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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับ “การพิจารณาทางปกครอง” ซึ่งไดแก การเตรียมการและดําเนินการเพ่ือจัดใหมีคําสั่ง
ทางปกครอง โดยมีฐานะเปน “กฎหมายกลาง” ที่ใชบังคับกับการพิจารณาทางปกครองในเรื่องตาง ๆ 
หากกฎหมายในเรือ่งใดมไิดกาํหนดหลกัเกณฑไวเปนการเฉพาะหรอืกาํหนดไวแตมหีลกัเกณฑท่ีประกนั
ความเปนธรรมหรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่ํากวาที่กําหนดในกฎหมายกลาง อยางไรก็ดี 
ผูตรากฎหมายไดกําหนดขอยกเวนมิใหใชบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
กับบางองคกรหรือการดําเนินการบางกรณี ซึ่งกรณีหนึ่ง คือ “การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร
หรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของ
ราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ”๒  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในมาตรา ๔๓ (๗) 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยที่ผานมามีปญหาในการตีความ “ขอบเขต” 
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 ๑Licence en droit - mention assez bien (Tours), Maîtrise de droit public (Tours), D.E.A. de droit public - mention très 
bien (Poitiers) นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  
 ๒สาํหรบัขอบเขตของ “ราชการทหาร” อาจพจิารณาไดจากพระราชบัญญตัจิดัระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑.  
 ๓“มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
     (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
     (๒)  องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
     (๓)  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
     (๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนนิงานของเจาหนาทีใ่นกระบวนการพิจารณาคดี การบงัคบัคด ีและการวางทรัพย
     (๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
    (๖)  การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ
     (๗) การดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารในการปองกันและรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
     (๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
     (๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา
   การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใดหรือกับหนวยงานใดนอกจากที่กําหนด
ไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามขอเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”.

  
๑
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จุลนิติ

ของขอยกเวนดังกลาววาครอบคลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารท้ังหมดหรือเฉพาะในสวน
ที่เกี่ยวกับการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศเทานั้น ซึ่งทําใหสวนราชการทหารมีขอสงสัย
วาจะตองปฏิบตัติามพระราชบัญญตัวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองฯ หรอืไม ในเร่ืองใดบาง ในบทความน้ี
จึงขอนําเสนอปญหาดังกลาว โดยในเบื้องตนขอกลาวถึงขอพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับขอยกเวนไมนํา
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปใชกับราชการทหาร กอนที่จะพิจารณาแนวการตีความของ
คณะกรรมการวธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองในเรือ่งนี ้และปดทายดวยบทวเิคราะหเกีย่วกบัการบงัคบัใช
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กับราชการทหารวามีขอบเขตอยางไร 

 ๑. ขอพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับขอยกเวนในเรื่องราชการทหาร
  ๑.๑ ขอยกเวนที่ปรากฏในกฎหมายตางประเทศ
         กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของนานาอารยประเทศลวนตราข้ึน
ภายใตแนวคดิเดยีวกนั คอื สรางความโปรงใสและความเปนธรรมในการพจิารณาออกคาํสัง่ทางปกครอง
ทีก่ระทบตอสิทธิและหนาทีข่องบุคคล โดยวางหลักประกันทีส่าํคญัในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
เชน หลักความเปนกลางของเจาหนาที่ผูพิจารณาทางปกครอง หลักการรับฟงคูกรณีกอนออกคําสั่ง
ทางปกครอง หลักการใหเหตุผลประกอบคําสัง่ทางปกครอง อยางไรก็ด ีสาํหรับการพิจารณาทางปกครอง
ในการปฏิบัติราชการของทหารนั้น อาจมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองยกเวนไมนํากฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองไปใชบังคับ เน่ืองจากการปฏิบัติงานของทหารมีลักษณะเฉพาะแตกตางจาก
ฝายปกครองโดยท่ัวไป ดวยเหตุที่ตองมีการจัดระเบียบวินัยภายในองคกรอยางเครงครัด การสั่งการ
ในเรื่องตาง ๆ ตองมีความเด็ดขาด การดําเนินการตองมีความรวดเร็ว และในบางเรื่องตองรักษา
เปนความลับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่ไมปกติ เชน ในยามสงครามหรือมีภัยคุกคามตอความมั่นคง
ของประเทศ ยอมไมเหมาะสมท่ีจะบังคับใหปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามปกติ 
เพราะอาจทําใหปฏิบัติการของเจาหนาที่ทหารในการปองกันและรักษาความม่ันคงของประเทศ
มคีวามลาชาไมทนัการณ ดวยเหตุนี ้กฎหมายวิธปีฏิบตัริาชการทางปกครองของหลายประเทศจึงกาํหนด
ขอยกเวนไมใชบังคับกับการดําเนินงานของราชการทหาร โดยกฎหมายของบางประเทศไดกําหนด
ขอยกเวนสําหรับการดําเนินงานของราชการทหารเฉพาะในชวงเวลาท่ีไมปกติ เชน รฐับญัญตัวิธิปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครองของสหรัฐอเมริกา (Administrative Procedure Act) มาตรา ๕๕๑๔  (๑) (G) 
บัญญัติวา “หนวยงานของรัฐ” ที่จะอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายน้ีไมหมายความรวมถึง ราชการ
ทหารท่ีใชอาํนาจในเวลาสงครามหรือในพืน้ทีภ่ายใตการยดึครอง หรอืพระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครองของนอรเวย (Forvaltningsloven) มาตรา ๕๕ วรรคสอง บัญญัติวา เมื่อราชอาณาจักร

 ๔Sec. 551 – Definitions
          For the purpose of this subchapter –
         (1) “agency” means each authority of the Government of the United States, whether or not it is within 
or subject to review by another agency, but does not include – ………. .
          (G) military authority exercised in the field in time of war or in occupied territory ; or ………. .           
 ๕Art. 5 The King’s power to issue certain provisions concerning the scope of this Act. ………. .
        When the realm is at war or under the threat of war or the independence or security of the realm is 
endangered, the King may prescribe that this Act or other provisions governing administrative procedure shall in 
whole or in part cease to apply. ………. .
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ตกอยูในภาวะสงคราม ภัยคุกคามจากสงคราม หรือเอกราชหรือความมั่นคงของราชอาณาจักรตกอยู
ในภยันตราย พระมหากษัตริยอาจระงับการใชบังคับพระราชบัญญัติน้ีหรือบทบัญญัติกฎหมายอื่นใด
ทีเ่กีย่วกบัวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองทัง้หมดหรอืแตบางสวนกไ็ด อยางไรก็ด ีกฎหมายของบางประเทศ
ไดกําหนดขอยกเวนสําหรับราชการทหารโดยมิไดจํากัดเฉพาะกรณีการดําเนินงานในชวงเวลาไมปกติ 
แตยกเวนการดําเนินงานของราชการทหารในชวงเวลาปกติดวย เชน รัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองของฟนแลนด (Förvaltningslag) มาตรา ๔๖ (๑) บัญญัติยกเวนไมใชบังคับกับการ
สั่งการของทหาร หรือรัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของสมาพันธรัฐสวิส (loi fédérale 
sur la procédure administrative) มาตรา ๓๗ d. บัญญัติยกเวนไมใชบังคับกับการดําเนินการ
ทางวนิยัแกขาราชการทหาร การพจิารณาเรือ่งทีอ่ยูในอาํนาจสัง่การของราชการทหาร เชน การสัง่การ
ตามสายการบังคับบัญชา รวมท้ังการพิจารณาในบางเร่ือง เชน การทบทวนคําสั่งพักหนาที่หรือคําสั่ง
เปลี่ยนภาระหนาที่งาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขอยกเวนในกฎหมายตางประเทศแลว จะเห็นไดวาเปนไป
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารเปนสําคัญ ไมวาจะเปนการดําเนินงาน
ในเวลาปกตใินเรือ่งการสัง่การตามสายการบงัคบับญัชาหรอืการดาํเนนิการทางวนิยัแกขาราชการทหาร 
ซึ่งตองมีการรักษาระเบียบวินัยภายในองคกรอยางเครงครัดหรือการดําเนินงานในเวลาไมปกติในยาม
สงครามหรือมีภัยคุกคามตอความมั่นคงของประเทศซึ่งตองปฏิบัติการดวยความเฉียบขาดรวดเร็ว 
ไมเหมาะสมที่จะกําหนดใหปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
       ๑.๒ ขอยกเวนในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
             พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ของประเทศไทยไดใชรัฐบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองของเยอรมัน (Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG) เปนตนแบบ
ในการยกราง อยางไรก็ดี กฎหมายเยอรมันมิไดบัญญัติขอยกเวนเกี่ยวกับการดําเนินงานของราชการ
ทหารไว มีแตเพียงขอยกเวนสําหรับการดําเนินการในเร่ืองอื่น ๆ เชน การดําเนินกิจการทางศาสนา 
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หรือการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา๘ ขอยกเวน
ในเร่ืองการดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารตามมาตรา ๔ (๗) จึงเปนกรณีที่เพิ่มเติมเขามาดวย
เหตุผลเฉพาะตามบริบทของประเทศไทยเพื่อมิใหกระทบกระเทือนตอการดําเนินงานของเจาหนาที่
ทหาร ซึ่งศาสตราจารยสุรพล  นิติไกรพจน ไดอธิบายถึงเหตุผลในการกําหนดขอยกเวนดังกลาวไววา 

 ๖Section 4  - Restrictions on application
          (1) This Act does not apply to the administration of justice, pre-trial investigations, police inquiries or 
enforcement. This Act does also not apply to military orders nor to other internal orders of the administration 
relating to the performance of a task or some other measure. ………. .         
 ๗Art. 3  Ne sont pas régies par la présente loi : ………. .           
          d. la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire,
          la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l’art. 37, ainsi que 
la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration 
militaire, ………. .             
 ๘ขอยกเวนการใชบงัคบักฎหมายไดบญัญตัไิวในมาตรา ๒ สาํหรบัรายละเอยีดในเรือ่งดงักลาว โปรดด ูวรเจตน  ภาครีตัน, วธิปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน (กรุงเทพฯ : วิญูชน ๒๕๔๙), หนา ๓๒-๓๖.   
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จุลนิติ

“ราชการทหารหรือการปฏิบัติงานยุทธการเพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศเปนเรื่องสําคัญที่ตอง
มีวิธีการปฏิบัติงานเปนพิเศษแตกตางไปจากการปฏิบัติงานของฝายปกครองตามปกติทั้งในบางกรณี
ก็จําตองปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว เฉียบขาดตามความจําเปนทางดานความมั่นคง” จึงตองกําหนด
ขอยกเวนนี้ไว๙ สําหรับปญหาวาขอยกเวนดังกลาวมีขอบเขตเพียงใด นั้น ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน  
วงศวัฒนศานต ผูมีบทบาทสําคัญในการยกรางกฎหมายฉบับน้ีไดอธิบายวา “กิจการทหารในการ
ปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศเปนเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งตองดําเนินการโดยรวดเร็ว
ตามสถานการณ จงึควรยกเวนจากการปฏิบตัติามพระราชบัญญตันิี.้.. อยางไรก็ตาม กจิการของทหาร...
ที่ไมเก่ียวกับความมั่นคง เชน การจัดซื้อหรือสรางสถานท่ีราชการที่ไมมีขอมูลเชื่อมโยงไปยังความลับ
ทางความมั่นคง ...ยังคงอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้”๑๐ ดังน้ี ขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) 
จงึมีขอบเขตจาํกดัอยูเฉพาะการดาํเนนิงานของราชการทหารเทาทีเ่ก่ียวกบัการปองกนัและรกัษาความ
มั่นคงของประเทศเทานั้น มิใชการดําเนินงานใด ๆ ของราชการทหารโดยรวมท้ังหมด ซึ่งนักวิชาการ
บางทานมีความเห็นคลอยตามแนวการตีความดังกลาว เชน รองศาสตราจารย วรเจตน ภาคีรัตน 
ที่อธิบายวา “...หากเปนกรณีที่เปนเรื่องการปองกันและรักษาความม่ันคงแหงราชอาณาจักรจาก
ภัยคุกคามท้ังภายในและภายนอกประเทศแลว แมวาการกระทํานั้นจะมีลักษณะเปนการออกคําสั่ง
ทางปกครอง องคกรเจาหนาที่ผูปฏิบัติยอมไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตในกรณีที่ทหารเปนองคกรฝายปกครองที่ดําเนินการบังคับการ
ตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอันมีลักษณะเปนการใชอํานาจปกครอง มีการเตรียมการเพื่อจัดให
มคีาํสัง่ทางปกครอง ทหารยอมตองปฏบิตัติามพระราชบญัญตัวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองฯ ดวย”๑๑ 
ในเรื่องการดําเนินการทางวินัยตอขาราชการทหาร นักกฎหมายทหารเองก็เคยใหความเห็นวา 
“การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารในกิจการที่เกี่ยวกับวินัยมีได ๒ สถานะ คือ ทั้งอยูและไมอยูใน
บงัคบัแหงพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ขึน้อยูกบัวาการดาํเนนิการทางวนิยัในขณะนัน้
เปนกจิการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคกุคามภายนอกและภายในประเทศ
หรือไม”๑๒ กลาวอีกนัยหนึ่ง หากการดําเนินการทางวินัยทหารในกรณีใดไมเกี่ยวของกับการปองกัน
และรักษาความมัน่คงของประเทศแลว ยอมอยูภายใตบงัคบัตองปฏบิตัติามหลกัเกณฑในพระราชบญัญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งปรากฏวาคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดตีความ
ขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) ในแนวทางเดียวกันกับความเห็นของฝายตําราขางตน

  ๙สรุพล นติไิกรพจน, “ปญหาวาดวยขอบเขตการบงัคบัใชพระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง”, พนม เอ่ียมประยรู 
(บรรณาธกิาร), รวมบทความทางวชิาการ กฎหมายวาดวยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (กรงุเทพฯ : วญิชูน ๒๕๔๑), 
หนา ๒๐.
  ๑๐ชยัวฒัน วงศวฒันศานต, กฎหมายวิธปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (กรุงเทพฯ : จริรชัการพมิพ ๒๕๔๐), หนา ๑๗๓-๑๗๔.  
  ๑๑วรเจตน ภาคีรัตน, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทํา
ทางปกครอง (พิมพครั้งที่ ๓ : กรุงเทพฯ : วิญูชน ๒๕๔๙), หนา ๘๘.  
 ๑๒พนัโท ธานินทร ทนุทสุวสัดิ,์ “หลกัการฟงความจากทุกฝายกับกระบวนการรวบรวมขอมูลเพ่ือทําคาํสัง่กําหนดมาตรการบังคับ
ทางวินัยทหาร”, วารสารพระธรรมนูญ ฉบับพิเศษ (กันยายน ๒๕๔๖), หนา ๗๑.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๒. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
   คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดใหความเห็นเก่ียวกับขอบเขตของขอยกเวน
ตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในเรื่องเสร็จที่ ๒๗๖/๒๕๔๘๑๓ 
ในการตอบขอหารือของกรมพระธรรมนูญที่มีขอสงสัยวาขอยกเวนตามบทบัญญัติดังกลาวมีขอบเขต
เพยีงใด โดยกรมพระธรรมนญูมคีวามเหน็ในเบือ้งตนวาเปนขอยกเวนเกีย่วกบัการดาํเนนิงานของราชการ
ทหารทั้งหมดและเจาหนาที่อื่นซึ่งมิใชทหารแตปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารในการปองกัน
และรกัษาความมัน่คงของราชอาณาจกัรจากภยัคกุคามทัง้ภายนอกและภายในประเทศ เพราะขอยกเวน
ในมาตรา ๔ (๗) แบงเปนสองสวน ไดแก สวนแรก การดําเนนิงานเก่ียวกับราชการทหาร และสวนทีส่อง
เจาหนาทีซ่ึง่ปฏบิตัหินาทีท่างยทุธการรวมกบัทหารในการปองกนัและรักษาความมัน่คงของราชอาณาจกัร
จากภัยคกุคามทัง้ภายนอกและภายในประเทศ ซึง่ในสวนแรกเปนการยกเวนสาํหรบัราชการทหารทัง้หมด
ไมตองพจิารณาวาเปนเรือ่งของการปองกนัและรักษาความม่ันคงของประเทศหรอืไม อยางไรกด็ ี เพือ่ความ
รอบคอบกรมพระธรรมนญูจึงขอหารอืคณะกรรมการวธีิปฏิบตัริาชการทางปกครองวาความเหน็ดงักลาว
ถูกตองหรือไม เพื่อที่จะไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับสวนราชการทหารตอไป
  ในการพิจารณาเพ่ือตอบขอหารือของกรมพระธรรมนูญ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองไดตรวจสอบความเปนมาของการยกรางบทบัญญัติมาตรา ๔ (๗) แลว พบวารางที่ผาน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครอง๑๔ ไดบัญญัติวา 
“การดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารในการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจาก
ภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ” แตตอมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ กระทรวงมหาดไทยไดมีขอเสนอวาเนื่องจากงานราชการตํารวจกับราชการ
ทหารมีลักษณะเชนเดียวกัน ดังนั้น ในการดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารในการปองกันและรักษา
ความมัน่คงของราชอาณาจกัรจากภยัคกุคามทัง้ภายนอกและภายในประเทศ จงึเหน็ควรเพิม่ขาราชการ
ตํารวจซ่ึงปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับฝายทหารมิใหอยูในบังคับของกฎหมายดวย คณะรัฐมนตรี
จึงไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวไปพิจารณารวมกันและเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรเพ่ิมเติมรางมาตรา ๔ (๗) 
ตามขอสังเกตของกระทรวงมหาดไทย โดยเพิ่มขอความ “หรือเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการ
รวมกับทหาร” ตอทายขอความวา “การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร” 

 ๑๓บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙.  
 ๑๔รางพระราชบัญญัติการพิจารณาเรื่องทางปกครอง พ.ศ. .... สงพรอมบันทึกขอความ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๖๐๑/๑๓๔๙ ลงวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ซึ่งคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครองมีถึงคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผนดิน (เรื่องเสร็จที่ ๒๒/๒๕๓๗).
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จุลนิติ

  เมื่อพิจารณาถึงความเปนมาในการยกรางบทบัญญัติมาตรา ๔ (๗) แลว คณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นวา “มาตรา ๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเจตนารมณที่จะไมนําพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับการดําเนินงาน
เก่ียวกบัราชการทหารเฉพาะในสวนทีเ่กีย่วกบัการปองกนัและรกัษาความมัน่คงของราชอาณาจกัร
จากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ ผูรางกฎหมายจึงไดบัญญัติขอความในตอนทาย
มาตรา ๔ (๗) ที่วา “ในการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก
และภายในประเทศ” เพื่อขยายความการดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหาร ซึ่งตอมาไดมีการเพ่ิมเติม
ขอความใหรวมถึงเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารดวย เนื่องจากการดําเนินงาน
ดังกลาวเปนเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะและมีการปฏิบัติงานเปนพิเศษที่จําเปนในการปองกันและการ
รักษาความมั่นคงของประเทศ ไมเหมาะสมท่ีจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ สวนการดําเนินงานอื่นที่อยูในรูปของคําสั่งทางปกครองและไมเกี่ยวของกับการปองกัน
และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศยอมตองอยูใน
บังคับแหงพระราชบัญญัตินี้”
  การใหความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการวิธปีฏิบตัริาชการทางปกครองในเร่ืองเสร็จที่ 
๒๗๖/๒๕๔๘ ถือเปนการตีความขอบเขตของขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) อยางชัดเจน ซึ่งสวนราชการ
ทหารสามารถยึดถอืเปนแนวทางปฏิบตัใินการบังคบัใชพระราชบัญญตัวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองฯ 
ตอไปได กรณีจงึสมควรวเิคราะหถงึขอบเขตการบงัคบัใชพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ 
กับราชการทหารในรายละเอียดตอไปวา สวนราชการทหารจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
พระราชบัญญัติดังกลาวในการดําเนินงานในเรื่องใดบาง

 ๓. บทวเิคราะหการบงัคบัใชพระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ กบัราชการทหาร
  ปญหาวาพระราชบญัญตัวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองฯ จะนํามาใชบงัคบักับการดาํเนนิงาน
ของราชการทหารในเร่ืองใดบาง นัน้ มขีอพจิารณาในเบ้ืองตนวา โดยทีพ่ระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครองฯ ใชบังคับกับ “การพิจารณาทางปกครอง” ซึ่งไดแก การเตรียมการและการดําเนินการ
เพือ่จดัใหมคีาํสัง่ทางปกครอง ดงันัน้ การดาํเนนิงานของราชการทหารในเรือ่งใดทีม่ไิดกระทาํในรปูของ
คําสั่งทางปกครอง ยอมไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูแลว ไมวาจะเปนคําสั่งในการ
ปฏิบัติงานที่ผูบังคับบัญชามีตอผูใตบังคับบัญชาและมิไดกระทบตอสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายของ
ผูใตบังคับบัญชา การออกกฎ เชน การออกระเบยีบขอบังคับของกระทรวงกลาโหม๑๕ การทําสัญญา 
(ไมวาสญัญาทางแพงหรือสญัญาทางปกครอง) เชน สญัญาจัดซือ้อาวุธยทุโธปกรณ๑๖ หรอืบรรดาการกระทํา

 ๑๕เวนแตเปนการนําบทบัญญัติในบางเร่ืองเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองมาใชบังคับโดยเทียบเคียงกับการออกกฎ หรือนํา
“หลักกฎหมายท่ัวไป” ทีบ่ญัญตัเิปนลายลักษณอกัษรไวในบทบัญญตับิางมาตรามาใชกบัการออกกฎ เชน หลกัท่ีวาเจาหนาทีผู่พจิารณา
ทางปกครองตองมอีาํนาจตามกฎหมายในเร่ืองนัน้ตามทีก่าํหนดในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ.   
 ๑๖อยางไรกด็ ี สาํหรับบรรดาคําส่ังทางปกครองท่ีมขีึน้ในกระบวนการจัดซือ้จดัจางของราชการทหาร เชน คาํสัง่รับหรอืไมรบัคาํเสนอ 
การสั่งอนุมัติใหซื้อ จาง หรือใหสิทธิประโยชน หรือการสั่งยกเลิกการพิจารณาคําเสนอ อันเปนคําสั่งทางปกครองโดยผลของกฎหมาย
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ นัน้ หากเปน
กรณีที่ไมเกี่ยวของกับการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศแลว ยอมอยูภายใตบังคับหลักเกณฑของพระราชบัญญัติดังกลาว. 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ทางกายภาพท่ีมิไดมีผลกอตั้งนิติสัมพันธ เชน การฝกกําลังพล การซอมรบ การเคล่ือนยายอาวุธ 
หรือการปฏิบัติยุทธการตาง ๆ ของทหาร นอกจากนี้ การใชอํานาจของทหารที่เปนการดําเนินงาน
ตามกระบวนการยุตธิรรมทางอาญากไ็มอยูภายใตบงัคบัพระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ 
เชนกัน ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา ๔ (๘)๑๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เชน การที่เจาหนาที่ทหารเรือ
ใชอํานาจสอบสวนเบื้องตนเกี่ยวกับการกระทําอันเปนโจรสลัดตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งการสืบสวนเบื้องตนถือเปนสวนหนึ่งของ
การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสอบสวนเบื้องตนของเจาหนาที่
ทหารเรือดังกลาว รวมท้ังการกระทําท่ีเกี่ยวเน่ือง เชน การส่ังหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานหยุด
หรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่ง การตรวจคนเรือหรืออากาศยาน และการจับกุมและควบคุมผูตองสงสัย 
ยอมถอืเปนการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ทาํนองเดยีวกนั การทีเ่จาหนาทีท่หารเรอืใชอาํนาจตามพระราชบญัญตัิ
วาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ ทําการสอบสวนเบื้องตนเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดอาญา รวมท้ังการส่ังหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานหยุดหรือไปยังที่แหงใด
แหงหนึ่ง และการควบคุมผูตองหาไวเพื่อสอบสวน ตลอดจนการยึดเรือหรืออากาศยานและสิ่งของ
ทีจ่ะใชหรอืไดใชในการกระทาํความผดิ บรรดาการกระทาํเหลาน้ียอมไมอยูภายใตบงัคบัพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เชนกัน
   สวนการดําเนินการของราชการทหารในเร่ืองใดท่ีกระทําในรูปของคําสั่งทางปกครองจะอยู
ภายใตบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม เพียงใด นั้น จําตองพิจารณาถึง
ขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) วามขีอบเขตเพียงใด ซึง่ในประเด็นนี ้ผูเขยีนเห็นพองดวยกบัความเห็นของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องเสร็จที่ ๒๗๖/๒๕๔๘ ที่ตีความวาเปนขอยกเวน
สําหรับราชการทหารเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจาก
ภยัคกุคามท้ังภายนอกและภายในประเทศเทานัน้ เนือ่งจากเปนการตคีวามทีส่อดคลองกบัเจตนารมณ
ของผูตรากฎหมายที่แตเดิมไดกําหนดขอยกเวนไวสําหรับ“การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร
ในการปองกนัและรกัษาความมัน่คงของราชอาณาจกัรจากภัยคกุคามทัง้ภายนอกและภายในประเทศ” 
โดยภายหลังมีการเพิ่มขอความ “หรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหาร” เพื่อให
ครอบคลุมการดําเนนิการของเจาหนาทีอ่ื่น (เจาหนาทีต่าํรวจ) ซึง่ปฏบิตัหินาทีท่างยทุธการรวมกบัทหาร
ในการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศดวย ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นวาหากผูตรากฎหมายประสงค
ที่จะยกเวนไมใชบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กับการดําเนินงานทั้งปวง
ของราชการทหาร ก็คงไมระบุขอความวา “...ในการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักร
จากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ” กํากับไวดวยอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งการที่ผู ตรากฎหมาย
ยกเวนไมใชบงัคบัพระราชบญัญัตดิงักลาวกบัการดาํเนนิงานของราชการทหารในการปองกนัและรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักร ก็ดวยเหตุผลที่วา เปนเรื่องที่มีความจําเปนตองดําเนินการดวยความ

 ๑๗โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน.
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จุลนิติ

เฉียบขาดรวดเร็วเพ่ือขจัดและปดปองภยันตรายท่ีเกิดแกความม่ันคงของประเทศ หากบังคับใหการ
ดําเนินงานในเรื่องดังกลาวยังคงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ยอมเปนการไมเหมาะสม เพราะจะเปนการสรางภาระแกเจาหนาที่
ผูปฏบิตังิาน ทาํใหเกดิความลาชาและเปนอุปสรรคแกการปฏบิตัภิารกจิใหสาํเรจ็ลลุวงได ซึง่ขอพจิารณา
เก่ียวกับการปองกันและรักษาความม่ันคงของประเทศนี้เปนเหตุผลที่กฎหมายเฉพาะในบางเร่ือง
ไดกําหนดยกเวนใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ไมวาจะเปนพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖๑๘

ที่บัญญัติมิใหนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใชบังคับกับการส่ังการตาม
พระราชกาํหนดนี ้ซึง่บางกรณเีปนการออกคาํส่ังทางปกครอง๑๙ หรอืพระราชบญัญัตกิารรกัษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง๒๐ ซึ่งบัญญัติขอยกเวนทํานองเดียวกันไว 
   ตามแนวความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏิบตัริาชการทางปกครอง การบงัคบัใชพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ กบัการพิจารณาเพ่ือออกคําสัง่ทางปกครองของราชการทหารอาจแยก
พิจารณาไดเปนสองสวน ดังนี้ 
  สวนทีห่นึง่ การดาํเนินงานเกีย่วกบัราชการทหารในการปองกันและรกัษาความม่ันคงของ
ราชอาณาจกัรจากภยัคกุคามทัง้ภายในและภายนอกประเทศ การดาํเนนิงานในสวนนีย้อมไดรบัยกเวน
ไมอยูภายใตบงัคับพระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ เพือ่ทีจ่ะสามารถดาํเนินการไดอยาง
รวดเรว็และรบัมือกบัสถานการณตาง ๆ  ไดอยางทนัทวงท ีเชน การทีเ่จาหนาทีฝ่ายทหารใชอาํนาจตาม
มาตรา ๔๒๒๑ มาตรา ๔๓๒๒ ประกอบกับมาตรา ๔๗๒๓ แหงพระราชบัญญตักิารเกณฑชวยราชการทหาร 
 ๑๘มาตรา ๑๖ ประกาศ คําส่ังหรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองและกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง.   
 ๑๙สําหรับเหตุผลที่ไมนําเง่ือนไขการออกคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับ
การออกคําสั่งทางปกครองตามพระราชกําหนดดังกลาว โปรดดู อัชพร จารุจินดา, “คําชี้แจงพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘”, วารสารพระธรรมนูญ เลม ๔๘ ฉบับ ๙๙ ป กรมพระธรรมนูญ (๒๕๔๘) หนา ๒๑.  
 ๒๐มาตรา ๒๓ บรรดาขอกาํหนด ประกาศ คาํสัง่ หรอืการกระทําตามหมวดน้ีไมอยูในบงัคบัของกฎหมายวาดวยวธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง
    ฯลฯ   ฯลฯ.  
 ๒๑มาตรา ๔๒  การเกณฑในเวลาไมปกติ ใหกระทําได
         (๑) ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวการณรบหรือการสงครามนับแตวันเวลาที่ไดมีคําสั่งใหทหารเตรียมเขาทําการรบ 
หรือนับแตวันที่ไดประกาศสงคราม แลวแตกรณี และใหใชทั่วราชอาณาจักร
    ฯลฯ   ฯลฯ.  
 ๒๒มาตรา ๔๓  การเกณฑในเวลาไมปกติอาจเกณฑทรัพยสินและแรงงานไดดังตอไปนี้
        (๑) ทรัพยสินตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
        (๒) อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด และไพโรเทคนิค
        (๓) เครื่องมือสื่อสารและเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกสตลอดจนอะไหลและอุปกรณของเคร่ืองมือดังกลาว
        (๔) เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องใชและสิ่งอื่นที่ใชสําหรับการสรางซอมแซมหรือบํารุงรักษาเสนทางคมนาคมและยานพาหนะ
เพื่อกิจการของทางราชการทหาร
        (๕) สิ่งตาง ๆ ที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนสําหรับจัดที่พักแรมหรือโรงพยาบาล
  (๖) เสบียงอาหารสําหรับคนหรือสัตว
        (๗) คนงาน คนนําทาง คนเดินขาวสาร ลาม หรือผูที่อาจเปนประโยชนแกกิจการของทางราชการทหาร
        (๘) แรงงานและทรัพยสินอื่นที่เจาหนาที่ฝายทหารเห็นวาเปนประโยชนและจําเปนแกกิจการของทางราชการ.
 ๒๓มาตรา ๔๗  นบัแตวนัเวลาทีไ่ดมคีาํส่ังหรอืประกาศตามมาตรา ๔๒ และไดดาํเนนิการตามมาตรา ๑๖ แลวใหเจาหนาทีฝ่ายทหาร
ผูมีอํานาจดังตอไปนี้ออกใบเรียกเกณฑแลวสงตรงไปยังเจาพนักงานปกครองทองที่ไดทันที
        (๑) เจาหนาที่ฝายทหารผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๗
        (๒) นายทหารซึง่มตีาํแหนงบงัคบับญัชาทหารสงูสุด ณ ทีน่ัน้ และมีกาํลงัในบงัคบับญัชาต้ังแตหนึง่กองพันหรอืเทยีบเทาขึน้ไป 
เม่ือนําทหารเขาทําการรบหรือเขาสูสงคราม หรือเม่ือบังคับบัญชาทหารอยูในเขตท่ีไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในเขตท่ีได
ประกาศใชกฎอัยการศึก.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกใบเรียกเกณฑแรงงานและทรัพยสินที่จําเปนแกกิจการของทางราชการในระหวางท่ี
ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม การออกใบเรียกเกณฑแรงงานและทรัพยสินซ่ึงเปนการ
ใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาทีท่ีม่ผีลกระทบตอสถานภาพของสิทธหิรอืหนาทีข่องบุคคลและเปน 
“คาํสัง่ทางปกครอง” ยอมไมอยูภายใตบงัคบัพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ เนือ่งจาก
เปนการดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหาร ในการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักร
จากภัยคุกคามภายนอกประเทศซึ่งไดรับยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น 
ในการออกใบเรียกเกณฑแรงงานและทรัพยสิน เจาหนาที่ฝายทหารจึงไมจําตองดําเนินการตามหลัก
เกณฑการพจิารณาทางปกครองตามทีกํ่าหนดในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ เปนตนวา 
ไมจาํตองมีการรับฟงคูกรณีกอนออกคําสัง่ตามมาตรา ๓๐ หรอืใหเหตุผลประกอบคําสัง่ตามมาตรา ๓๗ 
  ทั้งนี้ การออกคําสั่งทางปกครองของราชการทหารในบางกรณีอาจยากที่จะชี้ชัดลงไปวา
เปนการดําเนินงานในการปองกันและรักษาความม่ันคงของประเทศอันจะไดรับยกเวนไมอยูภายใต
บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม ตัวอยางเชน การที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมออกใบอนุญาตตามมาตรา ๕๒๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยเขตปลอดภัยในราชการ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ ใหบุคคลปลูกสรางโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางในบริเวณเขตปลอดภัย
ในราชการทหารตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในมาตรา ๔๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว การพิจารณาเพื่อออกหรือไมออกใบอนุญาตเปนการพิจารณาทางปกครองที่มิไดเกี่ยวของ
โดยตรงกบัการปองกนัและรกัษาความมัน่คงของประเทศจากภัยคกุคามทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
โดยหลักแลวจึงนาจะอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อยางไรก็ด ี
โดยที่เขตปลอดภัยในราชการทหารกําหนดข้ึนเพ่ือประโยชนในการปองกันภัยที่อาจเกิดแกสถานท่ีตั้ง
ทีท่าํการของทหาร ซึง่เปนแหลงรวมกาํลงัพล คลงัเกบ็อาวธุยทุโธปกรณ ยานพาหนะ เชือ้เพลงิ เครือ่งมอื
สื่อสาร เอกสาร ขอมูล ตลอดจนยุทธปจจัยตาง ๆ อันจําเปนแกการปองกันและรักษาความมั่นคง
ของประเทศ กรณีจึงจําเปนตองกําหนดใหบริเวณโดยรอบท่ีทหารเปน “เขตปลอดภัย” และจํากัด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการใชประโยชนทรัพยสินและสัญจรไปมา เพื่อมิใหบุคคลภายนอก
ไดมโีอกาสลวงล้ําเขามาใกลชิดทีท่าํการของราชการทหาร หรอืปลกูสรางอาคารโดยปราศจากการควบคมุ
ซึ่งอาจทําใหราชการทหารไดรับความเสียหายจากการจารกรรม การกอวินาศกรรม หรือการโจมตี
ในรปูแบบตาง ๆ ดงันัน้ เมือ่การดาํเนินการเก่ียวกับเขตปลอดภัยในราชการทหารมีวตัถปุระสงคเพือ่ปองกนั
ภยันตรายที่อาจเกิดแกราชการทหารโดยสมบูรณ อันเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการปองกันและรักษา
ความม่ันคงของประเทศจากภัยคกุคามตาง ๆ  ซึง่การปฏิบตัติามหลักเกณฑในพระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครองฯ อาจทาํใหเกดิปญหาอปุสรรคแกการดาํเนนิการเก่ียวกบัเขตปลอดภัยในราชการ
 ๒๔มาตรา ๕ เมือ่ไดออกพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณเขตปลอดภัยไวแลว หามมิใหผูหนึง่ผูใดปลูกสรางโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสราง
ลงในบริเวณเขตปลอดภัยนัน้ หรอืแกไขเปล่ียนแปลงโรงเรือน หรือสิง่ปลูกสรางท่ีมอียูแลว หรอืเพาะปลูกตนไมซึง่อาจเปนภัย หรอืยกัยาย
ตนไมที่ปลูกไวแลวอันมีสภาพเปนอสังหาริมทรัพย เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติตามเง่ือนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้นดวย.  
 ๒๕มาตรา ๔ ทีท่หารแหงใดจะควรมีเขตปลอดภัยเพยีงใด ใหกาํหนดข้ึนไวโดยพระราชกฤษฎีกาเปนคราว ๆ และใหมแีผนทีป่ระเมิน
เขตไวทายพระราชกฤษฎีกานั้นดวย
       เมื่อไดกําหนดเขตข้ึนแลว ใหกระทรวงกลาโหมจัดใหมีเครื่องหมายแสดงเขตไวโดยชัดเจน.
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จุลนิติ

ทหาร ดงันัน้ ในแงความเหมาะสมในการบังคบัใชกฎหมาย จงึสมควรถือวา การพจิารณาทางปกครองใด ๆ
เก่ียวกับเขตปลอดภัยในราชการทหาร เชน การออกหรือไมออกใบอนุญาตใหปลูกสรางโรงเรือนหรือ
สิง่ปลกูสรางในเขตปลอดภยั การกาํหนดเงือ่นไขในการอนญุาต๒๖ หรอืการเพกิถอนใบอนญุาต เปนการ
ดาํเนนิงานเกีย่วกบัราชการทหารในการปองกนัและรกัษาความมัน่คงของราชอาณาจกัรจากภยัคกุคาม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ 
  สวนทีส่อง การดาํเนนิงานเกีย่วกบัราชการทหารทีไ่มเกีย่วกบัการปองกนัและรกัษาความมัน่คง
ของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ การดําเนินงานในสวนนี้ยอมอยู
ภายใตบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ทั้งน้ี การออกคําสั่งทางปกครองในการ
ดําเนินงานของราชการทหารตามพระราชบัญญัติตาง ๆ มีอยูหลายกรณีดวยกัน ซึ่งโดยสวนใหญแลว
เปนคาํสัง่เกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของทหาร ไมวาจะเปนคําส่ังเกีย่วกบัสถานะหรอืสิทธปิระโยชน
ของขาราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ เชน การบรรจุบุคคล
เขารับราชการทหาร การแตงตั้ง การเลื่อนหรือลดตําแหนง การเลื่อนชั้นเงินเดือน การออกจาก
ราชการ ฯลฯ๒๗ การลงทัณฑแกขาราชการทหารผูกระทําผิดวินัยทหารตามพระราชบัญญัติวาดวย
วินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ การถอดยศหรือออกจากยศทหารตามพระราชบัญญัติยศทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือกรณีที่สวนราชการทหารออกคําสั่งทางปกครองตามกฎหมายอื่น ๆ บังคับแก
ขาราชการทหาร เชน การออกคําสั่งใหขาราชการทหารท่ีกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การออกคําสั่งทางปกครอง
ในกรณีเหลานี้เปนเรื่องที่กระทําในเวลาปกติ และโดยสวนใหญแลวไมเกี่ยวของกับการปองกัน
และรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยหลักแลว
การพิจารณาออกคําสั่งจึงตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ควบคูไปกับหลักเกณฑตามกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ 
  ทั้งนี้ โดยที่กฎหมายและระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองของ
ราชการทหารในเรื่องตาง ๆ มักจะมิไดกําหนดหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมไวเทาเทียมกับหลัก
เกณฑในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กรณีจึงตองนําหลักเกณฑการพิจารณาทาง
ปกครองตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใชบังคับแกการพิจารณา
ทางปกครองในกรณีนั้น ๆ ดวย ยกตัวอยางเชน ในการลงทัณฑแกขาราชการทหารผูกระทําผิดวินัย
ทหารตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารฯ๒๘ พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑและ

 ๒๖โดยปกติในการออกใบอนุญาตในการปลูกสรางอาคารในเขตปลอดภัยในราชการทหารจะมีหนังสือกําหนดเง่ือนไขในการ
อนุญาตไปพรอมกันดวย เชน กําหนดใหผูขออนุญาตตองแจงใหทางราชการทหารทราบเมื่อกอสรางแลวเสร็จ ตองแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับผูที่เขาพักอาศัยในอาคาร ตองจัดการใหผูที่ทางราชการทหารเห็นวาไมปลอดภัยตอกิจการทหารออกไปจากอาคาร ไมใช
อาคารเปนที่มั่วสุมในทางที่จะนําภัยมาสูกิจการทหาร ยินยอมใหเจาหนาที่ทหารเขาไปตรวจอาคารไดเมื่อสงสัยวาจะเปนภัยตอ
ราชการทหาร ตองแจงใหทางราชการทหารทราบกอนจะโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารใหแกผูอื่นหรือใหผูอื่นเชา ฯลฯ.  
 ๒๗“ขาราชการทหาร” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว หมายความถึง ทหารประจําการและขาราชการกลาโหม
พลเรือนที่บรรจุในตําแหนงอัตราทหาร.
 ๒๘พระราชบญัญตัวิาดวยวนิยัทหารฯ ไดกาํหนดทณัฑทีจ่ะลงแกผูกระทาํผดิตอวินยัทหารไว ๕ สถาน ไดแก ภาคทณัฑ ทณัฑกรรม 
กัก ขัง และจําขัง (มาตรา ๘) และผูกระทําผิดตอวินัยทหารอาจตองถูกปลดออกจากประจําการและถูกถอดยศทหารดวย (มาตรา ๗).
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๖๕

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

วิธีการในการพิจารณาลงทัณฑไวอยางรวบรัด และไมมีหลักประกันในกระบวนพิจารณาหลายประการ
ที่ถือเปน “หลักประกันความเปนธรรม” ที่สําคัญในการพิจารณาทางปกครอง ไมวาจะเปนหลัก
ความเปนกลางของเจาหนาที่ผู มีอํานาจพิจารณาทางปกครองท่ีเรียกรองใหเจาหนาที่ตองมีความ
เปนกลางและไมมีสวนไดเสียกับเรื่องที่พิจารณา โดยคูกรณีมีสิทธิคัดคานเจาหนาที่ที่มีเหตุที่จะทําให
การพจิารณาไมเปนกลางได หรอืในสวนของหลกัการรบัฟงคูกรณใีนการพจิารณาทางปกครอง ทีถ่อืเปน
สิทธิอันสําคัญยิ่งของคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง มาตรา ๑๓๒๙ แหงพระราชบัญญัติวาดวย
วินัยทหารฯ ก็บัญญัติแตเพียงวาใหผูมีอํานาจลงทัณฑพิจารณาใหถี่ถวนแนนอนวาผูที่จะรับทัณฑ
มีความผิดจริง และตองระวังมิใหการลงทัณฑเปนไปโดยโทษทุจริต หรือลงทัณฑแกผูที่ไมมีความผิด
โดยชัดเจน และแมวาบทบัญญัติดังกลาวจะกําหนดใหผูมีอํานาจลงทัณฑตอง “ชี้แจงใหผูกระทําผิด
ทราบวากระทาํผิดในขอใดเพราะเหตใุด” กอนทีจ่ะลงทณัฑ แตก็เหน็ไดชดัวามหีลกัประกนัความเปนธรรม
ที่ตํ่ากวาหลักเกณฑตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่กําหนดให
เจาหนาที่ตองแจงขอเท็จจริงที่จะใชเปนเหตุผลในการทําคําสั่งทางปกครองใหคูกรณีรับทราบและให
โอกาสคูกรณีไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานกอนออกคําสั่ง 
  อาจมีผูโตแยงวา โดยสภาพของเร่ืองแลว การดําเนินงานของราชการทหารมี “ลกัษณะพิเศษ”
ทีแ่ตกตางจากสวนราชการทัว่ไป เพราะตองมกีารจดัระเบยีบวนัิยภายในองคกรโดยเขมงวด ม ี “วฒันธรรม
องคกร” ที่มุงเนนความสามัคคีและการเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด หากนําหลักเกณฑ
การพิจารณาทางปกครองตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ มาบงัคบัใชแกการพจิารณา
ทางปกครองของราชการทหาร ยอมเปนการไมเหมาะสมและอาจทาํใหเกดิปญหาอปุสรรคในการปฏบิตังิาน
ของราชการทหารได อยางไรกดี็ ผูเขยีนยงัคงมคีวามเหน็วาไมมเีหตผุลอนัใดทีข่าราชการทหารไมสมควร
ไดรบัหลกัประกนัในการพจิารณาทางปกครองเชนเดยีวกบัขาราชการอ่ืน ๆ  และหากพเิคราะหใหดแีลว 
กไ็มนาจะมขีอกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบของการบงัคบัใชพระราชบญัญัตวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองฯ 
แกการดําเนินงานของราชการทหารจนเกินสมควร เพราะพระราชบัญญัติดังกลาวมิไดใหความสําคัญ
แกการคุมครองสิทธิของคูกรณีในการพิจารณาทางปกครองแตเพียงฝายเดียว แตคํานึงถึงประโยชน
สาธารณะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประกอบดวย ดังที่ปรากฏในบทบัญญัติตาง ๆ ที่วาง 
“หลัก” แตก็มี “ขอยกเวน” ไวดวย โดยเฉพาะขอยกเวนในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนตองดําเนินการ
โดยทันทีเพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ๓๐ นอกจากน้ี ในสวนของคําสั่งทางปกครอง
ในบางเรือ่งกม็กีารกาํหนดขอยกเวนไวเปนการเฉพาะแลวเพือ่มใิหกระทบตอประสทิธภิาพในการปฏบิตัิ
ราชการของหนวยงานของรัฐ เชน กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ทีก่าํหนดใหคาํสัง่ทางปกครองทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล (การบรรจ ุ
แตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน สั่งพักงาน สั่งใหออกจากงานไวกอน หรือการใหพนจากตําแหนง) เปนคําสั่ง

 ๒๙มาตรา ๑๓ กอนท่ีผูมีอํานาจลงทัณฑจะลงทัณฑคร้ังคราวใดก็ดี ใหพิจารณาใหถี่ถวนแนนอนวา ผูที่จะตองรับทัณฑนั้น
มีความผิดจริงแลว จึงสั่งลงทัณฑนั้น ตองระวังอยาใหเปนการลงทัณฑไปโดยโทษจริต หรือลงทัณฑแกผูที่ไมมีความผิดโดยชัดเจนนั้น
เปนอันขาด เมื่อพิจารณาความผิดละเอียดแลวตองชี้แจงใหผูกระทําผิดนั้นทราบวากระทําผิดในขอใด เพราะเหตุใด แลวจึงลงทัณฑ.  
 ๓๐เชน มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) มาตรา ๓๗ วรรคสาม (๔) มาตรา ๕๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙. 
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕๖๖

ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จุลนิติ

ทางปกครองที่ไมจําเปนตองแจงขอเท็จจริงใหคูกรณีทราบและใหโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
กอนออกคําส่ัง ซึ่งขอยกเวนดังกลาวชวยผอนคลายความเขมงวดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ไปไดไมนอย ดวยเหตผุลดังกลาว ผูเขยีนจึงเห็นวา การบงัคบัใชพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไมนาจะทําใหเกิดปญหาอุปสรรคแกการดําเนินงานของราชการทหาร 
หากเจาหนาที่ผูเก่ียวของเขาใจถึงหลักการของกฎหมายฉบับน้ี และสามารถบังคับใชใหสอดคลอง
กับสภาพการณในแตละกรณีไดอยางเหมาะสม
   ผูตรากฎหมายคงมิไดประสงคใหกองทัพเปน “เขตปลอดกฎหมายวิธปีฏิบตัริาชการปกครอง” 
แตเนื่องจากถอยคําในมาตรา ๔ (๗) อาจมีความเคลือบคลุมอยูบาง ที่ผานมาสวนราชการทหาร
จึงไดตีความขอยกเวนตามมาตราน้ีกวางเกินไปกวาความประสงคของผูตรากฎหมาย โดยเขาใจวา
การดําเนินงานของราชการทหารท้ังหมดไมอยู ภายใตบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ กรณีจึงอาจแกไขบทบัญญัติดังกลาวใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบัญญัติวาพระราชบัญญัตินี้
มิใหใชบังคับแก “... (๗) การดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคง
ของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ รวมท้ังเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ทางยุทธการรวมกับทหารในการดําเนินงานดังกลาว” ซึ่งการแกไขกฎหมายในแนวทางนี้จะทําให
ไมมีปญหาในการตีความอีก อยางไรก็ดี สิ่งที่สําคัญยิ่งไปกวาตัวบทกฎหมาย คือ “ทัศนคติ” ของ
เจาหนาที่ฝายทหารในการบังคับใชกฎหมาย รวมท้ัง “วัฒนธรรมองคกร” ของกองทัพที่ตองยอมรับ
ความโปรงใสในการพิจารณาทางปกครอง การบังคับใชกฎหมายจึงจะสัมฤทธิ์ผลสมดังเจตนารมณ
ของผูตรากฎหมายได 
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