
สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๓๙

“พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙” เปนกฎหมายที่ตราขึ้น
เพือ่กาํหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตาง ๆ  เก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองและการออกคําสัง่ทางปกครอง
ของเจาหนาที่ โดยมีหลักการสําคัญที่ประกันความเปนธรรมในการพิจารณาทางปกครอง ไมวาจะเปน
หลักความเปนกลางของเจาหนาท่ี การรับฟงคูกรณี หรือการระบุเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง 
รวมทั้งหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบและแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครอง อาทิ การอุทธรณ 
การขอใหพิจารณาใหม และการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการ
ดังกลาวเปนไปโดยโปรงใส เปนธรรม และเปนกลาง อันเปนการอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน
และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีฐานะเปน 
“กฎหมายกลาง” ทีเ่จาหนาทีต่องนําไปปรับใชกบักฎหมายอ่ืน ๆ  ในกรณีท่ีกฎหมายอ่ืนนัน้มไิดกาํหนด
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว หรือกําหนดไวแตหลักเกณฑมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ
ตํ่ากวาที่พระราชบัญญัตินี้กําหนด

อยางไรกด็ ีนบัตัง้แตประกาศใชบงัคบัเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตนมา ไดมกีารแกไขเพิม่เตมิ
กฎหมายฉบับนีเ้พยีง ๒ ครัง้ และเปนการแกไขท่ีมขีอบเขตจํากดัอยูเฉพาะเร่ือง กลาวคือ การแกไขคร้ังแรก
โดย “พระราชบญัญตัวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” เปนการกําหนดหนาที่
ของเจาหนาที่ในการแจงใหผู ยื่นคําขอแกไขคําขอและสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และกําหนด
ระยะเวลาออกคําส่ังทางปกครองท่ีตองทําเปนหนังสือและตามคําขอของคูกรณี๒ ซึ่งการแกไขครั้งน้ี
มไิดมวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาหลกักฎหมายวิธปีฏบิตัริาชการทางปกครองโดยตรง แตเปนผลสบืเน่ืองมาจาก
การจัดทํากฎหมายอีกฉบับหน่ึง คือ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผูตรากฎหมายมุงหมายใหหลกัเกณฑทีแ่กไขเพิม่เตมิหรอืเพิม่ข้ึนใหม
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังกลาวชวยเสริมหลักเกณฑในพระราชบัญญัติ

๑จัดโดย กองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองคความรูและรับฟง
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการแกไขกฎหมายวาดวยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๒๗ มถินุายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๐๐ นาฬกา ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร.

๒แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗ และเพิ่มมาตรา ๓๙/๑.
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“การแก�ไขกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”

๔๐

การอาํนวยความสะดวกฯ เทานั้น สวนการแกไขครั้งที่ ๒ ซึ่งมีขึ้นเมื่อไมนานมานี้โดย “พระราชบัญญัติ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒” เปนการปรบัปรงุบทบญัญตัเิกีย่วกับการบงัคบั
ทางปกครอง๓ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับทางปกครอง โดยเฉพาะการบังคับ
ตามคําสัง่ทางปกครองท่ีกาํหนดใหชาํระเงิน ซึง่แมวาการปรับปรุงหลักเกณฑในเรือ่งดังกลาวจะมีความสําคัญ 
แตก็เปนการแกไขปญหาขอขัดของในทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง๔ 

ดงันัน้ เพือ่พฒันาหลกักฎหมายวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองของไทยใหทดัเทยีมกบักฎหมาย
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองของประเทศตาง ๆ  ทีม่กีารเพ่ิมหลักเกณฑใหม ๆ  ใหสอดรับกับความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักเกณฑทีจ่ะอํานวยความสะดวกแกประชาชนหรือสรางเสริมความม่ันคง
แหงนิติฐานะระหวางประชาชนกับฝายปกครอง รวมทั้งแกไขปรับปรุงบทบัญญัติเดิมที่บกพรอง 
ไมชดัเจน หรอืมหีลักการไมเหมาะสมใหทนัสมยัและสมบรูณครบถวนมากยิง่ขึน้ สาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา จงึไดจดัใหม ี “โครงการสมัมนาเพือ่พฒันาองคความรูและรบัฟงความคดิเหน็เก่ียวกบัการแกไข
กฎหมายวาดวยวธิปีฏิบตัริาชการทางปกครอง” ขึน้ เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๒๗ มถินุายน ๒๕๖๒ ทีผ่านมา 
เพ่ือเปนเวทีในการเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับการแกไขกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ตลอดจนเปดโอกาสใหผูมสีวนเกีย่วของในทกุภาคสวนไดอภิปรายและแลกเปล่ียนความคดิเหน็
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 

โดยการสมัมนาในครัง้นี ้นางพงษสวาท  กายอรณุสทุธิ ์รองเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดกลาวเปดการสัมมนา จากนั้นมีการอภิปราย เรื่อง “การพัฒนาองคความรูและรับฟงความคิดเห็น
เกีย่วกับการแกไขกฎหมายวาดวยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง” โดย ดร.บญุอนนัต  วรรณพานิชย
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  ศาสตราจารย ดร.วรเจตน  ภาคีรัตน อาจารยประจําคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนางสาวธํารงลักษณ  ลาพินี ผูอํานวยการกองกฎหมายปกครอง 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี นายศภุวฒัน  สงิหสวุงษ ผูอาํนวยการฝายพัฒนาหลักกฎหมาย
ปกครอง สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนผูดาํเนินรายการและวิทยากร ซึง่การอภิปรายในหัวขอเร่ือง
ดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

นางสาวธํารงลักษณ ลาพินี ผูอํานวยการกองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดแสดงความคิดเห็นวา เน่ืองจากท่ีผานมาบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตาม
พระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยงัไมมปีระสทิธิภาพในการบังคบัใชเทาทีค่วร 
โดยเฉพาะ “การบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน” ซึ่งกฎหมายไดกําหนดใหนําวิธี
การยดึ การอายดั และการขายทอดตลาดทรพัยสนิตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพงมาใชบงัคับ
โดยอนโุลม จงึไมมรีายละเอยีดเกีย่วกบัวิธปีฏบิตัแิละระยะเวลาในการบงัคบัทางปกครองทีช่ดัเจน อนักอใหเกดิ
ความไมเปนธรรมแกผูอยูในบงัคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครอง ประกอบกับเจาหนาทีข่องหนวยงาน

๓ยกเลิกสวนที่ ๘ การบังคับทางปกครอง มาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๖๓ ในหมวด ๒ คําสั่งทางปกครอง และเพิ่มหมวด ๒/๑ 
การบังคับทางปกครอง มาตรา ๖๓/๑ ถึงมาตรา ๖๓/๒๔.

๔ศภุวฒัน สงิหสวุงษ, กรอบแนวคดิและขอเสนอเบือ้งตนในการแกไขปรบัปรงุกฎหมายวาดวยวิธปีฏบิตัริาชการทางปกครอง, 
เอกสารประกอบการสัมมนา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๖๒, หนา ๑.

39-55-MAC6.indd   4039-55-MAC6.indd   40 3/12/20   2:12 PM3/12/20   2:12 PM



สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๔๑

ของรัฐสวนใหญไมมีความเช่ียวชาญในการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสิน อีกทั้งไมมี
บทบัญญัติที่ใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการสืบหาทรัพยสินและมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนหรือเอกชน
ดําเนินการแทนได ซึ่งสงผลใหไมสามารถบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินดังกลาว
ไดอยางมีประสิทธิภาพและรัฐตองสูญเสียรายไดในที่สุด๕ 

จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔ วรรคสาม 
รวมทัง้ยกเลกิสวนที ่๘ การบงัคบัทางปกครอง (มาตรา ๕๕ ถงึมาตรา ๖๓) ในหมวด ๒ คาํสัง่ทางปกครอง 
แลวเพิ่ม “หมวด ๒/๑ การบังคับทางปกครอง” มาตรา ๖๓/๑ ถึงมาตรา ๖๓/๒๕ ขึ้นใหม 
เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองใหชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเปนธรรมยิ่งขึ้น 
ซึง่ปจจบุนัไดประกาศเปน “พระราชบัญญัติวธิปีฏิบติัราชการทางปกครอง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
และมีผลใชบังคับแลว ตั้งแตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผานมา๖ โดยเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้
มหีลกัการในประการท่ีสาํคญั ๆ คอื การกาํหนดใหการบงัคบัตามคาํสัง่ทางปกครองท่ีกาํหนดใหชาํระเงนิ
สามารถดําเนินการได ๒ วิธี ดังนี้

(๑) การบังคบัโดยเจาหนาท่ีของหนวยงานของรฐั โดยในกรณีทีเ่จาหนาทีม่คีาํสัง่ทางปกครอง
ใหชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน ใหเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
ม ี “หนงัสอืเตอืน” ใหผูนัน้ชาํระภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดแตตองไมนอยกวา ๗ วนั ถาไมปฏบิตัติาม
คําเตือน เจาหนาที่มีอํานาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและ
ขายทอดตลาดเพือ่ชําระเงนิใหครบถวนได โดยใหแตงตัง้ “เจาพนกังานบงัคับทางปกครอง” เพือ่ดาํเนนิการยดึ
หรอือายัดและขายทอดตลาดทรัพยสนิตอไป ทัง้นี ้การยดึหรอือายัดทรัพยสนิตองดาํเนนิการใหเสร็จสิ้น
ภายใน ๑๐ ป นบัแตวนัทีค่าํสัง่ทางปกครองใหชาํระเงนิเปนทีส่ดุ หากเจาหนาทีไ่ดยดึหรอือายดัทรพัยสนิแลว
แตยงัไดรบัชาํระหนีไ้มครบถวนและลวงพนกาํหนดเวลา ๑๐ ปแลว จะยดึหรอือายดัทรพัยสนิเพิม่เตมิ
อกีมไิด แตการขายทอดตลาดหรอืจาํหนายโดยวธิอีืน่ซึง่ทรพัยสนิของลกูหนีแ้หงการบงัคบัทางปกครอง
ที่ถูกยึดหรืออายัดไวภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหกระทําไดแมลวงพนระยะเวลา ๑๐ ป ดังกลาว

(๒) การบังคบัโดยเจาพนักงานบังคบัคดี เพ่ือแกปญหากรณีทีเ่จาหนาทีข่องหนวยงานของรัฐ
ไมมีความเช่ียวชาญในการยึดหรอือายดัทรพัยสนิ กฎหมายฉบับนีจ้งึเปดโอกาสใหหนวยงานสามารถขอให
“กรมบงัคบัคด”ี ซึง่มคีวามเช่ียวชาญในการยึด อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสนิเพือ่นํามาบงัคบัชาํระหนี้
ดําเนินการบังคับทางปกครองแทนได โดยหนวยงานอาจขอให “เจาพนักงานบังคับคดี” ดําเนินการ
บังคับคดีไดในกรณีที่ “คําสั่งทางปกครองใหชําระเงินเปนที่สุด” แลวเทานั้น และใหยื่นคําขอฝายเดียว
ตอศาลภายใน ๑๐ ป นบัแตวนัทีค่าํสัง่ทางปกครองใหชาํระเงินเปนทีส่ดุ เพือ่ใหศาลออกหมายบังคับคดี 
โดยระบจุํานวนเงินที่ผูอยูในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิไดชําระตามคําสั่งทางปกครอง 

๕โปรดดู บันทึกเหตุผลทายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒.
๖ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก หนา ๑๑๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมาตรา ๒ ไดกําหนดให

พระราชบัญญตันิีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป เวนแตบทบญัญตัมิาตรา ๖๓/๑๕ มาตรา ๖๓/๑๖
มาตรา ๖๓/๑๗ มาตรา ๖๓/๑๘ และมาตรา ๖๓/๑๙ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป.
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๔๒

ทัง้นี ้ไมวาหนวยงานของรฐัจะไดบงัคบัทางปกครองแลวหรอืไม แตเมือ่ยงัไมไดรบัชาํระเงนิหรอืไดรบัชาํระ
ไมครบถวน เมื่อหนวยงานไดยื่นคําขอแลว หากศาลเห็นวาคําสั่งทางปกครองใหชําระเงินเปนที่สุดแลว 
ใหศาลออก “หมายบังคับคดี” ตั้งเจาพนักงานบังคับคดีและแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบ
เพือ่ดําเนนิการตอไป โดยใหถอืวาหนวยงานของรฐัทีอ่อกคาํสัง่ใหชาํระเงนิเปนเจาหนีต้ามคาํพพิากษา 
สวนผูทีอ่ยูในบังคบัของมาตรการบงัคบัทางปกครองเปนลกูหนีต้ามคาํพพิากษา และใหหนวยงานของรฐั
ติดตอกรมบังคับคดี พรอมทั้งมีหนังสือแจงใหผูอยูในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองทราบวา
ศาลไดตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อดําเนินการบังคับคดีแลว

ทั้งนี้ โดยให “ศาลแพง” ไดแก ศาลจังหวัด ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี 
หรือศาลแพงอื่นในกรุงเทพมหานครที่ผู อยู ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองมีภูมิลําเนา
อยูในเขตศาล หรอืทีท่รพัยสนิทีถ่กูบงัคบัทางปกครองนัน้ตัง้อยูในเขตศาล เปนศาลทีม่อีาํนาจวนิจิฉยัชีข้าด 
หรอืทาํคาํสัง่ในเรือ่งใด ๆ อนัเกีย่วดวยการบงัคบัคด ีและเปนศาลทีม่อีาํนาจในการบังคบัคด ีโดยเหตผุลที่
กาํหนดใหศาลแพงมเีขตอาํนาจในเร่ืองน้ี เนือ่งจากการบังคบัคดเีพือ่ยดึหรอือายัดทรพัยสนิมาขายทอดตลาด
เปนกรณทีีต่องพจิารณาในเรือ่งกรรมสทิธิใ์นทรพัยสนิ ประกอบกบักฎหมายไดกาํหนดใหนาํหลกัเกณฑ
เกี่ยวกับการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งเปนเร่ืองท่ีมีรายละเอียดซับซอน
มาใชบังคับ ซึ่งศาลแพงจะมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว อีกทั้งการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนกังานบงัคบัคดแีละการแบงสวนงานภายในของกรมบงัคบัคดสีอดคลองกับการจดัตัง้ศาลแพง 
นอกจากน้ี การท่ีศาลแพงตัง้อยูในทุกจังหวัดยอมเปนผลดีแกหนวยงานของรัฐและบุคคลท่ีเก่ียวของกับ
การบังคับคดีที่จะติดตอกับศาลไดโดยสะดวก ซึ่งแนวทางดังกลาวน้ีมิไดขัดตอระบบศาลคูแตอยางใด 
เพราะในระบบกฎหมายตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเยอรมนีและประเทศฝร่ังเศสซ่ึงเปนตนแบบสําคัญ
ในการจดัต้ังศาลปกครองของประเทศไทย กไ็ดกาํหนดใหศาลแพงเปนศาลท่ีมอีาํนาจวินจิฉยัปญหาเกีย่วกับ
การบังคับชําระเงินตามคําสั่งทางปกครองที่ใหชําระเงินเปนที่สุดและเขาสูกระบวนการบังคับชําระเงิน
โดยเจาพนักงานบังคับคดีแลว

สวน “การสืบหาทรัพยสิน” ของผูอยูในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง ก็ไดกําหนด
กระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาหนี้อาจรองขอให “สํานักงาน
อยัการสูงสดุ” ซึง่เปนหนวยงานท่ีมหีนาทีแ่ละอํานาจในการสืบหาทรัพยสนิเพ่ือนํามาบังคบัชาํระคาปรับ
ตามคําพพิากษาของศาลในคดีอาญา หรอื “หนวยงานอ่ืนทีม่คีวามเช่ียวชาญ” ดาํเนินการสืบหาทรัพยสนิแทนได 
นอกจากน้ี ในกรณีที่หนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาหน้ีไมมีเจาหนาที่ในการดําเนินการสืบหาทรัพยสิน
และหากจํานวนเงินที่ตองชําระตามมาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีมูลคาตั้งแต ๒ ลานบาทขึ้นไป 
อาจมอบหมายให “เอกชน” สบืหาทรพัยสนิแทนได ซึง่เอกชนท่ีสบืพบทรัพยสนิจะไดรบัคาตอบแทน
ไมเกนิรอยละ ๒.๕ จากเงินหรอืทรพัยสนิทีไ่ดมาจากการยึด อายดั หรอืขายทอดตลาดทรัพยสนิทีส่บืพบ 
แตตองไมเกิน ๑ ลานบาท
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๔๓

นอกจากน้ี ยงักําหนดบทนิยามคําวา “คาปรับบงัคบัการ” ใหหมายความถึง “คาปรับทีเ่จาหนาท่ี
สัง่ใหผูทีฝ่าฝนหรือไมปฏิบตัติามคําสัง่ทางปกครองท่ีกาํหนดใหกระทําหรอืละเวนกระทํา ชาํระเปนรายวัน
ไปจนกวาจะยุติการฝาฝนคําสั่งหรือไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งแลว ไมวาจะเปนคาปรับที่กําหนดโดย
พระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอ่ืน” ซึ่งการใชคําวา “คาปรับบังคับการ” แทนคําวา “คาปรับ
ทางปกครอง” ที่เคยใชอยูเดิมนั้น เพื่อเนนถึงสถานะทางกฎหมายของคาปรับดังกลาววาเปน 
“มาตรการบังคับทางปกครอง” ซึ่งแตกตางจากคาปรับทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะที่ลงโทษ
ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เปน “โทษปรับทางปกครอง”

สาํหรบั “มาตรการบังคบัทางปกครองสําหรบัคําสัง่ทางปกครองท่ีกําหนดใหกระทําหรอืละเวน
กระทาํ” หากผูอยูในบงัคับของคําสัง่ทางปกครองฝาฝนหรอืไมปฏิบตัติาม ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีอาจใช
มาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(๑) เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทน โดยผูอยู
ในบงัคบัของคําส่ังทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มรายวันในอัตรารอยละ ๒๕ ตอป 
ของคาใชจายดังกลาวแกหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่นั้นสังกัด

(๒) ใหมีการชําระคาปรับบังคับการตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตองไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ตอวนั โดยเจาหนาทีร่ะดบัใดมอีาํนาจกาํหนดคาปรบับงัคบัการจาํนวนเทาใด สาํหรบัในกรณใีด ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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๔๔

อยางไรก็ตาม เนือ่งจากปจจบุนัมคีาํสัง่ทางปกครองท่ีกาํหนดใหชาํระเงินเปนจํานวนมากท่ียงัไมมี
การใชมาตรการบังคับทางปกครอง ดังนั้น เพื่อมิใหเปนภาระแกกรมบังคับคดีมากจนเกินสมควร 
จึงกําหนดใหกรณีที่คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดใหชําระเงินเปนที่สุดแลวเปนเวลาเกิน ๑ ป ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหหนวยงานของรัฐที่ออกคําสั่งน้ันดําเนินการบังคับทางปกครองตอไป 
โดยจะขอใหเจาพนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการบงัคบัคดแีทนมไิด เวนแตจะไดรบัความเหน็ชอบจากอธบิดี
กรมบังคับคดีกอน

นายศภุวฒัน  สงิหสวุงษ ผูอาํนวยการฝายพฒันาหลกักฎหมายปกครอง สาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดแสดงความคิดเห็นวา สําหรับ “แนวทางในการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙” นั้น เมื่อพิจารณาแลวอาจแบงออกไดเปน ๒ สวน โดยสวนหนึ่ง
จะเปนการเพิ่มบทบัญญัติใหมและยกเลิกบทบัญญัติเดิมในพระราชบัญญัติดังกลาว และอีกสวนหนึ่ง
จะเปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีอยูเดิมใหมีความสมบูรณและเหมาะสมยิ่งขึ้น กลาวคือ๗ 

สวนท่ีหนึ่ง การเพ่ิมบทบัญญัติใหมและยกเลิกบทบัญญัติเดิมในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ในสวนนี้ประกอบดวยเรื่อง ดังตอไปนี้ 

๑. การเพ่ิมบทบัญญัตเิกีย่วกับ “การกระทําทางปกครองรูปแบบอ่ืน” นอกจากคําสัง่ทางปกครอง
เฉพาะราย เนื่องจากปจจุบันกฎหมายไดใชบังคับเฉพาะการพิจารณาเพื่อออก “คําสั่งทางปกครอง” 
และการดําเนินการท่ีเกี่ยวเนื่องกับคําสั่งทางปกครองเทาน้ัน โดยไมรวมถึงการกระทําทางปกครอง
ในรปูแบบอ่ืน ไมวาจะเปน “กฎ” หรอื “สญัญาทางปกครอง” จงึเปนขอพิจารณาวาสมควรจะกําหนด
หลกัเกณฑเกีย่วกบักฎหรอืสญัญาทางปกครองไวในพระราชบญัญตัฉิบับนีเ้ชนเดยีวกบักฎหมายวาดวย
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองของหลายประเทศท่ีมกีารกําหนดไว และเพ่ือแกไขปญหาความไมชดัเจน
เก่ียวกับหลักเกณฑที่ใชบังคับแก “คําสั่งทางปกครองทั่วไป” ซึ่งเปนการกระทําที่ผสมผสานลักษณะ
ของกฎและคําสัง่ทางปกครองเฉพาะรายไวดวยกัน โดยมีผลบังคับเปนการท่ัวไป มไิดเจาะจงตัวบคุคล 
แตใชบงัคบัแกกรณีหนึ่งเปนการเฉพาะ

๒. การเพิม่หลกักฎหมายใหมเพือ่ใหกฎหมายมคีวามสมบรูณยิง่ขึน้ เน่ืองจากพระราชบญัญตัิ
ฉบบันีผู้ยกรางไดนาํรฐับญัญตัวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองของเยอรมนัมาใชเปนตนแบบ โดยละหลกัเกณฑ
บางประการของกฎหมายเยอรมันไวเพราะยังมีความเห็นไมเปนที่ยุติ ประกอบกับในขณะนั้นกฎหมาย
ปกครองถอืเปนเร่ืองใหมสาํหรบัเจาหนาท่ีซึง่บางหลักการอาจจะยุงยากซับซอนเกินไป แตอยางไรก็ตาม 
ปจจุบันองคความรูดานกฎหมายปกครองไดพัฒนาไปมากและมีการฝกอบรมเจาหนาท่ีใหมีความรู
มาอยางตอเนื่อง ดงันั้น จึงเห็นสมควรเพิ่มหลักกฎหมายเยอรมันที่ขาดหายไปเขามาในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนี้

๗ศุภวัฒน  สิงหสุวงษ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๔.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๔๕

๒.๑ หลักโมฆะกรรมของคําสั่งทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา ๔๒ วรรคสอง ไดกําหนด 

เกี่ยวกับการมีผลทางกฎหมายของคําสั่งทางปกครองไววา “คําสั่งทางปกครองยอมมีผลตราบเทาที่
ยังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเง่ือนเวลาหรือโดยเหตุอื่น” แตมิไดกําหนดเก่ียวกับคําสั่ง
ทางปกครองทีผ่ดิพลาดอยางรายแรงและชดัแจงวาไมมผีลใด ๆ  ทางกฎหมายหรอืเปนโมฆะไว ทัง้ ๆ  ทีผ่านมา 
ศาลปกครองสูงสุดและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดนําหลักโมฆะกรรมของคําสั่ง
ทางปกครองมาใช โดยมีแนวความเห็นวา “คําสั่งทางปกครองที่ผิดพลาดอยางรายแรงและชัดแจง
ยอมไมมีผลทางกฎหมายมาตั้งแตตน จึงไมมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐ และหนวยงานของรัฐ
ไมตองเพิกถอนคําส่ัง แตชอบที่จะประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปวาคําส่ังไมมีผลทางกฎหมาย 
หรอืแจงใหผูรบัคาํส่ังทราบวาคาํส่ังนัน้ไมมผีลทางกฎหมาย” การยอมรับถึงการมีอยูของหลักดังกลาว
แตไมมีการกาํหนดไวในกฎหมาย จงึอาจทาํใหมปีญหาขอโตแยงวาการใชหลกัดงักลาวมฐีานทางกฎหมาย
รองรบัหรอืไม นอกจากนี ้เจาหนาทีร่ฐัและประชาชนอาจจะไมรูวาคาํสัง่ทางปกครองลกัษณะใดทีต่กเปนโมฆะ
และผลของโมฆะกรรมเปนอยางไร ดวยเหตนุี ้จงึสมควรเพ่ิมเตมิบทบญัญตัเิกีย่วกบัโมฆะกรรมของคําสัง่
ทางปกครองไวในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ โดยกาํหนดเหตุและผลของโมฆะกรรม 
รวมทัง้การประกาศโมฆะกรรมโดยเจาหนาที่ฝายปกครองไวอยางชัดเจน

๒.๒ หลักการจํากัดผลกระทบของความบกพรองในวิธีพิจารณาและรูปแบบของคําสั่ง
ทางปกครอง

ตามหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองน้ัน คําสั่งทางปกครอง
ที่เจาหนาที่ทําขึ้นจะตองชอบดวยกฎหมายทั้งทาง “สารบัญญัติ” คือ มีเนื้อหาสาระถูกตอง อาทิ 
ไมมกีารสําคญัผดิในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ปรบับทกฎหมายถูกตอง หรอืใชดลุพนิจิอยางถูกตองเหมาะสม 
และตองชอบดวยกฎหมายทาง “วธิสีบญัญตั”ิ คอื ปฏิบตัติามวธิพีจิารณาและรปูแบบทีก่ฎหมายกาํหนด 
อยางไรก็ดี กฎหมายปกครองจะใหความสําคัญกับกฎหมายวิธีสบัญญัตินอยกวากฎหมายสารบัญญัติ 
ดงัจะเหน็ไดจากการยอมรบัใหมกีารเยยีวยาความบกพรองในวธิพีจิารณาและรปูแบบได เชน ใหมกีารรบัฟง
คูกรณหีรอืใหเหตผุลประกอบคาํสัง่ทางปกครองในภายหลงั และในกรณทีีไ่มอาจเยยีวยาความบกพรองได
เพราะลวงเลยระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ก็มีหลักที่ใหพิจารณาวาความบกพรองในวิธีพิจารณาหรือ
รูปแบบในกรณีนั้นมีผลกระทบตอเนื้อหาสาระของคําสั่งทางปกครองหรือไม โดยพิจารณาวา หากไดมี
การปฏบิตัใิหถกูตองตามวธิพีจิารณาและรปูแบบแลว เจาหนาทีฝ่ายปกครองจะทาํคาํสัง่ทางปกครอง
ในแนวทางใด หากเจาหนาที่ยังคงตองทําคําสั่งที่มีเนื้อหาเชนเดิม ไมอาจส่ังการเปนอยางอ่ืนไปได 
ยอมถอืวาความบกพรองในวธิพีจิารณาหรอืรปูแบบในกรณนีัน้ไมเปนเหตใุหเพกิถอนคาํสัง่ทางปกครอง 
ซึง่หลกัการนีเ้หน็ควรนาํมากาํหนดไวในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ เพือ่ปองกนัมใิห
มกีารอางความบกพรองในวิธพีจิารณาหรือรปูแบบเปนเหตุในการเพิกถอนคําสัง่ทางปกครองท่ีมเีนือ้หาสาระ
ที่ชอบดวยกฎหมายแลว
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“การแก�ไขกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”

๔๖

๓. การเพิ่มหลักเกณฑที่ใหความเปนธรรมแกคูกรณ ีแมวาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ จะกาํหนดหลกัประกนัความเปนธรรมแกคูกรณใีนการพจิารณาทางปกครองไวหลายเรือ่ง 
แตบางเร่ืองก็ยังขาดหลักเกณฑที่คุ มครองสิทธิของคูกรณี โดยเฉพาะในข้ันตอนการอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง ซึง่เปนเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัอยางยิง่ เพราะเปนเงือ่นไขในการฟองคดตีอศาล กรณจีงึสมควร
เพิ่มบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไว ดังนี้

๓.๑ การยื่นอุทธรณโดยวิธีการสงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย
เนื่องจากกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งทางปกครองโดยสงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย

อาจมีปญหาตองพิจารณาวาการอุทธรณมีผลในวันใด เชน กรณีที่สงหนังสืออุทธรณกอนครบกําหนด
ระยะเวลาอุทธรณ แตปรากฏวาหนังสืออุทธรณไปถึงเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณภายหลังพน
กาํหนดระยะเวลาอุทธรณไปแลว จะถอืวา “วนัท่ีคูกรณสีงหนงัสอือทุธรณ” หรอื “วนัท่ีเจาหนาทีไ่ดรบั
หนังสอือทุธรณ” เปนวนัทีย่ืน่อทุธรณหรอืวนัท่ีอทุธรณมผีล ทัง้น้ี กฎหมายทีก่าํหนดเกีย่วกบัเรือ่งน้ีไว
สวนใหญจะใหถือวา “วันสงหนังสืออุทธรณ” ซึ่งปรากฏตามหลักฐานทางไปรษณีย เชน ใบรับฝาก
หรอืตราประทับรับท่ีซองหนงัสือเปนวันยืน่อุทธรณ แตกฎหมายบางสวนรวมถึงพระราชบัญญตัวิธิปีฏิบตัิ
ราชการทางปกครองฯ ซึง่เปนกฎหมายกลางมิไดบญัญตัหิลกัเกณฑในเร่ืองน้ีไว ทาํใหองคกรทางกฎหมาย
มีแนวคําวินิจฉัยแตกตางกันไป โดยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดใหความเห็นวา 
เมื่อคํานึงถึงความสะดวกของคูกรณีและการคุมครองสิทธิในการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตองถือวา
วันสงหนังสืออุทธรณเปนวันท่ีการแสดงเจตนาอุทธรณมีผล แตศาลปกครองสูงสุดมีแนวคําวินิจฉัย
ในอีกทางหนึ่งวาเมื่อกฎหมายมิไดบัญญัติใหการยื่นอุทธรณคําสั่งมีผลนับแตวันที่สงคําอุทธรณ
ทางไปรษณีย จงึตองนาํมาตรา ๑๖๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยทีก่าํหนดวาการแสดงเจตนา
ที่กระทําตอบุคคลซ่ึงมิไดอยูเฉพาะหนาใหถือวามีผลนับแตเวลาท่ีการแสดงเจตนาไปถึงมาใชบังคับ 
ดังนั้น การแสดงเจตนาอุทธรณจึงมีผลในวันที่เจาหนาที่ไดลงทะเบียนรับคําอุทธรณ

อยางไรก็ตาม การถอืเอาวนัท่ีเจาหนาทีไ่ดรบัหนงัสอือทุธรณเปนวนัท่ีอทุธรณมผีลนัน้ 
อาจจะไมเปนธรรมตอคูกรณีผู อุทธรณ เพราะคูกรณีตองเผื่อเวลาในการจัดสงหนังสืออุทธรณ 
โดยเฉพาะคูกรณีทีอ่ยูหางไกลจากหนวยงานของเจาหนาทีผู่มอีาํนาจพิจารณาอุทธรณ ทัง้ยงัไมแนนอน
วาหนังสืออุทธรณจะไปถึงเจาหนาที่เมื่อใด เพราะอาจเกิดความลาชาในขั้นตอนการจัดสงหนังสือ
ของไปรษณียได นอกจากน้ี อาจมีความผิดพลาดในข้ันตอนการลงทะเบียนรับหนังสือของหนวยงาน 
ซึง่อาจทาํใหผูมอีาํนาจพจิารณาอทุธรณไดรบัหนังสอือทุธรณภายหลงัลวงพนระยะเวลาอุทธรณไปแลว 
ดงันัน้ เพือ่ความเปนธรรมสาํหรบัคูกรณ ีจงึสมควรมกีารแกไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครองฯ ซึ่งเปนกฎหมายกลาง โดยกําหนดเก่ียวกับการย่ืนอุทธรณทางไปรษณีย โดยใหถือวา
วนัสงหนงัสอือทุธรณซึง่ปรากฏตามหลกัฐานทางไปรษณยีเปนวันยืน่อุทธรณ อนัเปนหลกัการทีก่าํหนดไว
ในกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ และเปนหลักที่ปรากฏอยูในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ของนานาอารยประเทศ
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๔๗

๓.๒ การออกใบรับคําอุทธรณ
ใบรับอทุธรณเปนเอกสารท่ีเปนประโยชนแกคูกรณีเพราะจะเปนหลกัฐานวาเจาหนาที่

ไดรบัอทุธรณเม่ือใด และระยะเวลาพจิารณาอทุธรณท่ีกฎหมายกาํหนดนัน้เริม่นบัต้ังแตวนัใด โดยเหตทุี่
การนบัระยะเวลาพจิารณาอทุธรณเปนเรือ่งทีม่คีวามสาํคญั เน่ืองจากแนวคาํวนิิจฉยัของศาลปกครองสงูสดุ
ถือวา “วันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณเปนวันที่ผูรับคําสั่งทางปกครองรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี” โดยไมจําตองรอผลการพิจารณาอุทธรณ ดังนั้น หากผูรับคําสั่ง
ทางปกครองประสงคจะฟองคดีขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ก็ตองฟองภายใน ๙๐ วัน 
นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกลาวตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดวยเหตุนี้ จึงสมควรเพ่ิมบทบัญญัติที่กําหนดใหเจาหนาที่
ฝายปกครองมหีนาทีอ่อกใบรบัคาํอทุธรณไวเปนหลกัฐานแกผูอทุธรณ โดยมีรายการตาง ๆ ทีจ่ะชวยให
ผูอุทธรณไดรูวาจะตองใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองภายในกําหนดเวลาใด 

๓.๓ การถอนอุทธรณ
ปจจบุนักฎหมายเฉพาะในบางเรือ่งไดกาํหนดใหคูกรณมีสีทิธถิอนอทุธรณทีย่ืน่ไปแลว 

รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการถอนอุทธรณไวดวย แตพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ซึง่เปนกฎหมายกลางไมมบีทบญัญตัทิีก่าํหนดเกีย่วกบัการถอนอทุธรณไว ทาํใหมปีญหา
ขอกฎหมายวาคูกรณีมสีทิธิถอนอุทธรณหรือไม อยางไร ซึง่คณะกรรมการวิธปีฏฺบิตัริาชการทางปกครอง
ไดใหความเห็นวา เม่ือมีการอุทธรณเปน “สิทธิ” ของคูกรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
คูกรณยีอมสละสทิธดิังกลาวไดโดยขอถอนอุทธรณที่ยื่นไปแลว แตตองถอนอุทธรณในระหวางที่ยังอยู
ในการพิจารณาของผูมีอาํนาจพิจารณาอุทธรณ ซึง่จะมีผลใหการพิจารณาอุทธรณเปนอนัระงับ แตถาผูมี
อาํนาจพิจารณาอุทธรณไดมคีาํวนิจิฉยัอทุธรณแลว กระบวนการพิจารณาอุทธรณยอมเปนอนัเสร็จสิน้ลง 
และลวงพนขัน้ตอนทีจ่ะถอนอทุธรณได เจาหนาทีต่องสัง่ไมรบัคาํขอถอนอทุธรณ ความเห็นเกีย่วกบัสทิธิ
ในการถอนอุทธรณนี ้เปนหลกัทีคุ่มครองสทิธขิองคูกรณผีูรบัคาํสัง่ทางปกครอง เพราะบางกรณีผูรบัคําสัง่
อาจเปลีย่นใจไมประสงคทีจ่ะอทุธรณโตแยงคาํสัง่ตอไปหากเหน็วามคีวามเสีย่งทีเ่จาหนาทีจ่ะทบทวนคาํสัง่
ในทางทีเ่ปนผลรายยิง่ขึน้ ดงันัน้ เพือ่ใหสทิธใินการถอนอทุธรณของคูกรณมีฐีานทางกฎหมายรองรบั
อยางชดัเจน กรณจีงึสมควรเพิม่บทบัญญัติวาดวยการถอนอทุธรณไวในกฎหมาย โดยกําหนดเกีย่วกบั
รูปแบบของคําขอและเง่ือนไขในการขอถอนอุทธรณ รวมท้ังผลของการถอนอุทธรณ ซึ่งจะทาํให
บทบญัญตัเิกีย่วกบัการอทุธรณในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ มคีวามครบถวนสมบรูณ
เชนเดยีวกบักฎหมายวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองของหลายประเทศทีก่าํหนดเรือ่งการถอนอทุธรณไว

๔. การปรบัปรุงบทบญัญติักฎหมายใหสอดคลองกบัสภาพการณท่ีเปลีย่นแปลงไป โดยท่ีปจจบุนั
เทคโนโลยสีารสนเทศไดพฒันากาวหนามาก ทาํใหการตดิตอสือ่สารมคีวามสะดวกรวดเรว็ และมกีารใช
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงานของรัฐและระหวางหนวยงานของรัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้งประชาชน
กม็กีารใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชวีติประจาํวนัอยางแพรหลาย แตอยางไรกต็าม การดาํเนนิการระหวาง
หนวยงานของรัฐและประชาชนในกระบวนพิจารณาทางปกครอง กลับไมมีหลักเกณฑทางกฎหมาย
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการติดตอสัมพันธดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพราะแมจะมีหลักเกณฑในเรื่องนี้
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“การแก�ไขกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”

๔๘

กาํหนดไวในพระราชกฤษฎกีากาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารทาํธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิสภาครฐั พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ซึง่ออกตามความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบญัญตัธิรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส พ.ศ. ๒๕๔๔ แตกย็งัไมชดัเจน
วาจะนําหลักเกณฑดงักลาวมาใชกบัข้ันตอนตาง ๆ  ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองไดมากนอยเพียงใด 
ดวยเหตุนี้ จึงสมควรเพิ่มบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑในการติดตอสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐ
และประชาชนดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน การยื่นคําขอ การแจงคําสั่งทางปกครอง หรือการยื่น
อทุธรณคาํสัง่ทางปกครอง ดวยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนิกสไวในกฎหมายอยางชดัเจนในทํานองเดียวกนักับ
กฎหมายวาดวยวธิีปฏิบัติราชการทางปกครองของตางประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชน และเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ

สวนที่สอง การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีอยูเดิมในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ในสวนนี้ประกอบดวยเรื่อง ดังตอไปนี้ 

๑. การแกไขบทบัญญัติที่ไมชัดเจนและมีปญหาในการตีความ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ รวมท้ังกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้
มีบทบัญญัติบางมาตราที่ใชถอยคําเคลือบคลุมหรือบัญญัติหลักการไวไมชัดเจน อันทําใหมีปญหา
ในการตีความ กรณีจึงสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาว ดังนี้

๑.๑ การรับฟงคูกรณีกอนออกคําสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธการกอตั้งสิทธิแกบุคคล
มาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญตัวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองฯ กาํหนดให

เจาหนาทีต่องใหโอกาสคูกรณีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน
กอนออก “คําส่ังทางปกครองท่ีอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี” ซึ่งที่ผานมามีปญหาการตีความวา 
“คําส่ังทางปกครองลักษณะใดบางที่กระทบสิทธิของคูกรณีและเขาขายตองมีการรับฟงคูกรณี
กอนออกคําสัง่” โดยกรณีทีม่ปีญหาอยางมาก คอื คาํสัง่ทางปกครองท่ีปฏเิสธการกอตัง้สทิธแิกบคุคล
เชน การทีฝ่ายปกครองปฏเิสธคาํขอของคูกรณทีีร่องขอใหออกคาํสัง่ทางปกครองทีใ่หประโยชน อาท ิคาํสัง่
ไมอนุมัติหรือไมอนุญาตตาง ๆ  ซึ่งปญหาดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยเปน ๒ แนวทาง 
โดย “แนวทางหน่ึง” วินิจฉัยวากรณีคําสั่งไมอนุญาตใหตั้งโรงานผลิตอาหารตองมีการรับฟงคูกรณี
กอนออกคําสั่ง เพราะเปนคําสั่งที่กระทบตอประโยชนไดเสียของบุคคล เพราะถึงแมจะไมทําให
บุคคลสูญเสียสิทธิแตก็ไมไดสิทธิตามที่ตองการ แต “อีกแนวทางหนึ่ง” วินิจฉัยวา กรณีคําสั่งไมออก
ใบอนุญาตซื้อ มี และใชอาวุธปนไมตองมีการรับฟงคูกรณีกอนออกคําสั่ง เพราะเมื่อคูกรณีไมเคยมีสิทธิ
หรือเสรีภาพดังกลาวมากอน การท่ีเจาหนาที่ไดมีคําสั่งปฏิเสธไมออกใบอนุญาตตามคําขอของคูกรณี 
จึงเปนเพียงการยืนยันถึงความไมมีสิทธหิรือเสรีภาพดังกลาวเทานั้น หาไดมีผลหรืออาจจะมีผลกระทบ
ตอสทิธหิรอืเสรีภาพของคูกรณแีตอยางใด ดงันัน้ การท่ีเจาหนาทีม่คีาํสัง่ไมอนุญาตตามคําขอของคูกรณี
โดยมิไดรับฟงคูกรณีกอน จึงชอบดวยกฎหมายแลว

อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวาคําวินิจฉัยตามแนวทางที่หนึ่งสอดคลองกับตําราตาง ๆ 
ที่เคยมีความเห็นโดยใหเหตุผลไวในทํานองเดียวกัน พรอมทั้งเห็นวาตองตีความบทบัญญัติดังกลาว
ไปในทางคุมครองสทิธขิองปจเจกบคุคล ฉะนัน้ เมือ่คาํสัง่ทางปกครองท่ีปฏเิสธการกอตัง้สทิธเิปนคาํส่ัง
ทีไ่มเปนคณุแกบคุคลทีร่องขอสทิธติามกฎหมาย กรณจีงึสมควรทีจ่ะมกีารรบัฟงคูกรณกีอนออกคาํสัง่ 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๔๙

ซึง่แนวทางนีก้ไ็มสรางภาระแกการดาํเนนิงานของเจาหนาทีฝ่ายปกครองจนเกนิสมควร ฉะนัน้ เมือ่ปจจบุนั
ศาลปกครองสูงสุดยังมีแนวคําวินิจฉัยที่แตกตางกันซึ่งอาจทําใหเจาหนาที่เกิดความสับสนและปฏิบัติ
ตามกฎหมายไมถกูตอง จงึเหน็ควรแกไขเพิม่เตมิบทบญัญตัมิาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ โดยกาํหนดใหชดัเจน
วาคาํสัง่ทางปกครองท่ีอาจกระทบถึงสทิธขิองคูกรณีอนัจะตองมีการรับฟงคูกรณีนัน้ หมายความรวมถึง
คําสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธการกอตั้งสิทธิแกบุคคลดวย

๑.๒ ปญหาการใหพนจากตําแหนงที่ไดรับยกเวนไมตองรับฟงคูกรณี
มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ กาํหนดให

เจาหนาที่ไมตองรับฟงคูกรณีก็ไดหากเปนกรณีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมีการตรากฎกระทรวง 
ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความดังกลาวกําหนดยกเวนให “คาํสัง่ทางปกครองท่ีเกีย่วกบัการบริหาร 
งานบคุคลภาครฐั” ในบางเรือ่งเปนคาํสัง่ทีเ่จาหนาทีไ่มตองรบัฟงคูกรณกีอนออกคาํสัง่ ไดแก การบรรจุ 
การแตงตั้ง การเล่ือนข้ันเงินเดือน การส่ังพักงาน หรือสั่งใหออกจากงานไวกอน หรือการใหพนจาก
ตาํแหนง อยางไรก็ด ียงัไมมคีวามชัดเจนวา “การใหพนจากตาํแหนงทีไ่ดรบัยกเวนไมตองรบัฟงคูกรณี
กอนนัน้ หมายถึงการใหพนจากตําแหนงในลักษณะใด” ซึง่ในปญหานี ้ศาลปกครองสงูสดุมคีาํวนิจิฉยั
เปน ๒ แนวทาง โดย “แนวทางหนึง่” ไดตคีวามตามตวัอกัษร โดยหมายถึงการใหบคุคลผูดาํรงตาํแหนง
ออกจากตําแหนงไป โดยไมตองคํานึงวาผูออกจากตําแหนงจะเขาดํารงตําแหนงอื่นตอไปอีกหรือไม 
หรอืตองเปนการพนจากสถานะเจาหนาทีร่ฐัอยางถาวรและเด็ดขาด แต “อกีแนวทางหน่ึง” เปนการตคีวาม
ตามเจตนารมณของกฎกระทรวงฯ วายกเวนเฉพาะคําสั่งทางปกครองซึ่งโดยสภาพไมสามารถ
หรอืไมสมควรแจงใหคูกรณีทราบขอเท็จจรงิและใหโอกาสโตแยงแสดงพยานหลกัฐานกอนออกคาํสัง่ 
หรอือกีนัยหนึง่คอื “การใหพนจากตําแหนง” หมายถงึการใหพนจากตําแหนงหนึง่เพ่ือไปดํารงตําแหนงอืน่ 
แตไมรวมถงึกรณทีีท่าํใหผูพนจากตาํแหนงสิน้สถานะการเปนเจาหนาทีข่องรฐันัน้ ๆ ฉะน้ัน เม่ือปญหา
การตคีวามดังกลาวไมเปนผลดีตอความม่ันคงแนนอนในทางกฎหมาย ทัง้ตอเจาหนาทีผู่ใชบงัคบักฎหมาย
และคูกรณีในการพิจารณาทางปกครองซ่ึงเปนผูทรงสิทธิตามกฎหมาย รวมท้ังยังไมอาจหาขอยุติ
ในประเด็นนี้ได จึงเห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ โดยกําหนดขอยกเวนใหชัดเจนวา 
ขอยกเวนทีไ่มตองรบัฟงคูกรณนีัน้ใหใชกบัการพนจากตําแหนงในลกัษณะท่ีเปนการพนจากตําแหนงหนึง่
เพื่อไปดํารงตําแหนงอื่น อันเปนเร่ืองท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นไดเปนประจําสําหรับเจาหนาที่รัฐ แตไมใชกับ
การพนจากตาํแหนงเปนการถาวรซึง่มผีลกระทบรนุแรงตอบคุคลทีเ่ก่ียวของอนัสมควรมกีารรบัฟงคูกรณี
กอนออกคําสั่งเพื่อใหบุคคลไดปกปองสิทธิของตน 

๒. การแกไขบทบญัญัติกฎหมายที่มีชองวาง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ยงัมบีทบญัญตับิางมาตราทีม่ชีองวาง เน่ืองจากผูตรากฎหมายมไิดบญัญตัถิงึกรณทีีค่วรอยูภายใตบงัคบั
บทบัญญัตินั้น ๆ ไวโดยครบถวน ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีการอุดชองวางของกฎหมายโดยการใชเหตุผล
แบบยิง่ตองเปนเชนนัน้หรอืการเทยีบบทกฎหมายทีใ่กลเคยีงอยางยิง่แลวแตกรณ ีอยางไรกด็ ีการแกไขเพิม่เตมิ
บทบญัญตัทิีม่ชีองวางใหสมบรูณครบถวนจะเปนแนวทางทีเ่หมาะสมมากกวา เพราะทาํใหเกดิความชดัเจน
ในการใชบังคับกฎหมายแกเจาหนาที่และประชาชน ดังนี้
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creo




“การแก�ไขกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”

๕๐

๒.๑ คําสั่งทางปกครองที่ไมอาจอุทธรณได
การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ เปน “ระบบพิจารณาอุทธรณสองชั้น” โดยมาตรา ๔๕ กําหนดใหเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครองเปนผูรบัอทุธรณไวพจิารณาในช้ันตน เพราะเปนผูทีรู่ถงึเหตผุลในการออกคําสัง่ทางปกครอง
เปนอยางด ีและเจาหนาทีช่ัน้เหนอืขึน้ไปซึง่เปนผูบงัคบับญัชา ผูกาํกบัดแูล หรอืผูควบคมุการปฏบิตังิาน 
เปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณในช้ันที่สอง หากเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองไมเห็นดวย
กับคําอุทธรณ ทัง้นี ้ เพือ่ควบคมุตรวจสอบอกีชัน้หนึง่วาการพจิารณาของเจาหนาทีช่ัน้ตนมคีวามถกูตอง
เหมาะสมหรือไม อยางไร ซึ่งจะทําใหการควบคุมตรวจสอบภายในฝายปกครองเปนไปอยางรอบคอบ 
โดยเจาหนาที่ใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณในชั้นที่สองจะเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

เมื่อใชระบบพิจารณาอุทธรณสองชั้นดังกลาว คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณได
จงึตองเปนคาํสัง่ทางปกครองของเจาหนาทีซ่ึง่มผีูบงัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปทีจ่ะทาํหนาทีเ่ปนผูพจิารณา
อุทธรณในช้ันที่สอง แตกรณีคําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่ซึ่งไมมีผูบังคับบัญชายอมเปนคําส่ัง
ทางปกครองท่ีไมอาจอุทธรณได เพราะไมสอดรับกับระบบพิจารณาอุทธรณสองช้ัน ดงันัน้ มาตรา ๔๔ 
วรรคหนึง่ จงึกาํหนดให “คาํสัง่ทางปกครองของรฐัมนตร”ี และไมมเีจาหนาท่ีอ่ืนท่ีจะมาทบทวนคําส่ัง
อีกชั้นหนึ่งได เปนคําสั่งทางปกครองที่ไมอาจอุทธรณได อยางไรก็ดี นอกจาก “รัฐมนตรี” แลว 
ยังมีเจาหนาที่อื่นซึ่งไมมีผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปดวย เชน “ผูตรวจการแผนดิน” และ “ประธาน
รฐัสภา” จงึมีปญหาวาคําสัง่ทางปกครองของเจาหนาทีด่งักลาวอาจอุทธรณไดหรอืไม โดยศาลปกครอง
สูงสุดมีความเห็นวา เมื่อมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง บัญญัติยกเวนเฉพาะคําสั่งทางปกครองของรัฐมนตรี 
และกฎกระทรวงกาํหนดใหการพจิารณาอทุธรณคาํสัง่ทางปกครองในกรณทีีเ่จาหนาทีผู่ทาํคาํสัง่ไมเหน็ดวย
กบัคาํอทุธรณใหเปนอาํนาจหนาทีข่องเจาหนาทีผู่ทาํคาํสัง่นัน้เอง ถาเปนผูซึง่ไมมผีูบงัคบับญัชา ผูกาํกับดแูล 
หรือผูควบคุม ดังนั้น กรณีจึงตองอุทธรณคําสั่งของผูตรวจการแผนดินตอผูตรวจการแผนดินซึ่งเปน
เจาหนาที่ผู ออกคําสั่งและเปนผูพิจารณาอุทธรณคําสั่ง ในขณะที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมคีวามเหน็วา หากตคีวามตามเจตนารมณของบทบญัญัตมิาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ ทีก่าํหนด
หลกัการอทุธรณคาํสัง่ทางปกครองขึน้เพือ่ใหมกีารตรวจสอบการใชอาํนาจของเจาหนาท่ีโดยผูบงัคับบญัชา
ของเจาหนาที่นั้น การออกคําสั่งทางปกครองของประธานรัฐสภาก็มีลักษณะเทียบเคียงไดกับ
การออกคาํสัง่ทางปกครองของรฐัมนตร ีเนือ่งจากประธานรฐัสภาเปนผูบงัคับบญัชาสงูสดุของหนวยงาน
และไมมผีูบงัคบับญัชาชัน้เหนอืขึน้ไปทีจ่ะเปนผูมอีาํนาจพจิารณาคาํอทุธรณตอไปไดอกี ดงัน้ัน คาํสัง่
ทางปกครองของประธานรัฐสภาจึงไมอยูภายใตบังคับการอุทธรณ และไมตองแจงสิทธิอุทธรณใหผูรับ
คําสั่งทราบ แตตองแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง

ปญหาดังกลาวเม่ือพจิารณาแลวเห็นวา การท่ีมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง กาํหนดเฉพาะกรณี
คาํสัง่ทางปกครองของรัฐมนตรี โดยไมรวมถึงเจาหนาทีอ่ืน่ซึง่ไมมผีูบงัคบับญัชา ผูกาํกบัดูแล หรอืผูควบคุม
การปฏิบัติงาน มิไดหมายความวาผูตรากฎหมายมุงหมายท่ีจะใหคําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่อื่น
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๕๑

อาจอุทธรณได แตเปนกรณทีีผู่ตรากฎหมายอาจจะมไิดคาดคดิวาจะมเีจาหนาท่ีอืน่อกีท่ีไมมผีูบงัคบับญัชา 
จงึมไิดกาํหนดกรณีของเจาหนาทีอ่ืน่ไวดวย ซึง่ถอืเปนชองวางอนัสมควรแกไขเพิม่เตมิใหครอบคลมุถึง
เจาหนาที่อื่นซึ่งไมมีผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมการปฏิบัติงานไวดวย เพื่อจะไดชัดเจนวา 
คาํสัง่ทางปกครองของเจาหนาทีด่งักลาวก็ไมอาจอุทธรณไดเชนเดยีวกบัคาํสัง่ทางปกครองของรัฐมนตรี

๒.๒ การแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไดกําหนดวิธีแจงคําสั่งทางปกครอง

หรอืการอยางอืน่ทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาทางปกครองไวหลายแบบ โดยวธิหีนึง่ คอื การใหบคุคลนาํหนงัสอื
ไปสงตามมาตรา ๗๐ ที่กําหนดวา “การแจงเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับ
หรอืถาขณะนาํไปสงไมพบผูรบั และหากไดสงใหกับบคุคลใดซ่ึงบรรลนิุตภิาวะทีอ่ยูหรอืทาํงานในสถานท่ีนัน้  
หรอืในกรณทีีผู่นัน้ไมยอมรบั หากไดวางหนงัสอืนัน้หรอืปดหนงัสอืนัน้ไวในทีซ่ึง่เหน็ไดงาย ณ สถานทีน้ั่น
ตอหนาเจาพนกังานตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงทีไ่ปเปนพยาน กใ็หถอืวาไดรบัแจงแลว” จากบทบญัญตัิ
ดังกลาว การวางหรือปดหนังสือตอหนาเจาพนักงานที่เปนพยานจึงกระทําไดในกรณีที่ผูรับไมยอมรับ
หรอืไมพบผูรบัและบุคคลอืน่ท่ีอยูหรอืทํางานในสถานท่ีนัน้ไมยอมรับ แตกฎหมายมไิดกาํหนดถงึกรณทีี่
ไมพบผูรบัและไมมบีคุคลอืน่ใดอยูหรอืทํางานในสถานทีน่ัน้ อนัเปนกรณทีีม่กัจะเกดิขึน้ในทางปฏบิตัิ
และเปนปญหาในการแจงคาํสัง่ทางปกครอง ซึง่อาจเกดิจากการทีผู่รบัจงใจหลบเลีย่งการแจงคาํสัง่
กรณีจึงสมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐ ใหใชวิธีวางหรือปดหนังสือไดดวยในกรณีที่ไมพบผูรับและไมมี
บุคคลอื่นที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น

 ๓. การแกไขบทบัญญัติใหมีหลักการเหมาะสมย่ิงขึ้น ดังนี้
๓.๑ การเยียวยาคําสั่งทางปกครองที่บกพรองในวิธีพิจารณาหรือรูปแบบ

โดยที่มาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
กาํหนดใหเจาหนาทีอ่าจเยยีวยาคาํสัง่ทางปกครองท่ีบกพรองในเรือ่งการใหเหตผุลหรอืการรบัฟงคูกรณี 
โดยกระทําตามรูปแบบและขั้นตอนดังกลาวใหถูกตองในภายหลังได และถือวาคําสั่งทางปกครองนั้น
สมบรูณ โดยวรรคสามไดกาํหนดให “การเยยีวยาจะตองกระทาํกอนสิน้สดุกระบวนการพจิารณาอุทธรณ
หรอืกอนมกีารนาํคาํสัง่ไปฟองคดตีอศาลในกรณคีาํสัง่ทีไ่มอาจอทุธรณได” ซึง่เปนหลกัการเดียวกนักบั
กฎหมายของเยอรมนัท่ีเราใชเปนตนแบบในการยกราง แตอยางไรกต็าม ในป ค.ศ. ๑๙๙๖ ไดมกีารแกไขเพิม่เตมิ
บทบัญญัติดังกลาว โดยขยายระยะเวลาใหเจาหนาท่ีฝายปกครองสามารถเยียวยาความบกพรอง
ไดจนกวาจะส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริงของศาล กรณีจึงเห็นสมควรใหแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑ 
วรรคสาม โดยกําหนดระยะเวลาในการเยียวยาความบกพรองในเร่ืองวิธีพิจารณาหรือรูปแบบ
ตามกฎหมายเยอรมันทีม่กีารแกไขเพิม่เตมิใหม ทัง้นี ้เพือ่เปดโอกาสใหเจาหนาท่ีฝายปกครองมเีวลา
ในการเยียวยาความบกพรองของคําสั่งไดนานยิ่งขึ้น อันเปนการปองกันมิใหศาลพิพากษาเพิกถอน
คาํสัง่ดวยเหตบุกพรองดงักลาว เพราะบางกรณีแมวาคาํสัง่ทีท่าํขึน้จะบกพรองในวธิพีจิารณาและรูปแบบ 
แตเน้ือหาสาระของคาํส่ังอาจชอบดวยกฎหมายกไ็ด ซึง่หากตองเพกิถอนและเริม่กระบวนการพจิารณา
ทําคําสั่งใหม เพียงเพราะความบกพรองในวิธีพิจารณาหรือรูปแบบ ยอมสิ้นเปลืองเวลาและเปนภาระ
แกทางราชการ
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creo




“การแก�ไขกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”

๕๒

๓.๒ ระยะเวลาในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ใหประโยชน
มาตรา ๔๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไดกําหนด

ระยะเวลาในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการใหประโยชนไวภายใน ๙๐ วัน 
นับแตไดรูถึงเหตุที่จะใหเพิกถอนคําส่ัง เวนแตคําสั่งที่ไดทําขึ้นโดยกลฉอฉลของผูรับคําสั่งซึ่งสามารถ
เพิกถอนไดโดยไมมีกําหนดเวลา กรณีคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งมีลักษณะเปนการใหประโยชนนั้น 
แมวาการเริ่มนับระยะเวลาเพิกถอนคําสั่งตั้งแตรูถึงเหตุใหเพิกถอนจะเปนหลักการที่ชอบดวยเหตุผล 
เพราะฝายปกครองจําตองรูกอนวาคําสั่งมีเหตุไมชอบดวยกฎหมาย จึงจะพิจารณาดําเนินการเพิกถอน
คําสั่งได แตในอีกแงหนึ่ง หากฝายปกครองรูถึงเหตุใหเพิกถอนหลังจากออกคําส่ังไปนานมากแลว
และจะเพกิถอนคาํสัง่ ยอมกระทบตอนติฐิานะของบุคคลทีเ่ก่ียวของอยางมาก และแมจะมหีลกัสาํหรบัใช
ประกอบการพิจารณาเพิกถอนคําสั่งอยูประการหนึ่งวา “ฝายปกครองไมสมควรเพิกถอนคําสั่งในกรณี
ทีร่ะยะเวลานบัตัง้แตมกีารออกคําสัง่ไดลวงพนไปนานแลว” กต็าม แตหลกัดงักลาวกม็ไิดปรากฏชดัเจน
อยูในมาตรา ๕๑ ที่วางกรอบการใชดุลพินิจในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย
ซึ่งเปนการใหประโยชน อีกทั้งไมมีเกณฑพิจารณาที่แนนอนวาระยะเวลาเทาใดจึงจะถือวาเนิ่นนาน
จนไมสมควรเพิกถอนคาํสัง่ กรณจีงึเห็นสมควรแกไขเพิม่เติมมาตรา ๔๙ วรรคสอง โดยกําหนดระยะเวลา
ขั้นสูงในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหประโยชนนับตั้งแต
วันที่มีการออกคําสั่งไวอีกชั้นหนึ่ง กลาวคือ ใหฝายปกครองมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งไดภายใน ๙๐ วัน 
นบัแตรูถงึเหตใุหเพกิถอน แตทัง้นีต้องไมเกินระยะเวลาขัน้สงูนับแตวนัทีอ่อกคาํสัง่ดวย เชน ไมเกิน ๑๐ ป 
นับแตวันที่ออกคําสั่ง เปนตน

ศาสตราจารย ดร.วรเจตน  ภาครีตัน อาจารยประจาํคณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
ไดแสดงความคิดเห็นวา ขอเสนอในการเพิ่มบทบัญญัติเก่ียวกับการกระทําทางปกครองรูปแบบอื่น
นอกจากคําสั่งทางปกครองเฉพาะราย ไมวาจะเปนกฎหรือสัญญาทางปกครองน้ัน นอกจากจะตอง
พิจารณาถึงความจําเปนในการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับกฎหรือสัญญาทางปกครองแลว ยังตอง
พจิารณาดวยวาหากจาํเปนแลวควรจะกําหนดหลกัเกณฑดงักลาวไวในกฎหมายวาดวยวธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง หรอืจะบญัญตัเิปนกฎหมายอกีฉบบัหนึง่แยกตางหาก โดยกรณขีอง “กฎ” เคยมกีารเสนอ
ใหมีกฎหมายวาดวยการตรากฎหมายลําดับรองของฝายบริหาร โดยกําหนดหลักเกณฑทั่วไปเก่ียวกับ
การตรากฎหมายลาํดบัรองซึง่ครอบคลมุถงึการออกกฎของฝายปกครองดวย แตอยางไรกต็าม ในตางประเทศ 
อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส โปรตุเกส นอรเวย เอสโตเนีย หรือไตหวัน จะกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
กฎหมายของฝายปกครองไวในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สวนกรณีของ “สัญญา
ทางปกครอง” ปจจบุนัมกีารกําหนดความหมายไวในพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนบทนิยามที่กําหนดไวเพื่อประโยชนในการพิจารณาเขตอํานาจของ
ศาลปกครองในการวินิจฉัยคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
แตในสวนของหลักเกณฑสารบัญญตัแิละวิธสีบญัญตัเิกีย่วกบัสญัญาทางปกครองในลักษณะท่ีเปนหลกัเกณฑ
ทัว่ไปทีใ่ชกบัสญัญาทางปกครองทกุประเภทยงัไมมกีารกาํหนดไว ดงันัน้ หากจาํเปนตองกาํหนดหลกัเกณฑ
ดังกลาวก็ตองพิจารณาวาจะบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเชนเดียวกับ
กฎหมายของตางประเทศสวนใหญ หรือจะแยกเปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งตางหาก
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๕๓

นอกจากน้ี ในสวนของ “คาํส่ังทางปกครองทัว่ไป” ซึง่ศาลปกครองสูงสดุไดนาํแนวคิดมาใชใน
คดีพิพาทระยะหนึ่งแลว แตพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มิไดกําหนดบทนิยามไววา
หมายถึงการกระทําลักษณะใด รวมทั้งมิไดกําหนดหลักเกณฑที่ใชบังคับแกคําสั่งทางปกครองประเภท
ดังกลาวไวโดยเฉพาะ จึงทําใหมีปญหาในการวินิจฉัยสถานะทางกฎหมายของการกระทําบางอยาง
ของฝายปกครอง รวมทั้งหลักเกณฑที่จะนํามาใชบังคับ เชน กรณีประกาศรับสมัครสอบเพ่ือคัดเลือก
บุคคลเขารับราชการ ซึ่งองคกรทางกฎหมายมีแนวคําวินิจฉัยที่ไมสอดคลองกันในสถานะทางกฎหมาย
ของประกาศดังกลาว โดยศาลปกครองสูงสดุวนิิจฉยัวาเปนคาํสัง่ทางปกครองท่ัวไป เพราะกําหนดหลกัเกณฑ
ทีม่ผีลบงัคบัเปนการทัว่ไปโดยมไิดเจาะจงตวับุคคล แตมุงหมายใชบังคบักับกรณหีน่ึงเปนการเฉพาะ คอื 
ใชบังคับกับการรับสมัครสอบคร้ังหนึ่งเพียงครั้งเดียว ซึ่งแนวคําวินิจฉัยนี้เดินตามแนวทางของสภาแหง
รัฐฝรั่งเศสที่วินิจฉัยวาประกาศลักษณะดังกลาวมิไดมีสถานะเปนกฎหรือคําสั่งทางปกครองเฉพาะราย 
หรอืกลาวอกีนยัหนึง่คอื เปน “คาํสัง่ทางปกครองเฉพาะกรณ”ี หรอื “คาํสัง่ทางปกครองทัว่ไป” ในขณะที่
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดมีความเห็นวา ประกาศรับสมัครสอบแขงขันเปนเพียง
ขัน้ตอนหน่ึงของกระบวนการสอบแขงขัน ซึง่ยงัไมมผีลเปนการกอตัง้สทิธหิรือกระทบตอสถานภาพของ
สทิธขิองผูรบัสมคัรสอบ จงึไมเปนคาํสัง่ทางปกครอง และยอมมใิชคาํสัง่ทางปกครองท่ัวไป แตเปนเพยีง 
“การพจิารณาทางปกครอง” โดยเปนการเตรยีมการและการดําเนนิการเพือ่จดัใหมคีาํส่ังทางปกครองตอไป
คือ ประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได 

ทัง้นี ้นอกจากปญหาเร่ืองความหมายและขอบเขตของคําสัง่ทางปกครองท่ัวไปแลว ยงัมปีญหา
ความไมชดัเจนเกีย่วกบัหลกัเกณฑทีใ่ชบังคับแกคําสัง่ทางปกครองประเภทดังกลาววาจะอยูภายใตบงัคบั
หลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม เพียงใด
เชน หลักเกณฑเก่ียวกับการรับฟงบุคคลท่ีเก่ียวของ การแจงคําสั่ง การระบุเหตุผลประกอบคําสั่ง 
หรอืการอทุธรณคาํส่ัง กรณจึีงสมควรมกีารแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ 
เพื่อกําหนดความหมายและขอบเขตของคําสั่งทางปกครองท่ัวไปใหชัดเจน โดยอาจนํารัฐบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเยอรมันเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใชกับคําสั่งทางปกครองทั่วไป
มาพิจารณาเปนแนวทาง เชน ไมตองรับฟงคูกรณีกอนออกคําสั่ง หรือการแจงคําสั่งโดยวิธีการ
ประกาศตอสาธารณะไดหากไมอาจแจงแกคูกรณเีปนรายบคุคล หรือไมตองระบุเหตผุลประกอบคําสัง่
ทางปกครองทั่วไปที่ประกาศตอสาธารณะ สวนเรื่องการอุทธรณ อาจพิจารณาวาสมควรกําหนดให
คาํสัง่ทางปกครองท่ัวไปเปนคาํสัง่ทีอ่าจอทุธรณและตองอทุธรณกอนฟองคดหีรอืไม เนือ่งจากปจจบุนั
แนวคําวนิจิฉยัของศาลปกครองสูงสดุถอืวาคาํสัง่ทางปกครองท่ัวไปมีผลบังคบัแกกรณีหนึง่เปนการเฉพาะ 
แตมิไดกําหนดตัวบุคคลผูรับคําสั่งไวโดยเฉพาะ ทําใหผูมีสวนไดเสียไมอาจไดรับแจงใหใชสิทธิอุทธรณ 
จึงเปนคําสั่งที่สามารถนํามาฟองคดีไดโดยไมตองอุทธรณกอน ซึ่งแนวทางดังกลาวจะไมสอดคลองกับ
หลักกฎหมายเยอรมันที่ถือวาคําสั่งทางปกครองท่ัวไปเปนคําสั่งที่อาจอุทธรณไดและตองอุทธรณกอน
ฟองคดีตอศาลปกครอง
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“การแก�ไขกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”

๕๔

ดร.บญุอนันต  วรรณพานชิย ตลุาการศาลปกครองสูงสดุ ไดแสดงความคิดเหน็วา ขอเสนอแนะ
ทีเ่ห็นควรใหมกีารเพ่ิมเติมบทบัญญตัใินลักษณะท่ีเปนการตาน (neutralize) ผลกระทบของความบกพรอง
ในวิธพีจิารณาและรปูแบบของคาํสัง่ทางปกครองนัน้ พจิารณาแลวเหน็วาเปนแนวคดิทีป่รากฏอยูในระบบ 
กฎหมายเยอรมันและระบบกฎหมายฝร่ังเศส โดยใน “ระบบกฎหมายเยอรมัน” รฐับญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครองฯ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๔๖ สรุปสาระสําคัญไดวา “ลําพังความบกพรองจากการฝาฝน
วธิพีจิารณาหรือรปูแบบหรืออาํนาจหนาทีใ่นแงเขตพ้ืนทีข่องเจาหนาท่ีฝายปกครองไมอาจยกข้ึนอางเปนเหตุ
ขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได หากปรากฏชัดแจงวาความบกพรองในกรณีนั้นไมมีผลกระทบตอ
เนือ้หาสาระของคาํสัง่ทางปกครอง” ซึง่บทบญัญตัดิงักลาวมทีีม่าจากฐานความคดิทีว่า การท่ีศาลจะเพิกถอน
คาํสัง่ทางปกครองทีช่อบดวยกฎหมายในทางสารบญัญตัเิพยีงเพราะเหตทุีม่คีวามบกพรองในวธิพีจิารณา
หรอืรปูแบบนัน้ เปนการดาํเนนิการทีไ่มสมเหตสุมผล เพราะอยางไรเสยีฝายปกครองกย็งัคงตองทําคาํส่ัง
ทางปกครองที่มีเนื้อหาสาระเชนเดิมขึ้นใหมอยูดี โดยเฉพาะกรณีที่เปนการออกคําสั่งทางปกครอง
โดยฝายปกครองมีอาํนาจผูกพนัไมมดีลุพนิจิทีจ่ะพิจารณาออกคําสัง่ทางปกครองท่ีมเีนือ้หาเปนอยางอ่ืนไปได
สวนใน “ระบบกฎหมายฝรั่งเศส” ก็มีหลักตามแนวคําวินิจฉัยของสภาแหงรัฐโดยที่ประชุมใหญวา 
“ความบกพรองในวิธีพิจารณาทางปกครองจะมีผลทําใหนิติกรรมทางปกครอง ไมวากฎหรือคําสั่ง
ทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายก็ตอเม่ือความบกพรองน้ันอาจสงผลตอเน้ือหาสาระของนิติกรรม
ทางปกครองที่ทําขึ้นหรือทําใหบุคคลที่เกี่ยวของขาดหลักประกัน”

สาํหรบั “ระบบกฎหมายไทย” ทีผ่านมา เมือ่มกีารฟองคดตีอศาลปกครองโดยยกความบกพรอง
ในวธิพีจิารณาหรอืรปูแบบขึน้เปนเหตขุอใหศาลวินจิฉยัวาคาํสัง่ไมชอบดวยกฎหมายและเพกิถอนคาํสัง่ 
หากศาลเห็นวาเปนการออกคําสัง่โดยไมถกูตองตามข้ันตอนหรือวธิกีารอันเปนสาระสําคัญท่ีกฎหมาย
กาํหนดไว สวนใหญศาลกจ็ะวนิจิฉยัวาเปนคาํสัง่ท่ีไมชอบดวยกฎหมายและใหเพกิถอนคําสัง่ท่ีพพิาท 
โดยอาจจะมิไดพิจารณาวาความบกพรองในวิธีพิจารณาหรือรูปแบบน้ันมีผลกระทบตอเน้ือหาสาระ
ของคําสั่งหรือไม อยางไร ดังนั้น หากมีการกําหนดใหชัดเจนตามขอเสนอแนะดังกลาวแลว จะชวยใหมี
หลกัในการพิจารณาวา “หากเจาหนาทีไ่ดปฏบิตัโิดยถกูตองตามวธิพีจิารณาหรอืรปูแบบแลว จะยงัคง
ทาํคาํส่ังท่ีมีเนื้อหาสาระเชนเดิมหรือไม ซึ่งหากเจาหนาท่ีตองทําคําส่ังท่ีมีเนื้อหาสาระเชนเดิมและ
ชอบดวยกฎหมายทางสารบัญญัติแลว ยอมไมมีเหตุผลความจําเปนที่จะเพิกถอนคําสั่งท่ีเพียงแต
บกพรองในวิธีพิจารณาหรือรูปแบบและเริ่มกระบวนการพิจารณาออกคําสั่งใหมแตอยางใด” 

หากจะกลาวโดยสรุปแลว ผูเขยีนในฐานะทีต่องสวมหมวก ๒ ใบ โดยใบหนึง่เปน “เจาหนาทีร่ฐั” 
ซึ่งมีหนาที่และอํานาจในการบังคับใชกฎหมายหรือใชมาตรการบังคับทางปกครอง และอีกใบหนึ่งเปน 
“ประชาชน” ซึง่มสีทิธทิีพ่งึจะไดรบัตามกฎหมายและอยูภายใตบงัคบัของบทบัญญตัแิหงกฎหมายตาง ๆ   
มีความเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับ “การแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” 
ทีท่างวทิยากรผูทรงคณุวฒุไิดแสดงความคดิเหน็ไววา กรอบแนวคิดและขอเสนอแนะเก่ียวกบัการแกไข
ปรบัปรงุกฎหมายวาดวยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองในครัง้นีน้ัน้ ดานหนึง่จะเปนหลกัการทีช่วย
สงเสรมิใหสทิธขิองคูกรณใีนการพจิารณาทางปกครองไดรบัความคุมครองมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการเพ่ิม
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๕๕

หลักเกณฑในเร่ืองการอุทธรณใหสมบูรณครบถวน รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการรับฟงคูกรณี
ใหชดัเจน อนัจะกอใหเกิดประโยชนและสรางความเปนธรรมใหแกประชาชนเปนอยางมาก และอกีดานหนึง่
จะเสริมสรางความม่ันคงแนนอนของคําสัง่ทางปกครอง เพราะขอเสนอแนะในการเพ่ิมเตมิบทบญัญัติ
ที่จํากัดผลกระทบของความบกพรองในวิธีพิจารณาและรูปแบบของคําสั่งทางปกครองใหเปนคําสั่ง
ทางปกครองทีส่มบรูณหรอืชอบดวยกฎหมายน้ัน จะชวยปองกนัมใิหคาํสัง่ทางปกครองท่ีมคีวามบกพรอง
เพยีงเลก็นอยตองตกเปนคาํสัง่ทีไ่มชอบดวยกฎหมายและอาจถกูเพกิถอนไปโดยไมจําเปน รวมทัง้หากตอง
เพิกถอนและเริม่กระบวนการพิจารณาทําคาํสัง่ใหมเพยีงเพราะความบกพรองในวธิพีจิารณาหรือรปูแบบ
ทีไ่มสาํคญัยอมสิ้นเปลืองเวลาและเปนภาระแกการดําเนินการของฝายปกครอง 

นอกจากนี ้ขอเสนอแนะในการเพิม่หลกัเกณฑและขอบเขตการใชบงัคบัคาํสัง่ทางปกครองทัว่ไป 
และหลักโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครอง รวมท้ังหลักเกณฑเกีย่วกับระยะเวลาตาง ๆ  อาทิ การกําหนด
วันในการยื่นอุทธรณทางไปรษณียหรือวันที่อุทธรณมีผล การขยายระยะเวลาเยียวยาความบกพรอง
ของคําสั่งทางปกครอง หรือระยะเวลาในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปน
การใหประโยชน ใหเหมาะสม ครบถวน และสอดรับกับกฎหมายของตางประเทศท่ีทนัสมัย จะชวยสราง
ความม่ันคงแนนอนในทางกฎหมายใหชัดเจนย่ิงข้ึน เพราะบางหลักองคกรทางกฎหมายไดยอมรับถึง
การมอียูมาโดยตลอดแตไมมบีทบญัญัตแิหงกฎหมายกําหนดไว และบางหลกัก็ยงัมชีองวางหรอืเปดโอกาสให
เจาหนาที่มีดุลพินิจ ดังนั้น การเพิ่มบทบัญญัติใหมเพื่อรองรับหลักกฎหมายที่ขาดหายไปหรือแกไข
ปรับปรุงบทบัญญตัเิดมิทีบ่กพรองหรือไมเหมาะสมดังกลาว จกัชวยใหการใชกฎหมายของเจาหนาทีร่ฐั
มฐีานทางกฎหมายมารองรบั และขจดัปญหาขอโตแยงของความเหน็หรอืแนวทางปฏบิติัท่ีแตกตางกนั 
รวมทั้งใหการดําเนินงานขององคกรฝายปกครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

อยางไรก็ด ี เพือ่ใหกฎหมายวิธปีฏบิตัริาชการทางปกครองของไทยซ่ึงจะแกไขปรับปรงุใหมในครัง้นี้ 
เปนไปโดยสอดคลองหรือตรงตามความตองการของทุกฝาย รวมทั้งสามารถอํานวยความสะดวก
และสรางความเปนธรรมแกประชาชน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของฝายปกครองตามเจตนารมณ
ของการแกไขทีก่าํหนดไว จาํเปนตองมกีารรบัฟงและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ของทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของ
ตอไป. 
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