
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
อาจจะมีความหมายไม่ตรงกับค าว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อยู่ในพระราชบัญญัติฉบับอ่ืนก็ได้ การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของรัฐว่าหมายความถึงบุคคลใดบ้าง ต้องพิจารณาจากค านิยามตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งบัญญัติว่า 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า  
(1) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง  
(2) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมาย ให้อ านาจในการออกกฎ 

ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ  
(3) บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม 

(1) หรือ (2) 
จากค านิยาม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” สามารถอธิบายแยกประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดังนี้ 
(1) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง ข้าราชการ 

ในความหมายทั่วไป หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

ข้าราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการประเภทต่างๆ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน ซึ่งสามารถแบ่งข้าราชการออก
ได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจ า 

ข้าราชการการเมือง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ได้แก่ 
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการทบวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่
ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง 

นอกจากนี้  ข้าราชการการเมืองยังรวมถึง ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและ
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

ส าหรับข้าราชการการเมือง ประเภท นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีแต่ละคนซึ่งเป็นบุคคล และ
คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นคณะบุคคล อันถือว่าองค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม มาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ทั้งหมด จะต้องพิจารณาดู
ลักษณะของการกระท าของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีแต่ละคนว่าเป็นการใช้อ านาจทาง
ปกครองหรือไม่ ถ้าไม่ใช้อ านาจปกครองไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถ้าใช้อ านาจปกครองก็ถือว่าเป็น 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 
 



ข้าราชการประจ า เป็นบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้รับราชการในส่วนราชการต่างๆ ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการฝ่ายทหารและข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

1. ข้าราชการทหาร หมายความว่า ทหารประจ าการและข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุใน 
ต าแหน่งอัตราทหาร 

2. ข้าราชการพลเรือน หมายถึง ข้าราชการที่บรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการในกระทรวง ทบวง กรม  
และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส่วนราชการ ฝ่ายพลเรือนทั้งหมด ไม่ว่าจะเรียกชื่อข้าราชการนั้นว่า
อย่างไร ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 เฉพาะที่
ไม่ได้บรรจุในต าแหน่งอัตราทหาร ข้าราชการครู ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้าราชการต ารวจ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. 2547 ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ข้าราชการฝ่ายอัยการ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2554 ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ตามหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ข้าราชการส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 106 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 

ส าหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้น ถึงแม้ว่า จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
ลักษณะโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือเป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นโครงสร้างของระบบงานภาครัฐเช่นเดียวกับส่วนราชการต่างๆ อีก
ทั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งหมดยังใช้ระเบียบบริหารงานบุคคลเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งแม้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวจะให้นิยามข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นว่า “พนักงานส่วนท้องถิ่น” ก็มิได้หมายความว่าข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจะ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ใน
ความหมายของ “พนักงาน” เพราะโดยสารัตถะของพนักงานส่วนท้องถิ่นก็คือข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มี
สถานะของความเป็นข้าราชการไม่แตกต่างไปจากความเป็นข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ เพียงแต่มี
ระเบียบบริหารงานบุคคลแยกออกไปต่างหากท านองเดียวกับข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
ยกเว้นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ถือเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 4แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ดังนั้น จึงต้องรวมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าเป็น
ข้าราชการอีกประเภทหนึ่งด้วย 
 



การพิจารณาความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในความหมายของข้าราชการนี้ ถือได้ว่าไม่มีความยุ่งยากในการ
พิจารณา เนื่องจากความชัดเจนในการเป็นหน่วยงานทางปกครองของส่วนราชการ จึงกล่าวได้ว่าผู้ที่ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งต่างๆ ของส่วนราชการ ย่อมเป็นข้าราชการอันอยู่ในความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 237/2545) ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ 523/2545) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 562/2546) ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 286/2545) พนักงานตรวจแรงงานและผู้อ านวยการส านัก
คุ้มครองแรงงาน (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 889/2547) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 783/2547) แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐ (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ 286/2545) ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
458/2545) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้อ านวยการส านักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจที่ 1 เป็น
ข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีฐานะเป็นข้าราชการในสังกัดพัฒนาธุรกิจการค้า จึงมีฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 355/2548) เจ้าพนักงานการพิมพ์ส าหรับกรุงเทพมหานคร (ค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.259/2549) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองและอยู่ภายในบังคับบัญชาหรือในการก ากับดูแลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ 621/2550 และที่ 682/2550) ผู้อ านวยการเขตมีนบุรี เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 684/2550) ปลัดเทศบาลต าบลบางปะหัน (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.26/2549) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพานพร้าว และผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย 
เขต 1 (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.30/2549) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัด 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.33/2549) สรรพากรจังหวัดภูเก็ต (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
35/2549) ผู้อ านวยการเขตพระนคร (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.36/2549) นายอ าเภอเมือง
พิษณุโลก (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.44/2549) สรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์ (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.46/2549) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.116/2549) 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 
331/2549) อธิบดีกรมการจัดหางาน (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.334/2549) อธิบดีกรมทาง
หลวง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.8/2550) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.327/2550) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งอาจารย์ระดับ 7 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 404/2550) ผู้บัญชาการ
ต ารวจภูธร ภาค 9 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 376/2551) อธิบดีกรมทางหลวงเป็น
ข้าราชการในสังกัดกรมทางหลวงจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.524/2551)
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ล าปางและคณะกรรมการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ล าปางเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2551) 
ปลัดอ าเภอซึ่ ง ได้รับมอบอ านาจจากนายอ าเภอให้ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 191/2551) ผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม



มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 305/2552) ปลัด
กระทรวงการคลังเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุดที่ 395/2552) เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายควบคุมเรือนจ า
กลางจังหวัดกระบี่ เป็นข้าราชการ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 433/2552) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เป็นข้าราชการจึงเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
530/2552) 

 หมายความถึงบุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีฐานะเป็นส่วนราชการ ซึ่งได้แก่ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่ว่าจะเรียกชื่อบุคลากรนั้นว่าอย่างไร 

ที่จะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงต้องเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจที่ตั้ งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 

 คือ เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท า
บริการสาธารณะในหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ อันได้แก่ องค์การมหาชน หน่วยธุรการ
ของหน่วยงานอิสระ และหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 

 แม้ว่าความในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนต่างๆ จะเรียกผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนว่า “เจ้าหน้าที่” แต่
เมื่อ “พนักงาน” ตาม (1) ของค านิยาม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง บุคลาการในหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่
ส่วนราชการ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนจึงเป็น “พนักงาน” ด้วย 

 คือ เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานหน่วยงาน
ธุรการของหน่วยงานอิสระต่างๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภาส านักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ส านักงานศาลปกครอง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยธุรการของหน่วยงานอิสระประเภทหลังนี้  
ต้องถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
ประเภท “พนักงาน” ด้วย 
  

ลูกจ้าง หมายถึงผู้รับจ้างท าการงาน หรือตกลงท างานให้โดยรับค่าจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร โดย
ลูกจ้างแบ่งออกเป็นได้ 2 ประเภท คือ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 

 หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
ประจ า โดยไม่มีก าหนดเวลา ตามอัตราและจ านวนที่ก าหนดไว้ 

หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
ชั่วคราว และหรือมีก าหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ 

ค าว่า “ลูกจ้าง” มีลักษณะเช่นเดียวกับค าว่า ข้าราชการและพนักงาน คือ เป็นถ้อยค าที่ใช้เรียกสถานะ
ของบุคคลที่มีสถานะในหน่วยงานที่เป็นลูกจ้าง (บางแห่งเรียกคนงาน เช่น องค์การสวนยาง องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นต้น) แต่ในการปฏิบัติงานของลูกจ้างจะมีต าแหน่งเรียกต่างหาก เช่น เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล พนักงานศาลปกครอง เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ลูกจ้างชั่วคราวของส านักงานศาลปกครอง) นักเทคนิค
การแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาล) เป็นต้น 



 
ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยในประเด็นความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของ “ลูกจ้าง” ว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เนื่องจากเป็นลูกจ้างของหน่วยงานทางปกครอง แม้ว่าในที่สุดการกระท าที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีจะไม่อยู่ใน
อ านาจการตรวจสอบของศาลปกครอง เพราะเป็นคดีพิพาทอันเกิดแต่ มูลละเมิดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างสืบ
เนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการท างาน ตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง
ตามมาตรา 9 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
หรือเป็นคดีพิพาทอันเกิดจากการด าเนินการของพนักงานฝ่ายปกครองตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาก าหนดไว้เป็นการเฉพาะโดยตรง ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 

ค าว่า “คณะบุคคล” ตาม (1) ของนิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไม่อาจเข้าใจได้ว่าหมายความถึงบุคคลกลุ่มใด 
และมีสถานะทางกฎหมายอย่างไรในหน่วยงาน ทางปกครอง เพราะไม่มีลักษณะเช่นเดียวกับค าว่า ข้าราชการ 
พนักงานงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีความหมายชัดเจนว่าหมายถึงบุคคลกลุ่มใดและมีสถานะทางกฎหมายเช่นไรใน
หน่วยงานทางปกครอง ดังนั้น ค าว่า “คณะบุคคล” จึงน่าจะอ่านประกอบกับค าว่า “หรือผู้ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานทางปกครอง” ซึ่งเมื่ออ่านประกอบกันแล้วก็จะได้ความว่าคณะบุคคลนี้น่าจะเป็น “คณะบุคคลที่
ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานทางปกครอง” 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาความหมายของค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตาม (1) ของมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ทั้งหมด จะเห็นได้ว่ามิได้มีลักษณะ
มุ่งหมายเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่กล่าวไว้อย่างกว้างๆ ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายถึงใครบ้าง โดยเฉพาะค าว่า 
“ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทางปกครอง” ซึ่งย่อมมีความหมายรวมถึงข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง อย่าง
มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ต่างก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทางปกครอง
ทั้งสิ้น ดังนั้น ค าว่า “คณะบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง” จึงน่าจะมีความหมายกว้างโดยรวมถึง
คณะกรรมการต่างๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะรียกชื่อว่าอย่างไร เช่น สภามหาวิทยาลัย ถือเป็นคณะบุคคลซึ่งปฏิบัติงาน
อยู่ในหน่วยงานของรัฐเหมือนกับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือสภาท้องถิ่นทั้งหลาย หรือคณะบุคคลที่
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานทางปกครอง ส่วน “ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง” จึงถือเป็นข้อความ
หลักของค านิยาม เจ้าหน้าที่ของรัฐ (1) โดยมีค าว่า ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง เป็นตัวอย่าง ผู้ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองจึงมีความหมายรวมถึง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  ด้วยเช่น สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล, คณะกรรมการยกร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2549 , 
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน , คณะกรรมการองค์การรับส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์, สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว, ผู้ว่า
การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ ผู้จัดการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคต าบลเพ จังหวัดระยอง , ผู้อ านวยการองค์การ
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, ผู้อ านวยการองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , 
ผู้อ านวยการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาให้กับ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, ผู้ใหญ่บ้านและก านัน เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในสังกัด กรมการปกครองซึ่งเป็นกรมใน
ระเบียบบริหารราชการส่วนกลางและเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และอยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของนายอ าเภอซึ่ง
เป็นข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้านและก านันจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 107/2550) , อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายกสภาและกรรมการสภา



มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดธาตุ , เลขาธิการคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 657/2550), คณะกรรมการยกร่างพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2549, คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , 
คณะกรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า, นายกสภา
ทนายความ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ) เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในสภาทนายความซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ 69/2551) 

(2) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้
อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล  

เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (2) ของค านิยาม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแยกกลุ่มบุคคลหรือ
บุคคลที่มีลักษณะของการใช้อ านาจเป็นการเฉพาะ ออกมาจากคณะบุคคลหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ โดยกลุ่มบุคคลหรือบุคคลตาม (2) ของค านิยาม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” นี้ อาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
1) คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ตัดสินหรือชี้ขาดข้อพิพาท 2) คณะกรรมการซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออก
กฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ 3) บุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือ
มติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล 

คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
คณะกรรมการต่างๆ ที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นนั้น อาจมีได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
ลักษณะแรกคือ คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในทางปกครอง ซึ่งโดยมากมักมีงานในหน้าที่ 4 ประเภท 

ได้แก่ การก าหนดนโยบายต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ (คณะกรรมการนโยบาย) การเสนอ
ความเห็นหรือให้ค าแนะน าต่อฝ่ายบริหาร (คณะกรรมการที่ปรึกษา) การวางนโยบายและบริหาร 
(คณะกรรมการบริหาร) และการด าเนินการต่างๆ ในทางปกครอง เช่น การออกกฎเกณฑ์หรือค าสั่งทาง
ปกครอง (คณะกรรมการปฏิบัติการ) 

อีกลักษณะหนึ่งคือ คณะกรรมการที่ท าหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย 
หรือที่เรียกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 

ส าหรับความหมายของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้น มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได้ให้ค านิยามว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยชี้
ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย” โดยสามารถแยกองค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทได้ 3 
ประการ คือ 
 

1. เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย  
คณะกรรมการใดที่จะถือว่าเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท จะต้องเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดย
กฎหมายที่มีศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระราชบัญญัติ และมีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้ระบบการบังคับบัญชาของฝ่าย
บริหาร เช่น ฝ่ายบริหารไม่สามารถสั่งการโดยตรงให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมไปถึง
การพิจารณาให้ความดีความชอบหรือลงโทษทางวินัย เป็นต้น ถึงแม้ว่าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะถือ



เป็นองค์กรฝ่ายบริหาร หรือมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารเข้าร่วมเป็นประธานหรือกรรมการ แต่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารดังกล่าวไม่มีอ านาจบังคับบัญชาคณะกรรมการได้โดยตรง 

2. มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ คณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งทางปกครองต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ชั้นต้น 

3. มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในประเทศไทยมีการจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะของการเป็นองค์กร “กึ่ง
ตุลาการ” และพิจารณาข้อพิพาทที่มีลักษณะ “เฉพาะด้าน” ของกิจการในทางปกครอง โดยส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปด้วยข้าราชการประจ า (หรือผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง) เป็ นกรรมการโดย
ต าแหน่ง และมีกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่พิจารณา โดยทั่วไป
เป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ทางปกครอง และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมีค าวินิจฉัย
แล้ว จะไม่มีการอุทธรณ์ไปยังองค์กรในฝ่ายปกครองอีก โดยกฎหมายที่จัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย ข้อพิพาท
จะบัญญัติให้ค าวินิจฉัยดังกล่าว “เป็นที่สุด” ซึ่งหมายถึง “เป็นที่สุดในฝ่ายบริหาร” ผู้ที่จะโต้แย้งค าวินิจฉัย
ดังกล่าวสามารถน าข้อโต้แย้งนั้นขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลได้ทันที ไม่ต้องอุทธรณ์ไปยังองค์กรภายในของ
ฝ่ายปกครองอีก ซึ่งหากเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุม
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศก าหนดแล้ว ผู้ที่ประสงค์จะโต้แย้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ดังกล่าว สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แต่ปัจจุบันที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้ประกาศ
ก าหนดว่าคณะกรรมการใดเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ดังนั้น การ
โต้แย้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการต่างๆ จึงต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเสมอ 

ส่วนวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือวิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมายนั้น จะถูกก าหนดไว้โดยกฎหมายที่จัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นเป็นการ
เฉพาะ เนื่องจากการพิจารณาของคณะกรรมการต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
เฉพาะเรื่องท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งรูปแบบวิธีพิจารณาจะไม่เป็นรูปแบบเดียวกันเช่นเดียวกับศาล ทั้งนี้ กฎหมายจะ
ก าหนดหลักการส าคัญไว้อย่างกว้างๆ แล้วมีบทบัญญัติให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทไปก าหนด
รายละเอียดได้ตามความเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย นอกจากนี้ วิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยชี้
ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทยังต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อีกด้วย 

คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทอาจมีบทบาทหรืออ านาจหน้าที่ด้านอ่ืนๆ ควบคู่กันไป
ด้วย เช่น การออกกฎระเบียบต่างๆ การบริหารหน่วยงานซึ่งอาจมีทั้งการการสั่งการ การอนุมัติ อนุญาต สั่งให้
ปฏิบัติการ หรือเป็นผู้ปฏิบัติการเองตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นต้น ซึ่งถือการด าเนินการดังกล่าวว่าเป็นการสั่ง
การทางบริหาร มิใช่การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ดังนั้น การปฏิบัติงานตามบทบาทหรืออ านาจหน้าที่ด้านอ่ืนๆ 
ของคณะกรรมการจึงย่อมไม่ใช่การกระท าในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในความหมายของคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาท แต่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในความหมายอ่ืนได้ โดยอาจเป็นคณะบุคคล ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นคณะกรรมการที่มีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มี
ผลกระทบต่อบุคคล 

คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทอาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่เป็นคณะกรรมการ
ข้าราชการ คณะกรรมการควบคุมวิชาชีพ และคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติเฉพาะอ่ืนๆ 
 



1) คณะกรรมการข้าราชการ หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ถือเป็น
คณะกรรมการชี้ขาดข้อพิพาททางด้านวินัย เช่น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) เป็นต้น 

2) คณะกรรมการควบคุมวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพ ถือเป็นคณะกรรมการชี้ขาดข้อพิพาทเฉพาะในกรณี
วินิจฉัยเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่

2.1) คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ได้แก่ คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  
คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการสภาสถาปนิก คณะกรรมการสภาวิศวกร 

2.2) คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดค ากล่าวโทษ เป็นผู้พิจารณา ผลการสอบสวนของ 
คณะอนุกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ ตามค า
กล่าวโทษของผู้ได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดดังกล่าว โดยหากคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยชี้ขาดให้
พักใช้ใบอนุญาตหรือให้เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว จะต้องเสนอสภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะ
ด าเนินการตามมติหรือค าวินิจฉัยได้ หากสภานายกพิเศษยับยั้งการวินิจฉัยดังกล่าว คณะกรรมการจะต้อง
ประชุมและมีมติยืนยันด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะถือ
ว่าค าวินิจฉัยนั้น เป็นที่สุด คณะกรรมการในกลุ่มนี้ ได้แก่ คณะกรรมการทันตแพทยสภา คณะกรรมการแพทย
สภา คณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ 
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม คณะกรรมการสัตวแพทยสภา 

ส าหรับการควบคุมด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพของคณะกรรมการสภาทนายความนั้น  
คณะกรรมการสภาทนายความไม่อยู่ในฐานะคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท เนื่องจากทนายความผู้ถูก
สั่งลงโทษหรือถูกด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายก าหนดในกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความ 
อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง โดยค าสั่งของ
สภานายกพิเศษให้เป็นที่สุด 

3) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติเฉพาะอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการตาม 
พระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะ
เรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
คณะกรรมการกีฬามวย ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
พ.ศ. 2550 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 คณะกรรมการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 
2535 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมกลาง ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 
2517 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 คณะกรรมการธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารการผัง
เมืองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาค่าทดแทนและ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาค่าเสียหาย พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. 2530 
คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ



ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 3.17) 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  2535 
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 
คณะกรรมการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

อนึ่ง ในการพิจารณาเขตอ านาจของศาลปกครองที่จะรับคดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
วินิจฉัยข้อพิพาทไว้พิจารณานั้น มีข้อที่จะต้องพิจารณาอยู่ 2 ประการ คือ 

(1) มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัด หรือโดยปริยายว่า เมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเกิดข้ึน ให้อยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรม หรือศาลอ่ืน หรือไม่ เช่น 

(1.1) ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเก่ียวกับ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ 
เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การได้มา ซึ่งวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา และศาลอุทธรณ์ 

(1.2) ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการด าเนินการตาม 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ซึ่งไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

(1.3) ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับการชี้ขาดข้อพิพาท 
แรงงาน ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน 

(1.4) ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับการประเมินภาษีอากร ซึ่งอยู่ใน 
อ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร 

(1.5) ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเกี่ยวกับ 
การสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน 

(2) เป็นคณะกรรมการที่วินิจฉัยข้อพิพาทในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือไม่ เช่น 
คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน หรือคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในกรณีพิจารณาอุทธรณ์
ค าสั่งของพนักงานสอบสวนให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็นเจ้าของรถชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นกรณี
มี ผู้ประสบอันตรายจากรถ หรือ การใช้อ านาจของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการพิจารณา
และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เป็นการพิจารณาวินิจฉัยในฐานะคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
150/2548) 

(3) คณะกรรมการซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล  
คณะกรรมการซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล เป็นรูปแบบ
ขององค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐ (อ านาจฝ่ายเดียว) ที่เป็นองค์กรกลุ่ม โดยมีกฎหมายก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 
ในส่วนราชการเป็นกรรมการ (ยกเว้นหน่วยงานที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินกิจการทางปกครอง) และก าหนด
อ านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมทั้งการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล 

คณะกรรมการซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคลนี้ จะมี
ความหมายกว้างรวมทั้งคณะกรรมการซึ่งมีอ านาจหน้าที่ออกกฎ ค าสั่งทางปกครองชั้นต้น ไปจนถึง
คณะกรรมการซึ่งมีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์คัดค้านค าสั่งทางปกครองชั้นต้น ดังนั้น คณะกรรมการซึ่งมีกฎหมาย
ให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล จึงรวมถึงคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อ



พิพาทด้วย เพราะคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทก็เป็นคณะกรรมการที่มีกฎหมายให้อ านาจในการออก
กฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคลด้วยเช่นกัน และรวมไปถึงคณะกรรมการต่างๆ ที่มีกฎหมายให้
อ านาจกระท าการดังกล่าว เช่น 

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง, คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัด, คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน , 
คณะกรรมการสถาบันผู้รับงานก่อสร้าง คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ , 
คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์, คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง , คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย , 
คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา, คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา , คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , สภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจ านวนเงินชดเชย
พิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ จังหวัดลพบุรี , คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน, คณะกรรมการ
ธุรกรรม เป็นกรรมการซึ่งมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี, คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ,คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่, คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ , คณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ
แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร และคณะกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, คณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์, คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
แห่งประเทศไทย, ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ , คณะกรรมการพิจารณา
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกร และคณะกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข , คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม , คณะกรรมการสรรหาบุคคล ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , คณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย, คณะกรรมการการเลือกตั้งใน
การควบคุมและด าเนินการหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น , คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน, คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร , คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร , 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) , คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ , 
คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน, คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร , คณะกรรมการ
ข้าราชการคร ู

คณะรัฐมนตรี เป็นคณะบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อบุคคล จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.2/2550, ที่ ฟ.3/2550, ที่ ฟ.8/2550, ที่ ฟ.
9/2550, ที่ ฟ.21/2550, ที่ 174/2550 และที่ 178/2550), คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็น
คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่ อบุคคล จึง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.31/2550, ที่ ฟ.32/2550, ที่ ฟ.39/2550 และที่ 9/2550) 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นคณะบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมีมติใดๆ ที่มี



ผลกระทบต่อคู่กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
230/2551 และที่ อ.343/2551), คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการซึ่งมีกฎหมาย
ให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
274/2550 และที่ 436/2550, คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นคณะบุคคล
ซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคลจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 752/2551) 

บุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล 
บุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล เป็นการใช้

อ านาจรัฐขององค์กรเดี่ยวตามกฎหมายต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีอ านาจออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดชนิดหรือ
ประเภทไม้หวงห้ามตามมาตรา 7 และมาตรา 8 ก าหนดของป่าหวงห้ามในท้องที่ใดตามมาตรา 27 และ
มาตรา 28 ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูปตามมาตรา 49 , พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก าหนดให้นายกรัฐมนตรี มีอ านาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่น ออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทของค าสั่งทางปกครองที่ไม่ต้อ ง
ให้คู่กรณี มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ตามมาตรา 30 วรรคสอง ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจดูเอกสาร หรือการจัดท าส าเนา ตามมาตรา 31 วรรคสอง , พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว , พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม ก าหนดแบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบ
ของค าสั่งหรือแบบอ่ืนใดที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน , พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ออกกฎกระทรว งก าหนด
ค่าธรรมเนียมยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนตลอดจนออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว , พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมยกเว้นค่าธรรมเนียม 
และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่น ก าหนดจ าพวกของโรงงานตามมาตรา 
7 ก าหนดหลักเกณฑ์ให้โรงงานจ าพวกหนึ่งจ าพวกใดปฏิบัติตามมาตรา 8 เป็นต้น , พระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. 2509 ก าหนดให้ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอ่ืน โดยให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจออกใบอนุญาตตั้งสถาน
บริการ ต่ออายุใบอนุญาต สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

นายกรัฐมนตรี เป็นบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
บุคคล จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.9/2550) , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล จึงเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.9/2550) , ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้
อ านาจ ในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการวินิจฉัยสั่งการและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต ารวจ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี



พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 562/2550) , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
และผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มีฐานะเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีกฎหมายให้อ านาจในการ
ออกกฎค า สั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 703/2552) 

(3) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (1) หรือ (2 ) 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในความหมายของการเป็นบุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือ ในก ากับดูแลของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้ครอบคลุมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในจัดท าบริการสาธารณะทุก
ประเภท โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทนี้อาจมิได้มีฐานะเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ แต่อยู่ในการบังคับบัญชาหรือการก ากับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทที่เป็นข้าราชการ ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป เช่น เลขาธิการคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในการบังคับบัญชาของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อยู่ในการบังคับบัญชาของประธาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , การด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาในการ
คัดเลือกกรรมการ กสช. จึงอยู่ในความดูแลและด าเนินการของรัฐบาล (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
4/2546), ผู้ใหญ่บ้านและก านันเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมการปกครอง และอยู่ในบังคับบัญชาหรือ
ในก ากับดูแลของนายอ าเภอ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 107/2550, 247/2550, 269/2550), 
มหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจ ทางปกครองหรือด าเนินกิจการทาง
ปกครองทางด้านการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน 
ตลอดจนการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียนจึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ดังนั้น การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียนและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
จึงเป็นการกระท าในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 102/2550) 

บุคคลที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
บุคคลหรือคณะบุคคลแม้จะเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทาง

ปกครอง หรือบุคคลใดที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือองค์การใดที่ไม่ใช่หน่วยงานทางปกครอง ก็ไม่มีฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐถือเป็นบุคคลที่มี 2 สถานะพร้อมๆ กัน คือสถานะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
รัฐ และสถานะประชาชนคนหนึ่ง โดยขณะปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐจะถือว่าอยู่ใ น
ฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่หากมิใช่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะถือว่าอยู่ในฐานะประชาชน 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินกิจการทางด้านธุรกิจ (ค าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ 356/2545 และ 531/2545) , บริษัทหลักทรัพย์ไทยธนกิจ จ ากัด แม้จะเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
ความหมายของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แต่ก็มิใช่รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 359/2545) , ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด มิใช่องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือระเบียบใด ไม่มีฐานะเป็นส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐใด ๆ ทั้งสิ้นและมิใช่หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจทางปกครอง หรือด าเนิน
กิจการทางปกครอง (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 581/2545), สภาวัฒนธรรมจังหวัด (ค าสั่งศาลปกครอง



สูงสุดที่ 69/2546) ผู้ถูกฟ้องคดีน าการประดิษฐ์ที่เป็นผลจากการวิจัยร่วมกันไปโอนสิทธิให้ผู้อ่ืนและยื่นค า
ขอรับสิทธิบัตร แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นข้าราชการ แต่การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีพิพาทไม่ได้เป็นการใช้
อ านาจทางปกครองหรือด าเนินกิจการทางปกครองที่จะมีผลท าให้ ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าสั่งศ าล
ปกครองสูงสุดที่ 94/2546), สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเตรียมทหาร จ ากัด และคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเตรียมทหาร จ ากัด ก็มิใช่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
560/2547), เจ้าคณะต าบลเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์เป็นค าสั่งในกิจการปกครองคณะ
สงฆ์เป็นการใช้อ านาจทางกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ มิใช่การใช้อ านาจทางปกครองในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ, ผู้อ านวยการส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ม ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
590/2550), คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 633/2550), ผู้
ช าระบัญชีบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
666/2550),ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มิใช่คณะบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง 
หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 910/2551) โรงเรียนจันทรังษีวิทยามิใช่
หน่วยงานทางปกครอง ผู้จัดการโรงเรียนจันทรังษีวิทยาจึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 
64/2551), ส านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) มิใช่
หน่วยงานทางปกครอง คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจ
ด าเนินการแทนส านักงาน จ.ส.ท. จึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 208/2551), บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการธรรมาภิบาล ของบริษัท  การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) กรรมการผู้อ านวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการฝ่ายช่าง 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และคณะกรรมการคัดเลือกของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) จึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 281/2551) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครดิต: หลักกฎหมายปกครองวันละเรื่อง  
https://www.facebook.com/DroitAdministrative/posts/554391097910138 


