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“พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙” เปนกฎหมายที่ตราขึ้น
เพือ่ กําหนดหลักเกณฑและขัน้ ตอนตาง ๆ เกีย่ วกับการพิจารณาทางปกครองและการออกคําสัง่ ทางปกครอง
ของเจาหนาที่ โดยมีหลักการสําคัญที่ประกันความเปนธรรมในการพิจารณาทางปกครอง ไมวาจะเปน
หลักความเปนกลางของเจาหนาที่ การรับฟงคูกรณี หรือการระบุเหตุผลประกอบคําสั่งทางปกครอง
รวมทั้งหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบและแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครอง อาทิ การอุทธรณ
การขอใหพิจารณาใหม และการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการ
ดังกลาวเปนไปโดยโปรงใส เปนธรรม และเปนกลาง อันเปนการอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน
และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีฐานะเปน
“กฎหมายกลาง” ทีเ่ จาหนาทีต่ อ งนําไปปรับใชกบั กฎหมายอืน่ ๆ ในกรณีทกี่ ฎหมายอืน่ นัน้ มิไดกาํ หนด
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว หรือกําหนดไวแตหลักเกณฑมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ
ตํ่ากวาที่พระราชบัญญัตินี้กําหนด
อยางไรก็ดี นับตัง้ แตประกาศใชบงั คับเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตนมา ไดมกี ารแกไขเพิม่ เติม
กฎหมายฉบับนีเ้ พียง ๒ ครัง้ และเปนการแกไขทีม่ ขี อบเขตจํากัดอยูเ ฉพาะเรือ่ ง กลาวคือ การแกไขครัง้ แรก
โดย “พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” เปนการกําหนดหนาที่
ของเจาหนาที่ในการแจงใหผูยื่นคําขอแกไขคําขอและสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และกําหนด
ระยะเวลาออกคําสั่งทางปกครองที่ตองทําเปนหนังสือและตามคําขอของคูกรณี๒ ซึ่งการแกไขครั้งนี้
มิไดมวี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาหลักกฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองโดยตรง แตเปนผลสืบเนือ่ งมาจาก
การจัดทํากฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผูต รากฎหมายมุง หมายใหหลักเกณฑทแี่ กไขเพิม่ เติมหรือเพิม่ ขึน้ ใหม
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังกลาวชวยเสริมหลักเกณฑในพระราชบัญญัติ
จัดโดย กองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองคความรูและรับฟง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการแกไขกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร.
๒
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗ และเพิ่มมาตรา ๓๙/๑.
๑
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“การแกไขกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครอง”

การอํานวยความสะดวกฯ เทานั้น สวนการแกไขครั้งที่ ๒ ซึ่งมีขึ้นเมื่อไมนานมานี้โดย “พระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒” เปนการปรับปรุงบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการบังคับ
ทางปกครอง๓ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับทางปกครอง โดยเฉพาะการบังคับ
ตามคําสัง่ ทางปกครองทีก่ าํ หนดใหชาํ ระเงิน ซึง่ แมวา การปรับปรุงหลักเกณฑในเรือ่ งดังกลาวจะมีความสําคัญ
แตก็เปนการแกไขปญหาขอขัดของในทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง๔
ดังนัน้ เพือ่ พัฒนาหลักกฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองของไทยใหทดั เทียมกับกฎหมาย
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองของประเทศตาง ๆ ทีม่ กี ารเพิม่ หลักเกณฑใหม ๆ ใหสอดรับกับความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักเกณฑทจี่ ะอํานวยความสะดวกแกประชาชนหรือสรางเสริมความมัน่ คง
แหงนิติฐานะระหวางประชาชนกับฝายปกครอง รวมทั้งแกไขปรับปรุงบทบัญญัติเดิมที่บกพรอง
ไมชดั เจน หรือมีหลักการไมเหมาะสมใหทนั สมัยและสมบูรณครบถวนมากยิง่ ขึน้ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จึงไดจดั ใหมี “โครงการสัมมนาเพือ่ พัฒนาองคความรูแ ละรับฟงความคิดเห็นเกีย่ วกับการแกไข
กฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง” ขึน้ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ทีผ่ า นมา
เพื่อเปนเวทีในการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกไขกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ตลอดจนเปดโอกาสใหผมู สี ว นเกีย่ วของในทุกภาคสวนไดอภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
โดยการสัมมนาในครัง้ นี้ นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดกลาวเปดการสัมมนา จากนั้นมีการอภิปราย เรื่อง “การพัฒนาองคความรูและรับฟงความคิดเห็น
เกีย่ วกับการแกไขกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง” โดย ดร.บุญอนันต วรรณพานิชย
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน อาจารยประจําคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนางสาวธํารงลักษณ ลาพินี ผูอํานวยการกองกฎหมายปกครอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี นายศุภวัฒน สิงหสวุ งษ ผูอ าํ นวยการฝายพัฒนาหลักกฎหมาย
ปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนผูด าํ เนินรายการและวิทยากร ซึง่ การอภิปรายในหัวขอเรือ่ ง
ดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
นางสาวธํารงลักษณ ลาพินี ผูอํานวยการกองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดแสดงความคิดเห็นวา เนื่องจากที่ผานมาบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยังไมมปี ระสิทธิภาพในการบังคับใชเทาทีค่ วร
โดยเฉพาะ “การบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน” ซึ่งกฎหมายไดกําหนดใหนําวิธี
การยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสนิ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพงมาใชบงั คับ
โดยอนุโลม จึงไมมรี ายละเอียดเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั แิ ละระยะเวลาในการบังคับทางปกครองทีช่ ดั เจน อันกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมแกผอู ยูใ นบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง ประกอบกับเจาหนาทีข่ องหนวยงาน
ยกเลิกสวนที่ ๘ การบังคับทางปกครอง มาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๖๓ ในหมวด ๒ คําสั่งทางปกครอง และเพิ่มหมวด ๒/๑
การบังคับทางปกครอง มาตรา ๖๓/๑ ถึงมาตรา ๖๓/๒๔.
๔
ศุภวัฒน สิงหสวุ งษ, กรอบแนวคิดและขอเสนอเบือ้ งตนในการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง,
เอกสารประกอบการสัมมนา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๖๒, หนา ๑.
๓
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ของรัฐสวนใหญไมมีความเชี่ยวชาญในการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสิน อีกทั้งไมมี
บทบัญญัติที่ใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการสืบหาทรัพยสินและมอบหมายใหหนวยงานอื่นหรือเอกชน
ดําเนินการแทนได ซึ่งสงผลใหไมสามารถบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินดังกลาว
ไดอยางมีประสิทธิภาพและรัฐตองสูญเสียรายไดในที่สุด๕
จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔ วรรคสาม
รวมทัง้ ยกเลิกสวนที่ ๘ การบังคับทางปกครอง (มาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๖๓) ในหมวด ๒ คําสัง่ ทางปกครอง
แล ว เพิ่ ม “หมวด ๒/๑ การบั ง คั บ ทางปกครอง” มาตรา ๖๓/๑ ถึ ง มาตรา ๖๓/๒๕ ขึ้ น ใหม
เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองใหชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเปนธรรมยิ่งขึ้น
ซึง่ ปจจุบนั ไดประกาศเปน “พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
และมีผลใชบังคับแลว ตั้งแตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผานมา๖ โดยเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้
มีหลักการในประการทีส่ าํ คัญ ๆ คือ การกําหนดใหการบังคับตามคําสัง่ ทางปกครองทีก่ าํ หนดใหชาํ ระเงิน
สามารถดําเนินการได ๒ วิธี ดังนี้
(๑) การบังคับโดยเจาหนาทีข่ องหนวยงานของรัฐ โดยในกรณีทเี่ จาหนาทีม่ คี าํ สัง่ ทางปกครอง
ใหชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน ใหเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
มี “หนังสือเตือน” ใหผนู นั้ ชําระภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดแตตอ งไมนอ ยกวา ๗ วัน ถาไมปฏิบตั ติ าม
คําเตือน เจาหนาที่มีอํานาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและ
ขายทอดตลาดเพือ่ ชําระเงินใหครบถวนได โดยใหแตงตัง้ “เจาพนักงานบังคับทางปกครอง” เพือ่ ดําเนินการยึด
หรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสนิ ตอไป ทัง้ นี้ การยึดหรืออายัดทรัพยสนิ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายใน ๑๐ ป นับแตวนั ทีค่ าํ สัง่ ทางปกครองใหชาํ ระเงินเปนทีส่ ดุ หากเจาหนาทีไ่ ดยดึ หรืออายัดทรัพยสนิ แลว
แตยงั ไดรบั ชําระหนีไ้ มครบถวนและลวงพนกําหนดเวลา ๑๐ ปแลว จะยึดหรืออายัดทรัพยสนิ เพิม่ เติม
อีกมิได แตการขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธอี นื่ ซึง่ ทรัพยสนิ ของลูกหนีแ้ หงการบังคับทางปกครอง
ที่ถูกยึดหรืออายัดไวภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหกระทําไดแมลวงพนระยะเวลา ๑๐ ป ดังกลาว
(๒) การบังคับโดยเจาพนักงานบังคับคดี เพือ่ แกปญ
 หากรณีทเี่ จาหนาทีข่ องหนวยงานของรัฐ
ไมมคี วามเชีย่ วชาญในการยึดหรืออายัดทรัพยสนิ กฎหมายฉบับนีจ้ งึ เปดโอกาสใหหนวยงานสามารถขอให
“กรมบังคับคดี” ซึง่ มีความเชีย่ วชาญในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสนิ เพือ่ นํามาบังคับชําระหนี้
ดําเนินการบังคับทางปกครองแทนได โดยหนวยงานอาจขอให “เจาพนักงานบังคับคดี” ดําเนินการ
บังคับคดีไดในกรณีที่ “คําสั่งทางปกครองใหชําระเงินเปนที่สุด” แลวเทานั้น และใหยื่นคําขอฝายเดียว
ตอศาลภายใน ๑๐ ป นับแตวนั ทีค่ าํ สัง่ ทางปกครองใหชาํ ระเงินเปนทีส่ ดุ เพือ่ ใหศาลออกหมายบังคับคดี
โดยระบุจํานวนเงินที่ผูอยูในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิไดชําระตามคําสั่งทางปกครอง
โปรดดู บันทึกเหตุผลทายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒.
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก หนา ๑๑๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมาตรา ๒ ไดกําหนดให
พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัตมิ าตรา ๖๓/๑๕ มาตรา ๖๓/๑๖
มาตรา ๖๓/๑๗ มาตรา ๖๓/๑๘ และมาตรา ๖๓/๑๙ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป.
๕
๖
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ทัง้ นี้ ไมวา หนวยงานของรัฐจะไดบงั คับทางปกครองแลวหรือไม แตเมือ่ ยังไมไดรบั ชําระเงินหรือไดรบั ชําระ
ไมครบถวน เมื่อหนวยงานไดยื่นคําขอแลว หากศาลเห็นวาคําสั่งทางปกครองใหชําระเงินเปนที่สุดแลว
ใหศาลออก “หมายบังคับคดี” ตั้งเจาพนักงานบังคับคดีและแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบ
เพือ่ ดําเนินการตอไป โดยใหถอื วาหนวยงานของรัฐทีอ่ อกคําสัง่ ใหชาํ ระเงินเปนเจาหนีต้ ามคําพิพากษา
สวนผูท อี่ ยูใ นบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองเปนลูกหนีต้ ามคําพิพากษา และใหหนวยงานของรัฐ
ติดตอกรมบังคับคดี พรอมทั้งมีหนังสือแจงใหผูอยูในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองทราบวา
ศาลไดตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อดําเนินการบังคับคดีแลว
ทั้งนี้ โดยให “ศาลแพง” ไดแก ศาลจังหวัด ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี
หรือศาลแพงอื่นในกรุงเทพมหานครที่ผูอยูในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองมีภูมิลําเนา
อยูใ นเขตศาล หรือทีท่ รัพยสนิ ทีถ่ กู บังคับทางปกครองนัน้ ตัง้ อยูใ นเขตศาล เปนศาลทีม่ อี าํ นาจวินจิ ฉัยชีข้ าด
หรือทําคําสัง่ ในเรือ่ งใด ๆ อันเกีย่ วดวยการบังคับคดี และเปนศาลทีม่ อี าํ นาจในการบังคับคดี โดยเหตุผลที่
กําหนดใหศาลแพงมีเขตอํานาจในเรือ่ งนี้ เนือ่ งจากการบังคับคดีเพือ่ ยึดหรืออายัดทรัพยสนิ มาขายทอดตลาด
เปนกรณีทตี่ อ งพิจารณาในเรือ่ งกรรมสิทธิใ์ นทรัพยสนิ ประกอบกับกฎหมายไดกาํ หนดใหนาํ หลักเกณฑ
เกี่ยวกับการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งเปนเรื่องที่มีรายละเอียดซับซอน
มาใชบังคับ ซึ่งศาลแพงจะมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว อีกทั้งการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานบังคับคดีและการแบงสวนงานภายในของกรมบังคับคดีสอดคลองกับการจัดตัง้ ศาลแพง
นอกจากนี้ การทีศ่ าลแพงตัง้ อยูใ นทุกจังหวัดยอมเปนผลดีแกหนวยงานของรัฐและบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับ
การบังคับคดีที่จะติดตอกับศาลไดโดยสะดวก ซึ่งแนวทางดังกลาวนี้มิไดขัดตอระบบศาลคูแตอยางใด
เพราะในระบบกฎหมายตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเยอรมนีและประเทศฝรัง่ เศสซึง่ เปนตนแบบสําคัญ
ในการจัดตัง้ ศาลปกครองของประเทศไทย ก็ไดกาํ หนดใหศาลแพงเปนศาลทีม่ อี าํ นาจวินจิ ฉัยปญหาเกีย่ วกับ
การบังคับชําระเงินตามคําสั่งทางปกครองที่ใหชําระเงินเปนที่สุดและเขาสูกระบวนการบังคับชําระเงิน
โดยเจาพนักงานบังคับคดีแลว
สวน “การสืบหาทรัพยสิน” ของผูอยูในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง ก็ไดกําหนด
กระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาหนี้อาจรองขอให “สํานักงาน
อัยการสูงสุด” ซึง่ เปนหนวยงานทีม่ หี นาทีแ่ ละอํานาจในการสืบหาทรัพยสนิ เพือ่ นํามาบังคับชําระคาปรับ
ตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา หรือ “หนวยงานอืน่ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ” ดําเนินการสืบหาทรัพยสนิ แทนได
นอกจากนี้ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาหนี้ไมมีเจาหนาที่ในการดําเนินการสืบหาทรัพยสิน
และหากจํานวนเงินที่ตองชําระตามมาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีมูลคาตั้งแต ๒ ลานบาทขึ้นไป
อาจมอบหมายให “เอกชน” สืบหาทรัพยสนิ แทนได ซึง่ เอกชนทีส่ บื พบทรัพยสนิ จะไดรบั คาตอบแทน
ไมเกินรอยละ ๒.๕ จากเงินหรือทรัพยสนิ ทีไ่ ดมาจากการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสนิ ทีส่ บื พบ
แตตองไมเกิน ๑ ลานบาท
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นอกจากนี้ ยังกําหนดบทนิยามคําวา “คาปรับบังคับการ” ใหหมายความถึง “คาปรับทีเ่ จาหนาที่
สัง่ ใหผทู ฝี่ า ฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ทางปกครองทีก่ าํ หนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ชําระเปนรายวัน
ไปจนกวาจะยุติการฝาฝนคําสั่งหรือไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งแลว ไมวาจะเปนคาปรับที่กําหนดโดย
พระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอื่น” ซึ่งการใชคําวา “คาปรับบังคับการ” แทนคําวา “คาปรับ
ทางปกครอง” ที่เคยใชอยูเดิมนั้น เพื่อเนนถึงสถานะทางกฎหมายของคาปรับดังกลาววาเปน
“มาตรการบังคับทางปกครอง” ซึ่งแตกตางจากคาปรับทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะที่ลงโทษ
ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เปน “โทษปรับทางปกครอง”
สําหรับ “มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับคําสัง่ ทางปกครองทีก่ าํ หนดใหกระทําหรือละเวน
กระทํา” หากผูอ ยูใ นบังคับของคําสัง่ ทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ าม ไดกาํ หนดใหเจาหนาทีอ่ าจใช
มาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน โดยผูอยู
ในบังคับของคําสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มรายวันในอัตรารอยละ ๒๕ ตอป
ของคาใชจายดังกลาวแกหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่นั้นสังกัด
(๒) ใหมีการชําระคาปรับบังคับการตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตองไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ตอวัน โดยเจาหนาทีร่ ะดับใดมีอาํ นาจกําหนดคาปรับบังคับการจํานวนเทาใด สําหรับในกรณีใด ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากปจจุบนั มีคาํ สัง่ ทางปกครองทีก่ าํ หนดใหชาํ ระเงินเปนจํานวนมากทีย่ งั ไมมี
การใชมาตรการบังคับทางปกครอง ดังนั้น เพื่อมิใหเปนภาระแกกรมบังคับคดีมากจนเกินสมควร
จึงกําหนดใหกรณีที่คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินเปนที่สุดแลวเปนเวลาเกิน ๑ ป ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหหนวยงานของรัฐที่ออกคําสั่งนั้นดําเนินการบังคับทางปกครองตอไป
โดยจะขอใหเจาพนักงานบังคับคดีดาํ เนินการบังคับคดีแทนมิได เวนแตจะไดรบั ความเห็นชอบจากอธิบดี
กรมบังคับคดีกอน
นายศุภวัฒน สิงหสวุ งษ ผูอ าํ นวยการฝายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดแสดงความคิดเห็นวา สําหรับ “แนวทางในการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙” นั้น เมื่อพิจารณาแลวอาจแบงออกไดเปน ๒ สวน โดยสวนหนึ่ง
จะเปนการเพิ่มบทบัญญัติใหมและยกเลิกบทบัญญัติเดิมในพระราชบัญญัติดังกลาว และอีกสวนหนึ่ง
จะเปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีอยูเดิมใหมีความสมบูรณและเหมาะสมยิ่งขึ้น กลาวคือ๗
สวนที่หนึ่ง การเพิ่มบทบัญญัติใหมและยกเลิกบทบัญญัติเดิมในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ในสวนนี้ประกอบดวยเรื่อง ดังตอไปนี้
๑. การเพิม่ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับ “การกระทําทางปกครองรูปแบบอืน่ ” นอกจากคําสัง่ ทางปกครอง
เฉพาะราย เนื่องจากปจจุบันกฎหมายไดใชบังคับเฉพาะการพิจารณาเพื่อออก “คําสั่งทางปกครอง”
และการดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับคําสั่งทางปกครองเทานั้น โดยไมรวมถึงการกระทําทางปกครอง
ในรูปแบบอืน่ ไมวา จะเปน “กฎ” หรือ “สัญญาทางปกครอง” จึงเปนขอพิจารณาวาสมควรจะกําหนด
หลักเกณฑเกีย่ วกับกฎหรือสัญญาทางปกครองไวในพระราชบัญญัตฉิ บับนีเ้ ชนเดียวกับกฎหมายวาดวย
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองของหลายประเทศทีม่ กี ารกําหนดไว และเพือ่ แกไขปญหาความไมชดั เจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใชบังคับแก “คําสั่งทางปกครองทั่วไป” ซึ่งเปนการกระทําที่ผสมผสานลักษณะ
ของกฎและคําสัง่ ทางปกครองเฉพาะรายไวดว ยกัน โดยมีผลบังคับเปนการทัว่ ไป มิไดเจาะจงตัวบุคคล
แตใชบงั คับแกกรณีหนึ่งเปนการเฉพาะ
๒. การเพิม่ หลักกฎหมายใหมเพือ่ ใหกฎหมายมีความสมบูรณยงิ่ ขึน้ เนือ่ งจากพระราชบัญญัติ
ฉบับนีผ้ ยู กรางไดนาํ รัฐบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองของเยอรมันมาใชเปนตนแบบ โดยละหลักเกณฑ
บางประการของกฎหมายเยอรมันไวเพราะยังมีความเห็นไมเปนที่ยุติ ประกอบกับในขณะนั้นกฎหมาย
ปกครองถือเปนเรือ่ งใหมสาํ หรับเจาหนาทีซ่ งึ่ บางหลักการอาจจะยุง ยากซับซอนเกินไป แตอยางไรก็ตาม
ปจจุบันองคความรูดานกฎหมายปกครองไดพัฒนาไปมากและมีการฝกอบรมเจาหนาที่ใหมีความรู
มาอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงเห็นสมควรเพิ่มหลักกฎหมายเยอรมันที่ขาดหายไปเขามาในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนี้

๗

ศุภวัฒน สิงหสุวงษ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๔.
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๒.๑ หลักโมฆะกรรมของคําสั่งทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ไดกําหนด
เกี่ยวกับการมีผลทางกฎหมายของคําสั่งทางปกครองไววา “คําสั่งทางปกครองยอมมีผลตราบเทาที่
ยังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น” แตมิไดกําหนดเกี่ยวกับคําสั่ง
ทางปกครองทีผ่ ดิ พลาดอยางรายแรงและชัดแจงวาไมมผี ลใด ๆ ทางกฎหมายหรือเปนโมฆะไว ทัง้ ๆ ทีผ่ า นมา
ศาลปกครองสูงสุดและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดนําหลักโมฆะกรรมของคําสั่ง
ทางปกครองมาใช โดยมีแนวความเห็นวา “คําสั่งทางปกครองที่ผิดพลาดอยางรายแรงและชัดแจง
ยอมไมมีผลทางกฎหมายมาตั้งแตตน จึงไมมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐ และหนวยงานของรัฐ
ไมตองเพิกถอนคําสั่ง แตชอบที่จะประกาศใหทราบเปนการทั่วไปวาคําสั่งไมมีผลทางกฎหมาย
หรือแจงใหผรู บั คําสัง่ ทราบวาคําสัง่ นัน้ ไมมผี ลทางกฎหมาย” การยอมรับถึงการมีอยูข องหลักดังกลาว
แตไมมกี ารกําหนดไวในกฎหมาย จึงอาจทําใหมปี ญ
 หาขอโตแยงวาการใชหลักดังกลาวมีฐานทางกฎหมาย
รองรับหรือไม นอกจากนี้ เจาหนาทีร่ ฐั และประชาชนอาจจะไมรวู า คําสัง่ ทางปกครองลักษณะใดทีต่ กเปนโมฆะ
และผลของโมฆะกรรมเปนอยางไร ดวยเหตุนี้ จึงสมควรเพิม่ เติมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับโมฆะกรรมของคําสัง่
ทางปกครองไวในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ โดยกําหนดเหตุและผลของโมฆะกรรม
รวมทัง้ การประกาศโมฆะกรรมโดยเจาหนาที่ฝายปกครองไวอยางชัดเจน
๒.๒ หลักการจํากัดผลกระทบของความบกพรองในวิธีพิจารณาและรูปแบบของคําสั่ง
ทางปกครอง
ตามหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองนั้น คําสั่งทางปกครอง
ที่เจาหนาที่ทําขึ้นจะตองชอบดวยกฎหมายทั้งทาง “สารบัญญัติ” คือ มีเนื้อหาสาระถูกตอง อาทิ
ไมมกี ารสําคัญผิดในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ปรับบทกฎหมายถูกตอง หรือใชดลุ พินจิ อยางถูกตองเหมาะสม
และตองชอบดวยกฎหมายทาง “วิธสี บัญญัต”ิ คือ ปฏิบตั ติ ามวิธพี จิ ารณาและรูปแบบทีก่ ฎหมายกําหนด
อยางไรก็ดี กฎหมายปกครองจะใหความสําคัญกับกฎหมายวิธีสบัญญัตินอยกวากฎหมายสารบัญญัติ
ดังจะเห็นไดจากการยอมรับใหมกี ารเยียวยาความบกพรองในวิธพี จิ ารณาและรูปแบบได เชน ใหมกี ารรับฟง
คูก รณีหรือใหเหตุผลประกอบคําสัง่ ทางปกครองในภายหลัง และในกรณีทไี่ มอาจเยียวยาความบกพรองได
เพราะลวงเลยระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ก็มีหลักที่ใหพิจารณาวาความบกพรองในวิธีพิจารณาหรือ
รูปแบบในกรณีนั้นมีผลกระทบตอเนื้อหาสาระของคําสั่งทางปกครองหรือไม โดยพิจารณาวา หากไดมี
การปฏิบตั ใิ หถกู ตองตามวิธพี จิ ารณาและรูปแบบแลว เจาหนาทีฝ่ า ยปกครองจะทําคําสัง่ ทางปกครอง
ในแนวทางใด หากเจาหนาที่ยังคงตองทําคําสั่งที่มีเนื้อหาเชนเดิม ไมอาจสั่งการเปนอยางอื่นไปได
ยอมถือวาความบกพรองในวิธพี จิ ารณาหรือรูปแบบในกรณีนนั้ ไมเปนเหตุใหเพิกถอนคําสัง่ ทางปกครอง
ซึง่ หลักการนีเ้ ห็นควรนํามากําหนดไวในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ เพือ่ ปองกันมิให
มีการอางความบกพรองในวิธพี จิ ารณาหรือรูปแบบเปนเหตุในการเพิกถอนคําสัง่ ทางปกครองทีม่ เี นือ้ หาสาระ
ที่ชอบดวยกฎหมายแลว
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“การแกไขกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครอง”

๓. การเพิ่มหลักเกณฑที่ใหความเปนธรรมแกคูกรณี แมวาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ จะกําหนดหลักประกันความเปนธรรมแกคกู รณีในการพิจารณาทางปกครองไวหลายเรือ่ ง
แตบางเรื่องก็ยังขาดหลักเกณฑที่คุมครองสิทธิของคูกรณี โดยเฉพาะในขั้นตอนการอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง ซึง่ เปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญอยางยิง่ เพราะเปนเงือ่ นไขในการฟองคดีตอ ศาล กรณีจงึ สมควร
เพิ่มบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไว ดังนี้
๓.๑ การยื่นอุทธรณโดยวิธีการสงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย
เนื่องจากกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งทางปกครองโดยสงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย
อาจมีปญหาตองพิจารณาวาการอุทธรณมีผลในวันใด เชน กรณีที่สงหนังสืออุทธรณกอนครบกําหนด
ระยะเวลาอุทธรณ แตปรากฏวาหนังสืออุทธรณไปถึงเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณภายหลังพน
กําหนดระยะเวลาอุทธรณไปแลว จะถือวา “วันทีค่ กู รณีสง หนังสืออุทธรณ” หรือ “วันทีเ่ จาหนาทีไ่ ดรบั
หนังสืออุทธรณ” เปนวันทีย่ นื่ อุทธรณหรือวันทีอ่ ทุ ธรณมผี ล ทัง้ นี้ กฎหมายทีก่ าํ หนดเกีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ ว
สวนใหญจะใหถือวา “วันสงหนังสืออุทธรณ” ซึ่งปรากฏตามหลักฐานทางไปรษณีย เชน ใบรับฝาก
หรือตราประทับรับทีซ่ องหนังสือเปนวันยืน่ อุทธรณ แตกฎหมายบางสวนรวมถึงพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองฯ ซึง่ เปนกฎหมายกลางมิไดบญ
ั ญัตหิ ลักเกณฑในเรือ่ งนีไ้ ว ทําใหองคกรทางกฎหมาย
มีแนวคําวินิจฉัยแตกตางกันไป โดยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดใหความเห็นวา
เมื่อคํานึงถึงความสะดวกของคูกรณีและการคุมครองสิทธิในการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตองถือวา
วันสงหนังสืออุทธรณเปนวันที่การแสดงเจตนาอุทธรณมีผล แตศาลปกครองสูงสุดมีแนวคําวินิจฉัย
ในอี ก ทางหนึ่ ง ว า เมื่ อ กฎหมายมิ ไ ด บั ญ ญั ติ ใ ห ก ารยื่ น อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง มี ผ ลนั บ แต วั น ที่ ส  ง คํ า อุ ท ธรณ
ทางไปรษณีย จึงตองนํามาตรา ๑๖๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทกี่ าํ หนดวาการแสดงเจตนา
ที่กระทําตอบุคคลซึ่งมิไดอยูเฉพาะหนาใหถือวามีผลนับแตเวลาที่การแสดงเจตนาไปถึงมาใชบังคับ
ดังนั้น การแสดงเจตนาอุทธรณจึงมีผลในวันที่เจาหนาที่ไดลงทะเบียนรับคําอุทธรณ
อยางไรก็ตาม การถือเอาวันทีเ่ จาหนาทีไ่ ดรบั หนังสืออุทธรณเปนวันทีอ่ ทุ ธรณมผี ลนัน้
อาจจะไมเปนธรรมตอคูกรณีผูอุทธรณ เพราะคูกรณีตองเผื่อเวลาในการจัดสงหนังสืออุทธรณ
โดยเฉพาะคูก รณีทอี่ ยูห า งไกลจากหนวยงานของเจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจพิจารณาอุทธรณ ทัง้ ยังไมแนนอน
วาหนังสืออุทธรณจะไปถึงเจาหนาที่เมื่อใด เพราะอาจเกิดความลาชาในขั้นตอนการจัดสงหนังสือ
ของไปรษณียได นอกจากนี้ อาจมีความผิดพลาดในขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือของหนวยงาน
ซึง่ อาจทําใหผมู อี าํ นาจพิจารณาอุทธรณไดรบั หนังสืออุทธรณภายหลังลวงพนระยะเวลาอุทธรณไปแลว
ดังนัน้ เพือ่ ความเปนธรรมสําหรับคูก รณี จึงสมควรมีการแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครองฯ ซึ่งเปนกฎหมายกลาง โดยกําหนดเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณทางไปรษณีย โดยใหถือวา
วันสงหนังสืออุทธรณซงึ่ ปรากฏตามหลักฐานทางไปรษณียเ ปนวันยืน่ อุทธรณ อันเปนหลักการทีก่ าํ หนดไว
ในกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ และเปนหลักที่ปรากฏอยูในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ของนานาอารยประเทศ
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๓.๒ การออกใบรับคําอุทธรณ
ใบรับอุทธรณเปนเอกสารทีเ่ ปนประโยชนแกคกู รณีเพราะจะเปนหลักฐานวาเจาหนาที่
ไดรบั อุทธรณเมือ่ ใด และระยะเวลาพิจารณาอุทธรณทกี่ ฎหมายกําหนดนัน้ เริม่ นับตัง้ แตวนั ใด โดยเหตุที่
การนับระยะเวลาพิจารณาอุทธรณเปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญ เนือ่ งจากแนวคําวินจิ ฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ถือวา “วันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณเปนวันที่ผูรับคําสั่งทางปกครองรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี” โดยไมจําตองรอผลการพิจารณาอุทธรณ ดังนั้น หากผูรับคําสั่ง
ทางปกครองประสงคจะฟองคดีขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ก็ตองฟองภายใน ๙๐ วัน
นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกลาวตามที่กําหนดในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดวยเหตุนี้ จึงสมควรเพิ่มบทบัญญัติที่กําหนดใหเจาหนาที่
ฝายปกครองมีหนาทีอ่ อกใบรับคําอุทธรณไวเปนหลักฐานแกผอู ทุ ธรณ โดยมีรายการตาง ๆ ทีจ่ ะชวยให
ผูอุทธรณไดรูวาจะตองใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองภายในกําหนดเวลาใด
๓.๓ การถอนอุทธรณ
ปจจุบนั กฎหมายเฉพาะในบางเรือ่ งไดกาํ หนดใหคกู รณีมสี ทิ ธิถอนอุทธรณทยี่ นื่ ไปแลว
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการถอนอุทธรณไวดวย แตพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ซึง่ เปนกฎหมายกลางไมมบี ทบัญญัตทิ กี่ าํ หนดเกีย่ วกับการถอนอุทธรณไว ทําใหมปี ญ
 หา
ขอกฎหมายวาคูก รณีมสี ทิ ธิถอนอุทธรณหรือไม อยางไร ซึง่ คณะกรรมการวิธปี ฏฺ บิ ตั ริ าชการทางปกครอง
ไดใหความเห็นวา เมื่อมีการอุทธรณเปน “สิทธิ” ของคูกรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
คูก รณียอ มสละสิทธิดังกลาวไดโดยขอถอนอุทธรณที่ยื่นไปแลว แตตองถอนอุทธรณในระหวางที่ยังอยู
ในการพิจารณาของผูม อี าํ นาจพิจารณาอุทธรณ ซึง่ จะมีผลใหการพิจารณาอุทธรณเปนอันระงับ แตถาผูมี
อํานาจพิจารณาอุทธรณไดมคี าํ วินจิ ฉัยอุทธรณแลว กระบวนการพิจารณาอุทธรณยอ มเปนอันเสร็จสิน้ ลง
และลวงพนขัน้ ตอนทีจ่ ะถอนอุทธรณได เจาหนาทีต่ อ งสัง่ ไมรบั คําขอถอนอุทธรณ ความเห็นเกีย่ วกับสิทธิ
ในการถอนอุทธรณนี้ เปนหลักทีค่ มุ ครองสิทธิของคูก รณีผรู บั คําสัง่ ทางปกครอง เพราะบางกรณีผรู บั คําสัง่
อาจเปลีย่ นใจไมประสงคทจี่ ะอุทธรณโตแยงคําสัง่ ตอไปหากเห็นวามีความเสีย่ งทีเ่ จาหนาทีจ่ ะทบทวนคําสัง่
ในทางทีเ่ ปนผลรายยิง่ ขึน้ ดังนัน้ เพือ่ ใหสทิ ธิในการถอนอุทธรณของคูก รณีมฐี านทางกฎหมายรองรับ
อยางชัดเจน กรณีจงึ สมควรเพิม่ บทบัญญัตวิ า ดวยการถอนอุทธรณไวในกฎหมาย โดยกําหนดเกีย่ วกับ
รูปแบบของคําขอและเงื่อนไขในการขอถอนอุทธรณ รวมทั้งผลของการถอนอุทธรณ ซึ่งจะทําให
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการอุทธรณในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ มีความครบถวนสมบูรณ
เชนเดียวกับกฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองของหลายประเทศทีก่ าํ หนดเรือ่ งการถอนอุทธรณไว
๔. การปรับปรุงบทบัญญัตกิ ฎหมายใหสอดคลองกับสภาพการณทเี่ ปลีย่ นแปลงไป โดยทีป่ จ จุบนั
เทคโนโลยีสารสนเทศไดพฒ
ั นากาวหนามาก ทําใหการติดตอสือ่ สารมีความสะดวกรวดเร็ว และมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงานของรัฐและระหวางหนวยงานของรัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้งประชาชน
ก็มกี ารใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติ ประจําวันอยางแพรหลาย แตอยางไรก็ตาม การดําเนินการระหวาง
หนวยงานของรัฐและประชาชนในกระบวนพิจารณาทางปกครอง กลับไมมีหลักเกณฑทางกฎหมาย
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการติดตอสัมพันธดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพราะแมจะมีหลักเกณฑในเรื่องนี้
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“การแกไขกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครอง”

กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙
ซึง่ ออกตามความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัตธิ รุ กรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ แตกย็ งั ไมชดั เจน
วาจะนําหลักเกณฑดงั กลาวมาใชกบั ขัน้ ตอนตาง ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองไดมากนอยเพียงใด
ดวยเหตุนี้ จึงสมควรเพิ่มบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑในการติดตอสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐ
และประชาชนดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน การยื่นคําขอ การแจงคําสั่งทางปกครอง หรือการยื่น
อุทธรณคาํ สัง่ ทางปกครอง ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสไวในกฎหมายอยางชัดเจนในทํานองเดียวกันกับ
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของตางประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชน และเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ
สวนที่สอง การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีอยูเดิมในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ในสวนนี้ประกอบดวยเรื่อง ดังตอไปนี้
๑. การแกไขบทบัญญัติที่ไมชัดเจนและมีปญหาในการตีความ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองฯ รวมทั้ ง กฎกระทรวงที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้
มีบทบัญญัติบางมาตราที่ใชถอยคําเคลือบคลุมหรือบัญญัติหลักการไวไมชัดเจน อันทําใหมีปญหา
ในการตีความ กรณีจึงสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาว ดังนี้
๑.๑ การรับฟงคูกรณีกอนออกคําสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธการกอตั้งสิทธิแกบุคคล
มาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ กําหนดให
เจาหนาทีต่ อ งใหโอกาสคูก รณีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน
กอนออก “คําสั่งทางปกครองที่อาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี” ซึ่งที่ผานมามีปญหาการตีความวา
“คําสั่งทางปกครองลักษณะใดบางที่กระทบสิทธิของคูกรณีและเขาขายตองมีการรับฟงคูกรณี
กอนออกคําสัง่ ” โดยกรณีทมี่ ปี ญ
 หาอยางมาก คือ คําสัง่ ทางปกครองทีป่ ฏิเสธการกอตัง้ สิทธิแกบคุ คล
เชน การทีฝ่ า ยปกครองปฏิเสธคําขอของคูก รณีทรี่ อ งขอใหออกคําสัง่ ทางปกครองทีใ่ หประโยชน อาทิ คําสัง่
ไมอนุมัติหรือไมอนุญาตตาง ๆ ซึ่งปญหาดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยเปน ๒ แนวทาง
โดย “แนวทางหนึ่ง” วินิจฉัยวากรณีคําสั่งไมอนุญาตใหตั้งโรงานผลิตอาหารตองมีการรับฟงคูกรณี
กอนออกคําสั่ง เพราะเปนคําสั่งที่กระทบตอประโยชนไดเสียของบุคคล เพราะถึงแมจะไมทําให
บุคคลสูญเสียสิทธิแตก็ไมไดสิทธิตามที่ตองการ แต “อีกแนวทางหนึ่ง” วินิจฉัยวา กรณีคําสั่งไมออก
ใบอนุญาตซื้อ มี และใชอาวุธปนไมตองมีการรับฟงคูกรณีกอนออกคําสั่ง เพราะเมื่อคูกรณีไมเคยมีสิทธิ
หรือเสรีภาพดังกลาวมากอน การที่เจาหนาที่ไดมีคําสั่งปฏิเสธไมออกใบอนุญาตตามคําขอของคูกรณี
จึงเปนเพียงการยืนยันถึงความไมมีสิทธิหรือเสรีภาพดังกลาวเทานั้น หาไดมีผลหรืออาจจะมีผลกระทบ
ตอสิทธิหรือเสรีภาพของคูก รณีแตอยางใด ดังนัน้ การทีเ่ จาหนาทีม่ คี าํ สัง่ ไมอนุญาตตามคําขอของคูก รณี
โดยมิไดรับฟงคูกรณีกอน จึงชอบดวยกฎหมายแลว
อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวาคําวินิจฉัยตามแนวทางที่หนึ่งสอดคลองกับตําราตาง ๆ
ที่เคยมีความเห็นโดยใหเหตุผลไวในทํานองเดียวกัน พรอมทั้งเห็นวาตองตีความบทบัญญัติดังกลาว
ไปในทางคุม ครองสิทธิของปจเจกบุคคล ฉะนัน้ เมือ่ คําสัง่ ทางปกครองทีป่ ฏิเสธการกอตัง้ สิทธิเปนคําสัง่
ทีไ่ มเปนคุณแกบคุ คลทีร่ อ งขอสิทธิตามกฎหมาย กรณีจงึ สมควรทีจ่ ะมีการรับฟงคูก รณีกอ นออกคําสัง่
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ซึง่ แนวทางนีก้ ไ็ มสรางภาระแกการดําเนินงานของเจาหนาทีฝ่ า ยปกครองจนเกินสมควร ฉะนัน้ เมือ่ ปจจุบนั
ศาลปกครองสูงสุดยังมีแนวคําวินิจฉัยที่แตกตางกันซึ่งอาจทําใหเจาหนาที่เกิดความสับสนและปฏิบัติ
ตามกฎหมายไมถกู ตอง จึงเห็นควรแกไขเพิม่ เติมบทบัญญัตมิ าตรา ๓๐ วรรคหนึง่ โดยกําหนดใหชดั เจน
วาคําสัง่ ทางปกครองทีอ่ าจกระทบถึงสิทธิของคูก รณีอนั จะตองมีการรับฟงคูก รณีนนั้ หมายความรวมถึง
คําสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธการกอตั้งสิทธิแกบุคคลดวย
๑.๒ ปญหาการใหพนจากตําแหนงที่ไดรับยกเวนไมตองรับฟงคูกรณี
มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ กําหนดให
เจาหนาที่ไมตองรับฟงคูกรณีก็ไดหากเปนกรณีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมีการตรากฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความดังกลาวกําหนดยกเวนให “คําสัง่ ทางปกครองทีเ่ กีย่ วกับการบริหาร
งานบุคคลภาครัฐ” ในบางเรือ่ งเปนคําสัง่ ทีเ่ จาหนาทีไ่ มตอ งรับฟงคูก รณีกอ นออกคําสัง่ ไดแก การบรรจุ
การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งใหออกจากงานไวกอน หรือการใหพนจาก
ตําแหนง อยางไรก็ดี ยังไมมคี วามชัดเจนวา “การใหพน จากตําแหนงทีไ่ ดรบั ยกเวนไมตอ งรับฟงคูก รณี
กอนนัน้ หมายถึงการใหพน จากตําแหนงในลักษณะใด” ซึง่ ในปญหานี้ ศาลปกครองสูงสุดมีคาํ วินจิ ฉัย
เปน ๒ แนวทาง โดย “แนวทางหนึง่ ” ไดตคี วามตามตัวอักษร โดยหมายถึงการใหบคุ คลผูด าํ รงตําแหนง
ออกจากตําแหนงไป โดยไมตองคํานึงวาผูออกจากตําแหนงจะเขาดํารงตําแหนงอื่นตอไปอีกหรือไม
หรือตองเปนการพนจากสถานะเจาหนาทีร่ ฐั อยางถาวรและเด็ดขาด แต “อีกแนวทางหนึง่ ” เปนการตีความ
ตามเจตนารมณของกฎกระทรวงฯ วายกเวนเฉพาะคําสั่งทางปกครองซึ่งโดยสภาพไมสามารถ
หรือไมสมควรแจงใหคกู รณีทราบขอเท็จจริงและใหโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานกอนออกคําสัง่
หรืออีกนัยหนึง่ คือ “การใหพน จากตําแหนง” หมายถึงการใหพน จากตําแหนงหนึง่ เพือ่ ไปดํารงตําแหนงอืน่
แตไมรวมถึงกรณีทที่ าํ ใหผพู น จากตําแหนงสิน้ สถานะการเปนเจาหนาทีข่ องรัฐนัน้ ๆ ฉะนัน้ เมือ่ ปญหา
การตีความดังกลาวไมเปนผลดีตอ ความมัน่ คงแนนอนในทางกฎหมาย ทัง้ ตอเจาหนาทีผ่ ใู ชบงั คับกฎหมาย
และคูกรณีในการพิจารณาทางปกครองซึ่งเปนผูทรงสิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งยังไมอาจหาขอยุติ
ในประเด็นนี้ได จึงเห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดขอยกเวนใหชัดเจนวา
ขอยกเวนทีไ่ มตอ งรับฟงคูก รณีนนั้ ใหใชกบั การพนจากตําแหนงในลักษณะทีเ่ ปนการพนจากตําแหนงหนึง่
เพื่อไปดํารงตําแหนงอื่น อันเปนเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นไดเปนประจําสําหรับเจาหนาที่รัฐ แตไมใชกับ
การพนจากตําแหนงเปนการถาวรซึง่ มีผลกระทบรุนแรงตอบุคคลทีเ่ กีย่ วของอันสมควรมีการรับฟงคูก รณี
กอนออกคําสั่งเพื่อใหบุคคลไดปกปองสิทธิของตน
๒. การแกไขบทบัญญัติกฎหมายที่มีชองวาง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
ยังมีบทบัญญัตบิ างมาตราทีม่ ชี อ งวาง เนือ่ งจากผูต รากฎหมายมิไดบญ
ั ญัตถิ งึ กรณีทคี่ วรอยูภ ายใตบงั คับ
บทบัญญัตินั้น ๆ ไวโดยครบถวน ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีการอุดชองวางของกฎหมายโดยการใชเหตุผล
แบบยิง่ ตองเปนเชนนัน้ หรือการเทียบบทกฎหมายทีใ่ กลเคียงอยางยิง่ แลวแตกรณี อยางไรก็ดี การแกไขเพิม่ เติม
บทบัญญัตทิ มี่ ชี อ งวางใหสมบูรณครบถวนจะเปนแนวทางทีเ่ หมาะสมมากกวา เพราะทําใหเกิดความชัดเจน
ในการใชบังคับกฎหมายแกเจาหนาที่และประชาชน ดังนี้
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๒.๑ คําสั่งทางปกครองที่ไมอาจอุทธรณได
การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ทางปกครองตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองฯ เปน “ระบบพิจารณาอุทธรณสองชั้น” โดยมาตรา ๔๕ กําหนดใหเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครองเปนผูร บั อุทธรณไวพจิ ารณาในชัน้ ตน เพราะเปนผูท รี่ ถู งึ เหตุผลในการออกคําสัง่ ทางปกครอง
เปนอยางดี และเจาหนาทีช่ นั้ เหนือขึน้ ไปซึง่ เปนผูบ งั คับบัญชา ผูก าํ กับดูแล หรือผูค วบคุมการปฏิบตั งิ าน
เปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณในชั้นที่สอง หากเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองไมเห็นดวย
กับคําอุทธรณ ทัง้ นี้ เพือ่ ควบคุมตรวจสอบอีกชัน้ หนึง่ วาการพิจารณาของเจาหนาทีช่ นั้ ตนมีความถูกตอง
เหมาะสมหรือไม อยางไร ซึ่งจะทําใหการควบคุมตรวจสอบภายในฝายปกครองเปนไปอยางรอบคอบ
โดยเจาหนาที่ใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณในชั้นที่สองจะเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
เมื่อใชระบบพิจารณาอุทธรณสองชั้นดังกลาว คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณได
จึงตองเปนคําสัง่ ทางปกครองของเจาหนาทีซ่ งึ่ มีผบู งั คับบัญชาชัน้ เหนือขึน้ ไปทีจ่ ะทําหนาทีเ่ ปนผูพ จิ ารณา
อุทธรณในชั้นที่สอง แตกรณีคําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่ซึ่งไมมีผูบังคับบัญชายอมเปนคําสั่ง
ทางปกครองทีไ่ มอาจอุทธรณได เพราะไมสอดรับกับระบบพิจารณาอุทธรณสองชัน้ ดังนัน้ มาตรา ๔๔
วรรคหนึง่ จึงกําหนดให “คําสัง่ ทางปกครองของรัฐมนตรี” และไมมเี จาหนาทีอ่ นื่ ทีจ่ ะมาทบทวนคําสัง่
อีกชั้นหนึ่งได เปนคําสั่งทางปกครองที่ไมอาจอุทธรณได อยางไรก็ดี นอกจาก “รัฐมนตรี” แลว
ยังมีเจาหนาที่อื่นซึ่งไมมีผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปดวย เชน “ผูตรวจการแผนดิน” และ “ประธาน
รัฐสภา” จึงมีปญ
 หาวาคําสัง่ ทางปกครองของเจาหนาทีด่ งั กลาวอาจอุทธรณไดหรือไม โดยศาลปกครอง
สูงสุดมีความเห็นวา เมื่อมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติยกเวนเฉพาะคําสั่งทางปกครองของรัฐมนตรี
และกฎกระทรวงกําหนดใหการพิจารณาอุทธรณคาํ สัง่ ทางปกครองในกรณีทเี่ จาหนาทีผ่ ทู าํ คําสัง่ ไมเห็นดวย
กับคําอุทธรณใหเปนอํานาจหนาทีข่ องเจาหนาทีผ่ ทู าํ คําสัง่ นัน้ เอง ถาเปนผูซ งึ่ ไมมผี บู งั คับบัญชา ผูก าํ กับดูแล
หรือผูควบคุม ดังนั้น กรณีจึงตองอุทธรณคําสั่งของผูตรวจการแผนดินตอผูตรวจการแผนดินซึ่งเปน
เจาหนาที่ผูออกคําสั่งและเปนผูพิจารณาอุทธรณคําสั่ง ในขณะที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมีความเห็นวา หากตีความตามเจตนารมณของบทบัญญัตมิ าตรา ๔๔ วรรคหนึง่ ทีก่ าํ หนด
หลักการอุทธรณคาํ สัง่ ทางปกครองขึน้ เพือ่ ใหมกี ารตรวจสอบการใชอาํ นาจของเจาหนาทีโ่ ดยผูบ งั คับบัญชา
ของเจาหนาที่นั้น การออกคําสั่งทางปกครองของประธานรัฐสภาก็มีลักษณะเทียบเคียงไดกับ
การออกคําสัง่ ทางปกครองของรัฐมนตรี เนือ่ งจากประธานรัฐสภาเปนผูบ งั คับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน
และไมมผี บู งั คับบัญชาชัน้ เหนือขึน้ ไปทีจ่ ะเปนผูม อี าํ นาจพิจารณาคําอุทธรณตอ ไปไดอกี ดังนัน้ คําสัง่
ทางปกครองของประธานรัฐสภาจึงไมอยูภายใตบังคับการอุทธรณ และไมตองแจงสิทธิอุทธรณใหผูรับ
คําสั่งทราบ แตตองแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ปญหาดังกลาวเมือ่ พิจารณาแลวเห็นวา การทีม่ าตรา ๔๔ วรรคหนึง่ กําหนดเฉพาะกรณี
คําสัง่ ทางปกครองของรัฐมนตรี โดยไมรวมถึงเจาหนาทีอ่ นื่ ซึง่ ไมมผี บู งั คับบัญชา ผูก าํ กับดูแล หรือผูค วบคุม
การปฏิบัติงาน มิไดหมายความวาผูตรากฎหมายมุงหมายที่จะใหคําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่อื่น
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อาจอุทธรณได แตเปนกรณีทผี่ ตู รากฎหมายอาจจะมิไดคาดคิดวาจะมีเจาหนาทีอ่ นื่ อีกทีไ่ มมผี บู งั คับบัญชา
จึงมิไดกาํ หนดกรณีของเจาหนาทีอ่ นื่ ไวดว ย ซึง่ ถือเปนชองวางอันสมควรแกไขเพิม่ เติมใหครอบคลุมถึง
เจาหนาที่อื่นซึ่งไมมีผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมการปฏิบัติงานไวดวย เพื่อจะไดชัดเจนวา
คําสัง่ ทางปกครองของเจาหนาทีด่ งั กลาวก็ไมอาจอุทธรณไดเชนเดียวกับคําสัง่ ทางปกครองของรัฐมนตรี
๒.๒ การแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไดกําหนดวิธีแจงคําสั่งทางปกครอง
หรือการอยางอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับการพิจารณาทางปกครองไวหลายแบบ โดยวิธหี นึง่ คือ การใหบคุ คลนําหนังสือ
ไปสงตามมาตรา ๗๐ ที่กําหนดวา “การแจงเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับ
หรือถาขณะนําไปสงไมพบผูร บั และหากไดสง ใหกบั บุคคลใดซึง่ บรรลุนติ ภิ าวะทีอ่ ยูห รือทํางานในสถานทีน่ นั้
หรือในกรณีทผี่ นู นั้ ไมยอมรับ หากไดวางหนังสือนัน้ หรือปดหนังสือนัน้ ไวในทีซ่ งึ่ เห็นไดงา ย ณ สถานทีน่ นั้
ตอหนาเจาพนักงานตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงทีไ่ ปเปนพยาน ก็ใหถอื วาไดรบั แจงแลว” จากบทบัญญัติ
ดังกลาว การวางหรือปดหนังสือตอหนาเจาพนักงานที่เปนพยานจึงกระทําไดในกรณีที่ผูรับไมยอมรับ
หรือไมพบผูร บั และบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูห รือทํางานในสถานทีน่ นั้ ไมยอมรับ แตกฎหมายมิไดกาํ หนดถึงกรณีที่
ไมพบผูร บั และไมมบี คุ คลอืน่ ใดอยูห รือทํางานในสถานทีน่ นั้ อันเปนกรณีทมี่ กั จะเกิดขึน้ ในทางปฏิบตั ิ
และเปนปญหาในการแจงคําสัง่ ทางปกครอง ซึง่ อาจเกิดจากการทีผ่ รู บั จงใจหลบเลีย่ งการแจงคําสัง่
กรณีจึงสมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐ ใหใชวิธีวางหรือปดหนังสือไดดวยในกรณีที่ไมพบผูรับและไมมี
บุคคลอื่นที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น
๓. การแกไขบทบัญญัติใหมีหลักการเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้
๓.๑ การเยียวยาคําสั่งทางปกครองที่บกพรองในวิธีพิจารณาหรือรูปแบบ
โดยที่มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
กําหนดใหเจาหนาทีอ่ าจเยียวยาคําสัง่ ทางปกครองทีบ่ กพรองในเรือ่ งการใหเหตุผลหรือการรับฟงคูก รณี
โดยกระทําตามรูปแบบและขั้นตอนดังกลาวใหถูกตองในภายหลังได และถือวาคําสั่งทางปกครองนั้น
สมบูรณ โดยวรรคสามไดกาํ หนดให “การเยียวยาจะตองกระทํากอนสิน้ สุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ
หรือกอนมีการนําคําสัง่ ไปฟองคดีตอ ศาลในกรณีคาํ สัง่ ทีไ่ มอาจอุทธรณได” ซึง่ เปนหลักการเดียวกันกับ
กฎหมายของเยอรมันทีเ่ ราใชเปนตนแบบในการยกราง แตอยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. ๑๙๙๖ ไดมกี ารแกไขเพิม่ เติม
บทบัญญัติดังกลาว โดยขยายระยะเวลาใหเจาหนาที่ฝายปกครองสามารถเยียวยาความบกพรอง
ไดจนกวาจะสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงของศาล กรณีจึงเห็นสมควรใหแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑
วรรคสาม โดยกําหนดระยะเวลาในการเยียวยาความบกพรองในเรื่องวิธีพิจารณาหรือรูปแบบ
ตามกฎหมายเยอรมันทีม่ กี ารแกไขเพิม่ เติมใหม ทัง้ นี้ เพือ่ เปดโอกาสใหเจาหนาทีฝ่ า ยปกครองมีเวลา
ในการเยียวยาความบกพรองของคําสั่งไดนานยิ่งขึ้น อันเปนการปองกันมิใหศาลพิพากษาเพิกถอน
คําสัง่ ดวยเหตุบกพรองดังกลาว เพราะบางกรณีแมวา คําสัง่ ทีท่ าํ ขึน้ จะบกพรองในวิธพี จิ ารณาและรูปแบบ
แตเนือ้ หาสาระของคําสัง่ อาจชอบดวยกฎหมายก็ได ซึง่ หากตองเพิกถอนและเริม่ กระบวนการพิจารณา
ทําคําสั่งใหม เพียงเพราะความบกพรองในวิธีพิจารณาหรือรูปแบบ ยอมสิ้นเปลืองเวลาและเปนภาระ
แกทางราชการ
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๓.๒ ระยะเวลาในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ใหประโยชน
มาตรา ๔๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไดกําหนด
ระยะเวลาในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนไวภายใน ๙๐ วัน
นับแตไดรูถึงเหตุที่จะใหเพิกถอนคําสั่ง เวนแตคําสั่งที่ไดทําขึ้นโดยกลฉอฉลของผูรับคําสั่งซึ่งสามารถ
เพิกถอนไดโดยไมมีกําหนดเวลา กรณีคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งมีลักษณะเปนการใหประโยชนนั้น
แมวาการเริ่มนับระยะเวลาเพิกถอนคําสั่งตั้งแตรูถึงเหตุใหเพิกถอนจะเปนหลักการที่ชอบดวยเหตุผล
เพราะฝายปกครองจําตองรูกอนวาคําสั่งมีเหตุไมชอบดวยกฎหมาย จึงจะพิจารณาดําเนินการเพิกถอน
คําสั่งได แตในอีกแงหนึ่ง หากฝายปกครองรูถึงเหตุใหเพิกถอนหลังจากออกคําสั่งไปนานมากแลว
และจะเพิกถอนคําสัง่ ยอมกระทบตอนิตฐิ านะของบุคคลทีเ่ กีย่ วของอยางมาก และแมจะมีหลักสําหรับใช
ประกอบการพิจารณาเพิกถอนคําสั่งอยูประการหนึ่งวา “ฝายปกครองไมสมควรเพิกถอนคําสั่งในกรณี
ทีร่ ะยะเวลานับตัง้ แตมกี ารออกคําสัง่ ไดลว งพนไปนานแลว” ก็ตาม แตหลักดังกลาวก็มไิ ดปรากฏชัดเจน
อยูในมาตรา ๕๑ ที่วางกรอบการใชดุลพินิจในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ซึ่งเปนการใหประโยชน อีกทั้งไมมีเกณฑพิจารณาที่แนนอนวาระยะเวลาเทาใดจึงจะถือวาเนิ่นนาน
จนไมสมควรเพิกถอนคําสัง่ กรณีจงึ เห็นสมควรแกไขเพิม่ เติมมาตรา ๔๙ วรรคสอง โดยกําหนดระยะเวลา
ขั้นสูงในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนนับตั้งแต
วันที่มีการออกคําสั่งไวอีกชั้นหนึ่ง กลาวคือ ใหฝายปกครองมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งไดภายใน ๙๐ วัน
นับแตรถู งึ เหตุใหเพิกถอน แตทงั้ นีต้ อ งไมเกินระยะเวลาขัน้ สูงนับแตวนั ทีอ่ อกคําสัง่ ดวย เชน ไมเกิน ๑๐ ป
นับแตวันที่ออกคําสั่ง เปนตน
ศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรตั น อาจารยประจําคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดแสดงความคิดเห็นวา ขอเสนอในการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองรูปแบบอื่น
นอกจากคําสั่งทางปกครองเฉพาะราย ไมวาจะเปนกฎหรือสัญญาทางปกครองนั้น นอกจากจะตอง
พิจารณาถึงความจําเปนในการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับกฎหรือสัญญาทางปกครองแลว ยังตอง
พิจารณาดวยวาหากจําเปนแลวควรจะกําหนดหลักเกณฑดงั กลาวไวในกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง หรือจะบัญญัตเิ ปนกฎหมายอีกฉบับหนึง่ แยกตางหาก โดยกรณีของ “กฎ” เคยมีการเสนอ
ใหมีกฎหมายวาดวยการตรากฎหมายลําดับรองของฝายบริหาร โดยกําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับ
การตรากฎหมายลําดับรองซึง่ ครอบคลุมถึงการออกกฎของฝายปกครองดวย แตอยางไรก็ตาม ในตางประเทศ
อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส โปรตุเกส นอรเวย เอสโตเนีย หรือไตหวัน จะกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
กฎหมายของฝายปกครองไวในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สวนกรณีของ “สัญญา
ทางปกครอง” ปจจุบนั มีการกําหนดความหมายไวในพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนบทนิยามที่กําหนดไวเพื่อประโยชนในการพิจารณาเขตอํานาจของ
ศาลปกครองในการวินิจฉัยคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
แตในสวนของหลักเกณฑสารบัญญัตแิ ละวิธสี บัญญัตเิ กีย่ วกับสัญญาทางปกครองในลักษณะทีเ่ ปนหลักเกณฑ
ทัว่ ไปทีใ่ ชกบั สัญญาทางปกครองทุกประเภทยังไมมกี ารกําหนดไว ดังนัน้ หากจําเปนตองกําหนดหลักเกณฑ
ดังกลาวก็ตองพิจารณาวาจะบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเชนเดียวกับ
กฎหมายของตางประเทศสวนใหญ หรือจะแยกเปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งตางหาก
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

นอกจากนี้ ในสวนของ “คําสัง่ ทางปกครองทัว่ ไป” ซึง่ ศาลปกครองสูงสุดไดนาํ แนวคิดมาใชใน
คดีพิพาทระยะหนึ่งแลว แตพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มิไดกําหนดบทนิยามไววา
หมายถึงการกระทําลักษณะใด รวมทั้งมิไดกําหนดหลักเกณฑที่ใชบังคับแกคําสั่งทางปกครองประเภท
ดังกลาวไวโดยเฉพาะ จึงทําใหมีปญหาในการวินิจฉัยสถานะทางกฎหมายของการกระทําบางอยาง
ของฝายปกครอง รวมทั้งหลักเกณฑที่จะนํามาใชบังคับ เชน กรณีประกาศรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือก
บุคคลเขารับราชการ ซึ่งองคกรทางกฎหมายมีแนวคําวินิจฉัยที่ไมสอดคลองกันในสถานะทางกฎหมาย
ของประกาศดังกลาว โดยศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยวาเปนคําสัง่ ทางปกครองทัว่ ไป เพราะกําหนดหลักเกณฑ
ทีม่ ผี ลบังคับเปนการทัว่ ไปโดยมิไดเจาะจงตัวบุคคล แตมงุ หมายใชบงั คับกับกรณีหนึง่ เปนการเฉพาะ คือ
ใชบังคับกับการรับสมัครสอบครั้งหนึ่งเพียงครั้งเดียว ซึ่งแนวคําวินิจฉัยนี้เดินตามแนวทางของสภาแหง
รัฐฝรั่งเศสที่วินิจฉัยวาประกาศลักษณะดังกลาวมิไดมีสถานะเปนกฎหรือคําสั่งทางปกครองเฉพาะราย
หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ เปน “คําสัง่ ทางปกครองเฉพาะกรณี” หรือ “คําสัง่ ทางปกครองทัว่ ไป” ในขณะที่
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดมีความเห็นวา ประกาศรับสมัครสอบแขงขันเปนเพียง
ขัน้ ตอนหนึง่ ของกระบวนการสอบแขงขัน ซึง่ ยังไมมผี ลเปนการกอตัง้ สิทธิหรือกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิของผูร บั สมัครสอบ จึงไมเปนคําสัง่ ทางปกครอง และยอมมิใชคาํ สัง่ ทางปกครองทัว่ ไป แตเปนเพียง
“การพิจารณาทางปกครอง” โดยเปนการเตรียมการและการดําเนินการเพือ่ จัดใหมคี าํ สัง่ ทางปกครองตอไป
คือ ประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได
ทัง้ นี้ นอกจากปญหาเรือ่ งความหมายและขอบเขตของคําสัง่ ทางปกครองทัว่ ไปแลว ยังมีปญ
 หา
ความไมชดั เจนเกีย่ วกับหลักเกณฑทใี่ ชบงั คับแกคาํ สัง่ ทางปกครองประเภทดังกลาววาจะอยูภ ายใตบงั คับ
หลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม เพียงใด
เชน หลักเกณฑเกี่ยวกับการรับฟงบุคคลที่เกี่ยวของ การแจงคําสั่ง การระบุเหตุผลประกอบคําสั่ง
หรือการอุทธรณคาํ สัง่ กรณีจงึ สมควรมีการแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
เพื่อกําหนดความหมายและขอบเขตของคําสั่งทางปกครองทั่วไปใหชัดเจน โดยอาจนํารัฐบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเยอรมันเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใชกับคําสั่งทางปกครองทั่วไป
มาพิจารณาเปนแนวทาง เชน ไมตองรับฟงคูกรณีกอนออกคําสั่ง หรือการแจงคําสั่งโดยวิธีการ
ประกาศตอสาธารณะไดหากไมอาจแจงแกคกู รณีเปนรายบุคคล หรือไมตอ งระบุเหตุผลประกอบคําสัง่
ทางปกครองทั่วไปที่ประกาศตอสาธารณะ สวนเรื่องการอุทธรณ อาจพิจารณาวาสมควรกําหนดให
คําสัง่ ทางปกครองทัว่ ไปเปนคําสัง่ ทีอ่ าจอุทธรณและตองอุทธรณกอ นฟองคดีหรือไม เนือ่ งจากปจจุบนั
แนวคําวินจิ ฉัยของศาลปกครองสูงสุดถือวาคําสัง่ ทางปกครองทัว่ ไปมีผลบังคับแกกรณีหนึง่ เปนการเฉพาะ
แตมิไดกําหนดตัวบุคคลผูรับคําสั่งไวโดยเฉพาะ ทําใหผูมีสวนไดเสียไมอาจไดรับแจงใหใชสิทธิอุทธรณ
จึงเปนคําสั่งที่สามารถนํามาฟองคดีไดโดยไมตองอุทธรณกอน ซึ่งแนวทางดังกลาวจะไมสอดคลองกับ
หลักกฎหมายเยอรมันที่ถือวาคําสั่งทางปกครองทั่วไปเปนคําสั่งที่อาจอุทธรณไดและตองอุทธรณกอน
ฟองคดีตอศาลปกครอง

๕๓

39-55-MAC6.indd 53

3/12/20 2:12 PM

“การแกไขกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครอง”

ดร.บุญอนันต วรรณพานิชย ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ไดแสดงความคิดเห็นวา ขอเสนอแนะ
ทีเ่ ห็นควรใหมกี ารเพิม่ เติมบทบัญญัตใิ นลักษณะทีเ่ ปนการตาน (neutralize) ผลกระทบของความบกพรอง
ในวิธพี จิ ารณาและรูปแบบของคําสัง่ ทางปกครองนัน้ พิจารณาแลวเห็นวาเปนแนวคิดทีป่ รากฏอยูใ นระบบ
กฎหมายเยอรมันและระบบกฎหมายฝรัง่ เศส โดยใน “ระบบกฎหมายเยอรมัน” รัฐบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครองฯ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๔๖ สรุปสาระสําคัญไดวา “ลําพังความบกพรองจากการฝาฝน
วิธพี จิ ารณาหรือรูปแบบหรืออํานาจหนาทีใ่ นแงเขตพืน้ ทีข่ องเจาหนาทีฝ่ า ยปกครองไมอาจยกขึน้ อางเปนเหตุ
ขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได หากปรากฏชัดแจงวาความบกพรองในกรณีนั้นไมมีผลกระทบตอ
เนือ้ หาสาระของคําสัง่ ทางปกครอง” ซึง่ บทบัญญัตดิ งั กลาวมีทมี่ าจากฐานความคิดทีว่ า การทีศ่ าลจะเพิกถอน
คําสัง่ ทางปกครองทีช่ อบดวยกฎหมายในทางสารบัญญัตเิ พียงเพราะเหตุทมี่ คี วามบกพรองในวิธพี จิ ารณา
หรือรูปแบบนัน้ เปนการดําเนินการทีไ่ มสมเหตุสมผล เพราะอยางไรเสียฝายปกครองก็ยงั คงตองทําคําสัง่
ทางปกครองที่มีเนื้อหาสาระเชนเดิมขึ้นใหมอยูดี โดยเฉพาะกรณีที่เปนการออกคําสั่งทางปกครอง
โดยฝายปกครองมีอาํ นาจผูกพันไมมดี ลุ พินจิ ทีจ่ ะพิจารณาออกคําสัง่ ทางปกครองทีม่ เี นือ้ หาเปนอยางอืน่ ไปได
สวนใน “ระบบกฎหมายฝรั่งเศส” ก็มีหลักตามแนวคําวินิจฉัยของสภาแหงรัฐโดยที่ประชุมใหญวา
“ความบกพรองในวิธีพิจารณาทางปกครองจะมีผลทําใหนิติกรรมทางปกครอง ไมวากฎหรือคําสั่ง
ทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายก็ตอเมื่อความบกพรองนั้นอาจสงผลตอเนื้อหาสาระของนิติกรรม
ทางปกครองที่ทําขึ้นหรือทําใหบุคคลที่เกี่ยวของขาดหลักประกัน”
สําหรับ “ระบบกฎหมายไทย” ทีผ่ า นมา เมือ่ มีการฟองคดีตอ ศาลปกครองโดยยกความบกพรอง
ในวิธพี จิ ารณาหรือรูปแบบขึน้ เปนเหตุขอใหศาลวินจิ ฉัยวาคําสัง่ ไมชอบดวยกฎหมายและเพิกถอนคําสัง่
หากศาลเห็นวาเปนการออกคําสัง่ โดยไมถกู ตองตามขัน้ ตอนหรือวิธกี ารอันเปนสาระสําคัญทีก่ ฎหมาย
กําหนดไว สวนใหญศาลก็จะวินจิ ฉัยวาเปนคําสัง่ ทีไ่ มชอบดวยกฎหมายและใหเพิกถอนคําสัง่ ทีพ่ พิ าท
โดยอาจจะมิไดพิจารณาวาความบกพรองในวิธีพิจารณาหรือรูปแบบนั้นมีผลกระทบตอเนื้อหาสาระ
ของคําสั่งหรือไม อยางไร ดังนั้น หากมีการกําหนดใหชัดเจนตามขอเสนอแนะดังกลาวแลว จะชวยใหมี
หลักในการพิจารณาวา “หากเจาหนาทีไ่ ดปฏิบตั โิ ดยถูกตองตามวิธพี จิ ารณาหรือรูปแบบแลว จะยังคง
ทําคําสัง่ ที่มีเนื้อหาสาระเชนเดิมหรือไม ซึ่งหากเจาหนาที่ตองทําคําสั่งที่มีเนื้อหาสาระเชนเดิมและ
ชอบดวยกฎหมายทางสารบัญญัติแลว ยอมไมมีเหตุผลความจําเปนที่จะเพิกถอนคําสั่งที่เพียงแต
บกพรองในวิธีพิจารณาหรือรูปแบบและเริ่มกระบวนการพิจารณาออกคําสั่งใหมแตอยางใด”
หากจะกลาวโดยสรุปแลว ผูเ ขียนในฐานะทีต่ อ งสวมหมวก ๒ ใบ โดยใบหนึง่ เปน “เจาหนาทีร่ ฐั ”
ซึ่งมีหนาที่และอํานาจในการบังคับใชกฎหมายหรือใชมาตรการบังคับทางปกครอง และอีกใบหนึ่งเปน
“ประชาชน” ซึง่ มีสทิ ธิทพี่ งึ จะไดรบั ตามกฎหมายและอยูภ ายใตบงั คับของบทบัญญัตแิ หงกฎหมายตาง ๆ
มีความเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับ “การแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”
ทีท่ างวิทยากรผูท รงคุณวุฒไิ ดแสดงความคิดเห็นไววา กรอบแนวคิดและขอเสนอแนะเกีย่ วกับการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองในครัง้ นีน้ นั้ ดานหนึง่ จะเปนหลักการทีช่ ว ย
สงเสริมใหสทิ ธิของคูก รณีในการพิจารณาทางปกครองไดรบั ความคุม ครองมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการเพิม่
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หลักเกณฑในเรือ่ งการอุทธรณใหสมบูรณครบถวน รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการรับฟงคูก รณี
ใหชดั เจน อันจะกอใหเกิดประโยชนและสรางความเปนธรรมใหแกประชาชนเปนอยางมาก และอีกดานหนึง่
จะเสริมสรางความมัน่ คงแนนอนของคําสัง่ ทางปกครอง เพราะขอเสนอแนะในการเพิม่ เติมบทบัญญัติ
ที่จํากัดผลกระทบของความบกพรองในวิธีพิจารณาและรูปแบบของคําสั่งทางปกครองใหเปนคําสั่ง
ทางปกครองทีส่ มบูรณหรือชอบดวยกฎหมายนัน้ จะชวยปองกันมิใหคาํ สัง่ ทางปกครองทีม่ คี วามบกพรอง
เพียงเล็กนอยตองตกเปนคําสัง่ ทีไ่ มชอบดวยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนไปโดยไมจาํ เปน รวมทัง้ หากตอง
เพิกถอนและเริม่ กระบวนการพิจารณาทําคําสัง่ ใหมเพียงเพราะความบกพรองในวิธพี จิ ารณาหรือรูปแบบ
ทีไ่ มสาํ คัญยอมสิ้นเปลืองเวลาและเปนภาระแกการดําเนินการของฝายปกครอง
นอกจากนี้ ขอเสนอแนะในการเพิม่ หลักเกณฑและขอบเขตการใชบงั คับคําสัง่ ทางปกครองทัว่ ไป
และหลักโมฆะกรรมของคําสัง่ ทางปกครอง รวมทัง้ หลักเกณฑเกีย่ วกับระยะเวลาตาง ๆ อาทิ การกําหนด
วันในการยื่นอุทธรณทางไปรษณียหรือวันที่อุทธรณมีผล การขยายระยะเวลาเยียวยาความบกพรอง
ของคําสั่งทางปกครอง หรือระยะเวลาในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปน
การใหประโยชน ใหเหมาะสม ครบถวน และสอดรับกับกฎหมายของตางประเทศทีท่ นั สมัย จะชวยสราง
ความมั่นคงแนนอนในทางกฎหมายใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะบางหลักองคกรทางกฎหมายไดยอมรับถึง
การมีอยูม าโดยตลอดแตไมมบี ทบัญญัตแิ หงกฎหมายกําหนดไว และบางหลักก็ยงั มีชอ งวางหรือเปดโอกาสให
เจาหนาที่มีดุลพินิจ ดังนั้น การเพิ่มบทบัญญัติใหมเพื่อรองรับหลักกฎหมายที่ขาดหายไปหรือแกไข
ปรับปรุงบทบัญญัตเิ ดิมทีบ่ กพรองหรือไมเหมาะสมดังกลาว จักชวยใหการใชกฎหมายของเจาหนาทีร่ ฐั
มีฐานทางกฎหมายมารองรับ และขจัดปญหาขอโตแยงของความเห็นหรือแนวทางปฏิบตั ทิ แี่ ตกตางกัน
รวมทั้งใหการดําเนินงานขององคกรฝายปกครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ดี เพือ่ ใหกฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองของไทยซึง่ จะแกไขปรับปรุงใหมในครัง้ นี้
เปนไปโดยสอดคลองหรือตรงตามความตองการของทุกฝาย รวมทั้งสามารถอํานวยความสะดวก
และสรางความเปนธรรมแกประชาชน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของฝายปกครองตามเจตนารมณ
ของการแกไขทีก่ าํ หนดไว จําเปนตองมีการรับฟงและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ
ตอไป.
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