ขอสอบกระบวนวิชา LW 101 หลักกฎหมายมหาชน

------------------------------------------------------------------------------------☞ คําสั่ง ขอสอบมีทั้งหมด 3 ขอ ใหนักศึกษาทําทุกขอ (ขอละ 25 คะแนน)
2

ขอ 1. ใหนักศึกษาทําขอสอบทั้งขอ ก. และขอ ข.
ก. จงอธิบายความหมายของกฎหมายมหาชน
และความแตกตางของกฎหมายมหาชนกับ
กฎหมายเอกชน
ข. นิติวิธีหลักของกฎหมายมหาชนมี 2 ประเภท คือ
1. นิติวิธีเชิงปฏิเสธ
2. นิติวิธีเชิงสรางสรรค
ใหอธิบายวานิติวิธีเชิงปฏิเสธและนิติวิธีเชิงสรางสรรค หมายความวาอยางไร

2

ขอ 2. ใหอธิบายถึงการควบคุมฝายปกครองโดยทางศาลมาพอสังเขป

2

ขอ 3. เพราะเหตุใดกฎหมายมหาชนจึงตองบัญญัติใหมีนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาในกฎหมายมหาชน
นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาตามกฎหมายมหาชน ไดแกอะไรบาง จงอธิบาย


เฉลยขอสอบวิชา LW 101
2

ขอ 1. ใหนักศึกษาทําขอสอบทั้งขอ ก. และขอ ข.
ก. จงอธิบายความหมายของกฎหมายมหาชน
และความแตกตางของกฎหมายมหาชนกับ
กฎหมายเอกชน
ข. นิติวิธีหลักของกฎหมายมหาชนมี 2 ประเภท คือ
1. นิติวิธีเชิงปฏิเสธ
2. นิติวิธีเชิงสรางสรรค
ใหอธิบายวานิติวิธีเชิงปฏิเสธและนิติวิธีเชิงสรางสรรค หมายความวาอยางไร

➟ ธงคําตอบ

ก. ความหมายของกฎหมายมหาชน
ความหมายของกฎหมายมหาชน มีศ าสตราจารยท างกฎหมายมหาชนทั ้ง ชาวไทยและชาว
ตา งประเทศหลายทา นไดอ ธิบ ายใหคํา จํา กัด ความไว เชน อัล เปย น (Ulpian) ไดอ ธิบ ายวา กฎหมายมหาชนเปน
กฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐโรมัน สวนกฎหมายเอกชนเปนเรื่องเกี่ยวกับประโยชนของเอกชน
ในปจ จุบัน นัก กฎหมายมหาชนชาวฝรั่ง เศส เชน ศาสตราจารย Maurice Duverger (มอริซ
ดูแ วรเ ช) แหง มหาวิท ยาลัย ปารีส ไดก ลา วถึง กฎหมายมหาชนวา “กฎหมายมหาชน ไดแ ก กฎหมายที่เ กี่ย วกับ
สถานะและอํา นาจของผูป กครอง รวมทั้ง ความสัม พัน ธร ะหวา งผูป กครองกับ ผูอยูใ ตป กครอง สว นกฎหมายเอกชน
ไดแก กฎเกณฑทั้งหลายของกฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูอยูใตปกครองดวยกัน”
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ศาสตราจารยแบรนา บราเช อธิบายวา “กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรของ
อํานาจสาธารณะและฝายปกครอง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคกรดังกลาวกับเอกชน
สวนกฎหมายเอกชน
คือ
กฎเกณฑทางกฎหมายที่กําหนดความสัมพันธระหวางเอกชน”
ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย อธิบายวา “กฎหมายมหาชน ไดแก กฎหมายที่กําหนด
ความสัมพันธระหวางรัฐหรือหนวยงานของรัฐในฐานะที่เปนฝายปกครองราษฎร กลาวคือ
ในฐานะที่รัฐมีฐานะ
เหนือราษฎร สวนกฎหมายเอกชนนั้น ไดแก กฎหมายที่กําหนดความสัมพันธระหวางเอกชนตอเอกชนในฐานะที่
เทาเทียมกัน”
(5 คะแนน)
ความแตกตางของกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน
1. ความแตกตางขององคกรหรือตัวบุคคลที่เขาไปมีนิติสัมพันธ กลาวคือ ในกฎหมายมหาชน
องคกรหรือบุคคลที่เขาไปมีนิติสัมพันธ คือ รัฐ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐฝายหนึ่งกับเอกชนอีกฝายหนึ่ง
แตกรณีของกฎหมายเอกชน ตัวบุคคลที่เขาไปทํานิติสมั พันธคือเอกชนกับเอกชน
(2 คะแนน)
2. ความแตกตา งทางดา นเนื้อหาและความมุงหมาย (BUT) กฎหมายมหาชนมีจุด มุงหมายเพื่อ
สาธารณะประโยชนและการใหบริการสาธารณะโดยไมไดมุงหวังในเรื่องกําไร สวนกฎหมายเอกชนนั้นมีจุดมุง–หมาย
เพื่อประโยชนของเอกชนแตละคน แตบางกรณีซึ่งเปน ขอยกเวน เอกชนก็อาจทําเพื่อประโยชนสวนรวมได เชน การ
ตั้งมูลนิธิหรือสมาคมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน
(2 คะแนน)
3. ความแตกตา งทางดา นรูป แบบของนิติสัม พัน ธ กลา วคือ กฎหมายมหาชนมีลัก ษณะเปน การ
บัง คับ และหลีก เลี่ย งไมไ ด ซึ่ง ออกมาเปน รูป คํา สั่ง หรือ ขอ หา มที่เ รีย กวา การกระทํา ฝา ยเดีย ว กลา วคือ เปน การ
กระทําซึ่งฝายหนึ่งสามารถกําหนดหนาที่ทางกฎหมายใหกับอีกฝายหนึ่ง โดยที่ฝายหลัง ไมไ ดตกลงยิน ยอมดวย เชน
การออกกฎหมายตาง ๆ (พระราชบัญญัติ เปนตน)
สวนกฎหมายเอกชนนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนอิสระในการแสดงเจตนา ความเสมอ–
ภาค และเสรีภาพในการทําสัญญา
คูสัญญาฝายหนึ่งจะบังคับอีกฝายหนึ่งใหเขารวมทําสัญญาโดยที่อีกฝายหนึ่ง
ไมยินยอมหรือไมสมัครใจไมได
(2 คะแนน)
4. ความแตกตางทางดานนิติวิธี กลาวคือ แนวความคิดวิเคราะหในทางกฎหมายเอกชนและ
กฎหมายมหาชนจะแตกตางกัน นิติวิธีของกฎหมายมหาชนจะไมนาํ หลักกฎหมายเอกชนมาใชกับปญหาที่เกิดขึ้น
ตามกฎหมายมหาชน
แตจะสรางหลักของกฎหมายมหาชนขึ้นมาใชเอง
สวนนิติวิธีทางกฎหมายเอกชนนั้น
ประโยชนของเอกชนดวยกัน

จะเนนเรื่องความสัมพันธระหวางเอกชนและมุงรักษา–
(2 คะแนน)

5. ความแตกตา งทางดา นนิติป รัช ญา กลา วคือ นิติป รัช ญากฎหมายมหาชนนั้น มุง ประสาน
ประโยชนส าธารณะกับ ประโยชนข องเอกชนและสิท ธิเ สรีภ าพสว นบุค คล แตนิติป รัช ญากฎหมายเอกชนเนน ความ
ยุติธรรมที่เทาเทียมกัน และอยูบนเสรีภาพความสมัครใจของคูกรณี
(2 คะแนน)
6. ความแตกตางในเรื่องเขตอํานาจศาล กลาวคือ ปญหาทางกฎหมายมหาชนจะขึ้นสูศาลพิเศษ
ไดแก ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สวนปญหาตามกฎหมายเอกชนนั้น ขึ้นศาลยุติธรรม ไดแก ศาลแพง ศาล
อาญา
(2 คะแนน)
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ข. นิติวิธีหลักของกฎหมายมหาชน คือ หลักในการคิด วิเคราะหในทางกฎหมายมหาชนมี 2 ประเภท
ไดแก นิติวิธีเชิงปฏิเสธ และนิติวิธีเชิงสรางสรรค
1. นิติวิธีเชิงปฏิเสธ คือ การปฏิเสธไมนําหลักกฎหมายเอกชนมาใชโดยตรงกับปญหาในทาง
กฎหมายมหาชน เชน ไมใชวิธีพิจารณาความแพง วิธีพิจารณาความอาญาในศาลปกครอง แตจะใชวิธีพิจารณาคดี
ปกครองซึ่งมีวิธีการที่แตกตางออกไป หรือในศาลรัฐธรรมนูญจะใชวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (4 คะแนน)
2. นิติวิธีเ ชิง สรา งสรรค เปน วิธีก ารทางกฎหมายมหาชนในการสรา งหลัก กฎหมายมหาชนขึ้น มา
ใชกับ ปญ หาในทางกฎหมายมหาชน ทั้ง นี้โ ดยยึด หลัก การประสานประโยชนส าธารณะกับ ประโยชนข องเอกชนและ
การคุม ครองสิท ธิเ สรีภ าพของบุค คล ซึ่ง จะแตกตา งจากหลัก กฎหมายเอกชน เชน หลัก สัญ ญาทางปกครอง หลัก
ความรับผิดชอบของรัฐ เปนตน
(4 คะแนน)


2

ขอ 2. ใหอธิบายถึงการควบคุมฝายปกครองโดยทางศาลมาพอสังเขป

➟ ธงคําตอบ

การควบคุม โดยทางศาล หมายถึง การควบคุม โดยองคก รที่มีอิส ระจากอํา นาจการเมือ งและจากฝา ย
ปกครอง มีก ระบวนพิจ ารณาที่แ นน อน มีอํา นาจที่จ ะตัด สิน ขอ ขัด แยง อยา งเด็ด ขาด ปกติศ าลจะไมเ ขา ไปควบคุม
ความเหมาะสมในการใชดุลยพินิจของฝายปกครอง มิฉะนั้นจะกลายเปนฝายปกครองโดยผูพิพากษา
หนาที่หลัก ของการควบคุม ทางศาล เพื่อประกัน การคุม ครองประชาชนจากฝา ยปกครอง ดังนั้น
การพัฒ นาของการควบคุมทางศาลจึงมีก ารพัฒ นาโดยผูก พัน อยูกับความกาวหนาของลัทธิเ สรีภาพนิย มดวย เพราะ
จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเรายอมรับหลักนิติรัฐวา อํานาจการเมืองและฝายปกครองที่ขึ้นตอหลักกฎธรรมชาติหรือหลัก
กฎหมายทั่ว ไปแลว ความยุติธ รรมในทางปกครองจึง จะเกิด ขึ้น ได ซึ่ง จะเห็น ไดวา ในประเทศเสรีนิย ม เชน สหรัฐ ฯ
ฝรั่ง เศส อัง กฤษ ศาลสามารถที่จ ะนํา หลัก เกณฑตา ง ๆ เหลา นี้ม าใชค วบคุม ฝา ยปกครองได เชน หลัก –ความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติของอังกฤษ หลักกฎหมายทั่วไปของฝรั่งเศส และ Due Process of Law ในสหรัฐฯ
การควบคุม โดยทางศาลมีร ะบบการควบคุม ที่สํา คัญ 2 ระบบ คือ การควบคุม โดยศาลยุติธ รรม
(ระบบศาลเดี่ยว) ซึ่ง ใชหลักกฎหมายธรรมดา และการควบคุมโดยศาลปกครอง (ระบบศาลคู) ซึ่งมีระบบกฎหมาย
ปกครองโดยเฉพาะหรือหลักกฎหมายพิเศษ


2

ขอ 3. เพราะเหตุใดกฎหมายมหาชนจึงตองบัญญัติใหมีนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาในกฎหมายมหาชน
นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาตามกฎหมายมหาชน ไดแกอะไรบาง จงอธิบาย

➟ ธงคําตอบ

เนื่องจากกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการใหอํานาจและหนาที่แกรัฐ หนวยงานของ
รัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ ในการบริหารการปกครองและการบริการสาธารณะ ซึ่งเปนกฎหมายที่บัญญัติถึง
ความสัมพันธระหวางรัฐ หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน ในฐานะที่ฝายหนึ่งเปนฝายปกครอง เปนผู
มีอํานาจและหนาที่ปกครองตามกฎหมาย
ฉะนั้นผูท ี่จะใชอํานาจใหเปนไปตามหนาที่ไดจะตองเปนบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่กฎหมายไดใหอํานาจและหนาที่ไวเทานั้น
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ดวยเหตุผลดังกลาว
กฎหมายจึงตองบัญญัติใหมีนติ ิบุคคลและบุคคลธรรมดาในกฎหมายมหาชน
เพื่อใหใชอํานาจตามหนาที่ทกี่ ฎหมายบัญญัติไวได
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน
นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน

ไดแก

หนวยงานของรัฐและองคกรที่กฎหมายไดบัญญัติใหเปน
ไดแก

(1) หนวยงานในการจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง
หนวยงานอื่นที่เทียบเทา

ซึ่งไดแก กระทรวง ทบวง กรม และ

(2) หนวยงานในการจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด
เทศบาล

(3) หนวยงานในการจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด
สุขาภิบาล
องคการบริหารสวนตําบล
กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา
(4) รัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟา การประปา ฯลฯ
(5) วัดในพระพุทธศาสนา

บุคคลธรรมดาในกฎหมายมหาชน ไดแก เจาหนาที่ของรัฐ คือ บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือ
ไดรับ มอบใหใ ชอํานาจทางปกครองของรัฐ ในการดําเนิน การอยางหนึ่งอยา งใดตามกฎหมาย ไมวาจะเปน การจัด ตั้ง
ขึ้น ในระบบราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรือ กิจ การอื่น ของรัฐ หรือ ไมก็ต าม ไดแ ก ขา ราชการ พนัก งาน ลูก จา ง หรือ
ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ



“ชมรมลูกพอขุนประยุกต”

