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กรอบแนวคิด

 แกไ้ขบทบญัญตัิเดิมใหช้ดัเจนหรอืเหมาะสม

 ปรบัปรุงบทบญัญตัิใหเ้ขา้กบัยุคสมยั

 เพิ่มหลกักฎหมายใหม่ใหส้มบูรณ์

 เพิ่มหลกัเกณฑท่ี์ใหค้วามเป็นธรรมแก่คู่กรณี

 เพิ่มเรื่องการกระท าทางปกครองอยา่งอ่ืน
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 การรบัฟังคู่กรณี

 “ค าสัง่ท่ีปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิแก่คู่กรณี” 

ตอ้งมีการรบัฟังคู่กรณีก่อนออกค าสัง่หรือไม่ ?

ตอ้งรบัฟัง (ค าพิพากษา ศป. อ.๙๔๐/๒๕๕๕)

 ไม่ตอ้ง (ค าพิพากษา ศป. อ.๖๓๘-๖๓๙/๒๕๕๘)

 บญัญตัใิหเ้จา้หนา้ที่ตอ้งรบัฟังคู่กรณีก่อนออก

ค าสัง่ดงักล่าว (แกไ้ขเพิ่มเตมิ ม.๓๐ วรรคหน่ึง)
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 การรบัฟังคู่กรณี

 “การใหพ้น้จากต าแหน่ง” ที่ไดร้บัยกเวน้

ไม่ตอ้งรบัฟังคู่กรณีตามกฎกระทรวงฉบบัที่ ๒     

มีแนวค าวินิจฉยัอยู่สองแนวทาง

พน้จากต าแหน่งหน่ึงไปด ารงต าแหน่งอ่ืนเท่านั้น

 รวมถึงพน้จากต าแหน่งอยา่งถาวรและเด็ดขาดดว้ย

 ระบุใหช้ดัเจนว่ายกเวน้เฉพาะกรณีแรกเทา่นั้น
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 ระยะเวลาเยียวยาค าสัง่ทางปกครอง

 ปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีอาจเยยีวยาค าสัง่ทางปกครอง      

ท่ีบกพรอ่งในขั้นตอนหรอืรูปแบบไดก่้อนส้ินสุด

กระบวนการพิจารณาอุทธรณห์รือก่อนการฟ้องคดี

 อาจขยายก าหนดเวลาเยยีวยาออกไปจนกว่า   

ศาลจะมีค าวินิจฉยัแบบกฎหมายเยอรมนั     

(แกไ้ขเพิ่มเตมิ ม.๔๑ วรรคสาม)
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 ค าสัง่ทางปกครองท่ีไม่อาจอุทธรณ์

 ม.๔๔ ก าหนดเฉพาะค าสัง่ของรฐัมนตรี

 ค าสัง่ของเจา้หนา้ที่อื่นอุทธรณไ์ดห้รือไม่ ?

 ได ้(ค าสัง่ ศป. ๒๕๙/๒๕๕๗ : ผูต้รวจการแผ่นดิน)

 ไม่ได ้(ค.วิ.ป. ๑๔๗๖/๒๕๕๘ : ประธานรฐัสภา)

 แกไ้ข ม.๔๔ โดยเพิ่มเจา้หนา้ที่อ่ืนดว้ย + ยกเลิก 

(๑๕) ของขอ้ ๒ ของกฎกระทรวงฉบบัที่ ๔
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 การพิจารณาค าสัง่ทางปกครองใหม่

 เป็นวิธีการสุดทา้ยในการเยียวยาคู่กรณี 

 แต ่ม.๕๔ วรรคหน่ึง ใชค้ าว่า “ค าสัง่ทางปกครองท่ี

พน้ก าหนดอทุธรณ”์ เจา้หนา้ท่ีจงึอาจพิจารณาใหม่ใน

ระหว่างการพิจารณาคดี (คกก. ๒๘๙/๒๕๔๕, ค.วิ.ป. 

๑๐๔๐/๒๕๔๗) หรือรอศาล (ค.วิ.ป. ๑๘๔๔/๒๕๕๙)

 ควรแกไ้ขถอ้ยค าเป็น “ค าสัง่ทางปกครองท่ีไม่อาจ

อุทธรณโ์ตแ้ยง้ไดอี้ก” หรือ “เป็นท่ีสุด”
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 การพิจารณาค าสัง่ทางปกครองใหม่

 ปัจจุบนัคู่กรณีอาจยืน่ค  าขอไดภ้ายในเกา้สิบวนั 

นบัแตรู่เ้หตใุนการขอใหพ้ิจารณาใหม่ ซ่ึงคู่กรณี

อาจรูเ้หตหุลงัการออกค าสัง่ไปนานมากแลว้ก็ได้

 ควรก าหนดระยะเวลาขั้นสูงในการขอใหพ้ิจารณา

ใหม่นบัแตว่นัที่คู่กรณีไดร้บัแจง้ค าสัง่หรอืค า

วินิจฉยัอุทธรณ ์(แกไ้ขเพิ่มเตมิ ม.๕๔ วรรคสาม)
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 ระยะเวลาเพิกถอนค าสัง่ที่ใหป้ระโยชน์

เจา้หนา้ท่ีมีอ านาจเพิกถอนค าสัง่ภายในเกา้สิบวนันบัแต่

รูเ้หตใุหเ้พิกถอน ซ่ึงอาจรูห้ลงัการออกค าสัง่ไปนานมาก

มีกรอบการใชด้ลุพินิจว่าเจา้หนา้ท่ีไม่สมควรเพิกถอน

ค าสัง่ถา้ระยะเวลานบัแตอ่อกค าสัง่ลว่งพน้ไปนานแลว้ 

(ค.วิ.ป. ๓๓๑/๒๕๕๖) แตก็่ไม่มีสภาพบงัคบัแน่นอน

อาจบญัญตัริะยะเวลาขั้นสูงในการเพิกถอนนบัแตว่นัท่ี

คู่กรณีไดร้บัแจง้ค าสัง่ (แกไ้ขเพิ่มเตมิ ม.๔๙ วรรคสอง)
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ระยะเวลาเพิกถอนค าสัง่ที่ใหป้ระโยชน์

ปัจจบุนัขอ้ยกเวน้ใหเ้พิกถอนค าสัง่ไดโ้ดยไม่มี

ก าหนดเวลาใชก้บักรณีท่ีผูร้บัค าสัง่ใชก้ลฉอ้ฉลเทา่นั้น

ควรเพิ่มเหตยุกเวน้ใหเ้พิกถอนค าสัง่ไดโ้ดยไม่มี

ก าหนดเวลา ถา้คู่กรณีรูถึ้งความไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

ของค าสัง่ (แมจ้ะไม่ใชก้ลฉอ้ฉลก็ตาม) เพราะเทา่กบั

คู่กรณีไม่สุจริตแลว้ (แกไ้ขเพิ่มเตมิ ม.๔๙ วรรคสอง)
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การขยายระยะเวลาที่ก  าหนดในกฎหมาย

ม.๖๖ บญัญตัใิหเ้จา้หนา้ท่ี “ขยายระยะเวลา” ซ่ึงเป็น

ดลุพินิจของเจา้หนา้ท่ีท่ีจะขยายระยะเวลาออกไป

เท่าใดก็ได ้ซ่ึงกระทบตอ่สภาพบงัคบัของระยะเวลา  

ในกฎหมายและความมัน่คงแน่นอนทางกฎหมาย

ควรแกไ้ขหลกัการของ ม.๖๖ ใหต้รงกบักฎหมาย

เยอรมนัท่ีใหคู้่กรณีกระท าส่ิงท่ีลว่งเลยมาแลว้ใหม่

ภายในสิบหา้วนันบัแตพ่ฤติการณท่ี์เป็นปัญหาส้ินสุด

และยืน่ค าขอตอ่เจา้หนา้ท่ีให ้“รื้ อฟ้ืนฐานะเดิม”
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ขอ้ยกเวน้นดัประชุมคณะกรรมการ

ม.๘๐ วรรคสอง ก าหนดใหน้ดัประชุมเป็นหนงัสือแจง้

กรรมการทุกคนทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่าสามวนั และ

วรรคสามก าหนดมิใหน้ าวรรคสองมาใชบ้งัคบัในกรณีมี

เหตจุ  าเป็นเรง่ดว่นใหน้ดัประชุมเป็นอยา่งอื่นได้

 หมายถึง ยกเวน้รูปแบบ (ไม่เป็นหนงัสือ) ระยะเวลา 

(นอ้ยกว่าสามวนั) แตต่อ้งนดักรรมการทุกคน (ค.วิ.ป. 

๖๓๖/๒๕๔๙) ควรแกไ้ขตวับทใหช้ดัเจนเพื่อจะไดไ้ม่มี

ปัญหาตคีวามอีก (แกไ้ขเพิ่มเตมิ ม.๘๐ วรรคสาม)
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เพิ่มบทบญัญตัทิี่ทนัสมยั

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารตดิตอ่กบัทางราชการดว้ยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยอาจใชก้บัการแจง้ค าสัง่ทาง

ปกครอง หรือรวมถึงการยืน่ค าขอของคู่กรณีดว้ย

ยกเลิกบทบญัญตัทิี่พน้สมยั

ยกเลิก ม.๖๗ ท่ีใหอ้ายุความสะดดุหยุดอยูจ่นกว่าการ

พิจารณาอุทธรณจ์ะแลว้เสร็จ เพราะไม่สอดคลอ้งกบั

หลกัการนบัระยะเวลาฟ้องคดีตามกฎหมายจดัตัง้ศาล

ปกครองประกอบกบัแนวค าวินิจฉยัของศาลปกครอง
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โมฆะกรรมของค าสัง่ทางปกครอง

กฎหมายเยอรมนับญัญตัเิรื่องน้ีไว ้(ม.๔๔ VwVfG)

องคก์รทางกฎหมายไดน้ าแนวคิดน้ีมาใช้

 ศาลปกครองสูงสุด (ประชุมใหญ)่ (อ.๔๗/๒๕๔๖)

 ค.วิ.ป. (๗๘๖/๒๕๔๘, ๒๖๘/๒๕๕๒, ๘๙๘/๒๕๕๔, 

๗๖๑/๒๕๕๗ และ ๑๑๓๖/๒๕๕๘)

ควรบญัญตัเิหตแุห่งโมฆะกรรมและผลของโมฆะกรรม

ไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อความแน่นอนในการใชก้ฎหมาย
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การจ  ากดัผลของความบกพรอ่งในวิธีพิจารณา

กฎหมายเยอรมนั (ม.๔๖ VwVfG) : ล าพงัความ

บกพรอ่งในวิธีพิจารณาไม่อาจยกข้ึนอา้งเป็นเหตขุอให้

เพิกถอนค าสัง่ได ้หากความบกพรอ่งนั้นไม่มีผลกระทบ

ตอ่เน้ือหาสาระของค าสัง่

แนวค าวินิจฉยัสภาแห่งรฐัฝรัง่เศสคดี Danthony : 

ความบกพรอ่งในวิธีพิจารณาจะมีผลใหค้ าสัง่ไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย ตอ่เม่ืออาจสง่ผลตอ่เน้ือหาสาระของ

ค าสัง่หรือท าใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งขาดหลกัประกนั
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การปรบัค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

ใหช้อบดว้ยกฎหมาย (Umdeutung ; conversion)

กฎหมายเยอรมนับญัญตัเิรื่องน้ีไว ้(ม.๔๗ VwVfG)

หลกัการ : ค าสัง่ท่ีบกพรอ่งอาจปรบัเป็นค าสัง่อื่นได ้

หากค าสัง่ท่ีจะปรบัเขา้อนัใหม่มีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 

และอาจท าข้ึนโดยชอบดว้ยกฎหมาย และไม่เป็น

ผลรา้ยแก่ผูร้บัค าสัง่มากกว่าเดิม

แนวคิดเดียวกบั ม.๑๗๔ ป.พ.พ. = ปรบันิตกิรรมที่เป็น

โมฆะใหเ้ขา้ลกัษณะนิตกิรรมอ่ืนท่ีไม่เป็นโมฆะ
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หลกัท่ีฝ่ายปกครองตอ้งผกูพนัตอ่กฎเกณฑท่ี์ตนก าหนดข้ึน 

(Patere legem quam ipse fecisti)

หลกัการ : ฝ่ายปกครองตอ้งผกูพนัตอ่กฎท่ีตนตราข้ึนตราบใด
ท่ียงัไม่มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรอืยกเลิกกฎนั้น จะกระท า

การใด (โดยเฉพาะออกค าสัง่ทางปกครอง) ในทางที่ขดัตอ่กฎ

หรอืยกเวน้ไม่ใชบ้งัคบักฎนั้นแก่บุคคลใดมิได้

 องคก์รทางกฎหมายไดน้ าหลกัน้ีมาใชใ้นฐานะ “หลกักฎหมาย

ทัว่ไป” (คกก. ๑๐๖๔/๒๕๕๕)

หลกัที่บญัญตัใินกฎหมาย วิ.ปฏิบตัฯิ ของหลายประเทศ เช่น

กฎหมายนอรเ์วย์ (ม.๔๐) ; กฎหมายสเปน (ม.๕๒)
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การสง่หนงัสืออทุธรณท์างไปรษณีย์

 กฎหมายเฉพาะในบางเรื่องก าหนดใหว้นัที่มีการส่งหนงัสือ

อุทธรณซ่ึ์งปรากฏตามหลกัฐานไปรษณียเ์ป็นวนัที่ยื่นอุทธรณ์

แตก่ฎหมายเฉพาะอีกหลายเรือ่งและกฎหมาย วิ.ปฏิบตัฯิ

ไม่ไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกนัไว ้ท าใหศ้าลปกครอง  

น าหลกัการแสดงเจตนาตอ่บุคคลที่มิไดอ้ยูเ่ฉพาะหนา้ตาม   

ม.๑๖๙ ป.พ.พ. มาใชโ้ดยถือว่าวนัที่เจา้หนา้ที่ไดร้บัหนงัสือ

อุทธรณเ์ป็นวนัที่ยื่นอุทธรณ ์ไม่ว่าการอุทธรณต์าม พ.ร.บ. 

เวนคืนฯ (ค าสัง่ ๔๔/๒๕๔๘) พ.ร.บ. ทนายความฯ (ค าสัง่ 

๖๗๑/๒๕๔๘) หรือ พ.ร.บ. วิ.ปฏิบตัฯิ (ค าสัง่ ๓๔/๒๕๕๑)
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การสง่หนงัสืออทุธรณท์างไปรษณีย ์(ตอ่)

คณะกรรมการกฤษฎีกาไดว้างหลกัในทางท่ีคุม้ครองคู่กรณีว่า 

การอุทธรณค์ าสัง่ทางปกครองเป็นนิตสิมัพนัธต์ามกฎหมาย

มหาชนและเป็นสิทธิของคู่กรณีท่ีมีข้ึนโดยกฎหมาย มิใช่โดย

การผกูนิตสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในทางแพง่ การใชส้ิทธิ

อุทธรณจ์งึเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวซ่ึงมีผลสมบูรณ์

ตอ่เม่ือไดส้่งเจตนา ไม่อาจน าหลกัตาม ม.๑๖๙ ป.พ.พ. มา

ใชไ้ด ้จงึตอ้งถือว่าวนัที่คู่กรณีส่งหนงัสืออุทธรณเ์ป็นวนัที่การ

แสดงเจตนามีผล (คกก. ๑๕๒/๒๕๔๙ กลบั ๙๓๒/๒๕๔๗)

 สมควรบญัญตัหิลกัดงักลา่วไวใ้น พ.ร.บ. วิ.ปฏิบตัฯิ
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การถอนอทุธรณ์

พ.ร.บ. วิ.ปฏิบตัฯิ ไม่ไดบ้ญัญตัเิรือ่งน้ีไว ้แต่ คกก.วิ.ปฏิบตัฯิ 

ไดใ้หค้วามเห็นวางหลกัว่า เม่ือการอุทธรณเ์ป็นสิทธิของ

คู่กรณี ก็ยอ่มสละสิทธิน้ีไดโ้ดยถอนอุทธรณ ์แตต่อ้งกระท า

ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ ์ซ่ึงจะท าใหก้ารพิจารณา

อุทธรณเ์ป็นอนัระงบั แตถ่า้เจา้หนา้ที่มีค าวินิจฉยัอุทธรณ์

แลว้ ยอ่มพน้ขั้นตอนท่ีจะขอถอนอทุธรณ ์เจา้หนา้ท่ีตอ้งสัง่

ไม่รบัค าขอถอนอุทธรณ ์(ค.วิ.ป. ๓๑๙/๒๕๕๑)

 สมควรน าหลกัดงักลา่วมาบญัญตัใิน พ.ร.บ. วิ.ปฏิบตัฯิ เพื่อ

ความชดัเจนแน่นอนในการใชบ้งัคบักฎหมาย
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การออกใบรบัค าอุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดมีแนวค าวินิจฉยัว่าผูร้บัค าสัง่ทางปกครอง

มีสิทธิฟ้องคดีขอใหเ้พิกถอนค าสัง่ภายในเกา้สิบวันนบัแต ่

วนัถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณแ์ละ

เจา้หนา้ที่ยงัไม่มีค าวินิจฉยัอุทธรณ ์ซ่ึงประชาชนมกัจะไม่รู ้

หลกัดงักลา่วและไม่ไดฟ้้องคดีภายในระยะเวลาฟ้องคดี

 สมควรก าหนดใหมี้การออกใบรบัค าอุทธรณซ่ึ์งระบุ...

 วนัที่เจา้หนา้ที่รบัค าอุทธรณ์

 วนัท่ีจะครบก าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ ์โดยระบุ

ระยะเวลาฟ้องคดีตอ่ศาลไวด้ว้ย
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ค าสัง่ทางปกครองทัว่ไป → บทนิยาม, การรบัฟัง

คู่กรณี, การระบุเหตผุล, การแจง้, การอทุธรณ ์ฯลฯ

กฎของฝ่ายปกครอง → การมีสว่นรว่มของผูเ้ก่ียวขอ้ง
, อ านาจในการออกกฎ, การมีผลใชบ้งัคบัและส้ินผลใช้

บงัคบัของกฎ, โมฆะกรรมของกฎ ฯลฯ

สญัญาทางปกครอง → บทนิยาม, หลกัสารบญัญตัิ, 

หลกัวิธีสบญัญตั ิฯลฯ


