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กฎหมายปกครองกับรัฐประศาสนศาสตร
รองศาสตราจารย นเรศร เกษะประกร

วัตถุประสงค
• มุงศึกษากฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวของกับระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดบริการ
สาธารณะ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนว
ติดทางรัฐประศาสนศาสตรในกฎหมายดังกลาว
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กฎหมายคืออะไร
พระเจาบรมวงศเธอพระองคเจารพีพัฒนศักดิ ์(กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ)์ :

“ คําสั่งทั้งหลายของผูปกครองวาการแผนดินตอราษฎรทั้งมวล เมื่อไม
ปฏิบัติตามยอมตองไดรับโทษ”

 ศาสตราจารย  ดร.หยุด  แสงอุทัย  : “กฎหมาย  คือ ขอบังคับของ
รัฐซึ่งกําหนดความประพฤติของมนุษย  ถาผูใดฝาฝนจะไดรับ
ผลราย  หรือถูกลงโทษ”

ลักษณะของกฎหมาย
• คําสั่งหรือขอบังคับของ รัฐาธิปตย  เพื่อใหประชาชนกระทํา

การอยางใดอยางหนึ่ง หรืองดเวนกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง

• คําสั่งหรือขอบังคับตองใชทั่วไปอยางเสมอภาคกัน   
(Men are equal before the law)

• เมื่อประกาศใชแลวจะมีผลใชบังคับไดตลอดไป 
(continuity) จนกวาจะถูกแกไข หรือยกเลิกตาม
กระบวนที่ถูกตองในภายหลัง

• ตองมีสภาพบังคับ (sanction)
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สภาพบังคับของกฎหมาย (Sanction)

• สภาพบังคับทางอาญา
-สภาพแหงความผิดและโทษที่กฎหมายกําหนด

• สภาพบังคับทางแพง
-การชดใชคาเสียหาย
-การบังคับชําระหนี ้ แบงเปน

บังคับเอากับตัวลูกหนี้
บังคับเอากับทรัพยสินของลูกหนี้

ระบบกฎหมาย

แบงไดเปน  2 ระบบ

• ระบบ Common Law หรือระบบกฎหมายแองโกลแซกซอน

• ระบบ Civil Law หรือระบบประมวลกฎหมาย หรือ
ระบบกฎหมายในประเทศภาคพื้นยุโรป (continental legal 
system)
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นิติวิธ ี(Juristic method)

นิติวิธ ี(วิธีทางกฎหมาย)หมายถึง ความคิดและทัศนคติ
ของนักกฎหมายที่มีตอระบบกฎหมายของตนเอง  กลาวคือ 
ทัศนคติที่มีตอกฎหมายลายลักษณอักษร  จารีตประเพณี  คํา
พิพากษา ตลอดจนหลักกฎหมายทั่วไป   รวมตลอดจน
วิธีใช  วิธีตีความ  วิธีแบงแยกหมวดหมูของกฎหมาย   การ
ใชกฎหมายแบบเทียบเคียง (analogy)  วิธีบัญญัติ
กฎหมาย  ตลอดจนวิธีสอน วิธีศึกษา  และวิธีทํากฎหมาย
ใหงอกงามหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

นิติวิธีในกฎหมายระบบ Civil Law และ Common Law

• ทัศนคติตอกฎหมายลายลักษณอักษร
• ทัศนคติตอคําพิพากษา
• ทัศนคติตอขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและศีลธรรม
• การใชและการตีความกฎหมายลายลักษณอักษร
• วิธีบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษร
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บอเกิดของกฎหมาย (source of law)

บอเกิดของกฎหมาย  source of Law หรือ juris fontes

• กฎหมายที่บัญญัติขึ้น หรือกฎหมายลายลักษณอักษร
• กฎหมายที่มิไดบัญญัติขึ้น หรือกฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร

-กฎหมายประเพณี
-หลักกฎหมายทั่วไป
-คําพิพากษาของศาล

กฎหมายที่บัญญัติขึ้น หรือกฎหมายลายลักษณอักษร

1. กฎหมายลายลักษณอักษรที่บัญญัติโดยฝายนิติบัญญัติ   ไดแก 
พ.ร.บ.

2. กฎหมายลายลักษณอักษรที่บัญญัติโดยฝายบริหาร  ไดแก  พระราช
กําหนด  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  
ขอบังคับตาง ๆ

3. กฎหมายลายลักษณอักษรที่บัญญัติขึ้นโดยองคการปกครองตนเอง  
ไดแก เทศบัญญัติ  ขอบังคับสุขาภิบาล  ขอบัญญัติจังหวัด  

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  ขอบัญญัติเมืองพัทยา
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ลําดับชั้นของกฎหมายลายลักษณอักษร หรือศักดิ์ของกฎหมาย 
The Hierarchy of Law

• กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ํากวาจะขัดหรือแยงกับกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกวา
ไมได

• กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ําวา จะออกไดแตโดยอาศัยอํานาจจากกฎหมายที่
มีศักดิ์สูงกวา

• การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย  ทําไดโดยกฎหมายที่มีศักดิ์
สูงกวา หรือเทากัน

• หลักการสําคัญของกฎหมายที่ใชบังคับกับประชาชนทั่วไป จะตอง
ตราเปนกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์สูง

แผนผังแสดงศักดิ์ของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่มีฐานะเทียบเทารัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ  พระราชกําหนด

พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง

ขอบังคับตาง ๆ (ระเบียบ กฎ ประกาศ)
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กฎหมายที่มิไดบัญญัติขึ้นหรือกฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร

1. กฎหมายประเพณี
2. หลักกฎหมายทั่วไป

-สุภาษิตกฎหมายที่เขียนเปนภาษาลาติน เชน 

“pacta sunt servanda”
-หลักกฎหมายที่อารยประเทศสวนใหญรับรอง

3.  คําพิพากษาของศาล

แผนผังแสดงบอเกิดของกฎหมาย Source of Law

กฎหมาย

กฎหมายลายลักษณอักษร กฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร
กฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัต ิ    พ.ร.บ.
กฎหมายที่ออกโดยฝายบริหาร      พระราชกําหนด กฎหมายจารีตประเพณี

พระราชกฤษฎีกา หลักกฎหมายทั่วไป
กฎกระทรวง คําพิพากษาของศาล

กฎหมายที่ออกโดยองคการปกครองตนเอง
 เทศบัญญัติ
 ขอบังคับสุขาภิบาล
 ขอบัญญัติจังหวัด
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ประเภทของกฎหมาย

• แบงตามลักษณะแหงการใชกฎหมาย

• แบงตามความสัมพันธของคูกรณี

แบงตามลักษณะแหงการใชกฎหมาย

• กฎหมายสารบัญญัติ (Substancetive Law)

-ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
-ประมวลกฎหมายอาญา

• กฎหมายวิธีสบัญญัติ (Procedural Law)

-กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
-กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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แบงตามลักษณะความสัมพันธของคูกรณี
• กฎหมายเอกชน (Private Law)

-กฎหมายแพง
-กฎหมายพาณิชย

• กฎหมายมหาชน (Public Law)
-กฎหมายรัฐธรรมนูญ
-กฎหมายปกครอง
-กฎหมายอาญา
-กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
-พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

• กฎหมายระหวางประเทศ (International Law)
-กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
- กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
- กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีอาญา


