมโนธรรมสํานึก มโนธรรมสาํนึก (conscience) คือ

ความรูสึกผิดชอบช่ัวดี ความรูสึกวาอะไรควรทําไมควรทํา เน่ืองจากบางขณะเราจะเกิด

ความรูสึกขัดแยงในใจระหวางความรูสึกตองการสิ่งหน่ึง และรูวาควรทําอีกสิ่งหน่ึง ปญหาทาง

การแพทย (medical dilemma) ที่เกิดขึ้นเม่ือมีความขัดแยงกันเองในระหวางการรักษาคือการ

คํานึงถึงประโยชนของผูปวยกับประโยชนที่เกิดกับคนสวนมากเชน กรณีผูปวยปฏิเสธในการ

รับเลือด (อิสระในการตัดสินใจ) แมวาจะมีอันตรายถึงชีวิตก็ตาม หรือในกรณีการุณยฆาต 

(euthanasia) การตัดสินใจของแพทยอาจจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความเช่ือทางสังคม บรรทัด

ฐาน คานิยม รวมถึงขอกฎหมายในสังคมน้ันๆ การพิจารณาความถูกตองจึงมีแนวทาง ดังน้ี  

1) การพิจารณาตัวการกระทํา 

ความถูกตองโดยพิจารณาที่ตัวการกระทํา ไมพิจารณาผลของการกระทํา โดยอาศัย

กฎจริยธรรมซ่ึงเปนกฎสากล โดยไมคํานึงถึงความแตกตางกันในสถานการณตางๆ หลักการน้ี

เพ่ือหลีกเล่ียงอคติที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกที่จะกระทํา ปญหาก็คือการใชหลักการน้ีไมมี

ความยืดหยุน หรือเม่ือเกิดความขัดแยงกันเองในหลักการจริยธรรม  

หากตีความกฎน้ีอยางแคบลง เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนมากขึ้น เชน เปนกฎเชิง

ปฏิเสธ มากกวาเปนกฎที่บอกใหกระทํา ยกตัวอยางเชน “จงอยากลาวเท็จ” แทนการที่บอกวา 

“จงกลาวความจริง” เพ่ือใหเกิดความสบายใจ เชน กรณีแพทยบอกความจริงเพียงบางสวนแก

ผูปวย เพราะเกรงผูปวยอาจกังวลใจได 

2) การพิจารณาผลการกระทํา 

หลักการจริยธรรมในแงการพิจารณาผลการกระทํา (consequentialism) โดยการมุงให

เกิดผลดีมากที่สุด สวนใหญก็คือการมุงใหเกิดความสุขมากที่สุด มาจากพ้ืนฐานความเช่ือที่วา

ความ “ถูกผิด” น้ันมากอนความ “ดีเลว”  การกระทําที่กอใหเกิดสิ่งดี (เชน ความสุข) เราก็

เรียกวาเปนสิ่งที่ “ถูก” แตการกระทําใดกอใหเกิดสิ่งที่ “เลว” (เชน ความทุกข) ขึ้น การเนนที่

ความถูกผิด โดยไมเนนที่ความดีเลว ตัวอยางเชน การกลาวเท็จยอมสามารถทําไดถาทําให

เกิดประโยชนมากกวาการมุงใหเกิดผลดีสูงสุดน้ัน ก็ขึ้นอยูกับคุณคาที่บุคคลยึดถือ 



492/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

ถาการกระทําน้ันกอใหเกิดผลเสียแกผูถูกกระทํา (ผูปวย) แตเกิดผลดีกับคนที่

เก่ียวของ แลวเราจะใชอะไรมาตัดสินวาการกระทําน้ันกอใหเกิดประโยชนกับใครมากกวา   

การพิจารณาหลักจริยธรรมดวยจริยศาสตรเชิงคุณธรรม (virtue ethics) จริยศาสตร

เชิงคุณธรรมจะมองขามคําถามที่วา “อะไรคือการกระทําที่ถูกตอง” แตจะใหความสําคัญกับ

คําถาม การกระทําอะไรที่จะนําไปสูชีวิตที่ด ีประกอบดวยแนวคิด 3 ประการ คือ ก) มีคุณธรรม 

ข) มีปญญา เขาใจธรรมชาติของสรรพสิ่งที่พบเห็นรวมถึงคาดเดาผลจากการกระทําตางๆ ได 

และ ค) ทําใหเกิดความสุขหรือความเจริญงอกงามขึ้น  

หลักการจริยศาสตรเชิงคุณธรรมน้ันจะไมมีกฎเกณฑตายตัวแตพิจารณาตามบริบท

ตางๆ กันตัวอยาง เชน การที่แพทยจะแจงขาวรายแกผูปวยน้ันประกอบดวยแพทยตองเปนคน

ที่ซ่ือสัตย กลาวแตความจริงกับผูปวย (คุณธรรม) แตก็ตองมีวิธีแจงอยางคอยเปนคอยไป 

(ปญญา) มุงหวังใหเกิดประโยชนแกผูปวยอยางสูงสุด (เกิดความเจริญงอกงาม) 

ยกตัวอยางความเห็นในปญหาทางจริยธรรม (ไมอิงกฎหมาย) 

หากแพทยพิจารณาวาอันตรายรายแรงกําลังจะเกิดขึ้นกับภรรยาของผูปวยอยาง

หลีกเล่ียงไมไดจากการปกปดขอมูลการติดเช้ือทางเพศสมัพันธน้ี แพทยควรตองบอกขอมูลแก

ภรรยาผูปวยซ่ึงถือเปนความขัดแยงระหวางการปกปดความลับของผูปวยและประโยชนที่จะ

เกิดขึ้นกับภรรยาในการปองกันการติดเช้ือ  

หากมองในแงเจตจํานงอิสระยอมมีความชัดเจนวาตองทําตามความตองการของ

ผูปวย  เม่ือ “ผูปวยปฏิเสธการรักษา แมวาจะมีอันตรายถึงชีวิต” ซ่ึงมองในแงจริยศาสตรเชิง

คุณธรรมแลว หลักการขอหน่ึงคือการทําใหเกิดความเจริญงอกงามขึ้น บางครั้งก็ยากแกการ

อธิบายวาการกระทําน้ันๆ เปนการสูญเปลาทางการแพทย (medical futility) ในการยืดชีวิต

หรือไม และมีทั้งบริบททางสังคมประโยชนตอสังคมมารวมพิจารณา 

หากอยูสถานการณที่ตองเลือกที่จะชวยชีวิตคนใดคนหน่ึงเพราะทรัพยากรมีจํากัด

“ประเด็นเรื่องความยุติธรรมในการจัดสรรทรัพยากร” สวนใหญก็จะใชหลักการเลือกตามลําดับ

ดังน้ี ไดแก เลือกคนที่มีโอกาสรอดมากกวา เลือกคนที่มากอน เลือกชวยคนที่จะเกิดประโยชน

มากกวา เปนตน 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและหลักการบริหารงานสาธารณสุข 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอในหัวขอแนวคิดและปญหาเก่ียวกับธรรมาภิบาล และการ

บริหารงานสาธารณสุขอยางมีธรรมาภิบาล 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 

“ธรรมาภิบาล” (good governance) หมายถึง การจัดการปกครอง การบริหารกิจการ

บานเมือง การควบคุมดูแลกิจการ การกํากับดูแลที่ดี ซ่ึงองคการหรือสังคมไดมีการปฏิบัติหรือ

ดําเนินการปกครองดวยคุณความดี ซ่ือตรงตอกัน ม่ันคงในสัญญาที่มีตอกัน ซ่ึงจะครอบคลุม

ประเด็นเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน นิติธรรม ความโปรงใส การตอบสนอง การแสวงหา

ฉันทามติ ความถูกตอง ความเสมอภาค ยุติธรรม เที่ยงธรรม ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

และภาระความรับผิดชอบ 

จากกระแสแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (new public administration) และ

กระแสความเปนประชาธิปไตย (democratization) รวมกับหลักกฎหมายมหาชนตางๆ จึงไดมี

การรวมแนวคิดทั้งสองเขาดวยกัน และพยายามผลักดันการเปล่ียนแปลง การพัฒนาระบบ

ราชการ หรือการบริหารราชการแผนดิน อิทธิพลของแนวคิดน้ีไดแพรหลายในหลายประเทศ 

รวมถึงประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ดังน้ัน จึงกลาวไดวา สองแนวคิดน้ีเปนรากฐานที่มาของ “การ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี” หรือ “ธรรมาภิบาล” หรือ  “Good Governance” (สํานักงานกพร. 

2552) 

นอกจากน้ี อิทธิพลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดียังมาจากองคการพัฒนา

ระหวางประเทศโดยเฉพาะธนาคารโลก จากเดิมที่มุงเฉพาะปรบัโครงสรางทางเศรษฐกิจเปนตัว

สําคัญ ตอมา ธนาคารโลกเริ่มตระหนักถึงการปลอยเงินกูไปแลวเกิดการทุจริตคอรัปชัน จนไม

สามารถทําใหประเทศตาง ๆ พัฒนาได จึงเนนในเรื่องของธรรมาภิบาลมากขึ้น (UN ESCAP 

2009) ในที่สุดก็เปนประเด็นสําคัญผลักดันใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและแพรเขา

มาสูประเทศไทย จากผลของนักวิชาการทั้งหลาย รวมทั้งอิทธิพลของธนาคารโลก ในแงของ

การวางแผนพัฒนาประเทศ 
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หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีอยูหลายแนวคิดดวยกัน เชน หลักของ

สหประชาชาติที่ใหความหมายของธรรมาภิบาลไวคือ ประชาชนตองมีสวนรวม (participation) 

เนนหลักนิติรัฐนิติธรรม (rule of law) ความโปรงใส (transparency) การตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ความปรองดอง สมานฉันท มุงหาฉันทามติ (consensus oriented) 

ความเปนธรรม (equity) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency and effectiveness) และ

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability)  

จุดเปล่ียนของประเทศไทยในเรื่องของธรรมาภิบาลเกิดขึ้นมาจากหลายสวน 

โดยเฉพาะในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซ่ึง

เริ่มมีแนวคิดใหมๆ เชน เรื่องประชารฐัเขามา ตอมาไดมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3 (1) วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใช

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีโดยมีหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม

ที่ดี ประกอบดวยหลักสําคัญ 6 ประการ ดังน้ี 

1. หลักนิติรัฐ (rule of law) ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัย

และเปนธรรม เปนที่ยอมรับของผูคนในสังคม เปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตาม

อําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

2. หลักคุณธรรม (integrity) ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงามเจาหนาที่ของรัฐ

ตองยึดถือหลักการน้ีสําหรบัการปฏบัิติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มี

ระเบียบวินัย และประกอบอาชีพสุจริต 

3. หลักความโปรงใส (transparency) ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของ

คนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารที่เปนประโยชนดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมี

กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนของขอมูลได 

4. หลักความมีสวนรวม (participation) ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

รับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจเก่ียวกับปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดง

ความคิดเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ 
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5. หลักความรับผิดชอบ (accountability) ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ความ

สํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนใน

การแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจาก

การกระทําของตนเอง 

6. หลักความคุมคา (utility) ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพ่ือให

เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหทุกคนรูจักความประหยัด และใชทรัพยากรอยาง

คุมคา สรางสรรคบริการที่ มีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

ในป พ.ศ. 2546 มีการบัญญัติพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ขึ้นซ่ึงเกิดจากคณะรัฐมนตรีเห็นควรใหเปนหลักที่ใชในการ

ปฏิบัติราชการ พระราชกฤษฎีกาน้ีไดแบงออกเปน 9 หมวด ดังน้ี (สํานัก กพร.2552) 

 หมวดที่ 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซ่ึงวางหลักวาตองการจะบรรลุใน 7 หลัก 

ไดแก เกิดประโยชนสุขของประชาชน ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ปรับปรุงภารกิจ

ของสวนราชการใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับความสะดวก ตอบสนองความตองการ 

และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

หมวดที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เปนการวาง

หลักเกณฑ นิยาม และแนวทางการดําเนินงาน ซ่ึงมีการเริ่มดําเนินการแลว ยกตัวอยางเชน 

มาตรา 7 และ มาตรา 8 ไดเริ่มใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดินเพ่ิม

มากขึ้น   

หมวดที่ 3 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ คือ ทํางานให

บรรลุผล โดยเริม่จากมาตรา 9 ที่นําหลักการบริหารวงจรคุณภาพ (PDCA:Plan-Do-Check-Act) 

มาใช เพ่ือเปล่ียนวัฒนธรรมการทํางานในภาคราชการ 

นอกจากน้ี ในมาตรา 10 ไดเนนในเรื่องของการบริหารราชการแบบบูรณาการ 

เน่ืองจากระบบราชการไทยแบงอํานาจหนาที่แกกระทรวง ทบวง กรม และมีพ้ืนที่เปนจังหวัด 
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ทําใหพบปญหาในเรื่องของการบูรณาการ ดังน้ัน จึงไดมีความพยายามที่จะหาวิธีในการบูรณา

การการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการเกิดขึ้น  

ในมาตรา 11 ของพระราชกฤษฎีกาน้ีไดบัญญัติถึงการเปนองคการแหงการเรียนรู 

โดยการใชความรูเขามาชวยในการบริหารงาน และปรับตัวเปนองคกรเรียนรูอยูตลอดเวลา ซ่ึง

ที่ผานมาไดมีการจัดการความรู (knowledge management: KM) ในระบบราชการแลว

คอนขางมาก  

นอกจากน้ี จุดสําคัญของพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี โดยเฉพาะในหมวดที่ 3 ไดนําเรื่อง

การบริหารเชิงยุทธศาสตรเขามาเปนเครื่องมือของการบริหารราชการแผนดิน โดยเริ่มตน

กระบวนการตั้งแตการวางแผนเชิงยุทธศาสตร การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร ซ่ึงการจะทําให

ภาคราชการมีการทาํงานเชิงยุทธศาสตร มีตัวช้ีวัดและเปาหมาย จะตองเริ่มที่ผูบริหารราชการ

แผนดินฝายการเมือง กลาวคือ เม่ือรัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว จัดทําแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน 4 ป โดยกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมาย และกลยุทธ หลังจากน้ันระบบราชการจะ

ไดถอดออกมาเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสวนราชการและจังหวัดตอไป 

หมวดที่ 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ

ของรัฐ เนนในเรื่องของการเพ่ิมประสิทธิภาพและความคุมคา โดยกําหนดใหมีการคํานวณ

ตนทุนตอหนวยหรือตนทุนตามฐานกิจกรรม (มาตรา 21) แตก็ยังมีคําถามวา หนวยที่จะ

นํามาใชในการคํานวณตนทุนน้ีคืออะไร และการคิดคํานวณความคุมคา (มาตรา 22) ซ่ึงเดิมจะ

ใหพิจารณาเฉพาะตวัโครงการ 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) ซ่ึงทั้ง 3 เรื่องก็ไดมีการดาํเนินการแลว เริ่มจาก

การมอบอํานาจ/การกระจายอํานาจในการบริหาร ซ่ึงทําไดระดับหน่ึงเพราะในกฎหมายระเบียบ

บริหารราชการแผนดินฉบับเดิมน้ัน กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเครงครัดมาก จึงไดมีการ

แกไขกฎหมายดังกลาว ใหการมอบอํานาจสามารถทําไดอยางกวางขวางมากขึ้น แตปญหาที่

พบคือการมอบอํานาจลงไปยังระดับปฏิบัติการ ซ่ึงถือวาเปนการทํางานที่ใกลชิดกับประชาชน 
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ผูรับมอบอํานาจสามารถตดัสนิใจได รวมทั้งการมอบอํานาจขามหนวยงาน ซ่ึงยังมีขอจํากัดการ

มอบอํานาจ 

การจัดตั้งศูนยบริการรวม ไดมีการดําเนินการหลายรูปแบบ ทั้งระดับกระทรวง ระดับ

จังหวัด อาทิ ศูนยบริการรวมดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ศูนยบริการรวมรูปแบบเคานเตอร

บริการประชาชน เปนตน ประชาชนไดรับความสะดวกในการขอรับบรกิารของภาครฐัมากขึ้น มี

การเปดจุดใหบริการในที่ชุมชน ในหางสรรพสินคา เปนตน แตงานที่ใหบริการในศูนยบริการ

รวมยังอยูในขอบเขตที่จํากัด และมีอยูเพียงไมก่ีงานบริการเทาน้ัน เชน การทําบัตรประจําตัว

ประชาชน การตอใบอนุญาต แตเรื่องการมอบอํานาจขามหนวยงาน ที่ทําใหยังมีขอจํากัดใน

การทํางานแทนกันได 

หมวดที่ 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ โดยใหมีการทบทวนบทบาท ขนาด 

ภารกิจ ทบทวนกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่ควบคุมกลไกตลาด  

หมวดที่ 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ได

มีการดําเนินการไปแลวหลายอยาง เชน การลดขั้นตอน การประกาศระยะเวลาแลวเสร็จของ

งาน ซ่ึงไดดําเนินการควบคูไปกับการปรับปรุงการใหบริการ การยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ เนนในเรื่องของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สวนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ไดมีการ

ดําเนินการในเรื่อง e-Government และ e-Service มีการจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขึ้น ซ่ึงสามารถขับเคล่ือนไปไดในระดับหน่ึง  

หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หลักธรรมาภิบาลช้ีแตเพียงความ

รับผิดชอบตอประชาชนได จึงไดมีระบบวัดผล มีการสรางตัวช้ีวัดขึ้นมา และนําไปผูกโยงกับ

การใหเงินรางวัลประจําป  

หมวดที่ 9 บทเบ็ดเตล็ด กําหนดใหนําหลักการตาง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาน้ีไปใชกับ

หนวยงานของรัฐประเภทอื่นดวย เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 52) องคการ

มหาชนและรัฐวสิาหกิจ (มาตรา 53) ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดออกขอกําหนดใหทองถิ่นปฏิบัติ

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีในหลายสวนแลว รวมทั้งองคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจน้ัน  
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หลักการสําคัญประการหน่ึงที่ผูบริหารในองคกรภาครัฐตองคํานึงถึงในการบริหาร

จัดการองคกรใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ คือการนําหลัก “ธรรมาภิบาล” ซ่ึง

ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาใชในองคกรเพ่ือใหการบริหารจัดการภายในองคกรเปนไป

อยางเปนธรรม ถูกตอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชนเดียวกับการบริหารงาน ผูบริหารมี

หนาที่ในการบริหารกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย และในขณะเดียวกันตองมีกระบวนการ

ตรวจสอบระบบการทํางานภายในองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

และหากผูบริหารมิไดนําเอาหลัก “ธรรมาภิบาล” มาใชในการบริหาร อาจตองมีความ

รับผิดเกิดขึ้นจากการใชอํานาจของตน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการออก “คําสั่งทางปกครอง” 

“อนุมัติ”  “อนุญาต” ตัวอยางเชน การใชดุลพินิจเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น หรือ

การใชดุลพินิจพิจารณาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวของ ไมโปรงใส และมี

การเลือกปฏิบัติ เปนตน 

สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดธรรมาภิบาลเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึง

ประกอบดวย 6 หลักการ คือ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวน

รวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ซ่ึงหลักการทั้งหมดน้ีมีจุดมุงหมายที่จะรักษา 

“ความสมดุล” ในมิติตางๆ ไว เชน หลักคุณธรรมก็คือ การรักษาสมดุลระหวางตนเองกับผูอื่น  

คือไมเบียดเบียนผูอื่นหรือตนเองจนเดอืดรอน ความโปรงใสคือการเปดโอกาสใหผูที่เก่ียวของมี

สวนรวมตรวจสอบ เพ่ือมุงใหทุกฝายที่เก่ียวของไดเห็นถึงความสมดุลดังกลาววา อยูในวิสัยที่

ยอมรับได สวนหลักความรับผิดชอบ ก็ตองสมดุลกับเสรีภาพที่เปนสิ่งที่สําคัญของทุกคน และ

หลักความคุมคา ก็ตองสมดุลกับหลักอื่นๆ เชน บางครั้งองคการอาจมุงความคุมคาจนละเลย

เรื่องความเปนธรรมหรือโปรงใส หรือบางครั้งที่หนวยงานโปรงใสมากจนคูแขงขันลวงรู

ความลับที่สําคัญในการประกอบกิจการ  “ความสมดุล” จึงเปนสวนประกอบที่สําคัญของการ

บริหารองคกร 

2.2 ปญหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 

ความที่สังคมไทยเปนสังคมอุปถัมภ มีความออนแอทางคุณธรรมและจริยธรรม ยึด

ประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสาธารณะ ปจจัย 3 ประการที่ทําใหเกิดความขัดแยงกันก็
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คือ 1) ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมบุคคลดํารงตําแหนงของรัฐที่ตอง

รับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ 2) เกิดภาวะผลประโยชนสวนตนเขามาแทรกแซงการ

ตัดสินใจหรือการใชดุลพินิจ และ 3) เกิดการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 

(สํานักงาน ก.พ. 2547) 

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือ “Conflict 

of Interests” หมายถึงสถานการณ หรือการกระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 

เจาหนาที่ พนักงานบริษัท ผูบริหาร  มีผลประโยชนสวนตนมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือ

การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่บุคคลน้ันรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของ

สวนรวม 

ปญหาเก่ียวกับการขาดธรรมาภิบาลมีอยูหลายรูปแบบและแตละรูปแบบมีความ

ซับซอนมาก ตั้งแตการคอรรัปชันทางนโยบาย ไปจนถึงการเรียกรับเงิน ผลประโยชนทับซอน 

ตัวอยางของการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาธรรมาภิบาลมีตั้งแตการไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา  หรือเสนองานตอสวนราชการ  ไมวาจะกระทําโดยการ

สมยอมกัน  หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให  เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน 

หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย  หรือแสดง

เอกสารอันเปนเท็จหรือกระทําการใดโดยทุจริตเพ่ือแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคา 

หรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบสวนราชการโดยมิใชเปนไปในทางการ

ประกอบธุรกิจปกติเปนตน 

การขาดธรรมาภิบาลมีปรากฏในรูปของการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตัวอยาง เชน 

1. การใชตําแหนงหนาที่หาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพองเชน 

เจาหนาที่ฝายจัดจางทําสัญญาใหหนวยงานตนสังกัดซ้ือคอมพิวเตอรสํานักงาน 

จํานวน 1,000 เครื่อง จากบริษัทของครอบครัวตนเอง 

2. การรับของขวัญ/รับผลประโยชนที่เกินความเหมาะสมเชน เจาหนาที่ของรัฐไดรับ

ของขวัญจากผูบรหิารของบรษิัทเอกชน จึงชวยเหลือบุตรหลานของผูบริหารคนน้ันให

ไดเล่ือนตําแหนงสูงขึ้น 
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3. การทํางานหลังเกษียณ เชน เปนการไปทํางานหลังออกจากงานเดิม โดยใชอิทธิพล

จากที่เคยดํารงตําแหนงมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 

4. การทํางานพิเศษ เชน เจาหนาที่ของรัฐอาศัยตําแหนงหนาที่ทางราชการรับจางเปนที่

ปรึกษาโครงการ เพ่ือใหบริษัทเอกชนที่วาจางน้ันเกิดความนาเช่ือถือกวาบริษัทคูแขง 

5. การรูขอมูลภายใน เชน การที่เจาหนาทีข่องรัฐรูเหน็ในขอมูลลับของทางราชการ นํา

ขอมูลไปเปดเผยเพ่ือใหตนหรอืพวกพองไดรับสิ่งตอบแทนที่เปนประโยชนในรปูแบบ

ของเงินหรอืประโยชนอื่น ๆ  

 

คอรรับช่ันเปนปญหาที่คนในสังคมไทย เห็นวาตองดําเนินการแกไขอยางรีบดวน

มารวม 10 ปแลวสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547) ซ่ึงเปนองคกรตาม

รัฐธรรมนูญองคกรหน่ึง ไดศึกษาสาเหตุและปจจัยที่กอใหเกิดปญหาคอรรัปชันในสังคมไทย 

โดยสํารวจความเห็นของผูนําภาคประชาชนทุกจังหวัดๆละ 100 คน  รวม 7,191 คน พบวา 

 1. วิธีการและรูปแบบคอรรัปชัน กลาวคือ ประชาชนมองสถานการณการทุจริตใน

สังคมไทยวามีการรับสินบน  วิ่งเตนขอตําแหนงในราชการ  รับสวย รีดไถประชาชน  คอรรัป

ชันเชิงนโยบาย แตงตั้งโยกยายขาราชการ และแตงตั้งโยกยายขาราชการช้ันสูงไมแตกตางกัน 

2.  การทุจริตที่ประชาชนพบเห็นไดแก  การฮั้ว การประมวลในการจัดซ้ือจัดจางของ

ทางราชการ  (44.3 %) มากที่สุดรองลงมาคือการเลือกตั้ง  (44.2 %) กินตามนํ้าหรือคานํ้ารอน

นํ้าชา (44.0 %) และนักการเมืองขาดคุณธรรม  (42.5 %) 

3.  กลุมผูกระทําการทุจริตเปนขาราชการมากที่สุด(47.8 %)รองลงมา พนักงาน

บริษัทเอกชน (43.1 %) พนักงานรัฐวิสาหกิจ (39.6 %)นักวิชาการ (34.0 %) ระดับปานกลาง 

และเกษตรกรต่ําสุด  (31.8 %) 
 

ปญหาการขาดธรรมาภิบาลในประเทศไทยมีมาตลอดตอเน่ืองมาถึงปจจุบัน  ในชวงที่ 

พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรไีดประกาศ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2549) เปนวาระ

แหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล  และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค

ราชการ อยางไรก็ตาม จากผลการสํารวจอยางตอเน่ืองในองคกรตางๆ เชน การสํารวจความ

คิดเห็นของผูบริหารตางชาติเก่ียวกับการคอรรัปช่ันในแตละประเทศ เผยแพรเม่ือวันที่ 8 
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เมษายน 2552 ระบุวา ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการคอรรัปช่ันมาก (7.63) รองจากประเทศ

อินโดนีเซีย (8.32) ซ่ึงมีอันดับสูงสุด  ในที่น้ี ประเทศสิงคโปรยังคงเปนประเทศที่มีการ

คอรรัปช่ันนอยที่สุด รองลงมาคือฮองกง (1.89) ออสเตรเลีย (2.40)สหรัฐอเมริกา (2.89) ญ่ีปุน 

(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)  

 

 

แผนภูมิ 17.1 คะแนนดัชนีคอรรัปชันของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2538 – 2556 

หมายเหตุ ตัง้แตป พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนคาดัชนีช้ีวัดจากคะแนนเต็ม 10 เปนคะแนนเต็ม 100 

คะแนน 

ที่มา องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ  http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ 

 

องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาต ิ(Transparency International) ซ่ึงเปนองคกรอิสระ

นานาชาติไดนําเสนอดัชนีช้ีวัดภาพลักษณปญหาคอรรัปชันของประเทศ (Corruption 

Perceptions Index) จัดทําโดยมีเครือขายใน 120 ประเทศทั่วโลก พบวา ประเทศไทยได 35 
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คะแนน ซ่ึงเปนประเทศที่มีการคอรรัปช่ันคอนขางสูงคือประเทศไทยเปนอันดับที่ 88 จาก 176 

ประเทศ ในป พ.ศ. 2555 และเปนอันดับที่ 102 จากจํานวน 177 ประเทศ ในป พ.ศ. 2556 

 

2.3 การบริหารงานสาธารณสุขอยางมีธรรมาภิบาล 

ในสวนน้ี ผูเขียนไดนําเสนอการบริหารตามกฎหมายและจริยธรรมของผูนําและผู

บริหารงานสาธารณสุขซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.3.1การบริหารตามกฎหมาย 

ที่ผานมา กรณีธรรมาภิบาลไดเขาไปแทรกซึมในบทบัญญัติตางๆ ตัวอยางการแทรก

ซึม เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมไดให

ความหมายของคําวา “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” วาเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขา

เสนองานใหแกสวนราชการน้ันในคราวเดียวกัน ทั้งน้ีเพ่ือปองกันปญหาเรื่องการขาดธรรมาภิ

บาล ไดมีการกําหนดถึงความหมายลึกลงไปวา “การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออมของบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคล”  ดังกลาวขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกัน สรุปไดในลักษณะ ดังตอไปน้ี 

(1)  มีความสัมพันธกันในเชิงบรหิารโดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 

ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดาํเนินงาน บริหาร จัดการ ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ

นิติบุคคลรายหน่ึง 

(2)  มีความสัมพันธกันในเชิงทุน  โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ  หรือผูเปน

หุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด  หรือผูถือหุนรายใหญซ่ึงถือหุนเกินกวารอย

ละ 25 ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   

(3)  มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง(1) และ(2) โดยบุคคลขางตน เปน

หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด

หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวน

ราชการน้ันในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน   
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ความพยายามตรวจสอบและจัดการกับปญหาการคอรรัปชันน้ัน มีหลายวิธี เชน การ

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภบิาล และเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหายาและวสัดุ

ตางๆ การใชผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และมีคณะกรรมการเปนผูแทนจากสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทุกระดับ และมอบหมายใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) เปนหนวยงานสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ และเตรียมความพรอมกับการตรวจสอบทั้ง

จากองคกรภายในและภายนอก  

นอกจากน้ี ยังมีองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือขาย เชน 

องคกรเพ่ือความโปรงใสในประเทศไทย มูลนิธิเพ่ือคนไทย และโครงการแนวรวมปฏิบัติ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ที่จะมาชวยทําใหลดปญหาคอรรับช่ัน รวมถึงการ

ประกาศเกณฑจริยธรรมการขายและการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑ เปนระเบียบและ

ประกาศใชเปนกรอบการปฏิบัติของสถานบริการทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกกรมวิชาการในป 

พ.ศ. 2558 โดยระเบียบที่จะดําเนินการประกาศใชมีทั้งหมด 3 ระเบียบ (บทสัมภาษณ นพ.

วชิระ เพ็งจันทร 2557) ไดแก  

1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดหายา เวชภัณฑที่มิใชยาตางๆ 

รวมถึงวัสดุสํานักงาน  

2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมที่เก่ียวของ และ  

3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการรับการสนับสนุนจากบริษัทผูผลิตและ

จําหนาย หรือเก่ียวกับเงินสวัสดิการ ซ่ึงสถานพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขทั่วประเทศ จัดซ้ือยาและเวชภัณฑตาง ๆ ที่ใชในการใหบริการแกผูปวยและ

ประชาชนปละประมาณ 40,000 ลานบาท  

ทั้งน้ี ระเบียบทั้ง 3 ขางตนน้ีไดแสดงถึงความโปรงใส ตรงไปตรงมา และเกิดประโยชน

ตอประชาชนและระบบราชการ เปนการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสอดคลองกับสภาพ

ปญหาในพ้ืนที่ 

2.3.2 จริยธรรมของผูนําและผูบริหารงานสาธารณสุข  

การเปนผูนําและผูบริหารจะตองมีจริยธรรมในตนเอง คือการประพฤติปฏิบัติตนไป

ในทางที่ดีเสมอจะทําใหผูคนทัว่ไปใหความเคารพนับถอื และเปนพ้ืนฐานในการดําเนินงานดาน



504/ กฎหมายสําหรับการบริหารงานสาธารณสุข 
 

อื่นๆ  จะตองมีจริยธรรมเพ่ือปฏิบัติใหถูกตองดีงาม มีความรับผิดชอบตอผูรับบริการ มุงผลให

เกิดผลตามวัตถุประสงค และมุงประโยชนแกสวนรวม (ประทวน บุญรักษา 2555) ดังน้ี 

1. การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ การบริหารตองใหเกิดผล (ไมใชเนนที่กระบวนการ

ผลสัมฤทธิ์) ซ่ึงประกอบดวยผลผลิตกับผลลัพธ และการจะใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดตองอาศัยความ

มานะ ตั้งใจจริงในการทํางาน และมีความรับผิดชอบ  

2. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพการบริหาร เปนหนาที่หลักสําคัญของ

ผูบริหารที่จะตองสั่งสมและพัฒนาใหเกิดความเช่ียวชาญในงานทุกแงมุม ซ่ึงตองอาศัยความ

เพียร ขวนขวายหาความรูมาปรับใชในงานอยูเสมอ 

3. การบริการที่ดี เปนการใหบริการที่มีคุณภาพ ยึดถือผูรับบริการเปนศูนยกลาง ให

การบริการแกทุกคนอยางเสมอภาคซ่ึงตองอาศัยความบริสุทธิ์ใจ ความเต็มใจ และอัธยาศัย

ไมตรีที่ดีของผูใหบริการเปนสําคัญ 

4. ความรวมแรงรวมใจ ซ่ึงตองอาศัยความมีมนุษยสัมพันธ มีความคิดสรางสรรค และ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

5. ความมีคุณธรรมจริยธรรมทั้งการคิดและปฏิบัติ ตองมีความซ่ือสัตย ซ่ือตรง 

โปรงใส รักษาสัจจะวาจา ผูรวมงานจึงจะเกิดความเช่ือม่ัน และรวมมือทํางานดวยความเต็มใจ 

 

ผูนําและผูบริหารงานสาธารณสุขแตละคนอาจมีหลักในการตัดสินใจบนฐานคิดที่

แตกตางกัน ดังน้ี  

1.การยึดหลักอรรถประโยชน (utilitarian approach) นํามาซ่ึงประโยชนสูงสุดของคน

จํานวนมาก ผูบริหารจะตองพิจารณาผลกระทบของทางเลือกแตละทางที่จะมีตอกลุมคนตางๆ 

2. การยึดหลักปจเจกนิยม (individual approach) นํามาซ่ึงประโยชนแกบุคคลในระยะ

ยาว  หลักการพ้ืนฐานของมนุษยเช่ือวา จะตัดสินใจทําอะไรลงไปตองคํานึงถงึผลประโยชนสวน

ตนระยะยาวที่จะเกิดขึ้น 

3.การยึดหลักสิทธิสวนบุคคล (moral-rights approach) หลักสิทธิที่จะไมถูกลิดรอน

ดวยการกระทําของบุคคลใดๆ ดังน้ันพฤติกรรมหรือการตัดสินใจใดๆ จะชอบดวยจริยธรรม 

หากพฤติกรรมหรือการตัดสินใจน้ันรักษาไวซ่ึงสิทธิสวนบุคคล 
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4. หลักความยุติธรรม (justice approach) มีมาตรฐานในเรื่องความเสมอภาค ความ

ยุติธรรม ปราศจากความลําเอียงหรือเลือกปฏิบัติ มีหลักการยอยๆ 3 หลักคือ 

1) หลักความยุติธรรมของกฎขอบังคับ 

2) หลักความยุติธรรมภายใตคุณลักษณะของคน 

3) หลักความยุติธรรมในการชดเชย 

องคการมีความเก่ียวพันกับกลุมคนตางๆ มากมายที่ประกอบขึ้นเปนสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอกองคการ ดังน้ันองคการจะตองรบัผิดชอบตอกลุมคนตางๆ ที่เรียกวาผูมี

สวนไดเสีย (stakeholder)  ผูมีสวนไดเสียคือ บุคคล กลุมคน หรือหนวยงานใดๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกองคการที่สามารถสรางผลกระทบจากการดําเนินงานขององคการบุคคลที่มีบทบาท

สําคัญอยางยิ่งตอการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับจริยธรรมในองคการ คือ

ผูบริหารระดับสูง ซ่ึงเปนผูกําหนดมาตรฐานและแบบอยางที่ดีของการปฏิบัติที่มีจริยธรรมใน

องคการทั้งในดานนโยบายและระเบียบขั้นตอนตางๆ 

เน่ืองจากรายจายดานสุขภาพของไทยในภาพรวมสูงถึงปละ 5.8 แสนลานบาท และมี

แนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ระบบยาของประเทศนับเปนเสนเลือดใหญของระบบสุขภาพที่มีการใช

งบประมาณในแตละปเปนจํานวนมาก จากขอมูลงานวิจัยเรื่องกลยุทธการกําหนดและควบคุม

ราคากอนขาย (หลังขึ้นทะเบียนยา) เม่ือคัดเลือกเขาบัญชียาหลักแหงชาติ พบวา มูลคายาเพ่ือ

การบริโภคตามราคาในรายการสูงถึง 138,482ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 35 ของ

คาใชจายดานสุขภาพ (บทสัมภาษณ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 2557)  

ปญหารายจายสุขภาพน้ีเกิดจากหลายปจจัยสาเหตุ คือ การใชยาเกินความจําเปน

โดยเฉพาะยาที่มีราคาสูง ความไมโปรงใสในการจัดซ้ือยาของโรงพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ 

หรือการรั่วไหลของยาบางประเภทออกนอกระบบจนทําใหเปนชองโหวของระบบสุขภาพที่

สงผลใหเกิดการใชงบประมาณจํานวนมาก  ดังน้ัน จึงมีประกาศนโยบายธรรมาภิบาลในทุก

ขั้นตอน ทั้งเรื่องการบรหิารบุคคล  การแตงตั้งโยกยาย การจัดซ้ือจัดจาง และมีแนวทางปฏิบัติ

ชัดเจนและตอตานการทุจรติ  รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการแจงเบาะแสกรณีสงสัยวาจะมีการทุจริต  

ธรรมาภิบาลระบบยาและระบบสุขภาพเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวง

สาธารณสุข ประเทศไทยไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาลระบบยาและระบบ
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สุขภาพ และจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือทําใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ เพ่ือทําใหประชาชน

เขาถึงยาอยางเทาเทยีมกัน ในทางปฏิบัติ การนําหลักธรรมาภบิาลมาดาํเนินการปรบัปรุงระบบ

คลังยาใหรวมกันเปนระดับเขต  ควบคุมโดยกรรมการจากทุกโรงพยาบาลภายในเขต ซ่ึงจะทํา

ใหลดปญหาการรั่วไหล และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และธรรมาภิบาลของระบบยาและระบบ

สุขภาพเปนพ้ืนฐานสําคัญของหลักประกันสขุภาพถวนหนา (บทสัมภาษณ นายแพทยประดษิฐ

สินธวณรงค 2557)  

ผูนําและผูบริหารงานมีหนาที่ที่ตองพัฒนาบุคลากรในดานคุณธรรม จริยธรรม การ

พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมถือเปนกลไกที่สําคัญที่สุดในการปองกันการทุจริต ประพฤติมิ

ชอบภาครัฐ เปนกลไกการบริหารเชิงบวกที่ไดผลมากกวาการลงโทษและยังเปนการตอกย้ําให

บุคคลตระหนักในความสําคัญของการรักษาสัญญาที่ใหไวกับประชาชนวา จะทํางานดวยความ

สํานึกในหนาที่ ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 

ผูบริหารงานสาธารณสุขตองนําหลัก “ธรรมาภิบาล” มาใชในการบริหารงาน

สาธารณสุข และมีหนาที่ในการบริหารกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย ” ซ่ึงประกอบดวย หลัก

นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ

หลักความคุมคา  มาใชเพ่ือใหการบริหารจัดการภายในองคกรเปนไปอยางเปนธรรม ถูกตอง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในขณะเดียวกันตองมีกระบวนการตรวจสอบระบบการ

ทํางานภายในองคกรใหเปนไปอยางถกูตอง โปรงใส เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ การบริหาร

ตองเปนไปในเชิงรุก มุงใหเกิดการพัฒนาสุขภาพที่ดีแกประชาชน 
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คําถามเชงิอภิปราย 

 

1. การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผูบริหารมีเกณฑการตัดสินใจไปในทิศทางใดบางหาก

อธิบายดวยแนวคิดเก่ียวกับจริยศาสตร 

2. เหตุใด ผูบริหารงานสาธารณสุขจึงตองคํานึงถึงธรรมาภิบาลในการบริหาร 

3. ปจจัยที่จะใชในการพิจารณาวา ผูบริหารหนวยงานมีธรรมาภิบาลหรือไม คืออะไร 

และทานคิดวาปจจัยใดมีความจําเปนสูงสุด จงแสดงความคิดเห็น 

4. จงยกตัวอยาง หลักการบริหารงานสาธารณสุขอยางมีธรรมาภิบาลในองคการที่ทาน

สังกัดอยู 

5. จงอภิปรายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคของการเปนผูบริหาร และผูบริหารงาน

สาธารณสุขควรมีวิธีการปกครองผูใตบังคับบัญชาอยางไรในสังคมไทย 
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