
คําส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าทีซ่ึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาสามารถอุทธรณ์ได้หรือไม่ ? 
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (พฤศจกิายน ๒๕๕๘) 

__________________________________________________ 

 

คําส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าที่ซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชาสามารถอุทธรณ์ได้หรือไม่ ? 
   _________________ 

 

                ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์∗ 
 

 

 ท่ีผ่านมาการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองเป็นเร่ืองหนึ่งซ่ึงบรรดาองค์กรทางกฎหมาย 
มักจะมีคําวินิจฉัยท่ีขัดแย้งกัน๑ ในช่วงหลังเราคิดว่าจะไม่มีประเด็นใหม่ท่ีแนวคําวินิจฉัยไม่ลงรอยกันอีก 
แต่ทว่า การณ์กลับเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะไม่นานมานี้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้มี
คําวินิจฉัยแตกต่างจากศาลปกครองสูงสุดอีกคร้ัง โดยประเด็นท่ีเป็นปัญหาก็คือ คําส่ังทางปกครองของ
เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ซ่ึงมิใช่รัฐมนตรีหรือองค์กรกลุ่มในรูปคณะกรรมการ จะสามารถอุทธรณ์ตามกฎหมาย 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้หรือไม่ ในปัญหานี้ องค์กรท้ังสองมีคําตอบไปกันคนละทาง อันเกิดจาก 
วิธีการตีความกฎหมายท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้ ก่อนท่ีจะพิจารณาว่าคําวินิจฉัยขององค์กรท้ังสองมีรายละเอียด
อย่างไร มีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ในเบ้ืองต้น สมควรทําความเข้าใจระบบการอุทธรณ์คําส่ังทาง
ปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นท่ีชัดเจนเสียก่อน  

 ๑. ระบบอุทธรณ์ “สองช้ัน” ตามกฎหมายกลาง 
     คําส่ังทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีทําขึ้นอาจเป็นคําส่ังท่ีอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายเฉพาะ

หรือตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเป็น “กฎหมายกลาง” เก่ียวกับ
การพิจารณาทางปกครอง ในกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะได้กําหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์สําหรับคําส่ังทาง
ปกครองใดไว้ การอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองนั้นย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย
เฉพาะ (ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าท่ีใด ภายในระยะเวลาเท่าใด) ท้ังนี้ เป็นไปตามมาตรา ๓ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ส่วนกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะมิได้กําหนดหลักเกณฑ์
การอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองใดไว้ ท้ังมิได้บัญญัติให้คําส่ังนั้นเป็นท่ีสุด คําส่ังนั้นอาจอุทธรณ์ได้ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  

     การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มีลักษณะแตกต่าง
จากกฎหมายเฉพาะในเร่ืองต่าง ๆ ตรงท่ีเป็นระบบอุทธรณ์ “สองช้ัน” โดยผู้รับคําส่ังทางปกครองต้อง
ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๔๒ วรรคหนึ่ง หากเจ้าหน้าท่ี

                                           
∗นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑สําหรับตัวอย่างประเด็นท่ีแนวคําวินิจฉัยไม่สอดคล้องกัน โปรดดู ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์, “วันท่ีการอุทธรณ์คําส่ังทาง
ปกครองมีผล กรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์”, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม ๒๗ ตอน ๒ (๒๕๕๓) หน้า ๓       
-๕๕ และ “ปัญหาการอุทธรณ์คําส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี”, 
วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม ๒๗ ตอน ๒ (๒๕๕๓), หน้า ๕๖-๘๔. 
๒มาตรา ๔๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกําหนด
ขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ทํา
คําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว 
     ฯลฯ   ฯลฯ 
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ผู้ทําคําส่ังไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ก็ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
พิจารณาคําอุทธรณ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีช้ันเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครอง 
(ผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) เพ่ือพิจารณาและมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป
ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๕๓ โดย “เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์” ในแต่ละกรณี จะได้แก่
เจ้าหน้าท่ีใด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
      ระบบอุทธรณ์ดังกล่าวนําต้นแบบมาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองของเยอรมัน (Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO)๔ ท่ีกําหนดให้มีการอุทธรณ์คําส่ัง
ทางปกครองภายในฝ่ายปกครองก่อนการฟ้องคดีโต้แย้งคําส่ังทางปกครอง โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ัง
ทางปกครอง (Ausgangsbehörde) เป็นผู้รับคําอุทธรณ์ไว้พิจารณาในช้ันต้น ซ่ึงหากเจ้าหน้าท่ีผู้ทํา
คําส่ังทางปกครองเห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้น ก็สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครองได้ (มาตรา ๗๒) 
แต่หากเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ก็ต้องรายงานให้เจ้าหน้าท่ีช้ันเหนือ
ขึ้นไป (nächsthöhere Behörde) ในฐานะเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาคําอุทธรณ์ (Widerspruchsbehörde) 

ดําเนินการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ (Widerspruchsbescheid) ต่อไป (มาตรา ๗๓) โดย
กรณีของคําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นโดยเจ้าหน้าท่ีสูงสุดในระดับสหพันธ์หรือเจ้าหน้าท่ีสูงสุดของมลรัฐ 
โดยหลักแล้ว จะไม่อยู่ภายใต้บังคับการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนการฟ้องคดี (มาตรา ๖๘) เพราะ
เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวไม่มีผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปท่ีจะพิจารณาอุทธรณ์ในช้ันท่ีสองได้อีก 

     การอุทธรณ์ “สองช้ัน” นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการควบคุมตรวจสอบการใช้
อํานาจของฝ่ายปกครองตามลําดับช้ัน โดยผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการใช้อํานาจของผู้ใต้บังคับบัญชา
ซ่ึงเป็นผู้ออกคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่า คําส่ังทางปกครองของผู้ใต้บังคับบัญชา  
มีความผิดพลาดในข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือในเร่ืองความเหมาะสม ผู้บังคับบัญชาก็จะได้ทบทวน
และแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนคําส่ังนั้นได้ อันเป็นการส่งเสริมการควบคุมตรวจสอบภายในฝ่าย
ปกครอง และธํารงรักษาไว้ซ่ึงความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง  

     โดยท่ีระบบอุทธรณ์ดังกล่าวได้ออกแบบไว้สําหรับการใช้อํานาจตรวจสอบของ
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีจะทบทวนคําส่ังทางปกครองของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ตรากฎหมายวิธี
                                           
๓มาตรา ๔๕  ให้เจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้อง      
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนก็ให้ดําเนินการ
เปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกล่าวด้วย 
 ถ้าเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ 
ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีครบกําหนดเวลาดังกล่าว 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
๔ในระบบกฎหมายเยอรมัน หลักเกณฑ์การอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง แต่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
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ปฏิบัติราชการทางปกครองจึงกําหนดให้คําส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชาเป็นคําส่ัง
ทางปกครองท่ีไม่อาจอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นคําส่ังทางปกครองของรัฐมนตรี 
ซ่ึงเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ (มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง) หรือคําส่ังทางปกครองขององค์กร
กลุ่มในรูปคณะกรรมการ (มาตรา ๔๘๕ ประกอบกับมาตรา ๘๗๖) กรณีดังกล่าว ผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองจึงสามารถนําคําส่ังไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทันทีโดยไม่ต้องอุทธรณ์คําส่ังก่อน๗  

     อย่างไรก็ดี ผู้ตรากฎหมายอาจจะมิได้คาดคิดว่า นอกจากรัฐมนตรีและองค์กรกลุ่ม 
ในรูปคณะกรรมการแล้ว อาจจะมีเจ้าหน้าที่อื่นซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชาได้เช่นกัน จึงมิได้บัญญัติยกเว้น 
ให้ไม่ต้องอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชาไว้ ทําให้มีปัญหาว่า คําส่ัง
ทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชาจะได้รับยกเว้นไม่ต้องอุทธรณ์เช่นเดียวกับคําส่ังทาง
ปกครองของรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ หรือไม่ ท้ังนี้ เม่ือไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ท่ีกําหนดยกเว้นให้ไม่ต้องอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีอ่ืน
ซ่ึงมิใช่รัฐมนตรีและคณะกรรมการ ดังนั้น หากยึดถือตามตัวบทกฎหมาย คําส่ังของเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีแม้จะ
ไม่มีผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไป ก็อยู่ในข่ายท่ีอาจอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ฯ ท่ีกําหนดตัวเจ้าหน้าท่ีช้ันเหนือขึ้นไปซ่ึงเป็น  
ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ ก็ดูเหมือนจะสนับสนุนแนวทางนี้ เพราะข้อ ๒ ของกฎกระทรวงฯ กําหนดว่า 
การพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ให้เป็น
อํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีดังต่อไปนี้ “...(๑๕) เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองนั้นเอง ในกรณีท่ีผู้ทํา
คําส่ังทางปกครองเป็นผู้ซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม” บทบัญญัติข้อ ๒ (๑๕) นี้
แสดงให้เห็นว่า กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ฯ มีกลไกรองรับการพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองของ
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชาด้วย ซ่ึงเท่ากับยอมรับเป็นนัยว่า คําส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีอ่ืน  
ซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชา ก็อาจอุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อย่างไรก็ดี 
มีประเด็นน่าคิดว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาคําอุทธรณ์ด้วย
เพราะไม่มีผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปท่ีจะพิจารณาอุทธรณ์ในช้ันท่ีสอง จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของระบบอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือไม่  

    ปัญหาเร่ืองการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชานี้ 
ศาลปกครองสูงสุดได้มีโอกาสวินิจฉัยเป็นองค์กรแรก ในกรณีคําส่ังทางปกครองของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ซ่ึงศาลได้วินิจฉัยว่า คําส่ังทางปกครองของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีอาจอุทธรณ์ได้
และต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี อันเป็นการใช้บังคับบทบัญญัติกฎหมายตรงตามตัวอักษร  

 

                                           
๕มาตรา ๔๘  คําส่ังทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิ
โต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ท้ังในปัญหาข้อเท็จจริงและ    
ข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําส่ังนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัย   
ข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และกําหนดเวลาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๖มาตรา ๘๗  เม่ือได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ให้เป็นอันยกเลิก 
๗สําหรับแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ โปรดดู ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์, “การอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง” 
www.krisdika.go.th (มีนาคม ๒๕๕๖), หน้า ๕. 
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 ๒. การตีความตามตัวอักษรโดยศาลปกครองสูงสุด 

     ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยปัญหานี้ในคําส่ัง ท่ี ๒๕๙/๒๕๕๗๘ ในคดีท่ีผู้ฟ้องคดี
ฟ้องขอให้เพิกถอนคําส่ังของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (ผู้ตรวจการแผ่นดิน) ท่ีไม่รับเร่ืองร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี
ไว้พิจารณาและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังหมดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดได้มี  
คําวินิจฉัยสรุปได้ว่า คําส่ังของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ท่ีไม่รับเร่ืองร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้อํานาจ
ตามมาตรา ๒๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ซ่ึงมิได้มีลักษณะเป็นการกระทําขององค์กรท่ีใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ อันจะเป็นเหตุ
ยกเว้นมิให้นําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังนั้น การดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแก้ไขความ
เดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง จึงอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ เม่ือการมีคําส่ังของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มิได้เป็นการใช้อํานาจกระทําการโดยคณะ
บุคคลหรือในรูปคณะกรรมการท่ีไม่อยู่ในบังคับให้ต้องอุทธรณ์โต้แย้งตามนัยมาตรา ๔๘ ประกอบกับ
มาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คําส่ังทาง
ปกครองดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ออกคําส่ังและเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์คําส่ัง
ตามนัยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๒ (๑๕) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คําส่ังดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ก่อนนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง
ช้ันต้นหรือไม่ ประการใด จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตาม
ขั้นตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด อันเป็นเงื่อนไขการฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลจึงไม่อาจรับคําฟ้อง
ในส่วนท่ีฟ้องขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ได้ รวมท้ังไม่อาจรับคําฟ้องในส่วนท่ี
ขอให้ศาลมีคําส่ังให้ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสามชดใช้ค่าเสียหายในผลแห่งละเมิดอันเกิดจากคําส่ังของผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี ๑ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เช่นกัน๙ ศาลปกครองสูงสุดจึง
เห็นพ้องด้วยในผลกับการท่ีศาลปกครองช้ันต้นได้มีคําส่ังไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา 

     จากคําส่ังของศาลปกครองสูงสุดข้างต้น จะเห็นได้ว่า ศาลได้ใช้บังคับหลักเกณฑ์
ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ตรงตามตัวบทกฎหมายทุกประการ กล่าวคือ  
เม่ือการมีคําส่ังของผู้ตรวจการแผ่นดินมิใช่การใช้อํานาจขององค์กรในรูปคณะกรรมการ อันจะได้รับ 
ยกเว้นไม่ต้องอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๘ ประกอบกับมาตรา ๘๗ ท้ังมิใช่การออกคําส่ังทางปกครองของ 
รัฐมนตรีซ่ึงได้รับยกเว้นไม่ต้องอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (ซ่ึงข้อพิจารณาประการหลังนี้

                                           
๘คดีระหว่าง นายประมุท  สูตะบุตร ผู้ฟ้องคดี ผู้ตรวจการแผ่นดิน ท่ี ๑ เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ท่ี ๒ 
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ท่ี ๓ ผู้ถูกฟ้องคด ี
๙เราทราบกันดีว่า ในการฟ้องคดีละเมิดอันเกิดจากคําส่ังทางปกครองต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นอุทธรณ์
คําส่ังทางปกครองเสียก่อน หากไม่อุทธรณ์หรืออุทธรณ์เกินระยะเวลา ย่อมไม่อาจนําคดีมาฟ้องได้ ไม่ว่าจะฟ้องเรียก
ค่าเสียหายและขอให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองไปพร้อมกัน (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๑๒๕/๒๕๔๘) หรือฟ้อง
เรียกค่าเสียหายอย่างเดียว ไม่ได้ขอให้เพิกถอนคําส่ังด้วย (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๕๔๙/๒๕๔๘) 
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ชัดเจนอยู่ในตัวจนศาลไม่จําต้องระบุในคําวินิจฉัย)  ดังนั้น คําส่ังทางปกครองท่ีพิพาทจึงอยู่ในบังคับ
ต้องอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยผู้ฟ้องคดีต้องยื่น
อุทธรณ์คําส่ังต่อผู้ตรวจการแผ่นดินซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ัง และเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณา
คําอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ด้วย เนื่องจากผู้ตรวจการ
แผ่นดินเป็นเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ช้ันเหนือขึ้นไปอีก ท้ังนี้ เป็นไป
ตามข้อ ๒ (๑๕) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ฯ ซ่ึงในเวลาต่อมาศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีคําวินิจฉัยใน
คดีเก่ียวกับคําส่ังทางปกครองของผู้ตรวจการแผ่นดินอีกหลายคร้ังในแนวทางท่ียืนยันหลักการตาม
คําส่ังท่ี ๒๕๙/๒๕๕๗๑๐ 

    แนวคําวินิจฉัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ศาลปกครองสูงสุดถือว่าคําส่ังทางปกครอง
ของรัฐมนตรีและองค์กรกลุ่มในรูปคณะกรรมการเท่านั้น ท่ีไม่อาจอุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่คําส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล 
หรือผู้ควบคุม เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นคําส่ังทางปกครองท่ีอาจอุทธรณ์ได้และต้องอุทธรณ์ก่อน
นํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเร่ืองนี้จึงเป็นไปตามบทบัญญัติ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือ
บทบัญญัติของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ฯ ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้อาจจะไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของระบบอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ท่ีมุ่งหมายให้มี
การทบทวนคําส่ังทางปกครองโดยผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองก็ตาม 

    ท้ังนี้ ต่อมาปรากฏว่า คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้มีโอกาส
วินิจฉัยประเด็นปัญหาทํานองเดียวกัน ในกรณีคําส่ังทางปกครองของประธานรัฐสภา ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ี
ซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชาเช่นเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ได้ให้ความเห็นในแนวทางตรงกันข้ามกับศาลปกครองสูงสุดว่า คําส่ังทางปกครองของประธานรัฐสภา
เป็นคําส่ังท่ีไม่อาจอุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยคณะกรรมการฯ
ให้เหตุผลว่าเป็นการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 ๓. การตีความตามเจตนารมณ์โดยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
     การให้ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ในเร่ืองนี้มีท่ีมาจากข้อหารือของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท่ีหารือปัญหาข้อกฎหมาย
เก่ียวกับการอุทธรณ์คําส่ังของประธานรัฐสภาท่ีใช้อํานาจตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ส่ังให้บุคคลเป็นผู้ท้ิงงาน โดยมีประเด็นท่ีขอหารือสองประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง การท่ีประธาน
รัฐสภามีคําส่ังให้บุคคลเป็นผู้ท้ิงงาน จะถือเป็นการออกคําส่ังทางปกครองโดยผู้มีอํานาจสูงสุดตาม
กฎหมายทํานองเดียวกันกับการออกคําส่ังทางปกครองของรัฐมนตรี ซ่ึงไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องอุทธรณ์
ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม่ 
ประเด็นที่สอง หากคําส่ังให้เป็นผู้ท้ิงงานของประธานรัฐสภาเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีอาจอุทธรณ์ได้ 
จะมีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาการอุทธรณ์ และการแจ้งสิทธิอุทธรณ์อย่างไร และหาก

                                           
๑๐โปรดดู คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๑๖/๒๕๕๘, ๓๒/๒๕๕๘, ๓๙/๒๕๕๘ และ ๑๖๖/๒๕๕๘ 
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ประธานรัฐสภาไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ การพิจารณาคําอุทธรณ์จะมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์อย่างไร  

     คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้มีความเห็นตอบข้อหารือนี้ใน 
เร่ืองเสร็จท่ี ๑๔๗๖/๒๕๕๘๑๑ โดยก่อนท่ีจะตอบประเด็นท่ีขอหารือ คณะกรรมการฯ ได้เร่ิมจากการ
อธิบายถึงเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ ก่อนว่า “บทบัญญัติดังกล่าวได้กําหนดหลักการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองขึ้นเพ่ือให้มีการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการทําคําส่ังทางปกครองโดยผู้บังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังนั้น จึงได้กําหนดให้ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําส่ังทาง
ปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครอง จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในกรณี
ท่ีคําส่ังทางปกครองใดเป็นคําส่ังท่ีออกโดยรัฐมนตรี กฎหมายไม่ประสงค์ท่ีจะให้มีการอุทธรณ์คําส่ัง
ดังกล่าวอีก เนื่องจากรัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดในการบังคับใช้กฎหมายท่ีตนรักษาการ การกําหนด 
ให้มีการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยรัฐมนตรีจึงไม่อาจกระทําได้  ดังนั้น ผู้รับคําส่ังทางปกครอง
ย่อมสามารถนําคดีไปสู่ศาลปกครองได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์คําส่ังดังกล่าว”  

     จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้วินิจฉัยข้อหารือในประเด็นท่ีหนึ่งว่า การพิจารณาว่า
คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยประธานรัฐสภาจะถือว่าเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีต้องอยู่ภายใต้บังคับ
มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ข้างต้นหรือไม่ “จึงต้องตีความตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตราดังกล่าว
เป็นสําคัญ” ซ่ึงเห็นว่า “การออกคําส่ังทางปกครองของประธานรัฐสภาในกรณีนี้มีลักษณะเทียบเคียง 
ได้กับการออกคําส่ังทางปกครองของรัฐมนตรี เนื่องจากประธานรัฐสภาเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
หน่วยงานและไม่มีผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปท่ีจะเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ต่อไปได้อีก  
การกําหนดให้มีการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยประธานรัฐสภาจึงไม่อาจกระทําได้” ดังนั้น 
การออกคําส่ังให้เป็นผู้ท้ิงงานของประธานรัฐสภาจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องมีการอุทธรณ์คําส่ังทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ผู้ออกคําส่ังจึงไม่ต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้
ผู้รับคําส่ังทราบตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ต้องแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  
และเม่ือได้วินิจฉัยในประเด็นท่ีหนึ่งเช่นนี้แล้ว กรณีจึงไม่มีปัญหาต้องพิจารณาในประเด็นท่ีสองอีก  

     จากความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า 
คณะกรรมการฯ ปฏิเสธท่ีจะใช้วิธีการตีความตามตัวอักษร (interprétation littérale) เพราะหาก
ยึดถือข้อความตามบทบัญญัติกฎหมายโดยเคร่งครัดแล้ว ไม่มีทางท่ีจะตีความได้เลยว่า คําส่ังทาง
ปกครองของประธานรัฐสภาเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีไม่อาจอุทธรณ์ได้ เพราะบทบัญญัติมาตรา ๔๔ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้บัญญัติยกเว้นไว้เฉพาะคําส่ังทาง
ปกครองของรัฐมนตรีเท่านั้น หาได้บัญญัติถึงคําส่ังทางปกครองของประธานรัฐสภาหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืน

                                           
๑๑บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยประธานรัฐสภา 
ส่งพร้อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๑๓/๒๑๑ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงสํานัก
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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ซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชาด้วยแต่อย่างใดไม่ อย่างไรก็ดี ในกรณีตามข้อหารือนี้ คณะกรรมการฯ เห็นควรใช้
วิธีการตีความตามเจตนารมณ์ (interprétation exégétique) ท่ีให้ความสําคัญกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมายเหนือข้อความในตัวบทกฎหมาย ซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นว่า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ มีเจตนารมณ์ให้มีการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองเพ่ือให้มีการตรวจสอบการออกคําส่ัง
ทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีโดยผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีนั้น (ระบบอุทธรณ์สองช้ัน) ดังนั้น ในกรณี
คําส่ังทางปกครองของประธานรัฐสภาซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไป จึงชอบท่ีจะตีความว่าเป็น
คําส่ังทางปกครองท่ีไม่อาจอุทธรณ์ได้ แม้ว่าบทบัญญัติกฎหมายจะมิได้กําหนดยกเว้นไว้อย่างชัดเจน
เช่นเดียวกับคําส่ังทางปกครองของรัฐมนตรีก็ตาม กล่าวอีกนัยหนึ่ง คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองได้พิจารณา “ความหมาย” ของบทบัญญัติมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ตามเจตนารมณ์ของ   
ผู้ตรากฎหมาย เพ่ือท่ีจะได้ใช้บังคับบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับ “เหตุผลในการตรากฎหมาย” 
(ratio legis) ท่ีมุ่งหมายให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นผู้ทบทวนคําส่ังและ
มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 

    การตีความตามเจตนารมณ์นี้เป็นไปตามข้อเสนอของกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ์) ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการ    
ยกร่างกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และเป็นผู้ท่ีเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับดังกล่าว
ดีท่ีสุดคนหนึ่ง โดยในการประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ท่านได้ให้ความเห็น
สรุปได้ว่า การอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีเจตนารมณ์
เพ่ือให้มีการตรวจสอบการดําเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยผู้บังคับบัญชาเพ่ือท่ีการออกคําส่ังทาง
ปกครองในเร่ืองเดียวกันจะได้ไม่ลักล่ันกัน ในการพิจารณาอุทธรณ์ จึงต้องมีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
เหนือเจ้าหน้าท่ีผู้ออกคําส่ังทางปกครองขึ้นไปอีกเพ่ือท่ีจะได้ใช้อํานาจตรวจสอบได้  ดังนั้น กรณีท่ี
เจ้าหน้าท่ีผู้ออกคําส่ังทางปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดแล้ว ย่อมไม่จําเป็นต้องกําหนดให้มีการ
อุทธรณ์คําส่ังทางปกครองอีก แต่เหตุท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กําหนดเฉพาะ
กรณีคําส่ังทางปกครองท่ีมิได้ออกโดยรัฐมนตรีนั้น เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้จะนําไปใช้กับคําส่ังทาง
ปกครองท่ีออกตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ได้แก่ 
รัฐมนตรี และในขณะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ยังไม่มีหน่วยงาน
ของรัฐท่ีหลากหลายดังเช่นในปัจจุบัน จึงมิได้บัญญัติถึงกรณีของเจ้าหน้าท่ีอ่ืนไว้ด้วย แต่โดยหลักการ
ของมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ท่ีกําหนดว่า คําส่ังทางปกครองใด
ท่ีไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีนั้น ก็ตั้งใจท่ีจะให้หมายถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน ต่อมาเม่ือมีการ
ตั้งหน่วยงานของรัฐประเภทต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เช่น สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯลฯ หากเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีออกโดย
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานท่ีตั้งขึ้นในภายหลังนี้ ย่อมเทียบได้กับคําส่ังทางปกครองท่ีออกโดย
รัฐมนตรีตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ๑๒ 

                                           
๑๒โปรดดู รายงานการประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งท่ี ๑ (๓๖/๒๕๕๘) ๒๔/๒๕๕๘ วันท่ี 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เรื่องเสร็จท่ี ๑๔๗๖/๒๕๕๘) 
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      สมควรตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ว่า ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองตามเร่ืองเสร็จดังกล่าว แม้จะเป็นการวินิจฉัยในกรณีคําส่ังทางปกครองของประธานรัฐสภา
เท่านั้น แต่ก็มีลักษณะเป็นการวางหลักท่ีนําไปปรับใช้กับคําส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงไม่มี
ผู้บังคับบัญชาได้ด้วย ซ่ึงรวมถึงคําส่ังทางปกครองของผู้ตรวจการแผ่นดินซ่ึงศาลปกครองสูงสุดได้มี   
คําวินิจฉัยในอีกแนวทางหนึ่งว่าเป็นคําส่ังท่ีอาจอุทธรณ์ได้ ซ่ึงน่าสังเกตว่า ในการประชุมคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้มีการเสนอคําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๒๕๙/๒๕๕๗ ในกรณีคําส่ัง
ทางปกครองของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาด้วย แต่กรรมการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
กับการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด โดย รองศาสตราจารย์ สมยศ  เช้ือไทย ได้ให้ทัศนะว่า คําส่ัง
ของศาลปกครองสูงสุดเป็น “การตีความตามตัวอักษร” แต่โดยหลักแล้ว สมควรพิจารณาว่าคําส่ัง 
ทางปกครองท่ีออกโดยรัฐมนตรีตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ หมายถึง คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสายบังคับบัญชา๑๓ 
จึงรวมถึงกรณีของประธานรัฐสภาด้วย คําส่ังทางปกครองของประธานรัฐสภาจึงไม่อาจอุทธรณ์ได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง อันเป็นการตีความบทบัญญัติกฎหมายในทางขยายความ
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย  

     สําหรับผลในทางปฏิบัติของความเห็นเร่ืองดังกล่าวนั้น เม่ือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นว่า คําส่ังให้เป็นผู้ท้ิงงานของประธานรัฐสภาเป็นคําส่ังทางปกครอง
ท่ีไม่ต้องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และในการแจ้งคําส่ัง ไม่จําต้อง 
แจ้งสิทธิอุทธรณ์คําส่ังตามพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ให้แจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จึงมีประเด็น
น่าพิจารณาว่า หากผู้รับคําส่ังได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยไม่ได้อุทธรณ์คําส่ังต่อประธานรัฐสภาก่อน 
จะมีความเส่ียงท่ีศาลปกครองจะไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่ ในประเด็นนี้ เห็นว่า ท่ีผ่านมาเคยมี
ปัญหาทํานองเดียวกันสําหรับคําส่ังของหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้กระทําละเมิดชดใช้    
ค่าสินไหมทดแทน โดยกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ในคําส่ัง แต่แจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครอง และผู้รับคําส่ังนําคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดก็วินิจฉัยว่า การท่ีผู้ฟ้องคดี
นําคําส่ังมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยมิได้อุทธรณ์ก่อนนั้น เป็นผลมาจากคําส่ังของหน่วยงานของรัฐท่ีทําให้
ผู้ฟ้องคดีเข้าใจโดยสุจริตว่า สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์คําส่ังก่อน ดังนั้น 
เพ่ือมิให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย จึงต้องรับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา๑๔ 
ท้ังนี้ หากนําหลักการเดียวกันมาใช้กับคําส่ังให้เป็นผู้ท้ิงงานของประธานรัฐสภา ถ้าผู้รับคําส่ังฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองโดยไม่ได้อุทธรณ์คําส่ังก่อน เนื่องจากคําส่ังมิได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ แต่แจ้งสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองตามท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้มีคําแนะนําไว้ ศาลปกครอง    
ก็น่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีโดยรับคําฟ้องไว้พิจารณาเช่นเดียวกัน ดังนี้ ความเห็นของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจึงไม่น่าจะสร้างปัญหาให้แก่คู่กรณีผู้รับคําส่ังทางปกครอง  

 

 

                                           
๑๓โปรดดู รายงานการประชุมฯ ท่ีอ้างใน (๑๒) 
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 ส่งท้าย 

 ปัญหาเก่ียวกับการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชา 
แม้จะเป็นประเด็นเล็ก ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานของรัฐบางแห่งเท่านั้น แต่ปัญหาดังกล่าวก็ถือเป็น 
“กรณีศึกษา” ท่ีน่าสนใจ โดยช้ีให้เห็นถึง “ช่องโหว่” ของตัวบทกฎหมาย เพราะผู้ตรากฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองบัญญัติข้อความในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไว้เฉพาะกรณีของรัฐมนตรี มิได้
บัญญัติถึงเจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชาด้วย เป็นเหตุให้ผู้ตรากฎหมายลําดับรองเข้าใจว่าคําส่ัง  
ทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชา ก็สามารถอุทธรณ์ได้ จึงได้กําหนดในข้อ ๒ (๑๕) 
ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ฯ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล 
หรือผู้ควบคุม เป็นผู้พิจารณาคําอุทธรณ์เอง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการอุทธรณ์คําส่ังทาง
ปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยนัยนี้ ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองในเร่ืองเสร็จท่ี ๑๔๗๖/๒๕๕๘ จึงช่วยอธิบายหลักการของมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง 
ให้ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเป็นแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายแก่หน่วยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี ในอีกแง่หนึ่ง การอาศัยการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายตาม
แนวทางของเร่ืองเสร็จดังกล่าวย่อมไม่มีความแน่นอนเท่ากับตัวบทกฎหมายท่ีมีความชัดเจน ด้วยเหตุนี้ 
ในโอกาสต่อไป จึงสมควรท่ีผู้ตรากฎหมายจะได้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ให้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ โดยบัญญัติถึงเจ้าหน้าท่ีอ่ืน
ซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชาด้วย เพ่ือจะได้เป็นท่ีชัดเจนว่า คําส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวก็ไม่อาจ
อุทธรณ์ได้เช่นเดียวกับคําส่ังทางปกครองของรัฐมนตรี และเม่ือคําส่ังทางปกครองของบรรดาเจ้าหน้าท่ี
ซ่ึงไม่มีผู้บังคับบัญชาท้ังหลายเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีไม่อาจอุทธรณ์ได้แล้ว ย่อมไม่มีความจําเป็นต้อง
มีหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒ (๑๕) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ฯ อีกต่อไป ในการนี้ จึงชอบท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวงดังกล่าวโดยยกเลิกข้อ ๒ (๑๕) ด้วย หากมีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายตาม
แนวทางนี้ ก็จะทําให้ตัวบทกฎหมายสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย และไม่มีปัญหาการตีความ
และการขัดกันของแนวคําวินิจฉัยดังเช่นท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  

_________________ 

 

 


