
หลกักฎหมายปกครอง



อาํนาจ
อธิปไตย

รฐัสภา

สภา
ผูแ้ทนราษฎร

วุฒสิภา

คณะรฐัมนตรี

นายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี

ศาล

ยุตธิรรม ปกครอง ทหาร

โครงสรา้งการปกครองกาํหนดโดยรฐัธรรมนูญ
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มานิตย์ จุมปา, คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยหลักทั่วไป, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. น.๔๑



อาํนาจอธิปไตย

รฐัสภา คณะรฐัมนตรี

ในฐานะรฐับาล
ในฐานะฝ่าย
ปกครอง

ราชการบริหาร
สว่นกลาง

กระทรวง กรม

ราชการบริหาร
สว่นภูมิภาค

จงัหวดั อาํเภอ

ราชการบริหาร
สว่นทอ้งถ่ิน

อบจ. อบต. เทศบาล กรุงเทพฯ เมืองพทัยา

ศาล

โครงสรา้งการปกครองกาํหนดโดยกฎหมายปกครอง
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เปรยีบเทยีบนิตริฐั กบั อนิตริฐั

นิตริฐั

อนิตริฐั

ชอบดว้ยกฎหมาย

ไมส่นเรือ่งความชอบ

ดว้ยกฎหมาย

ความสงบสุขของสงัคม
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การกระทาํของรฐั

การกระทาํทางนิตบิญัญตัิ การกระทาํทางบริหาร การกระทาํทางตุลาการ

การกระทาํทางรฐับาล การกระทาํทางปกครอง

รฐัสภาควบคมุทางการเมือง

หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย

การควบคมุความชอบดว้ยกฎหมาย

ศาลรฐัธรรมนูญ ศาลปกครอง ลาํดบัช ัน้ศาล
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ระบบกฎหมายทีส่าํคญั (การปกครองแบบเสรปีระชาธิปไตย)

ระบบกฎหมาย

คอมมอนลอว์

องักฤษ

ป.เคยอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองขององักฤษ

ซวีลิลอว์

ทวปียุโรป

ป.เคยอยูภ่ายใต/้
อทิธิพลของทวปียุโรป
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ระบบประมวลกฎหมาย

 ใหค้วามสาํคญัแก่กฎหมายลายลกัษณอ์กัษร

 โดยมีประมวลกฎหมาย ทีว่างหลกักฎหมายในเรือ่งตา่งๆ ไวอ้ยา่งเป็นระบบ

 ศาลเป็นเพียงผูต้คีวามและบงัคบัใชบ้ทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เม่ือมีคดขีึ้นสูศ่าลเทา่นัน้

 มีการแบง่ประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน

 มีศาลหลายระบบศาล
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แนวคดิการแบง่
ประเภทกฎหมาย

เอกชน

ประโยชนส์ว่นตวั
ของเอกชน

มหาชน

ประโยชน์
สาธารณะ
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กฎหมายมหาชน

 กฎหมายซึง่ใชบ้งัคบักบัความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบัเอกชน โดยรฐัมีฐานะเหนือกวา่เอกชน



แนวคดิ (มหาชน : 
ประโยชนส์าธารณะ)

รฐัโดยองคก์รรฐัหรือเจา้หนา้ทีข่องรฐัเป็นผูดู้แลประโยชนส์ว่นรวมของคนหมูม่ากในสงัคมหรือ
ประโยชนส์าธารณะ

ในกรณีทีป่ระโยชนส์ว่นตวัของเอกชนสอดคลอ้งกบัประโยชนส์วนรวมหรอืประโยชนส์าธารณะ รฐัก็ใชนิ้ติ
สมัพนัธต์ามกฎหมายเอกชนได้

แตใ่นกรณีทีป่ระโยชนส์ว่นตวัของเอกชนไม่สอดคลอ้งกบัประโยชนส์าธารณะ จะตอ้งใหป้ระโยชนส์าธารณะอยู่
เหนือประโยชนส์ว่นตวัของเอกชน

ถา้เอกชนไมย่นิยอมทีจ่ะสละประโยชนส์ว่นตวัเพ่ือประโยชนส์าธารณะ ก็จะตอ้งใหร้ฐัโดยองคก์รของรฐัหรอืเจา้หนา้ที่
ของรฐัมีอาํนาจบงัคบัเอกชน เพ่ือประโยชนส์าธารณะ ได ้
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กฎหมายกบัการพฒันาประเทศ

 กฎหมายกบัประชาชน

 บทบาทของกฎหมายในแง่ของผูมี้อาํนาจปกครองประเทศ

 เป็นเครือ่งกาํกบัการใชอ้าํนาจปกครองใหอ้ยูใ่นกรอบแหง่ความชอบดว้ยกฎหมาย

 เป็นเครือ่งสนบัสนุนการใชอ้าํนาจปกครองทีส่ะดวกและมีประสทิธิภาพ



กฎหมายกบัการพฒันาประเทศ

 กฎหมายกบัประชาชน

 บทบาทของกฎหมายในแง่ของประชาชนผูอ้ยูใ่ตป้กครอง

 เป็นเครือ่งควบคมุสงัคมและความประพฤติของคนในสงัคม

 เป็นเครือ่งชี้ขาดขอ้พิพาทของสมาชกิในสงัคมทีแ่น่นอน

 เป็นเครือ่งสง่เสรมิและสรา้งสงัคม (เศรษฐกิจและอืน่ๆ)



กฎหมายกบัการพฒันาประเทศ

 กฎหมายปกครองกบัการพฒันาประเทศ

 กฎหมายปกครองเป็นสาขากฎหมายทีมี่ความสาํคญัตอ่การบรหิารประเทศอยา่งยิง่ เพราะเป็นกฎหมาย

ทีศ่กึษาถึงโครงสรา้ง ระบบการบรหิาร การจดัองคก์รของสถาบนัตา่งๆ การจดัระบบขา้ราชการ ตลอด

จนถึงศกึษาถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งอาํนาจหนา้ทีข่องขา้ราชการและของสถาบนัตา่งๆ 



ววิฒันาการของกฎหมายปกครอง

จารตี
ประเพณี

กฎหมาย

การแบง่แยก
ประเภทของ
กฎหมาย



ววิฒันาการของกฎหมายปกครอง (ไทย)

สมยักรุง
สุโขทยั

สมยักรุงศรี
อยุธยา

สมยักรุง
รตันโกสนิทร์

หลงั
เปลี่ยนแปลง
การปกครอง

ปัญหาของสงัคม, อทิธิพลจากตา่งประเทศ, ระบบการเมืองการปกครอง



อาํนาจบรหิาร

 มีคณะรฐัมนตร ีเป็นองคก์รทีใ่ชอ้าํนาจบรหิาร

 ประกอบดว้ยนายกรฐัมนตรหีน่ึงคนและรฐัมนตรอีืน่ๆ ไมเ่กิน 35 คน

 มีหนา้ทีใ่นการบรหิารราชการแผน่ดนิใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

การบรหิารราชการแผน่ดนิของคณะรฐัมนตร ีจะตอ้งมีกฎหมายบญัญตัใิหอ้าํนาจและหนา้ทีไ่ว ้

คณะรฐัมนตรตีลอดจนขา้ราชการ ตา่งไมส่ามารถบรหิารราชการแผน่ดนิได ้โดยปราศจาก

กฎหมายบญัญตัใิหอ้าํนาจและหนา้ทีไ่วไ้ด ้



กฎหมายปกครอง

 กฎหมายทีบ่ญัญตัใิหอ้าํนาจหนา้ทีใ่นทางปกครอง

 แก่หน่วยงานของรฐั และแก่เจา้หนา้ทีข่องรฐั

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ, พระราชบญัญตั,ิ พระราชกาํหนด

เขตอาํนาจ

ศาลปกครอง
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