


บุค
คล

แล
ะอ

งค
์กร

ที่เ
ป็น

ผู้ใ
ช้ก

ฎห
มา

ยม
หา

ชน
 

การจัดองค์กรหลักการรวม
อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง 

การจัดองค์กรฝ่ายปกครองตาม หลักราชการ
บริหารส่วนกลาง 

การจัดองค์กรฝ่ายปกครองตาม หลักราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 

อ านาจการบังคับบัญชา 

การจัดองค์กรหลักการ
กระจ่ายอ านาจ 

การจัดองค์กรหลักการกระจ่ายอ านาจลง
พื้นที่ 

การจัดองค์กรหลักการกระจ่ายอ านาจทาง
บริการหรือตามภาระหน้าที่ 

อ านาจก ากับดูแล 

การจัดองค์กรในรูปของ
องค์กรหรือคณะบุคคล 

องค์ที่ประกอบด้วยบุคคลคนเดียวใช้
อ านาจทางปกครอง 

การจัดโครงสร้างในรูปคณะกรรมการหรือ
คณะบุคคล 



 
 

บุคคลและองค์กรที่เป็นผู้ใช้กฎหมายมหาชน 
 
 

องคก์รท าหน้าที่

ปกครองของรฐั 

องคก์รท าหน้าที่

ปกครองของรฐั 

รฐั กฎหมาย

ระหวา่งประเทศ 
รฐั กฎหมาย

มหาชน 

รฐัสภา/

อ านาจนิติ

บญัญตั ิ

คณะรฐัมนต

ร/ีอ านาจ

บรหิาร 

หน่วยงาน

ของรฐั 

เจา้หน้าที่

ของรฐั รฐัวสิาหกจิ 

วดัใน

พระพุทธศา

สนา 

ศาล/อ านาจ

ตลุาการ 



การจดัองคก์รฝ่าย

ปกครองตามหลกั

ราชการบรหิารส่วน

ภูมภิาค 

การจดัองคก์รฝ่าย

ปกครองตามหลกั

ราชการบรหิาร

ส่วนกลาง 

การจดัองคก์รฝ่าย

ปกครองตามหลกั

ราชการบรหิาร

ส่วนกลาง 

กระทรวง 

กรม 

จงัหวดั อ าเภอ 

ส านกังาน 

ปลดั กระทรวง 

ส านกั

นายกรฐัมนตร ี



นายกรฐัมนตร ี

ผูบ้งัคบับญัชา 

สว่นราชการทีม่หีวัหนา้ สว่น

ราชการขึน้ตรงต่อ 

นายกรฐัมนตร ี

สนง. คณะกรรมการกฤษฎกีา 

สว่นราชการทีม่หีวัหนา้สว่น 

ราชการอยู่ใตบ้งัคบับญัชา 

ของปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี

สนง.ปลดัส านกันายก 

รองนายกรฐัมนตรหีรอื 

รฐัมนตรปีระจ าส านักนายก 

ผูช้ว่ยส ัง่การและปฏบิตัริาชการ 

การจดัระเบยีบราชการในส านกันายกรฐัมนตร ี



การจดัระเบยีบราชการในกระทรวงหรอืทบวง 

กระทรวง 

ส านกังาน

ปลดักระทรวง 

ส านักงานเลขานุการ

ปลดักระทรวง 

กองหรอืสว่นราชการ

ทีม่ฐีานะเทยีบเท่า

กรม 

ส านกังาน 

เลขานุการ

รฐัมนตร ี

ส านกังานกรมหรอื

ส่วนราชการที่

เรยีกชือ่อย่างอืน่ 

ส านักงานเลขานุการ

กรม 

กองหรอืสว่น 

ราชการทีม่ฐีานะ 

เทยีบกอง 



การจัดองค์กรฝ่ายปกครองตาม
หลักราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

จังหวัด 

เป็นนิติ
บุคคล 

ผู้ว่า
ราชการ

เป็น
ผู้บังคับบั

ญชา 

ปลัด
จังหวัด

/
หัวหน้า
ส่วน 

คณะ
กรรม 

การ
จังหวัด 

แบ่ง
ส่วน

ราชการ 

ส านักง
าน

จังหวัด 

ส่วน
ราชการ
ต่างๆ
ระดับ
จังหวัด 

อ าเภอ 

นายอ า 

เภอ
ผู้บังคับ
บัญชา 

ปลัดอ าเภ
อ/หัวหน้า
ส่วนระดับ

อ าเภอ 

แบ่ง
ส่วน

ราชการ 

ส านักงา
นอ าเภอ 

ส่วน
ราชการ

ต่าง
ระดับ
อ าเภอ 



อ านาจการบงัคบับญัชา 

ผู ้

บังคับ 

บัญชา 

อ านาจบังคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

อ านาจเหนือ
การกระท า 

อ านาจเหนือ
ตัวบุคคล 



การจัดองค์กร
หลักการกระจ่าย

อ านาจ 

การจัดองค์กร
หลักการกระจ่าย

อ านาจ 

ลงพื้นที ่

การจัดองค์กรหลักการ
กระจ่ายอ านาจ 

บริการหรือตามภาระหน้าที่ 

อ านาจก ากับดูแล 



การจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลกัการกระจายอ านาจทางพื้นที่ 
ห
ล
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า
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ก
ร
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ย
อ
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น
า
จ
ต
า
ม

พ
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ท
ี ่

ระบบทัว่ไปทีใ่ชก้บัทอ้งถิน่

ท ัว่ไป ๓ รูปแบบ 

เทศบาล 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

ระบบพเิศษทีใ่ชเ้ฉพาะ

ทอ้งทีใ่นปัจจุบนั ๒ รูปแบบ 

กรุงเทพมหานคร 

เมอืงพทัยา 



การจดัองคก์รหลกัการกระจา่ยอ านาจทางบรกิารหรอื

ตามภาระหน้าที ่
ห
ล
กั
ก
า
ร
ก
ร
ะจ
า่
ย
อ
 า
น
า
จ

ท
า
งบ
ร
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รฐัวสิาหกจิ 

แบ่งตามวตัถุประสงค ์

การจดัต ัง้ 

ท ารายไดใ้หแ้กร่ฐั 

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

นโยบายพเิศษ 

เพือ่ความมัน่คงของ

ประเทศ 

แบ่งประเภทตามทีม่า

ของกฎหมาย 

จดัต ัง้ตามกฎหมาย

มหาชน (การรถไฟ) 

จดัต ัง้ตาม พ.ร.ฎ. ออกตาม 

พ.ร.บ.จดัต ัง้องคก์ารของ

รฐับาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

(องคก์ารคลงัสนิคา้ กทม.) 

จดัต ัง้ตามกฎหมายเอกชน 

(บรษิทัการบนิไทย) 

องคก์ารมหาชน 
จดัต ัง้ตาม พ.ร.บ.องคก์าร

มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



อ านาจก ากบัดูแล 

หน่วยงาน

ส่วนกลางหรอื

ส่วนภูมภิาค 

องคก์ารปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

องคก์ารมหาชน 

อ านาจเหนือการ

กระท า 

อ านาจควบคุม

ก ากบัเหนือตวั

บุคคล 



การจดัองคก์รในรูปขององคก์รหรอืคณะบุคคล 

การจดัองคก์รฝ่าย

ปกครอง 

องคก์รทีป่ระกอบดว้ย

บุคคลเพยีงคนเดยีวเป็น

ผูใ้ชอ้ านาจปกครอง 

 

ประเทศไทยไม่พบ

โครงสรา้ง 

 

ประเทศฝร ัง่เศสปรากฎ

(ผูต้รวจการแผ่นดนิใน

กจิการภาพยนตรข์อง

ฝร ัง่เศส) 

การจดัโครงสรา้งของ

ฝ่ายปกครองในรูป

คณะกรรมการ หรอื

คณะบุคคล 

ตอ้งไดร้บัแตง่ต ัง้ให้

ครบถว้นตามต าแหน่ง 

และตามจ านวนที่

กฎหมายก าหนด 

การประชมุองคป์ระชมุ

และการลงมตติอ้ง 

ด าเนินการตามที่

กฎหมายบญัญตั ิ



การควบคมุการใชอ้ านาจของเจา้หน้าที ่

และฝ่ายปกครอง 



สภาผ ู ้แทนราษฎร

วฒุ ิสภา

ฝา่ยน ติบิญัญ ัต ิ

รฐับาล

หนว่ยงานของรฐัอ ืน่

รฐัวสิาหก ิจ

สว่นราชการ

ฝา่ยปกครอง

คณะรฐัมนตร ี

ก.ก.ต.

ป.ป.ช.

ค.ต.ง.

ฯ ลฯ

องคก์รอสิระตาม รธน .

ฝา่ยบรหิาร

ศาลรฐัธรรมนญู

ศาลยตุ ิธรรม

ศาลปกครอง

ศาลทหาร

ฝา่ยตลุาการ

การจดัองค ์กรของรฐั

ดร.นพดล  ทดัระเบยีบ 15 

ออก 
กฎหมาย 

บงัคบั
กฎหมาย 

ตดัสนิ
คด ี



16 



 ขอ้สงัเกตเกีย่วกบั “เจา้หน้าทีข่องรฐั” 
 ความแตกตา่งระหวา่งคณะกรรมการหรอืผูป้ฏบิตังิานใน

หน่วยงานฯ กบั คณะกรรมการหรอืบุคคลซึง่มกีฎหมายใหอ้ านาจ
ในการออกกฎฯ 

 กรณีกระท าละเมดิในการปฏบิตัหิน้าทีจ่ะฟ้องหน่วยงานใด 

คณะกรรมการหรอืผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานฯ ฟ้องหน่วยงาน
นัน้ 

คณะกรรมการหรอืบุคคลซึง่มกีฎหมายใหอ้ านาจในการออก
กฎฯ ฟ้องกระทรวงการคลงักรณีไม่สงักดัหน่วยงานใด 

 คณะกรรมการเป็นค ากลาง ๆ อาจเรยีกอย่างอืน่ได ้เชน่ ครม.  

 อาจหมายถงึต าแหน่ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่ง 

 ผูด้ ารงต าแหน่ง ถา้กระท าในฐานะสว่นตวัไม่เป็นคดพีพิาทระหวา่งเจา้หนา้ทีข่องรฐั
กบัเอกชนฯ 

17 



“หน่วยงานทางปกครอง”  
■ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ 
ราชการบรหิารส่วนกลาง  
ราชการบรหิารส่วนภูมภิาค 
ราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ 

■ รฐัวสิาหกจิทีจ่ดัต ัง้โดย พ.ร.บ. หรอื พ.ร.ฎ. (บรษิทั
จ ากดั/บรษิทัจ ากดัมหาชน) 

■ หน่วยงานอืน่ของรฐั 
อยู่ในบงัคบับญัชาหรอืก ากบัดูแลของฝ่ายบรหิาร; องคก์ารมหาชน 

มหาวทิยาลยันอกระบบ องคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ  
หน่วยงานอสิระของรฐั; ส านักงานศาลปกครอง ส านักงานศาลยุตธิรรม 

■ หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้ านาจทาง
ปกครองหรอืด าเนินการกจิการทางปกครอง (องคก์าร
เอกชน) 

18 
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หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท า
ทางปกครอง 

20 



รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

21 



หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 

22 



หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท า
ทางปกครอง 

23 

   กฎหมาย 



การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมาย 

24 



ระบบการควบคมุโดยองคก์รตลุาการ 

25 



26 

การกระท าของฝ่ายปกครอง 

การกระท าทางปกครอง การกระท าท ัว่ไป 

ปฏบิตักิารทาง

ปกครอง 
การกระท า

ฝ่ายเดยีว 

กฎ ค าส ัง่ทางปกครอง 

การกระท า

สองฝ่าย 

สญัญาทางปกครอง 

ตามกฎกระทรวง ฉบบั ๑๒ ตามบทนิยาม 



27 

กฎ 

พระราชกฤษฎกีา บทบญัญตัอิืน่                  

ทีม่ผีลบงัคบัเป็นการท ัว่ไป 

กฎกระทรวง 

ประกาศกระทรวง 

ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั 

ไม่มุ่งหมายใหบ้งัคบัแก ่

“กรณีใดหรอืบุคคลใด”   

เป็นการเฉพาะ 



28 



สญัญาทางปกครอง 

29 สญัญาทางแพ่ง = ผูกพนักบัคูส่ญัญาดว้ยใจสมคัร เสมอภาค   



หน่วยงานทางปกครอง / เจา้หน้าทีข่องรฐั  

กระท าการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

30 



•  ออกกฎ ค าส ัง่ หรอืกระท าการอืน่ใด  

เน่ืองจาก 
 ไม่มอี านาจ  
 กระท าโดยไม่มอี านาจเลย 

 ออกโดยเจา้หน้าทีท่ีไ่ม่มอี านาจ (ออกโดยเจา้หน้าทีอ่ ืน่/
เจา้หน้าทีไ่ม่ไดร้บัมอบอ านาจ/การมอบอ านาจไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย) 

 ออกโดยเจา้หน้าทีท่ีม่สี่วนไดเ้สยี 

 นอกเหนืออ านาจ 
 เกนิกวา่ทีก่ฎหมายใหอ้ านาจ 

 ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 เนือ้หาของค าส ัง่ฯขดัหรอืแยง้ตอ่กฎหมาย 

 ออกกฎหรอืค าส ัง่ฯ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

31 
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34 

 กระท าละเมดิ  

 ความรบัผดิอย่างอืน่ 



ความสมัพนัธก์บักฎหมายอืน่ และศาลปกครอง 

ว ิปฏบิตัฯิ 

ดร.นพดล  ทดัระเบยีบ 35 

กระท าละเมดิฯ           
-ค าส ัง่ทางปกครอง   
-ขอขอ้มูลข่าวสาร 

ละเมดิเจา้หน้าที ่ขอ้มูลข่าวสารฯ 

ศาลปกครอง 

-ค าส ัง่ทางปกครอง  
-ขอขอ้มูลข่าวสาร  
-กระท าละเมดิฯ 

-ขอ้มูลข่าวสาร           
-ค าส ัง่ทางปกครอง   
-กระท าละเมดิฯ 

-อ านาจศาล               
-เง่ือนไขการฟ้องคด ี  
-เนือ้หาแหง่คด ี

คดปีกครอง 


