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หลักการส่งเร่ืองต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
ในกรณีคําขอที่ย่ืนผิดหน่วยงาน 

________________ 

          
                      ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์∗ 
 

  ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองประชาชนอาจต้องดําเนินการยื่นคําขอ คําอุทธรณ์ 
หรือเอกสารต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีท่ีจะรับเร่ืองไว้พิจารณาได้ต้องเป็นเจ้าหน้าท่ี
ผู้มีอํานาจหน้าท่ีในเร่ืองนั้น กรณีท่ีประชาชนยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่มีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
โดยหลักแล้วเจ้าหน้าท่ีย่อมไม่มีอํานาจรับคําขอไว้พิจารณาและต้องส่งคําขอคืน หากกฎหมายกําหนดให้
การยื่นคําขอต้องกระทําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด การท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งคําขอคืน ก็อาจทําให้เกิดความ
ล่าช้าแก่ประชาชนท่ีจะยื่นคําขอใหม่และดําเนินการไม่ทันภายในกําหนดระยะเวลา และอาจต้องได้รับ
โทษหรือเสียสิทธิตามกฎหมาย ท้ังนี้ โดยท่ีปัจจุบันโครงสร้างของระบบราชการมีความสลับซับซ้อน
มากขึ้นเร่ือย ๆ อีกท้ังการดําเนินการในบางเร่ืองอาจมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายหน่วยงาน จึงเป็น
เร่ืองปกติท่ีประชาชนอาจสับสนและยื่นคําขอผิดหน่วยงานหรือยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดในทางกฎหมายปกครองว่าเจ้าหน้าที่ซึ่ง     
ไม่มีอํานาจหน้าท่ีต้องส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการต่อไป ซ่ึง “หลักการส่งเร่ืองต่อ
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง” นี้ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติกฎหมายของหลายประเทศ จนอาจกล่าว
ได้ว่าเป็น “หลักสากล” ในการปฏิบัติราชการ แต่สําหรับประเทศไทยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเป็นกฎหมายกลางเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองมิได้บัญญัติหลัก
ดังกล่าวไว้ จึงน่าพิจารณาว่ามีความจําเป็นหรือไม่ท่ีจะบัญญัติหลักเดียวกันในระบบกฎหมายไทย  

๑. หลักสากลที่ปรากฏในบทบัญญัติกฎหมายต่างประเทศ 
      กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศต่าง ๆ ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในกรณีที่ประชาชนยื่นคําขอผิดหน่วยงานหรือ    
ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีอํานาจพิจารณาเร่ือง โดยบัญญัติให้เจ้าหน้าท่ีส่งเร่ืองไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจ
เพ่ือพิจารณาต่อไป ในบรรดากฎหมายของประเทศต่าง ๆ นั้น กฎหมายฝร่ังเศสถือว่ามีความน่าสนใจ
เป็นพิเศษ เพราะหลักดังกล่าวมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จากเดิมท่ีมีฐานะเป็นหลักท่ัวไปท่ี
ศาลปกครองนํามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท ก่อนท่ีจะยอมรับนับถือกันจนนําไปบัญญัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร 

    ๑.๑ หลักการส่งเรื่องต่อในระบบกฎหมายฝรั่งเศส 

          ในฝร่ังเศส หลักการส่งเร่ืองต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีท่ีมาจากแนว
คําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ (Conseil d’État) หรือศาลปกครองสูงสุด ก่อนท่ีจะมีการนําไปกําหนดไว้
ในกฎหมายของฝ่ายบริหาร และได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติในท่ีสุด  
                                                 

  
∗นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ ฝ่ายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง สํานักกฎหมายปกครอง 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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๒

           (๑) ช่วงที่หนึ่ง : หลักตามแนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ 
                 สภาแห่งรัฐเร่ิมนําหลักการส่งเร่ืองต่อมาใช้เป็นคร้ังแรกกับกรณีของ

คําส่ังปฏิเสธโดยปริยาย (décision implicite de rejet) ซ่ึงได้แก่ กรณีท่ีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดให้
ถือว่าฝ่ายปกครองมีคําส่ังปฏิเสธคําขอของประชาชน หากนิ่งเฉยไม่พิจารณาคําขอภายในระยะเวลา  
ท่ีกําหนด ซ่ึงเหตุท่ีศาลนําหลักการส่งเร่ืองต่อมาใช้ ก็เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจตามกฎหมายได้มี
โอกาสพิจารณาคําขออย่างแท้จริง กล่าวคือ ในกรณีท่ีประชาชนยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีอํานาจ 
หากเจ้าหน้าท่ีท่ีรับคําขอไว้มิได้ส่งเร่ืองต่อ แต่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปจนครบระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด ก็จะเท่ากับว่ามีคําส่ังปฏิเสธโดยปริยายเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจไม่มีโอกาสได้พิจารณา
คําขอเลย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่สมควร กรณีจึงต้องมีหลักให้เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีอํานาจส่งคําขอต่อไปยังเจ้าหน้าท่ี
ท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี แนวคําวินิจฉัยในช่วงแรกยังมีแนวทางค่อนข้างเคร่งครัด โดยวาง
หลักว่าเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีส่งเร่ืองต่อเฉพาะกรณีท่ีการยื่นคําขอผิดหน่วยงานหรือผิดตัวเจ้าหน้าท่ีนั้น
เป็นความผิดพลาดที่พอจะให้อภัยได้ แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นความผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง (erreur 
grossière)

๑

 ซ่ึงถือเป็นเร่ืองร้ายแรง นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับเร่ืองไว้มีหน้าท่ีส่งเร่ืองต่อเฉพาะในกรณี
ท่ีเจ้าหน้าท่ีนั้นและเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาเร่ืองสังกัดนิติบุคคลมหาชนเดียวกันเท่านั้น๒ ซ่ึงใน
ระบบกฎหมายฝร่ังเศสถือว่ารัฐมีสภาพเป็นนิติบุคคล แต่กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ไม่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล กระทรวงต่าง ๆ จึงอยู่ในสังกัดนิติบุคคลมหาชนเดียวกัน และอยู่ในบังคับหลักการส่งเร่ืองต่อ
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ตัวอย่างเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องส่งเร่ืองต่อให้รัฐมนตรี รัฐมนตรี
กระทรวงหนึ่งต้องส่งเร่ืองต่อให้รัฐมนตรีอีกกระทรวงหนึ่ง หรือส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
องค์กรของรัฐในรูปคณะกรรมการ๓ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก 
จากรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรีย่อมไม่มีหน้าท่ีส่งเร่ืองต่อให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส่วนราชการ
ของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐเท่านั้น จึงจะมีหน้าท่ี
ส่งเร่ืองต่อ๔ อย่างไรก็ดี ในบางกรณีสภาแห่งรัฐได้ผ่อนคลายความเข้มงวดของหลักท่ีว่าเจ้าหน้าท่ี  
ต้องสังกัดนิติบุคคลเดียวกัน โดยกรณีท่ีนิติบุคคลมหาชนสององค์กรมีหน้าที่ต้องประสานงานกัน 
องค์กรท่ีไม่มีอํานาจพิจารณาเร่ืองย่อมมีหน้าท่ีส่งเร่ืองต่อไปยังองค์กรท่ีมีอํานาจเพ่ือดําเนินการพิจารณา
ต่อไป เช่น กรณีของเทศบาลกับองค์กรความร่วมมือระหว่างเทศบาล๕ หรือกรณีของสภาวิชาชีพระดับ
จังหวัดกับสภาวิชาชีพระดับชาติซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีแยกต่างหากจากกัน๖ อนึ่ง ตามแนวคําวินิจฉัยของ
สภาแห่งรัฐ หลักการส่งเร่ืองต่อจะไม่ใช้กับกรณีท่ีการยื่นคําขออาจทําให้เกิดคําส่ังเห็นชอบโดยปริยาย 
(décision implicite d’acceptation) ซ่ึงได้แก่ กรณีท่ีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดให้การนิ่งเฉยของ
ฝ่ายปกครองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดมีผลเป็นการอนุมัติอนุญาตหรือให้สิทธิแก่บุคคล ในกรณีเช่นนี้

                                                 
  

๑

C.E. Sect., 29 juin 1934, Lallement, R. p. 753. 

  
๒

C.E. Ass., 23 janvier 1931, Dame et Demoiselle Garcin, R. p. 91. 

  
๓

C.E., 13 janvier 1956, Dame Defix et Épouse Gaillard, R. p. 14. 

  
๔

C.E., 14 février 1969, Secrétaire d’État au logement c/ Consorts Monmirel, R. p. 95. 

  
๕

C.E., 20 mai 1960, Hennequin, R. p. 350. 

  
๖

C.E., 6 mai 1998, Gerrud, DA 1998, nº 288, note R. S. 
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๓

แม้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับคําขอและเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาเร่ืองจะสังกัดนิติบุคคลเดียวกัน แต่เจ้าหน้าท่ี
ท่ีได้รับคําขอก็ไม่มีหน้าท่ีต้องส่งคําขอต่อไปให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาเร่ืองแต่อย่างใด๗ 
  (๒) ช่วงที่สอง : หลักที่กําหนดไว้ในกฎหมายของฝ่ายบริหาร 
        รัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี ๘๓-๑๐๒๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๓ ว่าด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับประชาชน (Décret n° 83-1025 du 28 novembre 

1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers) ได้นําหลักการ      
ส่งเร่ืองต่อตามแนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐมาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมาตรา ๗๘ บัญญัติ
ว่า “เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองของรัฐหรือขององค์การมหาชนทางปกครองของรัฐท่ีได้รับคําขอซ่ึงอยู่ใน
อํานาจพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีอ่ืน มีหน้าท่ีส่งคําขอต่อไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจ ไม่ว่าเจ้าหน้าท่ีผู้มี
อํานาจนั้นจะสังกัดนิติบุคคลใดก็ตาม โดยให้ถือว่าได้มีการส่งเร่ืองต่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจนับแต่วันท่ี
มีการยื่นคําขอนั้น...”  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของรัฐกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า หน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองในการส่งเร่ืองต่อมี “ขอบเขต” ท่ีกว้างขวางกว่าแต่เดิม กล่าวคือ แม้ในกรณี  
ท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับเร่ืองไว้และเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายจะมิได้สังกัดนิติบุคคลมหาชน
เดียวกัน หลักการส่งเร่ืองต่อก็ยังนํามาใช้บังคับ ตัวอย่างเช่น กรณีท่ีมีผู้ยื่นคําขอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่เร่ืองนั้นอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์การมหาชนของรัฐแห่งหนึ่ง รัฐมนตรีก็มี
หน้าท่ีต้องส่งคําขอต่อไปยังองค์การมหาชนของรัฐแห่งนั้น แม้ว่าจะเป็นนิติบุคคลท่ีแยกต่างหากจาก 
รัฐก็ตาม อย่างไรก็ดี สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเดิมตามแนวคําวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ
ยังคงใช้ได้ต่อไป เพราะรัฐกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีขอบเขตใช้บังคับกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองของรัฐ 
(เจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการต่าง ๆ) และองค์การมหาชนทางปกครองของรัฐเท่านั้น ไม่รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่อยู่ในบังคับต้องส่งคําขอท่ียื่นผิด
หน่วยงานต่อไปยังหน่วยงานท่ีมีอํานาจ เว้นเสียแต่เป็นกรณีท่ีบทบัญญัติกฎหมายในเร่ืองนั้นกําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีส่งเร่ืองต่อไว้เป็นการเฉพาะ๙  
        หลักสําคัญอีกประการหนึ่งของรัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี ๘๓-๑๐๒๕ คือ การท่ี
กําหนดไว้อย่างชัดแจ้งให้ถือว่ามีการส่งเร่ืองต่อให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจนับแต่วันท่ีมีการยื่นคําขอ  
ต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีอํานาจ ซ่ึงหลักดังกล่าวย่อมเป็นผลดีต่อผู้ยื่นคําขอ โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการยื่นคําขอ
เม่ือใกล้จะครบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หากการยื่นคําขอได้กระทําภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้ แม้จะยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีอํานาจ ก็ถือว่าได้ยื่นคําขอโดยถูกต้องแล้ว ดังปรากฏตัวอย่าง   
ในคําพิพากษาคดี Ministre de la Défense c/ Noirtin

๑๐

 ซ่ึงสภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยว่า เม่ือประมวล
กฎหมายการรับราชการทหาร (code du service national) กําหนดให้บุคคลท่ีประสงค์จะขอผ่อนผัน
การรับราชการทหารต้องยื่นคําขอต่อสํานักงานสัสดีก่อนวันท่ีมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ซ่ึงปรากฏว่า 
ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคําขอต่อนายกเทศมนตรีก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้นายกเทศมนตรีจะมิได้ส่ง
                                                 
  

๗

C.E., 14 décembre 1979, Commune de Fontanil Cornillon, R. p. 473. 

  
๘

Art. 7  Toute autorité de l’État ou d’un établissement public administratif de l’État, 

saisie d’une demande dont l’examen relève d’une autre autorité, est tenue, quelle que soit la 

personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l’autorité compétente. 

  
๙

C.E., 11 juin 1990, Département de l’Essonne c/ Madame Maurie, DA 1990, p. 379. 

  
๑๐

C.E., 25 septembre 1995, R. table p. 624. 
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คําขอต่อไปยังสํานักงานสัสดีจังหวัด แต่ก็ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคําขอโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายกําหนดแล้ว ท้ังนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๗ แห่งรัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 
ค.ศ. ๑๙๘๓ ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับประชาชน จึงพิพากษายืนตาม  
คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นท่ีเพิกถอนคําส่ังของสัสดีจังหวัดท่ีปฏิเสธไม่ผ่อนผันการรับราชการ
ทหารให้ผู้ฟ้องคด ี
    (๓) ช่วงที่สาม : หลักที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ 
          เม่ือมีการตรารัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ๒๐๐๐-๓๒๑ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๐ 
ว่าด้วยสิทธิของประชาชนในการติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานทางปกครอง (Loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

(loi DCRA)) เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับวิธีพิจารณาทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีให้เป็นระบบระเบียบ 
ผู้ตรากฎหมายก็ได้นําหลักการส่งเร่ืองต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองไปบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๑๑  
วรรคหนึ่ง แห่งรัฐบัญญัติดังกล่าวท่ีกําหนดว่า “เม่ือมีการยื่นคําขอต่อหน่วยงานทางปกครองท่ีไม่มี
อํานาจหน้าท่ี ให้หน่วยงานทางปกครองนั้นส่งคําขอต่อไปยังหน่วยงานทางปกครองท่ีมีอํานาจหน้าท่ี 
พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย” ซ่ึง “คําขอ” (demande) ท่ีอยู่ภายใต้บังคับหลักการส่งเร่ืองต่อ 
ได้แก่ บรรดาคําขอ คําร้องเรียน หรือคําอุทธรณ์ท่ียื่นต่อหน่วยงานทางปกครอง ซ่ึงมาตรา ๑๘ แห่ง 
รัฐบัญญัติ ค.ศ. ๒๐๐๐ กําหนดให้ถือเป็น “คําขอ” ตามรัฐบัญญัตินี้ ท้ังนี้ โดยท่ีมาตรา ๑ แห่งรัฐบัญญัติ
ดังกล่าวได้กําหนดบทนิยามคําว่า “หน่วยงานทางปกครอง” (“autorités administratives”) ว่า 
หมายถึง ส่วนราชการของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชนทางปกครอง หน่วยงาน
ประกันสังคม และหน่วยงานอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมายให้จัดทําบริการสาธารณะทางปกครอง  ดังนั้น 
หลักการส่งเร่ืองต่อจึงมีขอบเขตใช้บังคับกว้างขวางกว่าเดิม โดยใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
นอกจากนี้ รัฐบัญญัติ ค.ศ. ๒๐๐๐ ยังกําหนดให้มีการแจ้งการส่งเรื่องต่อให้ผู้ยื่นคําขอทราบ อันเป็น
หลักการใหม่ท่ีมิได้บัญญัติไว้ในรัฐกฤษฎีกา ค.ศ. ๑๙๘๓  ซ่ึงมีผู้ให้ข้อสังเกตว่า การแจ้งการส่งเร่ืองต่อนี้
มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ยื่นคําขอ เพราะช่วยให้ผู้ยื่นคําขอทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการพิจารณาเร่ือง เพ่ือท่ีจะติดต่อสอบถามความคืบหน้าในการพิจารณาหรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมในกระบวนการพิจารณาได้๑๒  
 

                                                 
  

๑๑

Art. 20.  Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative 

incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité compétente et en avise l’intéressé. 

         Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de 

rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. 

        Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite 

d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité 

compétente. 

       Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente. 

  
๑๒

MERINO (M.), L’obligation d’informer dans l’action administrative, (Aix-en-

Provence : PUAM, 2006), p. 67. 
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          ภายใต้บังคับหลักการส่งเร่ืองต่อตามบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ดังกล่าว 
สภาแห่งรัฐจึงวินิจฉัยว่า หากคู่กรณียื่นคําขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการใช้สารกระตุ้น คณะกรรมการฯ ย่อมมีหน้าท่ีส่งคําขอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เยาวชนและกีฬาซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาต่อไป๑๓ คู่กรณียื่นคําขอให้ทบทวนจํานวน
เงินบํานาญข้าราชการทหารต่อนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีย่อมมีหน้าท่ีส่งคําขอไปให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณา๑๔ หรือคู่กรณียื่นคําโต้แย้งคําส่ังบังคับชําระหนี้
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินต่อเจ้าหน้าท่ีคลังเขต เจ้าหน้าท่ีคลังเขตย่อมมีหน้าท่ีส่งคําโต้แย้งไปยังคลังจังหวัด
ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาต่อไป๑๕ 
          วรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๒๐๑๖ ได้กําหนดถึงผลของการยื่นคําขอ
ผิดหน่วยงานในกรณีของคําขอท่ีอาจทําให้เกิดคําส่ังทางปกครองโดยปริยาย (décision implicite)   
เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว้และองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมิได้พิจารณามีคําส่ังใด ๆ 
โดยกรณีท่ีการนิ่งเงียบของฝ่ายปกครองอาจทําให้เกิดคําส่ังปฏิเสธโดยปริยาย (décision implicite 

de rejet) จะเร่ิมนับกําหนดเวลาในการเกิดคําส่ังโดยปริยายตั้งแต่วันท่ีหน่วยงานทางปกครองรับคําขอ
นั้นไว้ (แม้จะเป็นหน่วยงานท่ีไม่มีอํานาจหน้าท่ีก็ตาม) ซ่ึงหลักนี้เป็นไปเพ่ือคุ้มครองผู้ยื่นคําขอในกรณีท่ี
ไม่มีการส่งเร่ืองต่อระหว่างหน่วยงาน ผู้ยื่นคําขอจะได้ใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลต่อไปได้เม่ือครบ
กําหนดเวลา ไม่ต้องรอเร่ือยไปโดยไม่มีท่ีส้ินสุด ส่วนกรณีท่ีการนิ่งเงียบของฝ่ายปกครองอาจทําให้เกิด
คําส่ังเห็นชอบโดยปริยาย (décision implicite d’acceptation) จะเร่ิมนับกําหนดเวลาในการเกิด
คําส่ังโดยปริยายตั้งแต่วันท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีได้รับคําขอนั้น ซ่ึงหลักดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือป้องกัน
มิให้เกิดคําส่ังอนุมัติอนุญาตหรือให้สิทธิโดยปริยายขึ้น โดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ยังไม่มีโอกาสได้พิจารณาคําขอเลย อย่างไรก็ดี สําหรับผู้ยื่นคําขอแล้ว หลักดังกล่าวอาจมีผลเป็นการ
ยืดระยะเวลาในการเกิดคําส่ังโดยปริยายออกไป หากหน่วยงานท่ีรับคําขอไว้ส่งเร่ืองต่อไปยังหน่วยงาน
ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาเร่ืองอย่างล่าช้า หรือหากหน่วยงานท่ีรับคําขอไว้ไม่ดําเนินการส่งเร่ืองต่อ 
หน่วยงานท่ีมีอํานาจย่อมไม่อาจพิจารณามีคําส่ังใด ๆ ได้ และไม่มีทางท่ีจะเกิดคําส่ังเห็นชอบโดยปริยาย
ขึ้นได้เลย เพราะกําหนดเวลาในการเกิดคําส่ังโดยปริยายไม่เร่ิมนับ ซ่ึงจะไม่เป็นธรรมต่อผู้ยื่นคําขอ 
ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายในส่วนนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น๑๗ 
         ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาถึงพัฒนาการของหลักการส่งเร่ืองต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองในระบบกฎหมายฝร่ังเศสแล้ว จะเห็นได้ว่าหลักดังกล่าวได้พัฒนาไปในทางท่ีอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนมากขึ้นเป็นลําดับ จากเดิมท่ีกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีส่งเร่ืองต่อเฉพาะกรณี
ท่ีเป็นความผิดพลาดท่ีพอจะให้อภัยได้และเฉพาะกรณีเจ้าหน้าท่ีท่ีสังกัดนิติบุคคลมหาชนเดียวกัน
เท่านั้น ต่อมาก็ยอมรับให้มีการส่งต่อคําขอท่ียื่นผิดหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดชัดแจ้งหรือไม่ 
และไม่ว่าบรรดาเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจะสังกัดนิติบุคคลมหาชนเดียวกันหรือไม่ รวมท้ังกําหนดให้แจ้ง 
                                                 
  

๑๓

C.E., 26 juillet 2006, M. A., req.  n° 285247. 
  

๑๔

C.E., 27 juin 2008, Ministre de la Défense, req. n° 290022. 

  
๑๕

C.E., 17 octobre 2007, Madame Marie A., req. n° 293973. 

  
๑๖โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๑, ข้างต้น 

  
๑๗

NIGUÈGE (S.), “Les demandes adressées à l’administration”, R.F.D.A. 2011, p. 

1177. 
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๖

ผู้ยื่นคําขอให้ทราบถึงการส่งเร่ืองต่อด้วย เพ่ือท่ีผู้ยื่นคําขอจะได้ทราบถึงความคืบหน้าในการพิจารณา
คําขอของตน นอกจากนี้ ผู้ตรากฎหมายยังกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีสร้างความเช่ือมโยงระหว่างการส่งเร่ืองต่อ
และการเกิดขึ้นของคําส่ังทางปกครองโดยปริยาย แม้ว่าหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดอาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ
อยู่บ้างก็ตาม 
  ๑.๒ หลักการส่งเรื่องต่อในระบบกฎหมายของประเทศอื่น ๆ  
        นอกจากฝร่ังเศสแล้ว หลักการส่งเร่ืองต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองยังปรากฏ
อยู่ในกฎหมายของอีกหลายประเทศ เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของเดนมาร์ก 
(Public administration Act) มาตรา ๗ (๒)๑๘ ท่ีบัญญัติว่า กรณีท่ีมีผู้ยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองท่ีไม่มีอํานาจพิจารณาเร่ือง ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองนั้นส่งคําขอไปยังเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
ผู้มีอํานาจพิจารณาต่อไป รัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไอซ์แลนด์ (Administrative 

Procedures Act) มาตรา ๗๑๙ ซ่ึงบัญญัติเก่ียวกับหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในการช่วยเหลือแนะนํา  
คู่กรณี (duty of guidance) ได้กําหนดในวรรคสองว่า ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองได้รับคําขอเป็น    
ลายลักษณ์อักษรในเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจหน้าท่ีของตน ให้ดําเนินการส่งคําขอนั้นไปยังเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปกครองผู้มีอํานาจหน้าท่ีในเร่ืองนั้นโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทําได้ พระราชบัญญัติท่ัวไปว่าด้วย
กฎหมายปกครองของเนเธอร์แลนด์ (General Administrative Law Act) มาตรา  ๒ : ๓๒๐ บัญญัติให้
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจัดส่งเอกสารท่ีปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอ่ืน
ไปยังเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองนั้นโดยไม่ชักช้า พร้อมท้ังแจ้งผู้ยื่นเอกสารให้ทราบด้วย ส่วนกรณีท่ี
เอกสารท่ียื่นไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของตนและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอ่ืนใด ให้เจ้าหน้าท่ีส่งเอกสารคืน
ให้แก่ผู้ยื่นเอกสารโดยเร็วท่ีสุด ประมวลกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของสาธารณรัฐเช็ก 
 

                                                 
  

๑๘

Article 7. ….. 

    (2) Any written enquiry that does not concern the purview of the 

administration authority to whom it has been sent, shall as be as possible be forwarded to the 

proper authority. 

  
๑๙

Article 7  Duty of guidance 

       An authority shall provide those who apply to it with the necessary assistance 

and guidance in cases that fall within its competence. 

       If an authority receives a written application concerning a matter outside its 

competence it shall forward the application to the proper authority as soon as possible. 

  
๒๐

Article 2:3  

        1. An administrative authority shall forward documents which manifestly come 

within the competence of another administrative authority to the latter authority without delay, 

while at the same time informing the sender. 

        2. An administrative authority shall as soon as possible return to the sender 

any documents which are not intended for it and which are not passed on to another 

administrative authority. 
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๗

(Administrative procedure code) มาตรา ๑๒๒๑ บัญญัติว่า กรณีท่ีมีการยื่นเอกสารต่อหน่วยงาน
ทางปกครองท่ีไม่มีอํานาจหน้าท่ีในแง่ของเร่ืองหรือในแง่ของพ้ืนท่ี ให้หน่วยงานนั้นมีมติส่งเอกสารไป
ยังหน่วยงานทางปกครองท่ีมีอํานาจหน้าท่ีโดยทันที พร้อมท้ังแจ้งผู้ยื่นเอกสารให้ทราบถึงการส่งเร่ือง 
และกรณีท่ีหน่วยงานท่ีได้รับเอกสารท่ีจัดส่งมานั้นเห็นว่าตนไม่มีอํานาจหน้าท่ีในแง่ของเร่ืองหรือในแง่
ของพ้ืนท่ี ให้หน่วยงานดังกล่าวมีมติจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานทางปกครองอ่ืน หรือส่งเอกสารคืน
ให้แก่ผู้ยื่นเอกสารโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา และให้จัดส่งมติตามมาตรานี้ไปพร้อมกับ
เอกสารนั้นด้วย ประมวลกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของกรีซ (Code of administrative 

procedure) มาตรา ๔๒๒ บัญญัติในวรรคหนึ่งว่า เม่ือมีการยื่นคําขอ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีหน้าท่ี
ต้องพิจารณาเร่ืองของคู่กรณีและวินิจฉัยคําขอภายในกําหนดระยะเวลา หากบทกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ได้กําหนดระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะ หรือมิฉะนั้น ภายในหกสิบวัน โดยกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจะ
เร่ิมนับเม่ือมีการยื่นคําขอต่อหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี ในกรณีท่ีมีการยื่นคําขอต่อหน่วยงานท่ีไม่มี
อํานาจหน้าท่ี ให้หน่วยงานนั้นมีหน้าท่ีส่งคําขอต่อไปยังหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีภายในห้าวันและ
แจ้งคู่กรณีให้ทราบถึงการส่งเร่ืองต่อด้วย ในกรณีนี้กําหนดระยะเวลาพิจารณาเร่ืองจะเร่ิมนับตั้งแต่
วันท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีได้รับคําขอนั้น รัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของบัลแกเรีย 
(Administrative Procedure Act) บัญญัติในมาตรา ๘๒๓ ว่า ในกรณีท่ีองค์กรซ่ึงเร่ิมกระบวน
พิจารณาเห็นว่าคําส่ังทางปกครองต้องออกโดยองค์กรฝ่ายปกครองอ่ืน ให้องค์กรนั้นส่งเอกสารต่อไป

                                                 
  

๒๑

Section 12 References due to lack of jurisdiction 

         Where a filing is received by an administrative body (s.37) which lacks subject-

matter or territorial jurisdiction, the administrative body shall immediately, by resolution, refer 

the case to a body having jurisdiction, and, at the same time, it shall notify that fact to the 

person having submitted the filing (hereinafter referred to as the “filer”). Where it appears to an 

administrative body to whom a filing has been referred that it lacks subject-matter or territorial 

jurisdiction, the body may, by resolution, refer the case to another administrative body, or return 

the case only with the consent of its superior administrative body. Resolutions issued under the 

provisions herein shall be entered into the file in question. 

  
๒๒

Article 4  Handling of cases by the Administration 

       When applications are made, the administrative authorities are obliged to 

handle the cases of the interested parties and decide on their requests within the time limit, if 

any, stipulated by the relevant special provisions, otherwise, within sixty (60) days. The time limit 

begins when the application is submitted to the competent service. If the application is 

submitted to a non competent service, this service is obliged, within five (5) days, to forward it to 

the competent service and notify the interested party accordingly. In this case, the time limit 

begins from the date when the application was received by the competent service. 

       ………. ………. ………. ………. ………. 

  
๒๓

Article 8 

      When the organ which has begun the procedure established that the 

administrative act should be issued by another administrative organ, the former shall 

immediately send the documentation to the latter, notifying at the same time this person on 

who’s initiative the procedure was started as to this fact. 
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๘

ยังองค์กรท่ีมีอํานาจโดยทันที พร้อมท้ังแจ้งบุคคลท่ีขอให้เร่ิมกระบวนพิจารณาให้ทราบถึงการส่งเร่ือง
ต่อนั้นด้วย 

      ในบางประเทศผู้ตรากฎหมายได้บัญญัติถึงผลของการยื่นเอกสารหรือคําขอไว้ด้วย 
โดยบัญญัติว่า หากคู่กรณีย่ืนเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอํานาจหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด ให้ถือเป็นการย่ืนเอกสารภายในระยะเวลา ซ่ึงแนวทางดังกล่าวย่อมอํานวยความสะดวก  
แก่คู่กรณีอย่างมาก เพราะแม้ว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจหน้าท่ีจะได้รับเอกสารท่ีส่งมาภายหลังล่วงพ้น
ระยะเวลายื่นเอกสารไปแล้ว แต่ก็ถือว่าคู่กรณีได้ยื่นเอกสารภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เช่น 
รัฐบัญญัติแห่งสมาพันธ์ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของสวิส (Loi fédérale sur la procédure 
administrative) ท่ีบัญญัติให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองตรวจสอบว่าตนมีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาเร่ือง
หรือไม่ (มาตรา ๗๒๔) โดยกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าตนไม่มีอํานาจหน้าท่ี ให้ส่งเร่ืองต่อไปยังเจ้าหน้าท่ี  
ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ี (มาตรา ๘๒๕) และหากคู่กรณียื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่มีอํานาจหน้าท่ีภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ให้ถือว่าได้กระทําการภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว (มาตรา 
๒๑๒๖ วรรคสอง) ทํานองเดียวกัน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและ
เทศบาลของลักเซมเบิร์ก (Règlement grand-ducal relatif à la procédure à suivre par les 

administrations relevant de l’État et des communes) มาตรา ๑๒๗ ก็บัญญัติว่า เจ้าหน้าท่ี

                                                 
  

๒๔

Art. 7 
  
      L’autorité examine d’office si elle est compétente. 

       La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’autorité et la partie. 

  
๒๕

Art. 8 
 
      L’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à 

l’autorité compétente. 
 
      L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un 

échange de vues avec l’autorité qu’elle considère comme compétente. 

  
๒๖

Art. 21 
 
       Les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste 

suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus 

tard. 
 
      Les écrits adressés à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle ne peuvent 

pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
 

 
      Lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le 

délai est réputé observé. 

      ………. ………. ………. ………. ………. 

  
๒๗

Article 1er.  Toute autorité administrative saisie d’une demande de décision 

examine d’office si elle est compétente. 

      Lorsqu’elle estime incompétemment saisie, elle transmit sans délai la 

demande à l’autorité compétente, en en avisant le demandeur. 

      Lorsque la compétence d’une autorité saisie est contestée par une partie 

intéressée à la décision au fond, l’autorité doit statuer sur sa compétence par une decision 

motivée. 
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๙

ฝ่ายปกครองท่ีได้รับคําขอให้ออกคําส่ังทางปกครองมีหน้าท่ีตรวจสอบว่าตนมีอํานาจหน้าท่ีพิจารณา
เร่ืองหรือไม่ โดยกรณีท่ีเห็นว่าตนไม่มีอํานาจหน้าท่ี ให้ส่งคําขอนั้นไปยังเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ี
โดยไม่ชักช้า พร้อมท้ังแจ้งผู้ยื่นคําขอ และมาตรา ๒๒๘ บัญญัติให้ถือว่าการยื่นคําขอเป็นไปภายใน
ระยะเวลาเก่ียวกับขั้นตอนหรือระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว ถ้าได้ยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่มีอํานาจหน้าท่ี
นั้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  หรือประมวลกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของโปแลนด์ 
(Administrative procedure code) มาตรา ๖๕๒๙ ก็บัญญัติว่า กรณีท่ีมีการยื่นคําขอต่อหน่วยงาน
ทางปกครองท่ีไม่มีอํานาจหน้าท่ี ให้หน่วยงานนั้นส่งคําขอไปยังหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี โดยคําขอท่ี
ยื่นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดต่อหน่วยงานท่ีไม่มีอํานาจหน้าท่ี ให้ถือเป็นการยื่นคําขอภายใน
กําหนดระยะเวลาแล้ว  
        อย่างไรก็ดี กฎหมายของบางประเทศมิได้บัญญัติหลักท่ีคุ้มครองคู่กรณีไว้ใน
ทํานองเดียวกัน แต่บัญญัติในทางตรงกันข้ามว่า การย่ืนเอกสารมีผลเม่ือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่
ได้รับเอกสารนั้นแล้ว เช่น รัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของฟินแลนด์ (Hallintolaki) 
มาตรา ๒๑๓๐ ท่ีบัญญัติว่า กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารท่ียื่นผิดเนื่องจากเป็นเร่ืองซ่ึงอยู่นอกเหนือ
อํานาจหน้าท่ีของตน ให้เจ้าหน้าท่ีนั้นส่งเอกสารท่ีได้รับไปยังเจ้าหน้าท่ีซ่ึงน่าจะมีอํานาจหน้าท่ีในเร่ืองนั้น
โดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื ่นเอกสารทราบด้วย... โดยกรณีที่มีการส่งต่อเอกสารที่ต้องยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ใดภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่ามีการยื่นเอกสารภายในกําหนดระยะเวลาหาก
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ได้รับเอกสารภายในกําหนดระยะเวลานั้น ซึ่งหลักดังกล่าวย่อมคุ้มครอง 
ผู้ยื่นเอกสารน้อยกว่ากฎหมายของประเทศในกลุ่มแรก เพราะหากเจ้าหน้าท่ีท่ีรับเร่ืองไว้ส่งต่อเอกสาร
ล่าช้า และเอกสารไปถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจภายหลังล่วงพ้นกําหนดระยะเวลายื่นเอกสารไปแล้ว ก็จะ
ถือว่าไม่ได้ยื่นเอกสารภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

                                                 
  

๒๘

Article 2.  Les différents délai de procédure et de recours sont censés observés 

lorsque l’administré s’est adressé en temps utile  à l’autorité incompétente. 

  
๒๙

Article 65. 

       § 1. If the application has been made to a public administration body that 

does not have jurisdiction then that body shall forward it to the proper body. The case shall be 

forwarded by means of a ruling, against which an interlocutory objection can be made. 

       § 2. An application made within the legal deadline to a body that does not 

have jurisdiction shall be deemed to have been filed within the deadline. 

  
๓๐

Section 21 – Transfer of a document 

        (1) An authority to whom a document has been delivered by mistake for 

purposes of consideration of a matter beyond its competence shall without delay transfer the 

document to the authority it deems to be competent. The sender of the document shall be 

informed about the transfer. 

         ………. ………. ………. ………. ………. 

        (3) When a document, which is to be delivered to an authority within a specific 
period of time, is transferred, the prescribed period of time shall be considered observed, if the 

document is delivered to the competent authority within that period. 
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๑๐

        กฎหมายของประเทศอีกกลุ่มหนึ่งมิได้บัญญัติให้เจ้าหน้าท่ีมี “หน้าท่ี” ต้องส่งต่อ  
คําขอท่ียื่นผิดหน่วยงาน แต่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่มี “ดุลพินิจ” ที่จะส่งต่อคําขอหรือคืนคําขอก็ได้ เช่น 
รัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเอสโตเนีย (Haldusmenetluse seadus) มาตรา ๑๕๓๑ 
ท่ีบัญญัติเก่ียวกับ “ความบกพร่องในการยื่นคําขอ” (Deficiencies in application) โดย (๔) บัญญัติว่า 
ในกรณีท่ีการพิจารณาคําขอไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองใด ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองนั้นปฏิเสธท่ีจะพิจารณาคําขอและให้แจ้งผู้ยื่นคําขอให้ทราบว่าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองใดท่ีมี
อํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาเร่ือง หรือจะส่งคําขอไปยังเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีและ
แจ้งผู้ยื่นคําขอให้ทราบถึงการส่งเร่ืองต่อก็ได้ โดยกรณีท่ีมีการส่งคําขอไปยังเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองซ่ึงมี
อํานาจหน้าท่ี ระยะเวลาในการพิจารณาเร่ืองจะเร่ิมนับตั้งแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ีนั้นได้รับคําขอ ทํานองเดียวกัน 
รัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของลัตเวีย (Administrative procedure law) มาตรา ๕๖๓๒ 
ท่ีว่าด้วยการริเร่ิมพิจารณาเร่ืองตามคําขอ (Initiation of a Matter on the Basis of a Submission) 

ได้บัญญัติใน (๒) ว่า ถ้าการยื่นคําขอไม่ถูกต้องตามอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาเร่ืองของเจ้าหน้าท่ี 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอาจปฏิเสธท่ีจะรับคําขอนั้นไว้พิจารณา ในการนี้ให้มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นคําขอโดย
ไม่ชักช้า โดยระบุหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาเร่ืองด้วย ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีจะรับคําขอไว้และส่ง
ต่อไปยังหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาเร่ืองก็ได้ โดยกรณีท่ีมีการยื่นคําขอโดยส่งมาทางไปรษณีย์ 
ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีเก่ียวข้องส่งคําขอต่อไปยังหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีภายในเจ็ดวันและแจ้ง
ผู้ยื่นคําขอให้ทราบถึงการส่งต่อคําขอด้วย  
 

                                                 
  

๓๑§15. Deficiencies in application 
           ………. ………. ………. ………. ………. 

          (4) If adjudication of an application does not fall within the competence of   
an administrative authority, the administrative authority shall refuse to review the application and 

shall explain to the applicant which administrative authority has the competence to hear the 

matter, or forward the application to the competent administrative authority and notify the 

applicant thereof. If the application is forwarded to the competent administrative authority, the 

term for adjudication of the matter shall commence from the moment the application is 

received by the competent administrative authority. 

  
๓๒

Section 56.  Initiation of a matter on the Basis of a Submission. 

         ………. ………. ………. ………. ………. 

         (2) If the submitting of a submission does not accord with jurisdiction, an 

authority may refuse to accept such submission. Regarding this a written notice shall be issued to 

the submitter without delay, in which the institution having jurisdiction over the matter shall also 

be indicated. The authority to which the submitter has applied may also accept the submission 

and deliver it to the institution that has jurisdiction over the matter. If such submission has been 

sent by mail, the relevant authority shall forward it in accordance with jurisdiction within a seven-

day period and notify the submitter thereof. 

         ………. ………. ………. ………. ………. 
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๑๑

        ในบรรดาบทบัญญัติกฎหมายของประเทศต่าง ๆ นั้น กฎหมายโปรตุเกสได้
บัญญัติหลักเก่ียวกับการส่งเร่ืองต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองไว้อย่างละเอียดลออ โดยประมวล
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของโปรตุเกส (Código do procedimento administrativo)   
มาตรา ๓๔๓๓ บัญญัติว่า ในกรณีท่ีคู่กรณียื่นคําขอ คําร้องเรียน หรือคําอุทธรณ์ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีอํานาจหน้าท่ีในเร่ืองนั้น โดยเป็นความผิดพลาดท่ีอาจให้อภัยได้ 
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี ้
        a) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจหน้าท่ีสังกัดกระทรวงหรือนิติบุคคลเดียวกัน
กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับเร่ืองไว้ ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับเร่ืองไว้ส่งคําขอ คําร้องเรียน หรือคําอุทธรณ์ไปยังเจ้าหน้าท่ี
ผู้มีอํานาจหน้าท่ีและแจ้งเร่ืองให้คู่กรณีทราบ 

        b) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจหน้าท่ีมิได้สังกัดกระทรวงหรือนิติบุคคลมหาชน
เดียวกันกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับเร่ืองไว้ ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับเร่ืองไว้ส่งคําขอ คําร้องเรียน หรือคําอุทธรณ์คืนให้
คู่กรณี พร้อมท้ังระบุถึงเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจหน้าท่ีซ่ึงคู่กรณีต้องยื่นคําขอ คําร้องเรียน หรือคําอุทธรณ์ 
โดยกรณีดังกล่าวระยะเวลายื่นคําขอ คําร้องเรียน หรือคําอุทธรณ์จะเร่ิมนับใหม่นับแต่วันท่ีคู่กรณี
ได้รับแจ้งให้ทราบตัวเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาเร่ือง  
        ในกรณีท่ีการยื่นคําขอ คําร้องเรียน หรือคําอุทธรณ์ผิดตัวเจ้าหน้าท่ีเป็นความ
ผิดพลาดท่ีไม่อาจให้อภัยได้ ให้เจ้าหน้าท่ีไม่รับเร่ืองไว้พิจารณาและแจ้งคู่กรณีภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมง 
        การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําวินิจฉัยเก่ียวกับการยื่นเร่ืองผิดตัวเจ้าหน้าท่ีว่าเป็น
ความผิดพลาดท่ีให้อภัยได้หรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ัวไปเก่ียวกับการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง 
        เม่ือพิจารณาบทบัญญัติข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า กฎหมายโปรตุเกสมีหลักการ 
ท่ีคล้ายคลึงกับหลักกฎหมายฝร่ังเศสในยุคแรกท่ีถือว่าเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีส่งเร่ืองต่อเฉพาะในกรณีท่ี
เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีอํานาจและเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาเร่ืองสังกัดนิติบุคคลมหาชนเดียวกันเท่านั้น 
และหลักอีกประการหนึ่งซ่ึงถือเป็น “จุดเด่น” ของกฎหมายโปรตุเกส คือ ข้อพิจารณาเก่ียวกับความ
ผิดพลาดในการยื่นคําขอของคู่กรณี โดยกรณีท่ีเป็น “ความผิดพลาดท่ีไม่อาจให้อภัยได้” (“erro 

indesculpável”) เจ้าหน้าท่ีไม่มีหน้าท่ีรับคําขอไว้และส่งเร่ืองต่อ ซ่ึงเป็นหลักทํานองเดียวกันกับ 
                                                 
  

๓๓

Artigo 34 - Apresentação de requerimento a órgão incompetente. 

    1. Quando o particular, por erro desculpável e dentro do prazo fixado, dirigir 

requerimento, petição, reclamação ou recurso a órgão incompetente, proceder-se-á da seguinte forma : 

        a) Se o órgão competente pertencer ao mesmo ministério ou a mesma pessoa 

colectiva, o requerimento, petição, reclamação ou recurso se-lhe-á oficiosamente remetido, de tal 

se notificando o particular ; 

        b) Se o órgão competente pertencer a outro ministério ou a outra pessoa 

colectiva, o requerimento, petição, reclamação ou recurso será devolvido ao seu autor, 

acompanhado da indicação do ministério ou da pessoa colectiva a quem se deverá dirigir. 

    2. No caso previsto no alínea b) do número anterior, começa a correr novo prazo, 

idêntico ao fixado, a partir da notificação da devolução ali referida.   

    3. Em caso de erro indesculpável, o requerimento, petição, reclamação ou recurso 

não é apreciado, de tal se notificando o particular em prazo não superior a quarenta e oito horas. 

    4. Da qualificação do erro cabe reclamação e recurso, nos termos gerais. 
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๑๒

หลักกฎหมายของฝร่ังเศสในช่วงแรกท่ียอมรับว่าเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีส่งเร่ืองต่อเฉพาะในกรณีท่ีเป็น     
ความผิดพลาดท่ีพอจะให้อภัยได้ แต่ไม่รวมถึงกรณีความผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง (erreur grossière) 
ส่วนปัญหาว่าความผิดพลาดอย่างไรถือว่าไม่อาจให้อภัยได้ นั้น ฝ่ายตําราในโปรตุเกสได้ให้คําอธิบาย 
ไว้ว่า “ความผิดพลาดท่ีอาจให้อภัยได้” เป็นกรณีท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีวิญญูชนท่ัวไปอาจผิดพลาดได้ 
ขณะท่ี “ความผิดพลาดท่ีไม่อาจให้อภัยได”้ นั้นเป็น “ความผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง (...) อันเกิดจากการ
ขาดความระมัดระวังท่ีพึงคาดหมายได้จากบุคคลผู้มีวิจารณญาณและสติปัญญาปกติท่ัวไป” (“o erro 

crasso (…) resultante da falta de diligência exigível a uma pessoa com o discernimento 

e a inteligência normais”)
๓๔

 

        ท้ังนี้ ในเร่ืองการยื่นเอกสารหรือคําขอผิดหน่วยงานนั้น กฎหมายของบางประเทศ   
ดูเหมือนไม่พร้อมท่ีจะอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยการส่งเร่ืองต่อไปยังหน่วยงานท่ีมีอํานาจ 
แต่บัญญัติให้เจ้าหน้าท่ีมีคําแนะนําให้ประชาชนยื่นเอกสารหรือคําขอใหม่ให้ถูกต้องเพียงเท่านั้น เช่น 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของนอร์เวย์ (Forvaltningsloven) มาตรา ๑๑๓๕ ท่ีว่าด้วย
หน้าท่ีในการช่วยเหลือแนะนําคู่กรณี ได้บัญญัติในวรรคส่ีว่า ในกรณีท่ีบุคคลใดยื่นคําขอผิดหน่วยงาน 
ให้หน่วยงานทางปกครองท่ีได้รับคําขอแนะนําให้บุคคลนั้นไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีต่อไป  
        เม่ือสํารวจตรวจสอบบทบัญญัติกฎหมายของประเทศต่าง ๆ แล้ว จะเห็นได้ว่า 
กฎหมายของต่างประเทศมีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง บางประเทศมิได้กําหนดหน้าท่ีของฝ่าย
ปกครองในการส่งเร่ืองต่อ เพียงแต่ให้เจ้าหน้าท่ีแนะนําให้ประชาชนไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานท่ีมี
อํานาจเท่านั้น (นอร์เวย์) บางประเทศกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีมี “ดุลพินิจ” ท่ีจะส่งเร่ืองต่อหรือคืนเร่ือง  
ก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร (เอสโตเนีย ลัตเวีย)  บางประเทศให้เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีส่งเร่ืองต่อเฉพาะกรณี
ท่ีการยื่นคําขอผิดพลาดเป็น “ความผิดท่ีพอให้อภัยได้” (โปรตุเกส) ขณะท่ีบางประเทศกําหนดให้
เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีส่งเร่ืองต่อเป็นการท่ัวไป (เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เช็ก กรีซ บัลแกเรีย) 
โดยบางประเทศได้กําหนดวันท่ีถือว่ามีการยื่นคําขอไว้ด้วย ซ่ึงอาจเป็นวันท่ีเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่มีอํานาจ
ได้รับคําขอไว้ (สวิส ลักเซมเบิร์ก โปแลนด์) หรือวันท่ีเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจได้รับคําขอท่ีส่งมานั้น 
(ฟินแลนด์) ท้ังนี้ การท่ีผู้ตรากฎหมายในแต่ละประเทศมีความเห็นอกเห็นใจประชาชนผู้ยื่นคําขอ  
มากน้อยแตกต่างกันไปนั้น ขึ้นอยู่กับ “นิตินโยบาย” ในการตรากฎหมายของประเทศนั้น ๆ ซ่ึงเป็นไป
ตามเหตุผลในเร่ืองความซับซ้อนของระบบราชการ ความพร้อมในการให้บริการประชาชน รวมท้ัง
มุมมองเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างทางราชการกับประชาชน ปัจจุบันกฎหมายของประเทศไทย  
จัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีเพียงแนะนําให้คู่กรณียื่นคําขอใหม่ให้ถูกต้อง
เท่านั้น มิได้กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีส่งเร่ืองต่อ แต่ก็น่าพิจารณาว่ามีเหตุผลอันสมควรท่ีจะกําหนด
หลักการส่งเร่ืองต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร 

                                                 
  

๓๔

DIOGO FREITAS DO AMARAL, Código do Procedimento Administrativo - 

Anotado - Com Legislação Complementar, (Lisboa : Livraria Almedina, 2007), p. 87. 

  
๓๕

§ 11. Duty to provide guidance 

          ………. ………. ………. ………. ………. 

          If any person applies to the wrong authority, the administrative agency that 

receives the application shall, if possible, refer the person concerned to the proper agency. ….. 

          ………. ………. ………. ………. ………. 



หลักการส่งเรื่องต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในกรณีคําขอทีย่ื่นผิดหน่วยงาน 
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (มิถนุายน ๒๕๕๗) 
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๑๓

๒. หลักที่จําเป็นและเหมาะสมสําหรับประเทศไทย ? 
    ในระบบกฎหมายไทยแทบไม่มีบทบัญญัติกฎหมายท่ีกําหนดเก่ียวกับการส่งเร่ืองต่อ

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองไว้เลย ยกเว้นในบางเร่ือง เช่น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๓๒ วรรคสอง   
ท่ีกําหนดว่า กรณีท่ีบุคคลภายนอกท่ีเสียหายขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับ
การกระทําละเมิดของเจ้าหน้าท่ี แต่ยื่นคําขอผิดหน่วยงาน ให้หน่วยงานผู้รับคําขอรีบส่งเร่ืองไปยัง
หน่วยงานของรัฐท่ีเห็นว่าเป็นหน่วยงานท่ีจะต้องรับผิดชอบพิจารณาต่อไปและแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 
โดยให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับคําขอนับแต่วันท่ีได้รับคําขอท่ีส่งมานั้น  

    สําหรับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงเป็น “กฎหมายกลาง” 
เก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองนั้น ไม่มีบทบัญญัติใดท่ีกําหนดหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในการส่งต่อ   
คําขอท่ียื่นผิดหน่วยงานไว้โดยตรง ส่วนบทบัญญัติมาตรา ๒๗ ท่ีกําหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการ
ดูแลช่วยเหลือคู่กรณี (Betreuungspficht ; devoir d’assistance) โดยให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งสิทธิและ
หน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็นแก่กรณี นั้น ก็พิจารณาได้ว่า 
เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีเพียงแจ้งให้คู่กรณีท่ียื่นคําขอผิดหน่วยงานไปดําเนินการยื่นคําขอต่อหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบต่อไปเท่านั้น มิได้บังคับให้เจ้าหน้าท่ีต้องส่งต่อคําขอแต่อย่างใด ท้ังนี้ การท่ีเจ้าหน้าท่ี
แจ้งให้คู่กรณีไปยื่นคําขอใหม่ให้เป็นท่ีถูกต้องนั้น ในแง่หนึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการดูแลช่วยเหลือ  
ผู้ยื่นคําขอตามสมควรแล้ว หากคู่กรณีมายื่นคําขอต่อเจ้าหน้าท่ีเอง และเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ไปยื่นคําขอ
ต่อหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ คู่กรณีย่อม “แก้ไขสถานการณ์” ได้ทันท่วงทีโดยรีบไปยื่นคําขอใหม่
ให้เป็นท่ีถูกต้อง  อย่างไรก็ดี ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีท่ีเป็นการยื่นคําขอโดยส่งทางไปรษณีย์มายัง
หน่วยงาน และหน่วยงานท่ีได้รับคําขอส่งคําขอกลับไปยังคู่กรณีพร้อมท้ังแจ้งให้ไปยื่นคําขอต่อ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ หากการแจ้งเร่ืองเป็นไปอย่างล่าช้า คู่กรณีก็อาจยื่นคําขอใหม่ต่อ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบไม่ทันภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงกรณีของการยื่นคําขอ 
บางประเภท เช่น คําอุทธรณ์ ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณีอย่างมาก เพราะหากคู่กรณียื่น
อุทธรณ์เกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดและเจ้าหน้าท่ีไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา คู่กรณีย่อมเป็นอัน
หมดสิทธิท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

    แม้ว่าโดยปกติแล้วปัญหาการยื่นอุทธรณ์ผิดหน่วยงานเป็นเร่ืองท่ีไม่น่าจะเกิดขึ้น 
เพราะในคําส่ังทางปกครองท่ีแจ้งไปยังคู่กรณี จะต้องระบุถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องยื่นคําอุทธรณ์ไว้ด้วยตามท่ี
กําหนดในมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่ในบางกรณี 
ก็อาจมีปัญหาในการยื่นอุทธรณ์เกิดขึ้นได้ ดังเช่นกรณีท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เคยให้ความเห็นไว้ในเร่ืองเสร็จท่ี ๗๙๓/๒๕๔๗๓๖ เร่ืองเสร็จดังกล่าวเป็นการตอบข้อหารือของกรม
อนามัยซ่ึงมีข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า ผู้อํานวยการสํานักงานเขตยานนาวา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๘ ประกอบกับมาตรา ๔๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคําส่ังให้นายพิชัย  หงษ์สุวรรณ ผู้ประกอบกิจการ

                                                 
  

๓๖บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ 
แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ : กรณียื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาการอุทธรณ์แต่ส่งหนังสืออุทธรณ์ 
ไปยังหน่วยงานท่ีไม่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์  



หลักการส่งเรื่องต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในกรณีคําขอทีย่ื่นผิดหน่วยงาน 
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (มิถนุายน ๒๕๕๗) 
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๑๔

จําหน่ายอาหารบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตยานนาวา หยุดประกอบกิจการจําหน่ายอาหาร
นับแต่วันท่ีได้รับทราบคําส่ัง เนื่องจากนายพิชัยฯ มิได้ขออนุญาตประกอบกิจการจําหน่ายอาหารให้
เป็นท่ีถูกต้องตามกฎหมาย โดยในหนังสือแจ้งคําส่ังได้ระบุไว้ว่านายพิชัยฯ มีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบคําส่ัง ซ่ึงปรากฏว่านาย
พิชัยฯ ได้รับแจ้งคําส่ังเม่ือวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ต่อมาวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ นายพิชัยฯ ได้
มีหนังสืออุทธรณ์คําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมายื่นหนังสือ
อุทธรณ์ด้วยตนเองท่ีสํานักงานเขตยานนาวา ซ่ึงสํานักงานเขตยานนาวาได้ลงรับหนังสือในวันเดียวกันนั้น 
และต่อมากรุงเทพมหานครได้มีหนังสือลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพ่ือส่งหนังสืออุทธรณ์ของนายพิชัยฯ ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยกระทรวง
สาธารณสุขได้รับหนังสือดังกล่าวในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว กรมอนามัย
ซ่ึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เสนอข้อวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงขอหารือว่า 
การท่ีนายพิชัยฯ ยื่นคําอุทธรณ์ต่อสํานักงานเขตยานนาวาโดยไม่ได้ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขตามท่ีระบุไว้ในคําส่ัง จะมีผลต่อสิทธิในการอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์หรือไม่ อย่างไร หากไม่มี
ผลกระทบต่อสิทธิในการอุทธรณ์ให้เสียไป การท่ีกรุงเทพมหานครได้ส่งเร่ืองต่อมาให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไปนั้น การนับระยะเวลาในการใช้สิทธิ
อุทธรณ์จะนับ ณ วันท่ีสํานักงานเขตยานนาวาได้รับเร่ืองหรือวันท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้รับเร่ืองไว้ 
      ข้อหารือนี้มีประเด็นต้องพิจารณาว่า นายพิชัยฯ ได้ยื ่นอุทธรณ์คําสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในระยะเวลาอุทธรณ์ท่ีกฎหมายกําหนดไว้
หรือไม่ ท้ังนี้ โดยท่ีมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กําหนดให้ผู้รับคําสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง เมื่อนายพิชัยฯ ได้รับทราบคําสั่งในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๔๖ จึงต้องยื่นอุทธรณ์คําสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในวันท่ี ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๔๖ ซ่ึงปรากฏว่า นายพิชัยฯ ได้มีหนังสือลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขขออุทธรณ์คําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยยื่นหนังสืออุทธรณ์ด้วยตนเองท่ีสํานักงานเขต
ยานนาวาซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีทําคําส่ังและมีหนังสือแจ้งคําส่ัง ซ่ึงการท่ีนายพิชัยฯ มายื่นหนังสืออุทธรณ์
ท่ีสํานักงานเขตยานนาวา มิได้ไปยื่นหนังสืออุทธรณ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขนั้น เป็นเพราะคําส่ังของ
สํานักงานเขตยานนาวามิได้ระบุถึงสถานท่ียื่นอุทธรณ์ไว้ด้วยว่าต้องส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังกระทรวง
สาธารณสุข ทําให้นายพิชัยฯ เข้าใจว่าสามารถมีหนังสืออุทธรณ์ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านสํานักงานเขตยานนาวาก็ได้ และเม่ือนายพิชัยฯ มายื่นหนังสืออุทธรณ์ 
สํานักงานเขตยานนาวาก็มิได้ทักท้วงหรือแนะนําให้ไปยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อกระทรวงสาธารณสุข     
แต่กลับรับหนังสืออุทธรณ์ไว้ ทําให้นายพิชัยฯ เข้าใจว่าการยื่นอุทธรณ์เป็นไปโดยถูกต้องแล้ว ท้ังนี้ 
หากถือเอาวันท่ีสํานักงานเขตยานนาวารับหนังสืออุทธรณ์ไว้ คือ วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ เป็นวันท่ีมี
การยื่นอุทธรณ์ การอุทธรณ์ก็จะเป็นไปภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด แต่ถ้าถือเอาวันท่ีกระทรวง
สาธารณสุขได้รับหนังสืออุทธรณ์ท่ีสํานักงานเขตยานนาวาส่งมาให้ คือ วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
กรณีย่อมเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาอุทธรณ์ท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 
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๑๕

       กรณีนี้ หากถือเอาวันท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้รับหนังสืออุทธรณ์เป็นวันท่ีมีการ
ยื่นอุทธรณ์ ย่อมไม่เป็นธรรมต่อผู้อุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง เพราะสํานักงานเขตยานนาวาซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีรับหนังสืออุทธรณ์ได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนจึงจะดําเนินการส่งหนังสืออุทธรณ์
ไปยังกระทรวงสาธารณสุข ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจึงมีความเห็นว่า 
“เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและเพ่ือความเป็นธรรมแก่คู่กรณีผู้อุทธรณ์คําส่ัง
ทางปกครอง สํานักงานเขตยานนาวามีหน้าท่ีต้องจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวไปให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์โดยเร็ว โดยถือว่าวันท่ีสํานักงานเขตยานนาวา
รับหนังสืออุทธรณ์ไว้นั้นเป็นวันท่ีนายพิชัยฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
กรณีจึงถือโดยอนุโลมได้ว่าการยื ่นอุทธรณ์ของนายพิชัยฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน  
มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ”  
       สมควรตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ว่า กรณีตามข้อหารือนี้ อาจมีช่องทางอ่ืนในการให้
ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีผู้อุทธรณ์คําส่ังทางปกครองโดยไม่จําเป็นต้องใช้เหตุผลในเร่ืองหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีในการส่งเร่ืองต่อ กล่าวคือ เม่ือคําส่ังของสํานักงานเขตยานนาวาได้จดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โดย
ระบุว่า “ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําส่ังฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวัน
นับแต่ได้รับทราบคําส่ังนี”้ จึงเป็นกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีระบุผู้รับคําอุทธรณ์และระยะเวลาสําหรับการยื่น
อุทธรณ์ แต่มิได้ระบุสถานที่ยื่นคําอุทธรณ์ไว้ด้วย ซึ่งไม่เป็นไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ท่ี ๑/๒๕๔๐ เร่ือง หลักเกณฑ์ในการแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําส่ังทาง
ปกครอง ข้อ ๑ (๒) ท่ีให้ระบุรายละเอียดในการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ ซ่ึงรวมถึง “สถานท่ียื่นคําอุทธรณ์   
หรือคําโต้แย้ง” ซ่ึงการท่ีเจ้าหน้าท่ีมิได้ระบุสถานท่ียื่นคําอุทธรณ์ไว้ด้วยนี้ อาจเป็นสาเหตุให้นายพิชัยฯ 
ไม่ทราบแน่ชัดว่าจะต้องส่งหนังสืออุทธรณ์ที่หน่วยงานใด จึงมายื่นหนังสืออุทธรณ์ที่สํานักงานเขต
ยานนาวาซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีทําคําส่ังและมีหนังสือแจ้งคําส่ัง มิได้ไปยื่นหนังสืออุทธรณ์ท่ีกระทรวง
สาธารณสุขหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีมิได้ระบุสถานท่ียื่นคําอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งคําส่ัง 
ถือเป็นกรณีท่ีมิได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยถูกต้อง
ครบถ้วน เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อํานวยการเขตยานนาวาไม่ได้มีหนังสือแจ้งการใช้สิทธิอุทธรณ์แก่
นายพิชัยฯ เสียใหม่ให้ถูกต้องโดยระบุสถานท่ียื่นคําอุทธรณ์ไว้ด้วย จึงต้องถือว่าระยะเวลาอุทธรณ์
ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันท่ีนายพิชัยฯ ได้รับแจ้งคําส่ัง ท้ังนี้ เป็นไปตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  ดังนั้น การยื่นอุทธรณ์ของนายพิชัยฯ จึงเป็นไป
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว อย่างไรก็ดี กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองส่วนใหญ่
ไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว เพราะเป็นการตีความหน้าท่ีของฝ่ายปกครองในการจดแจ้งสิทธิ
อุทธรณ์ตามมาตรา ๔๐ เข้มงวดเกินไป แต่เห็นควรให้ใช้หลักการส่งเร่ืองต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองมาแก้ไขปัญหา โดยถือว่ามีการยื่นอุทธรณ์คําส่ังต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข     
ในวันท่ีสํานักงานเขตยานนาวาได้รับหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว โดยสํานักงานเขตยานนาวามีหน้าท่ีส่งคํา
อุทธรณ์ไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยเร็ว ซ่ึงกรรมการฯ (รองศาสตราจารย์ กมลชัย  
รัตนสกาววงศ์) ได้ให้ความเห็นว่าการส่งเร่ืองต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองนี้เป็นไปตามหลัก
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๑๖

กฎหมายปกครองท่ีว่า “ส่วนราชการต้องร่วมมือซ่ึงกันและกัน”
๓๗

 หรือท่ีนักกฎหมายบางท่านเรียกว่า 
“หลักในเร่ืองหน้าท่ีท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือระหว่างหน่วยราชการในการปฏิบัติราชการ” 
(Amtshilfepflichte)

๓๘

 

       ท้ังนี้ มีประเด็นน่าพิจารณาว่า ความเห็นตามเร่ืองเสร็จท่ี ๗๙๓/๒๕๔๗ ข้างต้นนี้   
เป็นการวางหลักการส่งเร่ืองต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองเป็นการท่ัวไปหรือไม่ ในประเด็นนี้ 
ผู้เขียนเห็นว่า ความเห็นตามเร่ืองเสร็จดังกล่าวมีลักษณะเป็นการวินิจฉัยเพ่ือให้ความเป็นธรรมเฉพาะ
กรณี มิได้เป็นการวางหลักว่าในกรณีท่ีมีการยื่นคําขอ (โดยเฉพาะคําอุทธรณ์) ผิดหน่วยงานแล้ว 
หน่วยงานท่ีได้รับคําขอมีหน้าท่ีต้องส่งคําขอต่อไปยังหน่วยงานท่ีมีอํานาจพิจารณาเร่ืองแต่อย่างใด   
ในกรณีนี้หากสํานักงานเขตยานนาวาจะแจ้งให้นายพิชัยฯ ไปยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อกระทรวง
สาธารณสุขให้เป็นท่ีถูกต้อง ก็ชอบท่ีจะกระทําได้ สํานักงานเขตยานนาวาหาได้มี “หน้าท่ี” รับหนังสือ
อุทธรณ์ไว้และส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใดไม่ แต่เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
สํานักงานเขตยานนาวากลับลงรับหนังสืออุทธรณ์ไว้เสียเอง คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองจึงให้ความเห็นว่า สํานักงานเขตยานนาวามีหน้าท่ีจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยเร็วต่อไป ซ่ึงจะว่าไปแล้วถือว่าเป็น “โชค” ของนายพิชัยฯ ท่ีสํานักงานเขต
ยานนาวา “เผลอ” ไปรับหนังสืออุทธรณ์ไว้ แต่นายพิชัยฯ อาจจะไม่โชคดีเท่านี้ หากส่งหนังสืออุทธรณ์
ทางไปรษณีย์ไปยังสํานักงานเขตยานนาวา และสํานักงานเขตยานนาวาส่งหนังสืออุทธรณ์คืนพร้อมท้ัง
แจ้งให้ไปยื่นหนังสืออุทธรณ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุข แต่การแจ้งเป็นไปอย่างล่าช้า กรณีก็อาจล่วงเลย
ระยะเวลายื่นอุทธรณ์ท่ีกฎหมายกําหนดไปแล้วก็เป็นได้  
       หลักการส่งเร่ืองต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจะเหมาะสมกับประเทศไทย
หรือไม่นั้น เป็นเร่ืองท่ีถกเถียงกันได้ แต่โดยความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแล้วเห็นว่า การนําหลักดังกล่าว
มาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็นการยกระดับ “หน้าท่ีในการช่วยเหลือดูแลคู่กรณี” ของ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ท้ังยังสอดคล้องกับ “หลักการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน” ของเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครอง โดยกรณีของคําขอบางประเภทท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณีอย่างสําคัญ เช่น คําอุทธรณ์ 
หลักดังกล่าวจะช่วยอํานวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีเป็นอย่างมาก โดยนัยนี้ การนํา
หลักการส่งเร่ืองต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ จึงต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวท่ีมุ่งหมายอํานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
และขณะเดียวกันก็สร้างเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของภาครัฐ ดังท่ีระบุไว้ในหมายเหตุท้าย
พระราชบัญญัติ  อย่างไรก็ดี ในอีกแง่หนึ่งการกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมี “หน้าท่ี” ส่งต่อคําขอ
ท่ียื่นผิดหน่วยงานเป็นการท่ัวไป ก็อาจสร้างภาระให้แก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอยู่บ้าง และอาจทําให้
ประชาชนไม่ใส่ใจในการยื่นคําขอต่าง ๆ ต่อทางราชการ หรือหากจะยอมรับให้ใช้หลักการส่งเร่ืองต่อ
เฉพาะกรณีท่ีเป็น “ความผิดพลาดท่ีพอจะอภัยให้ได้” เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต่าง ๆ ก็คงมีปัญหา 
 

                                                 
  

๓๗รายงานการประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งท่ี ๑ (๓๒/๒๕๔๗)   
๒๑/๒๕๔๗ วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หน้า ๕.  
  

๓๘สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับหลักดังกล่าว โปรดดู หัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล, “หลักกฎหมายพ้ืนฐาน
เก่ียวกับการปกครอง”, รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี ศาสตราจารย์ สัญญา  ธรรมศักด์ิ, 
(กรุงเทพฯ : มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๔) หน้า ๒๘๕-๒๘๖. 



หลักการส่งเรื่องต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในกรณีคําขอทีย่ื่นผิดหน่วยงาน 
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (มิถนุายน ๒๕๕๗) 
_____________________________________________________________________ 
 

๑๗

ในการใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าความผิดพลาดในลักษณะใดท่ีจะไม่ถือโทษกับคู่กรณีและอยู่ในข่ายท่ีจะ
ส่งเร่ืองต่อได้ ท้ังนี้ หากยอมรับหลักการส่งเร่ืองต่อ ก็มีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่าจะถือเอาวันท่ี
หน่วยงานท่ีไม่มีอํานาจหน้าท่ีได้รับคําขอ หรือวันท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีได้รับคําขอท่ีส่งต่อมา 
เป็นวันท่ีมีการยื่นคําขอโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงแน่นอนว่าแนวทางแรกย่อมมีผลคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนมากกว่าแนวทางท่ีสอง ท้ายท่ีสุดแล้ว หลักการส่งเร่ืองต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง  
จะมี “ตําแหน่งแห่งท่ี” ในระบบกฎหมายไทยหรือไม่ อย่างไร คําตอบคงอยู่ท่ี “นิตินโยบาย” ของ    
ผู้ตรากฎหมายว่าเห็นสมควรพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานทางปกครองไปใน
ทิศทางใด  

________________ 

 


