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กฎหมายว่าด้วยวธีิปฏบัิตริาชการทางปกครอง 

ในบริบทของการพฒันาระบบกฎหมายปกครองของไทย0

∗ 
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ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

---------------------------------------------- 

ความนํา 

  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมาย 

ลายลกัษณ์อกัษรท่ีสําคญัในระบบกฎหมายปกครองของไทย เพราะเป็นกฎหมายลายลกัษณ์

อกัษรอยา่งเป็นทางการฉบบัแรกในระบบกฎหมายปกครองยุคปัจจุบนัท่ีกาํหนดหลกัเกณฑก์าร

ปฏิบติัราชการทางปกครองเอาไวใ้หเ้ป็นมาตรฐานกลาง หลกัคิดเบ้ืองหลงัของการกาํหนดให้มี

กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรเช่นน้ีข้ึนในประเทศไทยเป็นเร่ืองของความพยายามหรือความตั้งใจท่ี

จะยกระดับการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองให้มีมาตรฐานในทางท่ีจะเป็นหลกัประกัน 

ในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลให้แตกต่างจากสภาพท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ในขณะท่ี

เขา้ใจว่า การยกระดบัการปฏิบติัราชการของฝ่ายปกครองโดย “วิธีการ” อ่ืน เช่น การพฒันา 

หลกักฎหมายปกครองของไทยจากคาํวินิจฉัยหรือคาํพิพากษาขององคก์รท่ีมีอาํนาจวินิจฉัยก็ดี 

จากการสั่งสมหลักปฏิบัติราชการโดยองค์กรฝ่ายบริหารจนเกิดเป็น “ระเบียบแบบแผน 

ในการบริหารราชการแผ่นดิน”ข้ึนก็ดี หรือจากการแนะนาํองค์ความรู้ผ่านการเรียนการสอน

กฎหมายปกครองก็ดี ตอ้งใช้ระยะเวลานานและไม่มีความแน่นอนในการพฒันาด้วยวิธีการ

เหล่านั้น ท่านชยัวฒัน ์วงศว์ฒันศานต ์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูมี้บทบาทสาํคญั

∗
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กฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง”, จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม 
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ท่ีสุดในการจดัทาํกฎหมายฉบบัน้ี กไ็ดอ้ธิบายใหเ้ห็นถึงหลกัคิดเบ้ืองหลงัของการกาํเนิดข้ึนของ

กฎหมายฉบบัน้ีในระบบกฎหมายปกครองของไทย2

1  

  พระราชบญัญติัฉบบัน้ี ประกอบดว้ยเน้ือหาสาํคญัเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นส่วนของ

กระบวนการหรือขั้นตอนของการพิจารณาออกคาํสั่งทางปกครอง ตั้ งแต่ชั้นการริเร่ิมเข้าสู่

กระบวนการพิจารณาทางปกครอง ไปจนถึงการบงัคบัตามคาํสั่งทางปกครอง นอกจากน้ี ยงัมี

การนาํเอาหลกัเกณฑ์กลางท่ีเห็นว่ามีการใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปในกฎหมายปกครองเร่ืองอ่ืนๆ 

นาํไปรวมบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบัน้ีดว้ย ไดแ้ก่ เร่ืองระยะเวลาและอายคุวาม การแจง้ 

และคณะกรรมการท่ีมีอาํนาจดาํเนินการพิจารณาทางปกครอง  

  การมีพระราชบญัญติัฉบบัน้ีข้ึนใช้บงัคับในระบบกฎหมายปกครองของไทย 

จึงกล่าวไดว้่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะทาํให้มีหลกัเกณฑ์ของกฎหมายปกครองท่ีมีความ

ชัดเจนอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต และเป็นการยกระดับการปฏิบัติราชการของ 

ฝ่ายปกครองใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หลกัเกณฑท่ี์มีความ

ชดัเจนและมีการยกระดบัมาตรฐานข้ึนนั้นเป็นหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการออกคาํสั่งทางปกครอง 

ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอยา่งมาก      

  อย่างไรก็ดี การกาํเนิดข้ึนของกฎหมายกลางท่ีเป็นกฎหมายลายลักษณ์อกัษร

เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองเช่นน้ี แมจ้ะมีคุณประโยชน์อย่างมากต่อระบบกฎหมาย

ปกครองของไทยดัง่ท่ีเขา้ใจกนักต็าม แต่กรณีกไ็ม่อาจโตแ้ยง้หรือปฏิเสธไดว้า่ การกาํเนิดข้ึนของ

กฎหมายฉบบัน้ี (รวมถึงกฎหมายอีกหลายฉบบั) ในบริบทการพฒันาระบบกฎหมายปกครองท่ี

สังคมยงัคงขาดแคลน “องค์ความรู้” ท่ีตกผลึกจนเป็น “ภูมิปัญญาของตนเอง” นั้น ย่อมเป็น

จุดอ่อนและทาํใหเ้กิดผลเสียหายต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบันั้น ๆ ตลอดจนการพฒันาระบบ

1 ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ กฎหมายวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง, มิถุนายน 2540, จิรรัชการพิมพ,์ หนา้ 160-161  
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กฎหมายปกครองในภาพรวม3

2 การศึกษาและวิเคราะห์การบงัคบัใช้กฎหมายฉบบัน้ีในช่วง

ระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนัซ่ึงพบปัญหาหลายประการ ยอ่มเป็นหลกัฐานยนืยนัถึงจุดอ่อน

ของกฎหมายฉบบัน้ีซ่ึงสมควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขหรืออาจถึงขั้น “ปฏิรูป” หากพิจารณาใน

ภาพรวมของการพฒันาระบบกฎหมายปกครองของไทย  

  พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดจ้ดัทาํข้ึนในขณะท่ี

สังคมไทยยงัขาดแคลนองคค์วามรู้ท่ีเพียงพอเก่ียวกบัหลกักฎหมายปกครองในเร่ืองท่ีสาํคญัมาก 

อีกทั้งในการจดัทาํร่างกฎหมาย ถึงแมไ้ดมี้การระดมสมองและความคิดเห็นจากบุคลากรของ

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณาจารยท์างกฎหมายมหาชน ซ่ึงลว้นเป็นผูมี้ความรู้และ

ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย4

3 และสามารถจดัทาํกฎหมายฉบบัน้ีไดจ้นเป็นผลสาํเร็จกต็าม แต่กเ็ห็น

ไดว้า่ ผูร่้างกฎหมายเกือบทั้งหมดเป็นนกัวิชาการ ขณะท่ี “ผูป้ฏิบติั” หรือ “ผูใ้ชก้ฎหมาย” ไม่ได้

มีส่วนร่วมในการระดมสมองและความคิดเห็นอยา่งจริงจงั การจดัใหมี้กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร

ท่ีเป็นหลกัเกณฑก์ลางเพื่อแกไ้ขปัญหาความไม่ชดัเจนของหลกักฎหมายจึงเกิดข้ึนพร้อมกบัการ

ตอ้งประสบปัญหาอนัเน่ืองมาจากการขาดแคลนองค์ความรู้ท่ีหนักแน่นและตกผลึกของนัก

กฎหมายไทยในเร่ืองดงักล่าว พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ จึงมิใช่เป็นเพียง 

“มิติใหม่” ของการปฏิบติัราชการตามหลกัการท่ีรัฐเป็นของประชาชนและราชการตอ้งเป็นไป

เพื่อประชาชน5

4 ดงัท่ีมีการกล่าวไวเ้ท่านั้น หากตอ้งถือว่ายงัเป็น “ผลพวง” ของพฒันาการของ

ระบบกฎหมายปกครองของไทยในอดีต และท่ีสําคญัยงัตอ้งถือว่าเป็น “จุดเปล่ียน” ของระบบ

กฎหมายปกครองของไทยในช่วงเวลาท่ีผา่นมาและต่อไปในอนาคตอีกดว้ย การมีบทบาทเป็นจุด

เปล่ียนของระบบกฎหมายปกครองของไทยเช่นน้ี จึงตอ้งไม่ทาํให้เป็นจุดเปล่ียนท่ีสร้างปัญหา

หรือความยุง่ยากซบัซอ้นแก่การบงัคบัใชก้ฎหมายปกครอง แต่จะตอ้งทาํใหเ้ป็นจุดเปล่ียนในทาง

ท่ีก่อประโยชนต่์อการพฒันาระบบกฎหมายปกครองของไทย 

2 บุญอนนัต ์วรรณพานิชย,์ หลกักฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง, สวสัดิการสาํนกังานศาลปกครอง, 

2544, หนา้ 4. 
3 ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้, หนา้ 163-167. 
4 เร่ืองเดียวกนั , คาํนาํ 
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  หากจะตอ้งกล่าวถึงเฉพาะประเด็นท่ีจะนาํไปสู่การพิจารณาปรับปรุงหรือการ

ปฏิรูปกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองแลว้ ผูเ้ขียนเห็นว่า ประเด็นปัญหาสําคญั

เก่ียวกบัการบงัคบัใช้กฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมีอยู่หลายประเด็น และ

เพื่อใหก้ารพิจารณาทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีกระทาํไดง่้ายข้ึนและเป็นระบบ 

ผูเ้ขียนจึงจะขอกล่าวถึงโดยเร่ิมจากประเด็นในระดบัท่ีเป็นภาพรวมของการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

อนัไดแ้ก่ ประเด็นในส่วนท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจบทบาทหน้าที่ของกฎหมายดงักล่าว ซ่ึงมีปัญหา

ความเขา้ใจหลายลกัษณะเสียก่อน (ส่วนท่ี 1) จากนั้น จะได้นาํเสนอถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหา

เก่ียวกบัหลักการสําคัญดังท่ีมีการนาํมาบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ซ่ึงหลกัการ

สาํคญัเหล่านั้นมีปัญหาเก่ียวกบัความหมายและขอบเขตท่ีแทจ้ริง จนเกิดเป็นปัญหาต่อการบงัคบั

ใช้กฎหมาย (ส่วนท่ี 2) นอกจากน้ี ปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทาง

ปกครองฯ ยงัเกิดจากการท่ีไม่ไดมี้การนาํเอาเน้ือหาของกฎหมายอีกหลายส่วนมาบญัญติัเอาไว้

ให้ครบถว้น ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงจะไดน้าํเสนอถึงประเด็นของหลกักฎหมายท่ียงัไม่ได้มีการนํามา

บัญญัติไว้ให้ครบถ้วนเป็นลาํดบัสุดทา้ย (ส่วนท่ี 3)  

 

  ส่วนที่ 1 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัความเข้าใจบทบาทหน้าทีข่องกฎหมายดังกล่าว  

  พระราชบัญญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

ในขณะท่ีสังคมยงัขาดความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายฉบบัน้ี และยงัคงมีปัญหาความเขา้ใจต่อเน่ือง

มาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมีผลสําคญัต่อการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม กรณีจึง

สมควรทาํความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของกฎหมายดังกล่าวในภาพรวมในบริบทของ

ระบบกฎหมายปกครองของไทย โดยมิใช่การทาํความเขา้ใจแต่เพียงจากถอ้ยคาํของตัวบท

กฎหมายฉบบัน้ี หรือการทาํความเขา้ใจจุดเล็กๆ เท่านั้น ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่า มีปัญหาความเขา้ใจ

ตั้งแต่ปัญหาท่ีวา่ หลกัเกณฑต่์างๆ ในพระราชบญัญติัดงักล่าวเป็นหลกัเกณฑใ์นส่วนใดของการ
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ออกคาํสั่งทางปกครอง? การท่ีประสงค์จะให้พระราชบญัญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายกลางท่ี

กาํหนดมาตรฐานของหลักเกณฑ์เก่ียวกับคาํสั่งทางปกครองนั้น การบังคับใช้กฎหมายให้

สามารถมีผลสัมฤทธ์ิได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการมีอยู่ของกฎหมาย

ปกครองฉบับอ่ืนๆ จะต้องกระทาํอย่างไร? ในประการสําคญัท่ีสุด ถึงแมห้ากจะยอมรับว่า

กฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง มีบทบาทหนา้ท่ีท่ีสําคญัมากเพียงใดก็ตาม แต่ก็

ตอ้งยอมรับดว้ยเช่นกนัวา่ กฎหมายว่าด้วยวธีิปฏบัิติราชการทางปกครองไม่ใช่เป็นกฎหมายที่จะ

สนองตอบต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายปกครองได้ครบถ้วนทั้งหมดโดยลําพัง

เพยีงฉบับเดียว การพิจารณาใดๆ ท่ีเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง ไม่ว่า

จะเป็นการยกร่างกฎหมาย การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย หรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย

จึงจาํเป็นตอ้งใหเ้กิด “ความสมดุล” ในบทบาทหนา้ท่ีของกฎหมายแต่ละส่วนทั้งหมดท่ีจะทาํให้

ภาพรวมของระบบกฎหมายปกครองของไทยสามารถสนองตอบต่อเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์

ของกฎหมายปกครองไดค้รบถว้น  

1. ปัญหาความเขา้ใจเก่ียวกบั “ลกัษณะ” ของกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการ

ทางปกครอง  

กฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองดงัท่ีมีการตราข้ึนใช้บงัคบั 

ในรูปแบบของกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร ดงัท่ีปรากฏอยู่ในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย

นั้น มีขอบเขตของ “เน้ือหา” ของกฎหมายมากหรือนอ้ย กวา้งหรือแคบแตกต่างกนั การจะให้มี

เน้ือหาของกฎหมายเป็นเร่ืองใดบา้งจึงมิใช่เพียงการลอกเลียนจากกฎหมายของประเทศใด

ประเทศหน่ึง หากแต่ตอ้งพิจารณาถึงความพร้อม ความเหมาะสม และผลกระทบท่ีจะเกิดจาก

การบรรจุเร่ืองใดไวใ้นกฎหมาย  

สาํหรับพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ของไทยมกัมีการ

กล่าวกนัทัว่ไปวา่ นาํมาจากกฎหมายของเยอรมนั ท่านชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต ์กไ็ดก้ล่าวไวเ้อง
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ว่า กฎหมายฉบับน้ีของไทยได้ใช้กฎหมายของเยอรมันเป็นหลัก6

5 ความรับรู้ของคนทั่วไป

เก่ียวกบักฎหมายดงักล่าวจึงรับรู้แต่เพียงผิวเผินว่า เป็นกฎหมายท่ีสําคญัและนาํหลกัมาจาก

กฎหมายเยอรมนั โดยไม่ไดเ้นน้ใหค้วามสนใจวา่ เน้ือหาของกฎหมายดงักล่าวเป็นเร่ืองใดหรือมี

ลกัษณะอย่างไร อนัเป็นประเด็นสําคญัท่ีจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจในการบงัคบัใชก้ฎหมายได้

อย่างถูกตอ้ง ทั้งๆ ท่ีท่านชยัวฒัน์ฯ  ก็ไดอ้ธิบายต่อไปดว้ยว่า ในการพิจารณายกร่าง ไดค้วามรู้

จากกรรมการท่ีจบการศึกษาจากหลายประเทศมาวิเคราะห์ว่า ประเทศไทยควรนาํหลกัใดของ

กฎหมายเยอรมนัมาใชเ้พียงใด ส่วนกรณีท่ียงัคงเป็นปัญหาและหลกักฎหมายในต่างประเทศยงั

แตกต่างกนัอยู่มากก็ไดเ้วน้ไปหรือวางหลกัเพียงกวา้งๆ ให้สามารถพฒันาต่อไปได้7 6 หลกัท่ี

ปรากฏในบทบญัญติัของกฎหมายฉบบัน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นหลกัอยา่งเดียวกนักบักฎหมายเยอรมนัทุก

เร่ือง เช่น ผลของการยื่นอุทธรณ์จะมีผลเป็นการทุเลาการบงัคบัตามคาํส่ังทางปกครองด้วย

หรือไม่ เป็นตน้ ในประการสําคัญ ผูร่้าง(ตลอดจนผูเ้ผยแพร่ความรู้)ได้ข้ามประเด็นในการ

อธิบายว่า หลกักฎหมายต่างๆ (ท่ีอา้งว่า) เป็นของเยอรมนัซ่ึงไดน้าํมาบญัญติัไวใ้นกฎหมายว่า

ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองของไทยนั้น มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการพฒันา

ระบบกฎหมายปกครองของไทยอยา่งแทจ้ริงแลว้หรือไม่เพียงใด 

ในกฎหมายต่างประเทศ เม่ือกล่าวถึงกฎหมายในลกัษณะเช่นน้ีจะเร่ิมตน้

ดว้ยการกล่าวถึงว่าเป็นกฎหมายว่าดว้ยกระบวนการพจิารณาในช้ันของฝ่ายปกครอง (la procédure 

administrative หรือ administrative procedure หรือ la procédure administrative non contentieuse)8

7 

โดยนัยท่ีจะให้เกิดความชัดเจนว่า เป็นกระบวนการพิจารณาในชั้นของฝ่ายปกครองเท่านั้น  

5 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 164. 
6 เร่ืองเดียวกนั. 
7 ในตาํราทางวชิาการของฝร่ังเศสท่ีเร่ิมให้ความสนใจเร่ืองน้ีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั ก็ไดก้ล่าวถึงหลกักฎหมาย

ในเร่ืองน้ีโดยใชถ้อ้ยคาํดงักล่าว เช่น J.M. AUBY, “La procédure administrative non contentieuse”, D., 1956; Guy ISAAC, 

La procédure administrative non contentieuse, thèse, Toulouse, L.G.D.J., 1968; Celine WIENER, Vers une codification 

de la procédure administrative, P.U.F., 1975; Allan R. BREWER-CARIAS, Les principes de la procédure administrative 

non contentieuse., coll. Science et Droit administrative. Economica, 1992. และ Jean Rivero et Jean Waline, Droit 

administrative, 18e edition, 2000, DALLOZ, หนา้ 101 
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ท่ีไม่ใช่กระบวนการพิจารณาขอ้พิพาทท่ีเป็นคดีในชั้นของศาล และโดยนยัท่ีจะทาํใหเ้กิดความ

เขา้ใจว่า การพิจารณาในชั้นของฝ่ายปกครองก็สมควรตอ้งมีหลกัเกณฑ์ในเชิง “กระบวนการ” 

เพื่อกาํกบัการพิจารณาใชอ้าํนาจของฝ่ายปกครองดว้ยเช่นกนั นักกฎหมายต่างประเทศผูริ้เร่ิม

แนวคิดเช่นน้ี เช่น Adolf Merkl กมุ่็งท่ีจะกล่าวถึงหลกัเกณฑใ์นดา้น “กระบวนการ” (procedure) 

ส่วนการท่ีกฎหมายของประเทศต่างๆ ไดเ้พิ่มเติมเน้ือหาในเร่ืองอ่ืนเขา้ไปในกฎหมายลายลกัษณ์

อกัษรฉบบัเดียวกนัน้ีอยา่งไร กเ็ป็นการพิจารณาของผูร่้างกฎหมายในประเทศนั้นๆ  

ผูเ้ขียนเห็นว่า แนวความคิดในการมีกฎหมายฉบบัน้ีของประเทศไทยท่ี

สอดคลอ้งกบัในหลายประเทศคือ ความตอ้งการท่ีจะปรับปรุงและยกระดบัการปฏิบติังานของ

ฝ่ายปกครองให้มีมาตรฐานและมีกฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรท่ีชัดเจน เพื่อส่งเสริมและ 

ยืนยนัหลกันิติรัฐ หรือการทาํให้ฝ่ายปกครองมีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน (démocratie 

administrative)8  ดว้ยการนาํเอาหลกัคิดของการควบคุมคุณภาพของผลลพัธ์ (outcome) หรือ

ผลผลิต (product)  โดยใช ้“กระบวนการ”(process)  มาเป็นปัจจยัในการควบคุมคุณภาพ และ

อาจเป็นเพราะเห็นว่า กฎเกณฑด์า้น “กระบวนการ” เป็นกฎเกณฑท่ี์สามารถนาํมากาํหนดและ

เขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรไดง่้ายกว่ากฎเกณฑด์า้น “เน้ือหา” ของการกระทาํ ซ่ึงเห็นไดว้่า 

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดบ้ญัญติับทมาตราต่างๆ เรียงลําดับกันไปตามกระบวนการทํางานท่ี

เกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการออกคาํสั่งทางปกครอง ซ่ึงประกอบไปดว้ย

กฎเกณฑ์ตั้งแต่ชั้นการเร่ิมตน้เขา้สู่การพิจารณาทางปกครอง ชั้นการพิจารณาทางปกครอง ชั้น

การออกคาํสั่งทางปกครอง ชั้นการทบทวนคาํสั่งทางปกครอง จนถึงชั้นการบงัคบัตามคาํสั่งทาง

ปกครอง โดยในการน้ี ไดมี้การนาํเอากฎเกณฑ์สําคญัๆ ในดา้น “กระบวนการ” มาบญัญติัไว ้

เช่น หลกัว่าดว้ยการพิจารณาเป็นรายกรณี หลกัว่าดว้ยการจดัให้มีเหตุผลของการทาํคาํสั่งทาง

ปกครอง เป็นตน้ 

8 Guy ISAAC, LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE NON CONTENTIEUSE, Thèse, PARIS, LGDJ, 1968, 

หนา้ 220 และ PIERRE-LAURENT FRIER, Précis de droit administrative, Montchrestien, 2e édition, 2003, หนา้ 290 
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ดังนั้ น สาระสําคัญของกฎหมายฉบับน้ีจึงเป็นเร่ืองหลักเกณฑ์ว่าด้วย 

“กระบวนการ” ในการพจิารณาของฝ่ายปกครอง 

การท่ีเน้ือหาของกฎหมายฉบบัน้ีเป็นเร่ืองหลกัเกณฑว์า่ดว้ย “กระบวนการ” 

ในการพิจารณาของฝ่ายปกครอง ถือเป็นประเด็นสําคญัในการทาํความเขา้ใจและมีผลต่อการ

บังคับใช้กฎหมาย เพราะเม่ือได้เข้าใจแล้วว่า หลักเกณฑ์ท่ีเป็นเน้ือหาของกฎหมายฉบับน้ี 

เป็นเร่ืองหลกัเกณฑ์ว่าด้วย “กระบวนการ” กรณีก็จะทาํให้เกิดความเขา้ใจต่อไปด้วยว่า การ

บงัคบัใชห้ลกัเกณฑท่ี์มีลกัษณะเป็นหลกัเกณฑว์่าดว้ย “กระบวนการ” นั้น จะตอ้งมีหลกัในการ

ปรับใช้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทาํความเขา้ใจว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัเกณฑ์

ทางดา้น “กระบวนการ” (หรือเหตุภายนอก) กบัหลกัเกณฑท์างดา้น “เน้ือหา” (หรือเหตุภายใน) 

จะต้องบังคับใช้โดยให้มีความสัมพนัธ์ในลักษณะอย่างไร ซ่ึงการกาํหนดความสัมพันธ์ท่ี

เหมาะสมระหวา่งหลกัเกณฑท์ั้งสองส่วน ถือหลกัว่า ถึงแมห้ลกัเกณฑว์่าดว้ยกระบวนการ (หรือ 

เหตุภายนอก) จะเป็นหลักเกณฑ์ท่ีมีความสําคัญก็ตาม แต่การบังคับใช้หลกัเกณฑ์ในส่วน

ดังกล่าวต้องไม่ให้มีความเคร่งครัดมากเกินไปจนกลับกลายเป็นอุปสรรคต่อการขับเคล่ือน

บริการสาธารณะ ในขณะที่การคุ้มครองปกป้องสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกรณีน้ันๆ กไ็ม่ได้เกดิ

มรรคผลแก่บุคคลใดอย่างจริงจัง ในกฎหมายเร่ืองดงักล่าวน้ีของเยอรมนักบ็ญัญติัหลกัการเช่นน้ี

เอาไวต้ั้ งแต่ตน้ (ในมาตราแรกๆ) โดยถือหลกัว่า พื้นฐานของกฎเกณฑ์ว่าด้วยกระบวนการ

พิจารณาทางปกครองไม่ไดย้ึดถือเคร่งครัดต่อแบบพิธีแต่อย่างใด ดงัท่ีมีการบญัญติัหลกัการ

ทาํนองน้ีไวใ้นมาตรา 10 แห่งกฎหมายวา่ดว้ยการพิจารณาทางปกครอง ค.ศ. 197610

9  

ความเขา้ใจในจุดเร่ิมตน้เช่นน้ี จึงจะช่วยใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมาย (รวมถึง

การยกร่างหรือการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย) เกิดความเขา้ใจต่อไปไดว้่า ขอ้บกพร่องอนัเกิดจากการ 

ฝ่าฝืนกฎเกณฑว์า่ดว้ย “กระบวนการ” ชนิดใดจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของคาํสั่ง

9 Section 10 Administrative procedure not tied to form  

  The administranetive procedure shall not be tied to specific forms when no legal provisions exist which 

specifically govern procedural form. It shall be carried out in an uncomplicated, appropriate and timely fashion. 

                                           



9 
 

ทางปกครองไดห้รือไม่ และในระดบัใด ขอ้บกพร่องชนิดใดอาจถูกทดแทนหรือแกไ้ขไดด้ว้ย

วิธีการอย่างไร ซ่ึงสภาพปัญหาจากการใชพ้ระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ของ

ไทยยงัขาดความเขา้ใจท่ีเพียงพอในประเด็นน้ี กรณีจึงทาํใหเ้กิดการปรับใชก้ฎหมายทั้งในทางท่ี

เห็นวา่ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยกระบวนการ (โดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด) 

จะนาํไปสู่ความไม่สมบูรณ์ของคาํสั่งทางปกครองเสมอ เช่น กรณีท่ีศาลปกครองเคยตดัสินว่า 

คาํสั่งยกเลิกการประกวดราคาท่ีไม่ไดมี้การให้เหตุผลเป็นการกระทาํท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย1 1

10 

หรือกรณีท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองเคยให้ความเห็นว่า การท่ีเจา้หน้าท่ี 

ไม่แจง้สิทธิและหนา้ท่ีท่ีจาํเป็นแก่กรณีใหคู่้กรณีทราบตามมาตรา 27 ทาํใหก้ระบวนการพิจารณา

ทางปกครองไม่ชอบดว้ยกฎหมาย1 2

11 เป็นตน้ ในขณะเดียวกนั กมี็การปรับใชก้ฎหมายไปในทาง

ท่ีวา่ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยกระบวนการไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของ

คาํสั่งทางปกครอง เช่น กรณีท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองได้ให้ความเห็น

10 คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.107/2551 (การยกเลิกการประกวดราคาจา้งกาํจดัมูลฝอยพ้ืนท่ีหนองแขม) 

กรุงเทพมหานครสั่งยกเลิกการประกวดราคาจา้งกาํจดัมูลฝอยพ้ืนท่ีหนองแขม โดยอาศยัอาํนาจตามขอ้ 49 ของขอ้บญัญติั

กรุงเทพมหานคร เร่ือง การพสัดุ พ.ศ. 2538 และตามเอกสารประกวดราคา เม่ือการยกเลิกการประกวดราคาดงักล่าวมี

สถานะไม่ต่างจากการเลิกสญัญา จึงตอ้งมีการใหเ้หตุผล ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขอ้กฎหมายท่ีอา้งอิง 

ขอ้พิจารณา และขอ้สนบัสนุนในการใชดุ้ลพินิจ แต่กรุงเทพมหานครมีคาํสั่งยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ไดร้ะบุเหตุผล

สนบัสนุนการใชดุ้ลพินิจ รวมทั้งไม่ไดแ้จง้เหตุผลใดๆ ในคาํสัง่ดงักล่าวใหเ้ห็นวา่เป็นการใชดุ้ลพินิจโดยชอบเพ่ือให้เป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ท่ีมุ่งประสงคใ์ห้เกิดความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง จึงขดัต่อหลกัประกนัความเป็นธรรม

หรือมาตรฐานในการปฏิบติัราชการท่ีตํ่ากวา่หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ซ่ึงมีผล

ใชบ้งัคบัในขณะนั้น และเป็นบทกฎหมายท่ีใกลเ้คียงซ่ึงนาํมาปรับใชใ้นคดีน้ี  ดงันั้น คาํสัง่ยกเลิกการประกวดราคาจา้งกาํจดั

มูลฝอยจึงเป็นคาํสัง่ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ 
11 เร่ืองเสร็จที่ 295 / 2545 การท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งแจง้สิทธิและหนา้ท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณี

ทราบตามความจาํเป็นแก่กรณีนั้น มุ่งหมายให้คู่กรณีท่ีเขา้มามีส่วนสัมพนัธ์กบักระบวนการพิจารณาทางปกครองไดรั้บ

ความเป็นธรรม และมีโอกาสท่ีจะโตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐานของตนได ้ถา้กรณีของสิทธิหน้าท่ีใดท่ีคู่กรณีไม่ทราบจะ

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูน้ั้นแลว้ ยอ่มถือไดว้่าเป็นกรณีจาํเป็นท่ีตอ้งแจง้ให้ทราบ กรณีท่ีจาํเป็นตอ้งแจง้ให้ทราบ

หรือไม่จะแตกต่างกนัไปในแต่ละเร่ือง และแต่ละคู่กรณี และสภาพแวดลอ้ม ส่วนการท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่แจง้สิทธิและหน้าท่ี 

ท่ีจําเป็นแก่กรณีให้ทราบย่อมทําให้กระบวนการพิจารณาทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถ้าเป็นกรณีท่ีเป็น

สาระสาํคญัอนัอาจทาํใหคู้่กรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการพิจารณาทางปกครอง คาํสัง่ทางปกครองท่ีเกิดจากการนั้นอาจ

ถูกเพิกถอนไดเ้พราะเหตุท่ีเป็นคาํสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
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เก่ียวกบับทบญัญติัมาตรา 27 เอาไวว้า่ การดาํเนินการตามมาตรา 27 หรือไม่นั้นมิไดเ้ป็นเง่ือนไข

ของความชอบดว้ยกฎหมายของคาํสั่งทางปกครอง13

12 เป็นตน้     

2. ปัญหาความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติั

ราชการทางปกครองกบักฎหมายปกครองฉบบัอ่ืนๆ  

กฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมุ่งหมายเพื่อท่ีจะยกระดบั

มาตรฐานของการปฏิบติัราชการทางปกครองในเร่ืองทางปกครองต่างๆ ใหมี้มาตรฐานอยา่งเดียวกนั

หรือใกลเ้คียงกนั ด้วยเหตุน้ี จึงตอ้งให้กฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมีสถานะเป็น 

“กฎหมายกลาง” ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและมีเหตุผลเขา้ใจไดว้่า เพราะเหตุใดจึงจาํเป็นตอ้ง

กาํหนดให้มีสถานะเช่นนั้น1 4

13 อย่างไรก็ดี กฎหมายปกครองในเร่ืองต่างๆ นั้น มีอยู่เป็นจาํนวน

มากและมีความหลากหลาย การกาํหนดระบบกฎหมายในเร่ืองเฉพาะนั้นๆ ข้ึน กมิ็ใช่ว่าจะไม่ได้

คาํนึงถึงหลกัเกณฑ์เร่ืองเดียวกนัในกฎหมายอ่ืนๆ หากแต่การมีลกัษณะเฉพาะของเร่ืองนั้นๆ 

12 เร่ืองเสร็จที่ 76 / 2550 การท่ีมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บญัญติัให้

เจา้หน้าท่ีแจง้สิทธิและหน้าท่ีในกระบวน “การพิจารณาทางปกครอง” ให้คู่กรณีทราบนั้น ก็เพ่ือให้คู่กรณีไดท้ราบถึง

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการดาํเนินกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวา่เป็นอยา่งไร ซ่ึงเป็นหลกัประกนัให้เกิด

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี แต่เน่ืองจากการดาํเนินการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองนั้นมี

รายละเอียดหลายประการ จึงบัญญัติให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะแจ้งให้ทราบตามความจาํเป็น ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กับ

ขอ้เท็จจริงเป็นรายกรณีไป โดยการดาํเนินการตามมาตรา 27 หรือไม่นั้น มิไดเ้ป็นเง่ือนไขของความชอบดว้ยกฎหมายของ

คาํสั่งทางปกครอง เพราะการพิจารณาความชอบดว้ยกฎหมายของคาํสั่งทางปกครองจะตอ้งพิจารณาจากเน้ือหาและการ

ปฏิบติัตามกระบวนการออกคาํสั่งทางปกครองตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นกฎหมายท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขให้เจา้หนา้ท่ี

ตอ้งปฏิบติัก่อน จึงจะถือวา่คาํสั่งทางปกครองมีผลใชบ้งัคบัได ้การมิไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท์ัว่ไปท่ีมิใช่เป็นเง่ือนไขการ

ออกคาํสัง่ทางปกครองจึงมิไดท้าํใหค้าํสัง่ทางปกครองเสียไป ซ่ึงเป็นไปในทาํนองเดียวกนักบัการไม่แจง้สิทธิอุทธรณ์ท่ีมีผล

เป็นเพียงทาํใหข้ยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปตามมาตรา 40 มิไดมี้ผลทาํให้คาํสั่งทางปกครองตอ้งเสียไปดว้ย หรือในกรณี

คาํสัง่ทางปกครองท่ีออกโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์ามมาตรา 41 ท่ีบญัญติัให้รับฟังคู่กรณีก่อนออกคาํสั่งทาง

ปกครองซ่ึงเป็นหลกัการสําคญัมากกว่าการแจง้สิทธินาํทนายความหรือท่ีปรึกษาเขา้มาในการพิจารณาทางปกครองได ้ 

ถา้มิไดรั้บฟังก็ไม่มีผลทาํใหค้าํสัง่ทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์หากให้มีการรับฟังในภายหลงั ดงันั้น กระบวนการสอบสวน

ทางวนิยัซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนไม่ไดแ้จง้สิทธินาํทนายความหรือท่ีปรึกษาเขา้มาในกระบวนการสอบสวนทางวินยัให ้

ผูถู้กกล่าวหาวา่กระทาํผิดวนิยัไดท้ราบนั้น จึงไม่เสียไปและไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของคาํสั่งลงโทษทางวินยัท่ีเกิด

จากกระบวนการสอบสวนทางวนิยัดงักล่าว  
13 ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้, หนา้ 162.  

                                           



11 
 

นัน่เองท่ีทาํให้มีการบญัญติัหรือวางระบบกฎหมายในเร่ืองนั้นๆ แตกต่างไปจากเร่ืองอ่ืน เช่น มี

ลกัษณะของการตดัสินใจท่ีมีความยากหรือง่ายต่างกนั หรือการพิจารณาตดัสินใจตอ้งอาศยั

เจา้หนา้ท่ีหรือกลไกท่ีแตกต่างกนัทั้งในส่วนของคุณสมบติัดา้นความรู้ความเช่ียวชาญและใน

ส่วนของระดบัความรับผิดชอบ หรือความจาํเป็นเร่งด่วนในแต่ละเร่ืองมีความแตกต่างกนั ฯลฯ 

การให้นํ้าหนักกับความมุ่งหมายที่จะให้เป็นมาตรฐานกลางอย่างเดียวกนัหรือใกล้เคียงกัน โดย

ไม่ได้คํานึงถึงลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติราชการทางปกครองในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอ 

ย่อมกระทบต่อประสิทธิภาพการบังคบัใช้กฎหมายเฉพาะเหล่าน้ัน ดงัปรากฏความเขา้ใจเป็นการ

ทัว่ไปว่า เม่ือกฎหมายเฉพาะไม่ไดบ้ญัญติัเร่ืองใดเอาไว ้(รวมทั้งไม่ไดมี้การบญัญติัให้เร่ืองนั้น

เป็นขอ้ยกเวน้ของกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง) กจ็ะตอ้งนาํเอาบทบญัญติัของ

กฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใช้บงัคบัแก่กรณีนั้นๆ เสมอ เช่น กรณีท่ีกฎหมาย

เฉพาะได้บญัญติัถึงการโตแ้ยง้คดัคา้นดว้ย “การร้องทุกข์” ซ่ึงเป็นวิธีการในการขอให้มีการ

ทบทวนคําสั่งหรือการกระทําของฝ่ายปกครองเอาไว้แล้ว ยงัมีความเข้าใจว่า อาจมีการ 

“อุทธรณ์” คาํสั่งนั้นไดต้ามบทบญัญติัว่าดว้ยการอุทธรณ์ในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ

ทางปกครองฯ ดว้ย1 5

14 หรือพยายามท่ีจะแปลความกฎหมายโดยยึดถือว่า หากเป็นเร่ืองเก่ียวกบั

14 เร่ืองเสร็จที ่270 / 2553 คาํสัง่กรมศุลกากรแต่งตั้งใหข้า้ราชการในกรมศุลกากรดาํรงตาํแหน่งตามประเภท สายงาน 

และระดบัตาํแหน่งใหม่ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นคาํสัง่ทางปกครองและเป็นคาํสั่งทาง

ปกครองท่ีอาจอุทธรณ์หรือโต้แยง้ต่อไปได้ โดยนอกจากจะอุทธรณ์คําสั่งตามบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์แห่ง

พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองฯไดแ้ลว้ยงัสามารถโตแ้ยง้คาํสัง่ดว้ยการร้องทุกขต์ามพระราชบญัญติัระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือนฯ ไดอี้กดว้ย การออกคาํสั่งของอธิบดีกรมศุลกากรในเร่ืองน้ีจึงตอ้งแจง้สิทธิในการอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้

คาํสั่งดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 40 วรรคหน่ึง มิฉะนั้น ระยะเวลาสาํหรับการอุทธรณ์หรือการโตแ้ยง้

คาํสัง่ดงักล่าวจะขยายออกไปเป็นหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 40 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติั

วธีิปฏิบติัราชการทางปกครองฯ หมายเหตุ : ดว้ยความเคารพต่อความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง

ในกรณีน้ี ผูเ้ขียนเห็นวา่ เป็นการใหค้วามเห็นโดยพิจารณาแต่เพียงถอ้ยคาํในกฎหมาย แต่มิไดพิ้จารณาจากระบบกฎหมายวา่

การทบทวนภายในฝ่ายปกครองในกรณีน้ีสมควรเป็นระบบเช่นใด มิใช่จะให้ความเห็นวา่อาจดาํเนินการโดยการร้องทุกข์

ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน หรืออาจดาํเนินการอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองก็ได้

ทั้งสองทาง เพราะระบบการทบทวนภายในฝ่ายปกครองสมควรมีความชดัเจนและไม่ใช่ระบบท่ีให้ดาํเนินการทางใดก็ได ้

แต่ตอ้งพิจารณาว่าการทบทวนโดยระบบใดท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพของเร่ือง ในกรณีน้ี เม่ือเป็นการโตแ้ยง้

คดัคา้นการออกคาํสั่งในการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการซ่ึงกฎหมายไดจ้ดัระบบการทบทวนเอาไวแ้ลว้โดยเรียกว่า 

“การร้องทุกข”์ กรณีจึงสมควรใหป้ฏิบติัตามการร้องทุกขต์ามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน(หากเห็นวา่ ระบบ
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การอุทธรณ์ตามกฎหมายเฉพาะ แต่ไม่ใช่ส่วนท่ีเป็น “ขั้นตอน” และ “ระยะเวลา” อุทธรณ์ 

อนัเป็นถอ้ยคาํท่ีกฎหมายบญัญติัเป็นขอ้ยกเวน้ไวใ้นมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติั

ราชการทางปกครองฯ แล้ว ก็จ ําต้องนําเอาหลักเกณฑ์เ ก่ียวกับเร่ืองการอุทธรณ์ตามท่ี 

บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ไปใชบ้งัคบั ทั้งๆ ท่ีคณะกรรมการ

วิธีปฏิบติัราชการทางปกครองเคยให้ความเห็นไวแ้ลว้ว่า การท่ีกฎหมายเฉพาะไม่ไดบ้ญัญติั 

เร่ืองอุทธรณ์เอาไวใ้นบางกรณีกไ็ม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งนาํเอาบทบญัญติัในเร่ืองการอุทธรณ์

ตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ไปใชบ้งัคบัโดยอตัโนมติัในฐานะท่ีเป็น

กฎหมายกลางเสมอไป เช่น กรณีการอุทธรณ์คาํสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง

1 6

15 หรือการอุทธรณ์คาํสั่งตามกฎหมายว่าดว้ยเคร่ืองสาํอาง1 7

16 เป็นตน้ การแปลความกฎหมายจึง

ดังกล่าวเป็นระบบบังคบั) โดยถือว่าเป็นขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติัวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฯ ท่ีจะไม่นาํเอาบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ มาใชบ้งัคบั  

ส่วนการตอ้งแจง้สิทธิและหนา้ท่ีในการโตแ้ยง้คดัคา้นคาํสั่งทางปกครองให้ผูรั้บคาํสั่งทางปกครองใดทราบตามมาตรา 40 

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ นั้ น ไม่ใช่บทบัญญัติเก่ียวกับการทบทวนภายในฝ่ายปกครอง  

จึงสามารถนาํมาใชบ้งัคบักบัคาํสัง่แต่งตั้งขา้ราชการได ้
15 เร่ืองเสร็จที่ 836 / 2546 การจะนาํหลกักฎหมายเก่ียวกบัการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทาง

ปกครองไปใช้ในกฎหมายฉบับใดได้นั้น กฎหมายฉบบันั้นตอ้งมิได้กาํหนดเร่ืองการอุทธรณ์ไว ้หรือกาํหนดเร่ืองการ

อุทธรณ์ไวแ้ต่มิไดก้าํหนดเร่ืองขั้นตอนหรือระยะเวลาการอุทธรณ์ไว ้บทบญัญติัของพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 

มีทั้ งกรณีท่ีกาํหนดเร่ืองอุทธรณ์ไว ้กรณีท่ีบญัญติัห้ามมิให้อุทธรณ์ และกรณีท่ีมิไดบ้ญัญติัเร่ืองการอุทธรณ์ไว ้คาํสั่งทาง

ปกครองท่ีออกตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 โดยมิได้บัญญติัเร่ืองการอุทธรณ์คาํสั่งทาง

ปกครองนั้นไว ้ ก็เน่ืองจากกฎหมายมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่ใหค้นต่างดา้วมีสิทธิอุทธรณ์ เพราะถือวา่การใหค้นต่างดา้วเขา้มา

ในราชอาณาจกัร หรือใหค้นต่างดา้วอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว หรือให้คนต่างดา้วมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรนั้น 

เป็นอาํนาจอธิปไตยของรัฐ กรณีจึงตอ้งถือวา่บทบญัญติัใดของพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ท่ีมิไดบ้ญัญติัเร่ืองการ

อุทธรณ์คาํสั่งทางปกครองไว ้ก็ย่อมหมายความว่า ห้ามมิให้คนต่างดา้วอุทธรณ์คาํสั่งทางปกครองนั้น และกรณีดงักล่าว 

ก็ไม่อาจนาํเร่ืองการอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองฯมาใชบ้งัคบัได ้กรณีจึงไม่มีความจาํเป็นตอ้ง

ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 4 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2539 เพ่ือยกเวน้ไม่นํา

พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองฯมาใชก้บัการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522  
16 เร่ืองเสร็จที ่705 / 2548 การท่ีมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองสาํอาง พ.ศ. 2535 บญัญติัให้นาํบทบญัญติัของ

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคในส่วนท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นการโฆษณามาใชบ้งัคบัแก่การโฆษณา

เคร่ืองสําอางโดยอนุโลม โดยให้ถือว่าอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภคเป็นอํานาจหน้าท่ีของ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข และใหถื้อวา่อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการเคร่ืองสาํอาง โดยมิไดบ้ญัญติัใหน้าํบทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
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ตอ้งคาํนึงถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองให้เกิดความสัมพนัธ์

ระหวา่งกฎหมายดงักล่าวกบักฎหมายปกครองฉบบัอ่ืนๆ อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมดว้ย 

3. ปัญหาความเขา้ใจเก่ียวกบัความสาํคญัของการสร้าง “ความสมดุล” ในการ

จดัระบบกฎหมายปกครองของไทย  

นอกเหนือจากประเด็นความสัมพันธ์ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย 

วิธีปฏิบติัราชการทางปกครองกบักฎหมายปกครองฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งบงัคบัใช้ให้เกิดความ

สมดุลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้ เม่ือวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของกฎหมายปกครองเป็น

เร่ืองการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล และการสนับสนุนส่งเสริมให้บริการสาธารณะ

สามารถขบัเคล่ือนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิผลสัมฤทธ์ิ การจดัระบบกฎหมายปกครอง

ในประเทศต่างๆ รวมทั้งของไทย จึงจาํตอ้งคาํนึงถึงความสมดุลท่ีจะใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมาย

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของกฎหมายปกครองเช่นว่านั้น และโดยท่ีระบบ

กฎหมายปกครองมีขอบเขตท่ีกวา้งขวาง โดยหากพิจารณาแบ่งขอบเขตเน้ือหาของกฎหมาย

ปกครองตามลกัษณะของเร่ืองแลว้ กเ็ห็นไดว้่า กฎหมายปกครองประกอบไปดว้ยการจดัองคก์ร

ฝ่ายปกครอง กิจกรรมของฝ่ายปกครอง การคลงัและงบประมาณ ตลอดจนระบบศาลและการ

อุทธรณ์มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมนั้น มีความมุ่งหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์คาํสั่งของคณะกรรมการเคร่ืองสําอางท่ีใชอ้าํนาจตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองสาํอางฯ ประกอบกบั

มาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคฯ ทาํนองเดียวกนักับกรณีท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอาํนาจ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาํสั่งของคณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณา ดงันั้น เม่ือคณะกรรมการเคร่ืองสาํอางใชอ้าํนาจตาม

มาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคฯ ออกคาํสั่งอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเก่ียวกบัการโฆษณาโดย

อนุโลมแลว้ หากคู่กรณีไม่พอใจคาํสัง่ดงักล่าว ยอ่มมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขไดภ้ายใน 10 วนั

นับแต่วนัท่ีไดรั้บทราบคาํสั่งของคณะกรรมการเคร่ืองสําอาง ทั้งน้ี โดยนํามาตรา 10 (4) มาตรา 43 และมาตรา 44 แห่ง

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคฯ มาใช้บงัคบัดว้ยโดยอนุโลม โดยถือไดว้่าบทบัญญติัของมาตราดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นการโฆษณา และขั้นตอนการอุทธรณ์ดงักล่าวยงัเป็นบทต่อเน่ืองจากการใชอ้าํนาจ

ของคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาในการออกคาํสั่งอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งเก่ียวกบัการโฆษณา ซ่ึงจะมีผลทาํ

ใหก้ารใชบ้งัคบักฎหมายเป็นไปโดยสอดคลอ้งกนั และเม่ือพระราชบญัญติัเคร่ืองสาํอางฯ ไดบ้ญัญติัขั้นตอนและระยะเวลา

อุทธรณ์ไวโ้ดยเฉพาะ จึงไม่นาํขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 มาใชบ้งัคบั ทั้งน้ี ตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   
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ควบคุมตรวจสอบ ซ่ึงหลกักฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองเป็นเน้ือหาส่วนหน่ึงใน

เร่ืองกิจกรรมของฝ่ายปกครอง และเน้ือหาส่วนหน่ึงในเร่ืองการควบคุมตรวจสอบเท่านั้น หรือ

หากพิจารณาจากขอบเขตของกฎหมายปกครองเฉพาะในส่วนของระบบควบคุมตรวจสอบ หลกั

กฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองก็เป็นมาตรการในเชิงป้องกนัเท่านั้น การพัฒนา

หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพียงเร่ืองเดียวโดยลําพัง และพัฒนาโดย 

ไม่คํานึงถึงความสมดุลกับกฎหมายปกครองในส่วนอ่ืนๆ จึงไม่อาจทําให้สามารถบรรลุ

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของกฎหมายปกครองได ้การแปลความบทบญัญติัต่างๆ ในกฎหมาย

ว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองจึงตอ้งเขา้ใจถึงการสร้างความสมดุลในระบบกฎหมาย 

ยกตวัอย่างเช่นในการแปลความหลกักฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองในส่วนท่ีเขา้ใจ

ตรงกนัว่าเป็นหลกักฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์เพื่อปกป้องคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล เช่น 

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักระบวนการก่อนออกคาํสั่งกดี็ หรือหลกัเกณฑใ์นขณะท่ีจดัทาํคาํสั่งกดี็ นั้น 

จาํต้องพิจารณาด้วยว่า มีหลักกฎหมายในส่วนอ่ืนๆท่ีสามารถนํามาบังคับใช้เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างเดียวกนันั้นไดด้ว้ยหรือไม่อย่างไร เป็นตน้ว่า กรณีท่ีกฎหมายกาํหนดกลไกหรือ

กระบวนการเพื่อนาํเอาผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครองก่อนออกคาํสั่งแลว้ (ไม่ว่าจะเรียกกลไกหรือกระบวนการดงักล่าวอย่างไร) ก็จาํเป็นท่ี

จะตอ้งพิจารณาวา่ ยงัคงตอ้งนาํเอาหลกัเกณฑท่ี์มีวตัถุประสงคท์าํนองเดียวกนัน้ีตามท่ีบญัญติัไว้

ในกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบัเพิม่เติมหรือซ้ําซ้อนกนัอกีหรือไม่

อย่างไร หรือยงัจะนาํเอาหลกัเกณฑ์ว่าดว้ยการขอให้ทบทวนภายในฝ่ายปกครองมาใช้บงัคบั

อย่างเคร่งครัดอีกหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งสมควรคาํนึงดว้ยว่า ระบบการควบคุมตรวจสอบฝ่าย

ปกครองในเชิงแกไ้ขสามารถทาํหน้าท่ีบรรเทา ทดแทน และตอบสนองต่อเป้าหมายในการ

คุม้ครองปกป้องสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกรณีเช่นน้ีไดอ้ย่างไม่บกพร่องหรือไม่ ทั้งน้ี เพราะ

การให้มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีต้องปฏิบัติในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเกินไปกลับสร้างผล

เสียหายต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดม้ากเช่นกนั ในแง่ท่ีทาํให้เกิดประเด็นขอ้ติดขดัหรือขอ้ท่ี

ตอ้งโตแ้ยง้คดัคา้นกนัเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดเ้สมอและใชเ้วลายาวนานกว่าจะไดข้อ้
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ยติุ ยกตวัอยา่งเช่น การท่ีประชาชนคนหน่ึงประสงคท่ี์จะขอรับสิทธิในการปลูกสร้างท่ีพกัอาศยั 

แต่ปรากฏหลักเกณฑ์ว่า ในกระบวนการเพื่อให้ได้รับสิทธิดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้นได้รับ

โอกาสในการโตแ้ยง้คดัคา้นก่อนมีการออกคาํสั่ง และหลงัจากท่ีออกคาํส่ังแลว้ มีกระบวนการ

ใหบุ้คคลดงักล่าวไดรั้บโอกาสคดัคา้นดว้ยการอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครองอีก และหลงัจากนั้น หาก

ยงัไม่ไดรั้บสิทธิในการปลูกสร้างท่ีพกัอาศยั บุคคลดงักล่าวยงัมีสิทธิโตแ้ยง้คดัคา้น(เป็นคาํรบท่ี

สาม) ต่อศาลไดอี้ก กรณียอ่มทาํใหเ้ร่ิมมองเห็นประเดน็ท่ีเป็นผลเสียไดเ้ช่นกนัวา่ กว่าท่ีบุคคลคน

หน่ึงจะไดรั้บคาํตอบว่าตนมีสิทธิตามกฎหมายในการปลูกสร้างท่ีพกัอาศยัหรือไม่ จะตอ้งผ่าน

กระบวนการโตแ้ยง้คดัคา้นหลายคร้ังมากเกินไปหรือไม่ และจะไดรั้บคาํตอบสุดทา้ยเม่ือใด ซ่ึง

เป็นสภาพท่ีอาจไม่สอดคลอ้งและเหมาะสมต่อการดาํเนินชีวติของบุคคลในสังคมปัจจุบนั 

ผลของการขาดความเข้าใจในเร่ือง “ความสมดุล” ของการจัดระบบ

กฎหมายปกครองของไทย โดยการบงัคบัใช้กฎหมายและแปลความแยกเป็นจุดๆ หรือเป็น

ส่วนๆ ต่างหากจากกนัเช่นน้ี จึงกลบัทาํให้เกิดผลเสียหายต่อการคุม้ครองปกป้องสิทธิเสรีภาพ

และการขบัเคล่ือนบริการสาธารณะของฝ่ายปกครองเสียเอง และเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุด 

ในการพฒันาหลกักฎหมายว่าด้วยวธีิปฏบัิติราชการทางปกครอง       

 

  ส่วนที่ 2 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ในส่วนที่เกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของหลักการสําคัญที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

ฉบับปัจจุบัน 

1. หลกัวา่ดว้ยความมีอาํนาจและขอบเขตของอาํนาจ 

หลกักฎหมายปกครองว่าด้วยอาํนาจหรือความสามารถกระทาํการของ 

ฝ่ายปกครองนั้น ถือวา่เป็นเน้ือหาท่ีสาํคญัในกฎหมายปกครอง เพราะอาจกล่าวไดว้า่เป็นประเด็น

ในลาํดบัตน้ๆ ท่ีพฒันาและยอมรับกนัในกฎหมายปกครอง เม่ือพิจารณาจากมิติของการปกป้อง

คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล โดยในระยะท่ีผ่านมา หลกัเกณฑใ์นเร่ืองน้ีไดรั้บการพฒันาจน
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มีหลักเกณฑ์ท่ีเป็นระบบและชัดเจนยิ่งข้ึน และมีความสมดุลมากยิ่งข้ึนเม่ือพิจารณาจาก 

มิติของการขบัเคล่ือนบริการสาธารณะใหเ้ดินหน้าไปได ้เช่น การพิจารณาความมีอาํนาจของ 

ฝ่ายปกครองจะตอ้งพิจารณาทั้งจากเกณฑ์ทางด้านเน้ือหา ทางด้านระยะเวลา และทางด้าน 

เขตพื้นท่ี การพิจารณาความมีอาํนาจของกลไกฝ่ายปกครองท่ีมีลกัษณะเป็นกลไกเด่ียวหรือ 

ท่ีเป็นกลไกในรูปแบบขององค์กรกลุ่ม ขอ้ยกเวน้ของหลกัความมีอาํนาจ ผลกระทบต่อความ

สมบูรณ์ของการกระทาํทั้งหลายต่อมาอนัสืบเน่ืองมาจากการกระทาํโดยไม่มีอาํนาจ1 8

17 เป็นตน้  

ซ่ึงท่ีผา่นมาแนวคาํวินิจฉยัของศาลและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยส่วนใหญ่กไ็ด้

วินิจฉัยไปตามหลกัการท่ีถูกตอ้งของหลกักฎหมาย เช่น การออกคาํส่ังโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีไม่ไดมี้

ตาํแหน่งตามท่ีกฎหมายรองรับไว ้ย่อมเป็นคาํสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย1 9

18 หรือกรณีท่ีผูว้่า

ราชการจงัหวดัออกคาํสั่งให้เจา้พนักงานท่ีดินท่ีไดก้ระทาํละเมิดต่อเทศบาลซ่ึงเป็นหน่วยงาน

ของรัฐท่ีเสียหาย2 0

19 กรณีท่ีนายอาํเภอออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยัอยา่งร้ายแรง

17 บุญอนนัต ์ วรรณพานิชย,์ หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง,เอกสารวิชาการประกอบการ

ฝึกอบรมบุคลากรของศาลปกครอง และผูเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรตามมาตรฐานท่ี ก.ศป. รับรอง, กุมภาพนัธ์ 2562, 

หนา้ 101-134.  
18 เร่ืองเสร็จที่ 471 / 2548 นาย ธ. ไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยเลขาธิการสาํนกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา

เกษตรกร ในวนัท่ีระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 

ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2547 มีผลใชบ้ังคบั โดยระเบียบดงักล่าวไม่ได้กาํหนดตาํแหน่งผูช่้วย

เลขาธิการไว ้คาํสั่งท่ีแต่งตั้งนาย ธ. ดงักล่าวซ่ึงเป็นคาํสั่งท่ีไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดรองรับจึงเป็นคาํสั่งท่ีไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย ดงันั้น คาํสัง่ท่ีนาย ธ. เป็นผูอ้อกท่ีสัง่ใหพ้นกังานพน้สภาพการเป็นพนกังานจึงเป็นคาํสัง่ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
19 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.181/2550 (เจ้าพนักงานท่ีดินกระทาํละเมิดต่อเทศบาล เทศบาลจึงเป็น

หน่วยงานของรัฐท่ีเสียหาย ผูว้า่ราชการจงัหวดัออกคาํสัง่ใหช้ดใชเ้งิน จึงเป็นการกระทาํโดยไม่มีอาํนาจ) การท่ีเจา้พนกังาน

ท่ีดินแจง้รับรองราคาประเมินท่ีดินท่ีเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีประสงคจ์ะจดัซ้ือในราคาสูงกวา่ความเป็นจริง และแจง้ว่า

ท่ีดินในบริเวณนั้นไม่มีการซ้ือขาย ซ่ึงไม่เป็นความจริง เป็นเหตุให้เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีซ้ือท่ีดินดงักล่าวในราคาแพง

เกินสมควร ย่อมเป็นกรณีท่ีเจา้พนักงานท่ีดินกระทาํละเมิดต่อเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงเทศบาล

เมืองสุราษฎร์ธานีอนัเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเสียหายยอ่มเป็นผูมี้อาํนาจออกคาํสั่งเรียกให้เจา้พนกังานท่ีดินชาํระค่าสินไหม

ทดแทนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 การท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัมีคาํสั่ง

เรียกใหเ้จา้พนกังานท่ีดินชาํระค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีในมูลกรณีดงักล่าว จึงเป็นการออกคาํสั่งโดย

ไม่มีอาํนาจ 
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เจา้หนา้ท่ีบริหารส่วนตาํบลซ่ึงเป็นอาํนาจของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล2 1

20 

ย่อมเป็นการกระทาํโดยไม่มีอาํนาจ หรือการออกระเบียบคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย

กาํหนดให้โรงงานมีหนา้ท่ีหักเงินค่าออ้ยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ชาวไร่ออ้ย แลว้นาํส่งใหก้องทุนแทน

หน้ีเงินกูย้ืมของชาวไร่ออ้ย โดยอา้งฐานทางกฎหมายท่ีให้อาํนาจในการออกระเบียบ “เพื่อ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี” ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ขอบเขตของ

บทบญัญติัในลกัษณะเช่นน้ีตอ้งแปลความโดยคาํนึงถึงหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย และ

20 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.118/2551 (กฎหมายกาํหนดให้การดาํเนินการทางวินัยเจา้หน้าท่ีองค์การ

บริหารส่วนตาํบลเป็นอาํนาจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล นายอาํเภอออกคาํสั่งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัอยา่งร้ายแรงเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จึงเป็นการออกคาํสัง่โดยไม่มีอาํนาจ) 

ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2542 เป็นตน้

ไป การออกคาํสัง่ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการบรรจุและแต่งตั้ง 

การยา้ย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดบั การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก

ราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ท่ีได้กระทาํภายหลงัวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2542 เป็นอาํนาจหน้าท่ีของประธาน

กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล) ตามมาตรา 15 ประกอบกบัมาตรา 25 แห่ง

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ฉะนั้น การท่ีนายอาํเภอท่าล่ี ไดมี้คาํสั่งอาํเภอท่าล่ี ท่ี 

4/2543 ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2543 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรงผูฟ้้องคดีกบัพวกจึงเป็นการกระทาํ

โดยไม่มีอาํนาจหรือนอกเหนืออาํนาจหน้าท่ี เน่ืองจากการใช้อาํนาจของนายอาํเภอท่ีมีอยู่ตามมาตรา 13 แห่งพระราช

กฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตาํบล พ.ศ. 2539 ขดัหรือแยง้กับอาํนาจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร 

ส่วนตาํบล ตามมาตรา 15 ประกอบกบัมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  

แมต้ามความในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาตรา 13 บัญญติัว่า ในกรณีท่ีผูมี้อาํนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ งตามมาตรา 9  

ไม่ดาํเนินการทางวินัยตามอาํนาจหน้าท่ี ให้นายอาํเภอทอ้งท่ีในฐานะผูมี้อาํนาจกาํกบัดูแลการปฏิบติัหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจหน้าท่ีในการดาํเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือนก็ตาม แต่

เน่ืองจากไม่ปรากฏพยานหลกัฐานใดท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ไดมี้การแจง้ใหผู้มี้อาํนาจสัง่บรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 9 ซ่ึงในกรณี

น้ีคือนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลนํ้ าแคม ดาํเนินการทางวินัยกับผูฟ้้องคดีแลว้ได้รับการปฏิเสธหรือผูมี้อาํนาจตาม

กฎหมายไม่ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าว แมก้ารท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลนํ้ าแคมจะมีกรณีถูกกล่าวหาว่า

ร่วมกระทาํความผิดกบัผูฟ้้องคดี อาจไม่ดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยักบัผูฟ้้องคดีได ้แต่คณะกรรมการ

บริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้ าแคมก็ยงัสามารถแต่งตั้งผูรั้กษาราชการแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้ าแคมได ้

ตามความใน มาตรา 60 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2543 กรณีจึงไม่เขา้

ข่ายตามมาตรา 13 ดงักล่าว ดงันั้น คาํสั่งอาํเภอท่าล่ี ท่ี 4/2543 ลงวนัท่ี 5 มกราคม 2543 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ทางวนิยัอยา่งร้ายแรงผูฟ้้องคดีกบัพวกจึงเป็นคาํสัง่ท่ีแต่งตั้งโดยผูไ้ม่มีอาํนาจ คาํสัง่ดงักล่าวจึงเป็นคาํสั่งท่ีไม่ชอบ คาํสั่งของ

ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ท่ีสัง่ลงโทษปลดผูฟ้้องคดีออกจากราชการตามมติของผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 ดงักล่าว จึงเป็นคาํสั่งท่ีไม่ชอบดว้ย

กฎหมายไปดว้ยเช่นเดียวกนั 
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ตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตของกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น โดยไม่อาจแปลความว่ามีหนา้ท่ีกระทาํการใน

เร่ืองใดๆ ก็ไดโ้ดยปราศจากขอบเขต เม่ือโรงงานไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ กบัการกูเ้งินระหว่าง

ชาวไร่ออ้ยกบักองทุน การกาํหนดให้โรงงานตอ้งมีหนา้ท่ีเช่นนั้นจึงเป็นระเบียบท่ีเกินอาํนาจ

ตามกฎหมาย22

21 หรือแมก้ระทัง่หลกักฎหมายปกครองท่ีวา่ องคก์รผูมี้อาํนาจอนุญาตยอ่มมีอาํนาจ

เพิกถอนการอนุญาตหรือกาํหนดใหก้ารอนุญาตนั้นมีผลหรือส้ินผลในช่วงระยะเวลาใดดว้ย กมี็

คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดวางหลกัเอาไวแ้ลว้เช่นกนั23

22   

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้บัญญัติ

เกี่ยวกับหลักในเร่ืองนี้เอาไว้ไม่มากนัก เช่น มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวไดบ้ญัญติั

เอาไวเ้พียงวา่ “คาํสั่งทางปกครองจะตอ้งกระทาํโดยเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีในเร่ืองนั้น” โดย

บญัญติัไวใ้นหมวด 2 คาํสั่งทางปกครอง ส่วนท่ี 1 “เจา้หนา้ท่ี” ในขณะเดียวกนัก็ไดมี้การนาํไป

บญัญติัไวใ้นมาตราอ่ืนอยู่บา้ง เช่น ในมาตารา 39 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว โดยบญัญติัว่า 

“การออกคาํสั่งทางปกครองเจา้หน้าท่ีอาจกาํหนดเง่ือนไขใดๆ ได้เท่าท่ีจาํเป็นเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องกฎหมาย เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดขอ้จาํกดัดุลพินิจเป็นอยา่งอ่ืน” โดยบญัญติั

ไวใ้นส่วนท่ี 4 “รูปแบบและผลของคาํสั่งทางปกครอง” ซ่ึงการท่ีพระราชบัญญติัวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองมีบทบญัญติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ความมีอาํนาจเอาไวไ้ม่มากนกั ทาํให้การ

21 คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ.40/2549  
22 คาํพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที ่อ.224/2561 (คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์อกคาํสั่งห้ามเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต

ปฏิบติังานในช่วงระยะเวลาตามท่ีกาํหนด) การสั่งห้ามปฏิบติังานใดๆ ในบริษทัหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด นั้น 

มาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 วรรคหน่ึง บญัญติัวา่ การตั้งบุคคลใดเป็นตวัแทนหรือ

นายหนา้ของบริษทัหลกัทรัพยต์อ้งไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานก่อน วรรคสอง บญัญติัวา่ การขอรับอนุญาตและการอนุญาต 

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ซ่ึงตามหลักกฎหมายปกครอง 

องค์กรทีม่อีาํนาจอนุญาตย่อมมีอาํนาจเพิกถอนการอนุญาตหรือกําหนดให้การอนุญาตมีผลหรือส้ินผลในช่วงระยะเวลาใด

ด้วย ซ่ึงการห้ามปฏิบัติงานใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กําหนด มีลักษณะเป็นการลงโทษเกี่ยวกับการมผีล

หรือส้ินผลของใบอนุญาตภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งอนัอยู่ในขอบเขตขององค์กรผู้มีอํานาจอนุญาตอยู่แล้ว ดงันั้น ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงมีอาํนาจตามกฎหมายท่ีจะกาํหนดมาตรการห้ามปฏิบติังานใดๆ ในบริษทัหลกัทรัพยภ์ายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด อนัมีลกัษณะเป็นการกาํหนดให้การอนุญาตไม่มีผลเป็นการชัว่คราวแก่เจา้หน้าท่ีผูรั้บอนุญาตท่ีฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
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พิจารณาปัญหาในเร่ืองน้ีมีแนวทางท่ีแตกต่างกนั เช่น กรณีท่ีคณะกรรมการวธีิปฏิบติัราชการทาง

ปกครองให้ความเห็นว่า การจะออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกาํหนดให้นายทะเบียนออก

คาํสั่งแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจโรงแรมหรือผูจ้ดัการท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือคาํสั่งใหด้าํเนินการแกไ้ข

ให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดเสียก่อนท่ีจะมีการออกคาํส่ังลงโทษปรับทางปกครอง ถือเป็น

การเพิ่มขั้นตอนการดาํเนินการของนายทะเบียนก่อนจะพิจารณาลงโทษทางปกครอง ซ่ึงตอ้งมี

กฎหมายรองรับให้อ ํานาจท่ีจะออกคําสั่งในลักษณะดังกล่าวเอาไว้ เม่ือกฎหมายแม่บท 

ไม่ได้ให้อาํนาจ กรณีจึงไม่อาจกาํหนดให้นายทะเบียนมีอํานาจเช่นนั้ นได้ไวใ้นประกาศ

กระทรวงมหาดไทย24

23 ทั้งๆ ท่ีการเตือนเพื่อใหผู้รั้บคาํสั่งทางปกครองปฏิบติัใหถู้กตอ้งถือว่าเป็น

มาตรการท่ีอยู่ในขอบเขตอาํนาจทัว่ไปของเจา้หน้าท่ีท่ีจะกระทาํไดต้ามกฎหมาย หรือกรณีท่ี 

ศาลปกครองสูงสุดเคยมีคาํพิพากษาว่า การจะกาํหนดให้เจา้หน้าท่ีมีอาํนาจเรียกบุคคลมาให้

ถอ้ยคาํหรือส่งเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใด เป็นการกระทาํท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล จึงตอ้งมีกฎหมายให้อาํนาจไวอ้ย่างแจง้ชัด เม่ือไม่มีกฎหมายกาํหนดให้อาํนาจไว้

เช่นนั้นจึงเป็นการกระทาํท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย2 5

24 ทั้ งๆ ท่ีมาตรการดังกล่าวมีลกัษณะเป็น

23 เร่ืองเสร็จท่ี 704 / 2551 หมายเหตุ : ดว้ยความเคารพต่อความเห็นในเร่ืองน้ี เม่ือมาตรา 49 วรรคสาม กาํหนดให้

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาโทษทางปกครองใหเ้ป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด ดงันั้น การพิจารณาโทษทางปกครอง

จะมีหลกัเกณฑเ์ช่นใดจึงอยูใ่นขอบเขตอาํนาจของรัฐมนตรีท่ีจะกาํหนดหลกัเกณฑไ์ด ้ส่วนบทบญัญติัมาตรา 49 วรรคหน่ึง 

ท่ีใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจลงโทษปรับทางปกครองนั้น เป็นการกาํหนดตวัเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจสั่งลงโทษปรับทางปกครอง 

บทบญัญติัทั้งสองวรรคดงักล่าวจึงมิไดมี้เน้ือหาท่ีขดัแยง้กนั แต่มีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งและปรับใชไ้ปในทางท่ีสอดคลอ้งกนั

ได้ เพียงแต่ตามร่างประกาศขอ้ 1 (1) นั้ น มีเน้ือหาเป็นการกําหนดบังคบัดุลพินิจของนายทะเบียน กล่าวคือ เป็นการ

กาํหนดใหน้ายทะเบียนมีคาํสัง่ใหต้อ้งมีการดาํเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งและเหมาะสมเสียก่อนท่ีจะมีการพิจารณาออกคาํสั่ง

ลงโทษทางปกครอง ซ่ึงเน้ือหาท่ีเป็นการบงัคบัดุลพินิจเช่นน้ีอาจจะถือเป็นเน้ือหาท่ีไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัมาตรา 49 

วรรคสอง ท่ีกาํหนดขอบเขตการใชดุ้ลพินิจของนายทะเบียนเอาไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ ส่วนการมีคาํสั่งให้มีการดาํเนินการ

แกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือเหมาะสมเสียก่อนนั้น กรณีเป็นมาตรการท่ีอาจดาํเนินการไดอ้ยูแ่ลว้ตามมาตรา 49 วรรคสอง ท่ีกาํหนด

ว่าในกรณีท่ีเห็นสมควรนายทะเบียนอาจมีคาํสั่งให้ผูน้ั้ นดาํเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขให้ถูกตอ้งหรือเหมาะสมได ้และโดย

สภาพของมาตรการดงักล่าวเป็นมาตรการท่ีอยูใ่นอาํนาจทัว่ไปของเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจตามกฎหมายท่ีจะดาํเนินการพิจารณา

ออกคาํสั่งในลกัษณะดงักล่าวไดอ้ยูแ่ลว้โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีกฎหมายบญัญติัให้อาํนาจเช่นนั้นไวเ้ป็นการเฉพาะตามท่ีเป็น

ความเห็นของคณะกรรมการวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองแต่อยา่งใด 
24 คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.34/2549 หมายเหตุ : ดว้ยความเคารพต่อคาํพิพากษาดงักล่าว ผูเ้ขียนเห็นว่า 

กรณีตามคาํพิพากษาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการกาํหนดให้อาํนาจเรียกผูค้วบคุมและผูจ้ดัการโรงแรม ผูพ้กั

                                           



20 
 

มาตรการในการแสวงหาข้อเท็จจริงของฝ่ายปกครองอันอยู่ในขอบเขตอาํนาจทั่วไปของ

เจ้าหน้าท่ีผูมี้อาํนาจทาํการพิจารณาทางปกครองอยู่แล้ว หรือกรณีอาํนาจขององค์กรในรูป 

คณะบุคคล หากองคป์ระกอบของคณะบุคคลมีขอ้บกพร่อง คาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

ยงัมีแนวทางท่ีแตกต่างกนัและไม่ชัดเจน เช่น กรณีกรรมการสอบสวนท่ีแต่งตั้งโดยไม่ไดรั้บ

ความยนิยอมจากตน้สังกดั ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า องคป์ระกอบของคณะกรรมการสอบสวน

จึงไม่ครบจาํนวนและเป็นเหตุให้การสั่งลงโทษผูฟ้้องคดีเป็นการกระทาํท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

พิพากษาเพิกถอน2 6

25 หรือกรณีคณะกรรมการสอบสวนมีจาํนวนน้อยกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการสั่งลงโทษเป็นการกระทาํท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่ให้การ 

เพิกถอนมีผลไปในอนาคต27

26 เป็นตน้  

สําหรับประเด็นท่ีเก่ียวกับขอบเขตของอํานาจในการกําหนดเง่ือนไข 

ในคําส่ังทางปกครอง (additional stipulations to an administrative act) นั้น เป็นประเดน็สาํคญั

ประเด็นหน่ึงในกฎหมายปกครอง เพราะการเขา้ใจท่ีต่างกนัเก่ียวกบัขอบเขตของอาํนาจในการ

กาํหนดเง่ือนไขในคาํสั่งทางปกครอง เป็นจุดท่ีทาํให้คาํสั่งทางปกครองกระทบต่อสิทธิของ

บุคคลเกินกวา่ท่ีจะกระทาํไดต้ามกฎหมาย และฝ่ายปกครองยงัไม่เขา้ใจในประเดน็น้ีมากนกั และ

ถึงแมค้ณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองเคยใหค้วามเห็นท่ีอธิบายหลกัตามมาตรา 39 

เอาไว้ ซ่ึงเน้ือหาส่วนใหญ่ของความเห็นเป็นส่ิงท่ีถูกต้องและสร้างความชัดเจนเก่ียวกับ

บทบญัญติัดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี แต่มีเน้ือหาบางส่วนของความเห็นท่ีอาจไม่ถูกตอ้งตามหลกั

และผูเ้ก่ียวขอ้งมาให้ถอ้ยคาํหรือส่งเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดมาเพ่ือตรวจสอบนั้น มีลกัษณะเป็นมาตรการทัว่ไปในการ

แสวงหาขอ้เท็จจริงของฝ่ายปกครอง ซ่ึงอยูใ่นขอบเขตอาํนาจการพิจารณาของฝ่ายปกครองอยูแ่ลว้ และถึงแมฝ่้ายปกครอง

ไม่ไดก้าํหนดเอาไวเ้ป็นการเจาะจงในกฎหมายลาํดบัรอง ก็เป็นมาตรการท่ีฝ่ายปกครองสามารถดาํเนินการไดอ้ยูแ่ลว้เช่นกนั 

ฉะนั้น หากกฎหมายลาํดบัรองกาํหนดอาํนาจดงักล่าวเอาไว ้โดยไม่ไดมี้บทบญัญติัท่ีกาํหนดว่า การฝ่าฝืนไม่มาให้ถอ้ยคาํ 

ฯลฯ จะมีมาตรการบงัคบัท่ีเป็นโทษอยา่งไร ฝ่ายปกครองก็ชอบท่ีจะออกกฎลาํดบัรองกาํหนดมาตรการแสวงหาขอ้เท็จจริง

ดงักล่าวไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
25 คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.650/2555 
26 คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.764/2558 
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กฎหมาย2 8

27 เพราะเม่ือเทียบเคียงกบัหลกักฎหมายของต่างประเทศ ก็ไม่ไดมี้หลกัแต่อย่างใดว่า 

อาํนาจกาํหนดเง่ือนไขจะมีไดเ้ฉพาะกรณีท่ีอาํนาจในการออกคาํส่ังทางปกครองมีลกัษณะเป็น

อาํนาจดุลพินิจเท่านั้น ดงัเช่นท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 36 ของกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการ 

ทางปกครองของประเทศเยอรมนั 

ผูเ้ขียนเห็นว่า ถึงแมก้ารท่ีพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ  

มีบทบญัญติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑว์่าดว้ยอาํนาจจาํนวนไม่ก่ีมาตรา จะก่อใหเ้กิดปัญหาการปรับใช้

กฎหมายท่ีแตกต่างกนักต็าม แต่ในหลายกรณีก็มีแนวคาํวินิจฉยัของศาลปกครองหรือความเห็น

27 เร่ืองเสร็จที่ 239 / 2547 หลกัเกณฑเ์ร่ืองเง่ือนไขต่างๆ ในคาํสั่งทางปกครองตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 39 แห่ง

พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองการมีผลบงัคบัของคาํสั่งทางปกครอง 

และเป็นกลไกหรือเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในชั้นกระบวนการออกคาํสัง่ทางปกครองนั้น มีจุดประสงคเ์พ่ือให้การออกคาํสั่งทาง

ปกครองมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงและผลประโยชน์ของประชาชนและรัฐในแต่ละกรณี แต่อย่างไร 

ก็ตาม ฝ่ายปกครองไม่สามารถท่ีจะกาํหนดเง่ือนไขไดต้ามอาํเภอใจ จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้จาํกดับางประการ เน่ืองจากเง่ือนไข

ดงักล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสียไดห้ากให้มีการกาํหนดหลกัเกณฑม์ากจนเกินไปหรือทาํให้ผูไ้ดรั้บคาํสั่งทางปกครองตอ้งถูก

ควบคุมมากจนเกินไป มาตรา 39 วรรคหน่ึง จึงมีกรอบในการกาํหนดเง่ือนไขดงักล่าวไว ้2 ประการ คือประการแรก เน้ือหา

สาระของเง่ือนไขในคาํสัง่ทางปกครองจะตอ้งสอดคลอ้งหรือเก่ียวขอ้งกบัคาํสั่งทางปกครองนั้น ทั้งน้ีเน่ืองจากเน้ือหาสาระ

ในตวัคาํสัง่ทางปกครองท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีในการดาํเนินการออกคาํสั่งทางปกครองนั้นก็

เป็นไปเพ่ือให้วตัถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นบรรลุผลนั่นเอง และประการท่ีสอง ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมี

ดุลพินิจในการออกคาํสั่งทางปกครอง เจา้หน้าท่ีอาจกาํหนดเง่ือนไขในคาํสั่งทางปกครองได ้แต่ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีไม่มี

ดุลพินิจในการออกคาํสั่งทางปกครอง เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งออกคาํสั่งทางปกครองเม่ือขอ้เท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบตามท่ี

กฎหมายกาํหนดไดค้รบถว้นแลว้ โดยไม่อาจท่ีจะกาํหนดเง่ือนไขในคาํสั่งทางปกครองได ้หมายเหตุ : การกาํหนดเง่ือนไข

ในคาํสั่งทางปกครองตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯนั้น มิใช่เป็นการกาํหนด”อาํนาจ

เพ่ิมเติม”แก่เจ้าหน้าท่ีผูมี้อาํนาจในการออกคาํสั่งทางปกครองแต่อย่างใด กรณีเป็นเพียงการให้กาํหนดรายละเอียดบาง

ประการท่ีจาํเป็นในลกัษณะท่ีเป็นเง่ือนไขเพ่ือใหค้าํสัง่ทางปกครองบรรลุผลหรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเท่านั้น 

นอกจากน้ี การท่ีเจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจออกคาํสัง่ทางปกครองจะกาํหนดเง่ือนไขไดห้รือไม่ ก็ไม่ไดมี้หลกัแต่อยา่งใดวา่จะตอ้ง

เป็นกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจดุลพินิจตามความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองขา้งตน้เท่านั้น เพราะ

อาํนาจดุลพินิจกบัอาํนาจผูกพนัเป็นเร่ืองขอบเขตความยืดหยุ่นหรืออิสระในการพิจารณาขององคอ์าํนาจตดัสินใจ แต่หาก

การตดัสินใจไปเช่นใดมีเหตุความจาํเป็นว่าจะตอ้งกาํหนดเง่ือนไขใดไว ้เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจออกคาํสั่งทางปกครองก็อาจ

กาํหนดเง่ือนไขในคาํสัง่ทางปกครองได ้และมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯก็ไม่ไดก้าํหนด

ถอ้ยคาํใหเ้ขา้ใจไดเ้ช่นนั้น การจะมีอาํนาจกาํหนดเง่ือนไขในคาํสั่งทางปกครองหรือไม่จึงเป็นไปตามบทบญัญติัมาตรา 39 

แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองฯหรือหากกฎหมายเฉพาะไดก้าํหนดอาํนาจของเจา้หนา้ท่ีเอาไวโ้ดยให้มี

การกาํหนดเง่ือนไขในคาํสัง่ทางปกครองได ้เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจก็สามารถกาํหนดเง่ือนไขในคาํสัง่ทางปกครองไดเ้ช่นกนั 
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คณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีพัฒนาไปได้โดยถูกต้องกับหลัก และหากเทียบกับปัญหา 

อนัเกิดข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกับหลักกฎหมายอ่ืนๆ ในพระราชบัญญัติน้ีดังท่ีจะได้กล่าวต่อไป  

ยงัถือวา่มีปัญหานอ้ยกวา่  

2. หลกัวา่ดว้ยขอ้สงสัยเก่ียวกบัความเป็นกลาง 

หลกัว่าดว้ยขอ้สงสัยเก่ียวกบัความเป็นกลางเป็นหลกัท่ีมีปัญหาความเขา้ใจ

เก่ียวกับความหมายและขอบเขตอย่างมากหลกัหน่ึง มิใช่เพียงเพราะว่า บทบัญญติัในเร่ือง

ดังกล่าวได้บญัญติัไวไ้ม่ครบถ้วนตามหลกัท่ียึดถือกันในต่างประเทศเท่านั้น (ดังท่ีจะกล่าว

ต่อไป) หากแต่การบญัญติัหลกัดงักล่าวเอาไวไ้ม่ได้ทาํให้นักกฎหมายเขา้ใจความหมายและ

ขอบเขตท่ีแทจ้ริงของหลกัดงักล่าวไดอ้ยา่งดีพอ 

นักกฎหมายจาํนวนไม่น้อยยงัคงเขา้ใจว่า หลกัดงักล่าวใช้แก่กรณีความ 

ไม่เป็นกลางอนัเกิดจากเหตุภายในจิตใจหรือความคิดของเจา้หนา้ท่ี เช่น มีความโกรธเคืองหรือ 

มีเหตุพิพาทกนัในทางส่วนตวัระหว่างเจา้หนา้ท่ีกบัคู่กรณี หรือกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีใชดุ้ลพินิจโดยมี

อคติ เป็นต้น ซ่ึงกรณีดังกล่าวเป็นเร่ืองเหตุบกพร่องในส่วนของเน้ือหาของการตัดสินใจ  

มิใช่หลกัว่าดว้ยความสงสัยเก่ียวกบัความเป็นกลางดงัท่ีกล่าวถึงน้ี ส่วนกรณีท่ีเป็นปัญหามาก

ไดแ้ก่กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยบทบาทที่แตกต่างกนัในต่างวาระ 

ซ่ึงนกักฎหมายจาํนวนไม่นอ้ยมีความเขา้ใจวา่เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความไม่เป็นกลาง แต่โดยแทจ้ริง

แลว้ พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ไดน้าํเอาหลกัวา่ดว้ยขอ้สงสัยเก่ียวกบัความ

เป็นกลางมาบญัญติัไวเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นทางท่ีเป็น “ขอ้จาํกดั” อาํนาจหรือความสามารถกระทาํ

การ โดยเป็นขอ้สงสัยเก่ียวกบัความเป็นกลางท่ีพิจารณาจากเหตุภายนอกเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น

กรณีเหตุท่ีมีการกาํหนดเอาไว ้(มาตรา 13) หรือกรณีเหตุท่ีไม่ได้กาํหนดเจาะจงเอาไว ้แต่

พิจารณาจากสภาพความร้ายแรงท่ีอาจทาํใหก้ารพจิารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง 

ในกรณีท่ีกฎหมายมิได้บญัญติัห้ามไวอ้ย่างชัดแจง้ หรือกรณีท่ีกฎหมาย

บญัญติัห้ามไวอ้ย่างชัดแจง้มิให้บุคคลคนเดียวกนัปฏิบติัหน้าท่ีในเร่ืองเดียวกนัในบทบาทท่ี
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แตกต่างกนั นั้น แนวคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดไดว้นิิจฉยัไปโดยไม่พบปัญหาเก่ียวกบั

ความเขา้ใจถึงความหมายและขอบเขตของหลักดังกล่าวน้ีมากนัก แต่หากเป็นกรณีท่ีไม่มี

กฎหมายบญัญติัให้กระทาํหรือห้ามมิให้กระทาํเอาไวอ้ย่างแจง้ชัด (ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความ

เขา้ใจเก่ียวกบัความหมายและขอบเขตท่ีแทจ้ริงของหลกัดงักล่าว)แลว้ เม่ือศึกษาแนวคาํวินิจฉัย

ของศาลปกครอง2 9

28  จะพบปัญหาไดค่้อนข้างมาก เช่น กรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 

บุคคลซ่ึงเป็น อ.ก.พ. กรม และไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบสวนทางวินยั ไม่ใช่เหตุ 

ซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาํให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง นั้น ในคดีดังกล่าว 

ศาลปกครองสูงสุดไดใ้ห้เหตุผลว่า เป็นเพราะการไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นประธานการสอบสวน 

ทางวนิยัเป็นการไดรั้บแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี “นอกเหนือจากหนา้ท่ีราชการตามปกติ” 3 0

29 ซ่ึงดว้ย

ความเคารพ การให้เหตุผลเช่นนั้นอาจทาํให้เกิดความเขา้ใจหลกัดงักล่าวคลาดเคล่ือนไปจาก

หลกัท่ีถูกตอ้งได ้หรือกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาดาํเนินการทางวินยัฯ 

ตอ้งไม่เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ศาลกลบัเห็นว่าบุคคลซ่ึงเป็น

ประธานกรรมการสอบสวนวนิยัและเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาดาํเนินการทางวินยั มีเหตุซ่ึง

มีสภาพร้ายแรง31

30 ทั้งๆ ท่ีกฎหมายไม่ไดบ้ญัญติัเป็นขอ้หา้มไว ้หรือแมก้ระทัง่กรณีท่ีมีการแต่งตั้ง

บุคคลเป็นกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และต่อมาได้แต่งตั้ งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ

สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ศาลก็กลับวินิจฉัยว่าไม่มีความเป็นกลางตามพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ โดยให้เหตุผลว่า ผลการสอบสวนวินัย “ย่อมคาดหมายไดอ้ยู่

แลว้ว่า” ไม่อาจแตกต่างไปจากผลการสอบขอ้เท็จจริง3 2

31 ทั้งๆ ท่ีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงหรือ

การสอบขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้เป็นเพียงกระบวนการรวบรวมขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้เท่านั้น ยงัไม่ได้

เขา้สู่ขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองซ่ึงกรณีน้ีไดแ้ก่กระบวนการสอบสวนทางวนิยัแต่อยา่งใด  

28 บุญอนนัต ์ วรรณพานิชย,์ หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง,อา้งแลว้, หนา้ 152-166.  
29 คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.601/2558 
30 คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.4/2559 
31 คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ.34/2560 
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ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายและขอบเขตท่ีแทจ้ริงของหลกัขอ้สงสัย

เก่ียวกบัความเป็นกลางของเจ้าหน้าท่ีจึงเป็นปัญหาใหญ่ ซ่ึงสมควรท่ีจะได้รับการพิจารณา

ปรับแกไ้ขบทบญัญัติในพระราชบญัญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ เพื่อให้สะท้อนถึง

ความหมายและขอบเขตท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน    

อน่ึง การทาํความเขา้ใจหลกัดงักล่าวน้ี หากเปรียบเทียบกบัหลกัท่ีใชใ้นการ

พิจารณาพิพากษาคดีของศาล จากคาํพิพากษาของสภาแห่งรัฐ (ในฐานะศาลปกครองสูงสุด) ของ

ฝร่ังเศส ฉบบัหน่ึง อาจช่วยให้เกิดความเขา้ใจไดดี้ยิ่งข้ึน ไดแ้ก่ คาํพิพากษาของสภาแห่งรัฐ ท่ี 

402481 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2017 ซ่ึงได้วินิจฉัยในประเด็นปัญหาว่า ตุลาการซ่ึงเคยปฏิบติั

หนา้ท่ีเป็นตุลาการผูพ้ิจารณามีคาํสั่งในชั้นวิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษา(juge de référé) ใน

คดีนั้ นมาแล้ว จะปฏิบัติหน้าท่ีในคดีเดียวกันนั้ นในฐานะ"ตุลาการผูแ้ถลงคดี (rapporteur 

public)" ไดห้รือไม่? จะถือว่า คาํพิพากษานั้นไดก้ระทาํข้ึนโดยมิชอบ เพราะตุลาการดงักล่าวได้

ปฏิบติัหนา้ท่ี ขดัต่อหลกัความเป็นกลางหรือไม่? คาํพิพากษาฉบบัน้ีไดว้างหลกัว่า กรณีไม่ถือว่า

เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีขดัต่อหลกัความเป็นกลางแต่อยา่งใด โดยใหเ้หตุผลว่า เม่ือพิเคราะห์แลว้ 

หลกัความเป็นกลางดงักล่าวหรือบทบญัญติัของกฎหมายมิไดก้าํหนดหา้มมิใหก้ระทาํเช่นนั้นไว ้ 

หากพิจารณาอยา่งผวิเผนิจากผลของคาํพิพากษาดงักล่าว คงทาํใหเ้กิดความรู้สึก

ประหลาดใจในกระแสความเข้าใจของนักกฎหมายไทยพอสมควร แต่เม่ือพิเคราะห์เหตุผล 

และหลกัคิดจากคาํพิพากษาฉบบัน้ีแลว้ ก็จะเห็นได้ว่า การท่ีสภาแห่งรัฐวินิจฉัยวางหลกัเช่นน้ี 

เป็นเพราะ 

1. แม้กรณีน้ีจะเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีในคดีเดียวกันก็ตาม แต่ก็เป็นการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีในกระบวนพิจารณาคนละขั้นตอน คนละวาระแยกต่างหากจากกนั 

2. การปฏิบติัหนา้ท่ีของตุลาการคนเดียวกนัดงักล่าวนั้น คร้ังหน่ึงเป็นการ

ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผูมี้อาํนาจพิจารณาวินิจฉัยหรือมีคาํสั่งซ่ึงมีผลทางกฎหมายโดยตรง 
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(ปฏิบติัหน้าท่ีตุลาการผูพ้ิจารณาวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา) ส่วนอีกคร้ังหน่ึงเป็นการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีผูเ้สนอความเห็นซ่ึงไม่ไดมี้ผลทางกฎหมายโดยตรง (ปฏิบติัหนา้ท่ีตุลาการผูแ้ถลงคดี) 

ตวัอยา่งเปรียบเทียบหลกัจากคาํพิพากษาฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลหน่ึงท่ีน่าจะช่วย

ใหน้กักฎหมายค่อยๆ ทาํความเขา้ใจขอบเขตและการปรับใชห้ลกัดงักล่าวไดดี้ยิง่ข้ึน โดยเฉพาะ 

การนาํมาปรับใชใ้นกรณีการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครอง ซ่ึงโดยสภาพ มีบทบาท

และหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีหลากหลายมากกว่าหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษาตุลาการ โดยหากลองนึก

ไปถึงตวัอย่างท่ีว่า ตุลาการนายหน่ึงหรือองค์คณะหน่ึงได้เคยพิจารณามีคาํสั่งในชั้นวิธีการ

ชั่วคราวก่อนพิพากษาแล้ว ตุลาการนายนั้ นหรือองค์คณะเดิมนั้นก็ยงัคงมีอาํนาจพิจารณา

พิพากษาในเน้ือหาแห่งคดีนั้นไดอี้ก ทั้งน้ี โดยไม่มีผูใ้ดคิดตั้งขอ้สงสัยหรือขอ้รังเกียจว่าจะมี

ปัญหาเก่ียวกบัความเป็นกลางหรือไม่  

3. หลกัการรับฟังคู่กรณีก่อนออกคาํสั่งทางปกครอง 

หลกัสําคญัหลกัหน่ึงท่ีมีการนาํมาบญัญติัเอาไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั

ราชการทางปกครองฯ ไดแ้ก่ “หลกัการรับฟังคู่กรณีก่อนออกคาํส่ังทางปกครอง”3 3

32 โดยบญัญติัไว้

ในมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว ซ่ึงถึงแมผู้เ้ขียนไดเ้คยอธิบายเก่ียวกบัความหมายและ

ขอบเขตของหลกัน้ี เอาไวต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 แลว้ว่า “หลกัการใหสิ้ทธิโตแ้ยง้นั้น โดยปกติจะใช้

กบักรณีท่ีอาจมีผลกระทบในทางเสียหายแก่สิทธิของบุคคลเท่านั้นดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ทั้งน้ี เพราะ

จะมีเพียงกรณีท่ีอาจมีผลกระทบในทางเสียหายแก่สิทธิของบุคคลเท่านั้นท่ีจะสามารถอธิบายถึง

32 ถอ้ยคาํท่ีนกักฎหมายไทยใชเ้รียกหลกัการดงักล่าวน้ี มีการใชถ้อ้ยคาํท่ีแตกต่างกนั เช่น “หลกัการให้สิทธิโตแ้ยง้” 

“สิทธิไดรั้บแจง้ผลกระทบต่อสิทธิ” หรือ “สิทธิท่ีจะไดรั้บการรับฟัง” หรือในกฎหมายต่างประเทศเองก็อาจใชถ้อ้ยคาํท่ี

แตกต่างกนั เช่น “Anhörung Beteiligter” “Hearing of participants” ในกฎหมายเยอรมนั หรือ “la procédure contradictoire 

préalable” (ในกฎหมายฝร่ังเศส) และผูเ้ขียนอยากเสนอให้ใชค้าํวา่ “หลกัการฟังความคู่กรณีก่อนออกคาํสั่งทางปกครอง” 

เพ่ือท่ีจะได้ตรงกับความหมายของหลกัให้มากท่ีสุด และเป็นถอ้ยคาํท่ีใกลเ้คียงกับ “หลกัการฟังความสองฝ่าย” (audi 

alteram partem) ซ่ึงเป็นหลกัท่ีมีแก่นความคิดอนัเป็นท่ีมาของหลกัเช่นเดียวกนักบัหลกัการน้ี และนกักฎหมายไทยคุน้เคยกบั

ถอ้ยคาํวา่ “ฟังความ” ดีอยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ดี โดยท่ีบทบญัญติัของกฎหมายไทยในเร่ืองน้ีไดใ้ชค้าํวา่ “การรับฟังคู่กรณี” ดงัท่ีใช้

อยู่ในมาตรา 41 วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ดงันั้น เพ่ือให้การใชถ้อ้ยคาํเป็นไป

ตามท่ีใชใ้นบทบญัญติัของกฎหมาย ผูเ้ขียนจึงขอใชค้าํวา่ “หลกัการรับฟังคู่กรณี” ในขอ้เขียนทางวชิาการน้ีไปก่อน     
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เหตุผลและความจาํเป็นท่ีตอ้งใหคู่้กรณีโตแ้ยง้เพื่อป้องกนัสิทธิของตนได ้แต่สาํหรับกรณีท่ีคาํสั่ง

ทางปกครองเป็นไปในทางท่ีเป็นคุณกดี็ หรือแมจ้ะไม่เป็นคุณแต่กไ็ม่ถึงกบัเป็นการกระทบใหเ้กิด

ความเสียหายของบุคคลก็ดี ย่อมเห็นไดว้่า ไม่มีกรณีท่ีตอ้งให้โตแ้ยง้กนัแต่อย่างใด” 3 4

33 ก็ตาม  

แต่กลบัปรากฏว่า หลกัการรับฟังคู่กรณีดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 30 นั้น เป็นหลกัท่ีมีปัญหาความ

เขา้ใจท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก โดยเห็นไดจ้ากแนวคาํวินิจฉัยของศาลปกครองหรือองค์กรทาง

กฎหมายท่ีมีอาํนาจเก่ียวขอ้ง ตลอดจนความเห็นของนกักฎหมายไทยในเร่ืองน้ีท่ีไม่ไดเ้ป็นไปใน

แนวทางเดียวกนั  

หลักการรับฟังคู่กรณีในกฎหมายปกครองของไทยนั้ น แต่เดิมก่อนท่ี

พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใชบ้งัคบั มีบญัญติัไวใ้นกฎหมายเฉพาะ

บางฉบบั เช่น กฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการ หรือกฎหมายเก่ียวกบัวิชาชีพ เป็นตน้ แต่ท่ีจะ

เขา้ใจกนัว่า กฎหมายเหล่านั้นไดน้าํเอาหลกัการรับฟังคู่กรณีมาบญัญติัเอาไวต้ามความหมายของ

หลกัดงัท่ีเรียกขานกนัในปัจจุบนันั้น ยงัไม่ไดมี้ความเขา้ใจแพร่หลายเช่นนั้น กรณีเป็นเพียงการ

ปรับใชก้ฎหมายไปตามท่ีมีกฎหมายบญัญติัไว ้กรณีจึงเกิดปัญหาทั้งในดา้นความไม่ชดัเจนของ

ถอ้ยคาํท่ีใช้ในมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ทั้งในส่วนของ

หลกัการตามมาตรา 30 วรรคหน่ึง (“อาจกระทบถึงสิทธิ”) และในส่วนหลกัการของขอ้ยกเวน้ตาม

มาตรา 30 วรรคสอง  ในดา้นความไม่เพียงพอของวรรณกรรมทางกฎหมายของไทยท่ีจะอธิบาย

ถึงหลกัการดงักล่าว และในดา้นท่ีแนวคาํวินิจฉัยของศาลปกครองท่ียงัมีแนวทางท่ีแตกต่างกนั 

ในบางส่วน  

ในเชิงหลกัการ แนวคาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดโดยส่วนใหญ่เห็นว่า 

หลกัการรับฟังคู่กรณีไม่ได้ใช้กบัคําส่ังทางปกครองทุกประเภท หากแต่ใช้เฉพาะกบัคําส่ังเพยีงบาง

33 บุญอนนัต ์วรรณพานิชย,์ หลกักฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง, สวสัดิการสาํนกังานศาลปกครอง, 

2544, หนา้ 30.  
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ประเภทเท่าน้ัน3 5

34 และคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดส่วนใหญ่มีแนวทางว่า หลกัการรับฟัง

คู่กรณีก่อนออกคาํสั่งทางปกครองใช้เฉพาะกบัคาํสั่งทางปกครองท่ีกระทบสิทธิของบุคคลใน

ลักษณะที่ทําให้สิทธิที่มีอยู่เดิมของบุคคลน้ันเส่ือมถอยลดน้อยลงหรือสูญส้ินไป หรือเป็นการ

สร้างภาระเพิม่ขึน้แก่ผู้รับคาํส่ัง เช่น กรณีคาํสั่งทางปกครองท่ีมีลกัษณะเป็นการลงโทษ (โทษทาง

วินยั)3 6

35 และกรณีคาํสั่งท่ีมีลกัษณะเป็นการกาํหนดภาระ (เช่น คาํสั่งเรียกใหรั้บผิดชดใชเ้งิน3 7

36) ซ่ึง

ถือวา่ เป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายของต่างประเทศทั้งฝร่ังเศสและเยอรมนั เพียงแต่

ในรายละเอียดของการวางหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ ยงัพบว่า คาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

ยงัมีความแตกต่างกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กรณีคําส่ังปฏิเสธคําขอ  เป็นกรณีท่ีมีปัญหาความเขา้ใจท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมาก โดยคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดบางฉบบัเห็นว่า หลกัการรับฟังคู่กรณีใช้

กบัคาํสั่งปฏิเสธคาํขอดว้ย แต่คาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดส่วนใหญ่ มีแนวท่ีเห็นว่า ไม่อยู่

ภายใตบ้งัคบัท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัการรับฟังคู่กรณี เพราะการท่ีคู่กรณียื่นคาํขอเป็นการขอให้

พิจารณาเพื่อให้ไดสิ้ทธิ ซ่ึงสิทธิเช่นว่านั้น คู่กรณีไม่ได้เป็นผู้ทรงสิทธิอยู่ก่อนแล้วแต่อย่างใด 

นอกจากนั้น แนวคาํวินิจฉยัของศาลในส่วนท่ีเก่ียวกบักรณีท่ีจะถือว่าเป็นขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 30 

วรรคสองหรือวรรคสาม นั้น ยงัพบว่ามีปัญหาในการปรับใช้อยู่พอสมควร รวมไปถึงกรณี

ขอ้ยกเวน้ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2540) ฯ  

เม่ือพิจารณาความหมายและขอบเขตของหลกัการรับฟังคู่กรณีตามท่ีพฒันา

และยอมรับกนัในกฎหมายต่างประเทศแลว้เห็นได้ว่า หลกัการรับฟังคู่กรณีไม่ได้นาํมาใช้กบั

คาํสั่งทางปกครองทุกประเภท หากแต่จะนาํมาใชก้ต่็อเม่ือเป็นท่ีเห็นไดด้ว้ยเหตุและผลของเร่ืองว่า 

จาํเป็นตอ้งให้การปกป้องคู่กรณีหรือการรับฟังคู่กรณีเสียก่อนจะเป็นประโยชน์ต่อการปกป้อง

คุม้ครองสิทธิของคู่กรณีดว้ยเท่านั้น คาํส่ังทางปกครองท่ีจะตอ้งรับฟังคู่กรณีเสียก่อนจึงไดแ้ก่

คาํสั่งทางปกครองท่ีจะเป็นผลร้ายแก่คู่กรณี กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการลงโทษ ทําให้สิทธิของ

34 คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.248/2549, ท่ี อ.1023/2559 หรือ ท่ี อ.940/2555 ซ่ึงแมจ้ะวางหลกัการเบ้ืองตน้

ไวท้าํนองเดียวกนั แต่ก็วางหลกัในทางท่ีแตกต่างตรงกนัขา้มกนั ดงัท่ีจะกล่าวต่อไป  
35 เช่น คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.4/2547, ท่ี อ.218/2548, ท่ี อ.141/2555 และท่ี อ.770/2556 
36 เช่น คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.55/2546 และท่ี อ.791/2555  

                                           



28 
 

คู่กรณเีส่ือมถอย ลดน้อยลง หรือสูญส้ินไปจากเดิม หรือคําส่ังที่มีลกัษณะเป็นการกาํหนดภาระให้

คู่กรณีต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นกว่าเดิม และถึงแมจ้ะเป็นคาํส่ังทางปกครองท่ีมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ 

กต็าม  ในกฎหมายปกครองของต่างประเทศกว็างระบบท่ีครบถว้นสมบูรณ์ใหเ้กิดความเช่ือมโยง

ไปยงัหลักกฎหมายอ่ืนๆ กล่าวคือ เร่ิมตั้ งแต่การวางหลักเบ้ืองต้นว่า หลักเกณฑ์ทางด้าน

กระบวนการไม่ไดเ้คร่งครัดทางแบบพิธีซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความยดืหยุน่ในการพิจารณา หลงัจากนั้น 

เม่ือกาํหนดหลกัการรับฟังคู่กรณีใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งเคารพก่อนออกคาํสั่งทางปกครองเฉพาะคาํสั่ง

บางประเภทดงักล่าวแลว้ กย็งัไดก้าํหนดขอ้ยกเวน้ไวว้า่ หากสถานการณ์แวดล้อมของเร่ืองเห็นได้

วา่ไม่จาํเป็นตอ้งใหมี้การรับฟังคู่กรณี  เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจกส็ามารถออกคาํสั่งทางปกครองนั้นได้

โดยไม่จาํตอ้งใหมี้การรับฟังคู่กรณีเสียก่อนแต่อยา่งใด นอกจากนั้น หากปรากฏว่าการออกคาํสั่ง

ทางปกครองยงัไม่ไดมี้การรับฟังคู่กรณี ก็มิใช่ว่าจะถึงขนาดทาํให้คาํสั่งทางปกครองดังกล่าว 

ไม่สมบูรณ์เสมอไป โดยอาจมีการแกไ้ขขอ้บกพร่องเช่นนั้นได้ โดยให้มีการรับฟังคู่กรณีใน

ภายหลงั (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รวมไปถึงการไดรั้บโอกาสในการโตแ้ยง้คดัคา้นเม่ือมีการอุทธรณ์

คาํสั่ง) ยิ่งไปกว่านั้น ถึงแมใ้นท่ีสุดคาํสั่งทางปกครองดงักล่าวจะไม่ไดมี้การรับฟังคู่กรณี รวมทั้ง

ไม่ไดมี้การแกไ้ขขอ้บกพร่องโดยการรับฟังคู่กรณีอีกในภายหลงัเสียเลยก็ตาม แต่หากปรากฏว่า 

เม่ือพิจารณาในเน้ือหาของคาํสั่งทางปกครองนั้นแล้วยงัคงเห็นได้ว่า หากจะให้มีการแก้ไข

ขอ้บกพร่องเช่นว่านั้น ฝ่ายปกครองก็ยงัคงตอ้งออกคาํสั่งในเน้ือหาเช่นนั้นเหมือนเดิม กฎหมาย

ปกครองของต่างประเทศก็มีหลกัว่า ขอ้บกพร่องเช่นว่านั้นเพียงเหตุเดียวจะไม่มีผลทาํให้คาํสั่ง

ทางปกครองนั้นเป็นคาํสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การกาํหนดหลกักฎหมายในเร่ืองนี้ในกฎหมาย

ปกครองของต่างประเทศจึงเน้นให้เกดิความสมดุลทั้งการคุ้มครองปกป้องสิทธิของบุคคล กบัการ

ไม่นําเอาข้อบกพร่องเร่ืองกระบวนการมาใช้จนกลายเป็นอปุสรรคแก่การงานของฝ่ายปกครอง 

ส่วนกรณีคาํสั่งทางปกครองท่ีเป็นการปฏิเสธคาํขอนั้น กฎหมายปกครอง

ของต่างประเทศถือหลกัว่า เป็นคาํสั่งชนิดท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัใหต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการรับฟัง

คู่กรณี โดยคาํสั่งทางปกครองท่ีเป็นการปฏิเสธคาํขอท่ีกาํหนดให้ตอ้งปฏิบติัตามหลกัการรับฟัง

คู่กรณีนั้น ถือเป็นเพียงขอ้ยกเวน้ โดยประกอบด้วยกรณีท่ีปรากฏว่า คาํสั่งนั้นเป็นคาํสั่งท่ีได้
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กระทาํข้ึนจากการพิจารณามูลเหตุท่ีเก่ียวกบัตวับุคคลผูรั้บคาํสั่งนั้น (“prises en considération de 

la personne”) เพราะเหตุท่ีมูลเหตุของการออกคาํสั่งไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัสถานการณ์ส่วนบุคคลใน

เชิงอตัตวิสัย จึงสมควรใหบุ้คคลนั้นไดรั้บสิทธิท่ีจะปกป้องตนเอง และกรณีท่ีปรากฏว่า ในกรณี

นั้นเป็นกรณีท่ีผูข้อครบเง่ือนไขตามกฎหมายท่ีจะไดรั้บสิทธิตามท่ีร้องขอ 

สําหรับการใช้หลกัการรับฟังคู่กรณีในกฎหมายปกครองของไทยนั้น ยงัมี

ความเขา้ใจและการปรับใชห้ลกัในแนวทางท่ีแตกต่างกนั และบางกรณีกข็ดัแยง้กบัหลกักฎหมาย

ปกครองท่ีใชใ้นต่างประเทศ ซ่ึงมีสาเหตุเน่ืองมาจากหลกัดงักล่าวน้ียงัไม่ไดรั้บการพฒันาจนตก

ผลึกเป็นองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งมาก่อนการใชพ้ระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ต่อมา 

เม่ือมีการกาํหนดหลกัการรับฟังคู่กรณีไวใ้นพระราชบญัญติัดังกล่าว ถอ้ยคาํท่ีใช้ในกฎหมาย 

จึงอาจยงัไม่เพียงพอท่ีจะทาํให้เกิดความเขา้ใจไดอ้ย่างชัดเจน อีกทั้งยงัขาดบทบญัญติัท่ีทาํให้

มองเห็นหลกัการพิจารณาทางปกครองไดอ้ย่างครบถว้น นอกจากนั้น การขาดวรรณกรรมทาง

กฎหมายท่ีเขียนอธิบายหลักเร่ืองน้ีอย่างละเอียดลึกซ้ึงเพียงพอ ก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให ้

นกักฎหมายไทยยงัไม่เขา้ใจความหมายและขอบเขตท่ีแทจ้ริงของหลกัการรับฟังคู่กรณีดงัเช่นท่ี

เขา้ใจกนัในกฎหมายปกครองของต่างประเทศ จนเกิดผลว่าคาํพิพากษาจาํนวนหน่ึงของศาลปกครอง

ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมีบทบาทสําคญัท่ีสุดในการวางหลกักฎหมายในเร่ืองน้ียงัมีแนวทางท่ีไม่เป็นไป

ตามหลกัการดงักล่าว  

ผูเ้ขียนเห็นว่า การจะพฒันาหลกัการรับฟังคู่กรณีในกฎหมายปกครองของ

ไทย จาํเป็นตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจความหมายและขอบเขตท่ีแทจ้ริงของหลกัดงักล่าวท่ียอมรับ

กนัในกฎหมายปกครองของต่างประเทศ ซ่ึงไดมี้การพฒันามาอย่างต่อเน่ืองจนเป็นระบบและมี

ความชดัเจนแมก้ระทัง่ส่วนท่ีเป็นรายละเอียด มิใช่จะอาศยัเพียงการพิจารณาถอ้ยคาํในกฎหมาย

แลว้เลือกท่ีจะแปลความไปตามความเขา้ใจของแต่ละคน หรือมิใช่จะสร้างความเขา้ใจข้ึนเองโดย

ปราศจากองคค์วามรู้ ซ่ึงจากการศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูเ้ขียนเห็นว่า การใช้

หลกัการรับฟังคู่กรณีให้ถูกตอ้งตามความหมายและขอบเขตท่ีแทจ้ริงของหลกัน้ี จาํตอ้งเขา้ใจถึง

ระบบกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมและตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของคาํส่ังทางปกครอง
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ทั้งระบบ ผูใ้ช้กฎหมายตอ้งใชห้ลกัในเร่ืองน้ีโดยสามารถสร้างความสมดุลระหว่างการปกป้อง

คุม้ครองสิทธิหน้าท่ีของบุคคลและประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนบริการสาธารณะหรือการ

บริหารราชการแผ่นดิน และศาลซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการวางหลกัในเร่ืองน้ีก็จาํเป็นตอ้ง

ตระหนักด้วยว่า ในการใช้หลักการรับฟังคู่กรณีซ่ึงเป็นหลักกฎหมายในส่วนท่ีว่าด้วย

กระบวนการพิจารณาทางปกครองท่ีถูกนาํมากาํหนดไวเ้พื่อควบคุมกาํกบัและสร้างมาตรฐาน 

ในการใชอ้าํนาจของฝ่ายปกครองโดยการออกคาํสั่งทางปกครองนั้น ศาลตอ้งไม่นาํมาใชจ้นถึง

ขนาดท่ีมีความเคร่งครัดยิ่งกว่าการใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลเอง  โดยผูเ้ขียนขอสรุป

ความหมายและขอบเขตท่ีแทจ้ริงของหลกัการรับฟังคู่กรณีก่อนออกคาํสั่งทางปกครอง เพื่อ

ประโยชนใ์นการปรับใชแ้ละพฒันาหลกั ดงัต่อไปน้ี  

1) หลกัการรับฟังคู่กรณีไม่ได้นํามาใช้กบัคาํส่ังทางปกครองทุกประเภท 

2) หลกัการรับฟังคู่กรณีจะนาํมาใช้ในกรณีท่ีพิจารณาจากเหตุและผลของ

เร่ืองแลว้เห็นไดว้่า เป็นกรณีท่ีมีองคป์ระกอบ 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก เม่ือเห็นไดว้่าการ

รับฟังคู่กรณีก่อนออกคาํสั่งทางปกครองจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีได้อย่างแท้จริง และ

ประการท่ีสอง ในกรณีเช่นว่านั้นไม่มีมาตรการหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีจะช่วยปกป้องคุม้ครองสิทธิ

ของคู่กรณีไดแ้ลว้ การออกคาํสั่งทางปกครองในกรณีเช่นว่ามาน้ีจึงชอบดว้ยเหตุและผลของเร่ือง

ท่ีจะกาํหนดให้ตอ้งปฏิบติัตามหลกัการรับฟังคู่กรณี ซ่ึงจากหลกัคิดเช่นน้ี ทาํใหเ้ห็นไดว้่า คาํสั่ง

ทางปกครองท่ีตอ้งให้มีการรับฟังคู่กรณีจะประกอบไปดว้ย คาํสั่งท่ีมีลกัษณะเป็นการลงโทษ 

คาํสั่งท่ีทาํใหสิ้ทธิของคู่กรณเีส่ือมถอยลดน้อยลงหรือสูญเสียไปจากท่ีเคยมีสิทธิอยูแ่ต่เดิม คาํสั่งท่ี

กาํหนดภาระแก่คู่กรณีเพิ่มขึน้ และคาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัการพิจารณามูลเหตุเกี่ยวกับตัวบุคคล

ผู้รับคาํส่ัง 

3) สาํหรับคาํส่ังปฏเิสธคาํขอนั้น ตอ้งถือหลกัว่า ไม่อยู่ในบังคับให้ต้องมีการ

รับฟังคู่กรณ ีเพราะคู่กรณีไม่เคยมีสิทธิใดตามท่ีร้องขออยูก่่อนแลว้ท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการปกป้อง

คุม้ครอง และการท่ีจะใหฝ่้ายปกครองพิจารณาคาํขอโดยตอ้งใหรั้บฟังคู่กรณีเสียก่อนในทุกกรณี



31 
 

ย่อมไม่สอดคลอ้งกบัความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบการขบัเคล่ือนบริการ

สาธารณะ ทั้งน้ี เวน้แต่การออกคาํส่ังปฏิเสธดงักล่าวอาศยัการพิจารณามูลเหตุเก่ียวกบัตวับุคคล

ผูรั้บคาํสั่ง หรือเป็นกรณีท่ีผูย้ืน่คาํขอเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บคาํสั่งตามท่ีตนร้องขอเพราะครบถว้นตาม

เง่ือนไขของกฎหมายท่ีจะไดรั้บสิทธินั้นแลว้ ดงัท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ท่ียอมรับกนัในกฎหมายปกครอง

ของต่างประเทศ38

37   

 4. ระบบการอุทธรณ์ 

เป็นท่ียอมรับกนัว่า การใหมี้ระบบทบทวนภายในฝ่ายปกครองเป็นเร่ืองท่ีมี

ประโยชน์ ทั้งในดา้นของคู่กรณีหรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบท่ีอาจไดรั้บการแกไ้ขเยียวยาไดโ้ดย

รวดเร็วโดยไม่ถึงขั้นตอ้งมีการไปฟ้องร้องและดาํเนินคดีกนั ในดา้นของฝ่ายปกครองท่ีจะไดมี้

โอกาสทบทวนการกระทาํของตนและสามารถให้การแกไ้ขเยียวยาไดอ้ย่างยืดหยุ่นทั้งในดา้น

วิธีการและในดา้นเน้ือหา ซ่ึงทั้งสองดา้นน้ีหากดาํเนินการทบทวนภายในฝ่ายปกครองไปได้

อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพย่อมเป็นการสร้างบรรยากาศของความไม่เป็นปฏิปักษต่์อกนั

ระหว่างประชาชนกบัฝ่ายปกครอง นอกจากนั้น การให้มีระบบทบทวนภายในฝ่ายปกครองยงั

เป็นประโยชน์ต่อการลดภาระทางคดีของศาลด้วย โดยหากมีการแก้ไขเยียวยาได้ด้วย 

ฝ่ายปกครองเองเสียก่อนแลว้กย็อ่มเป็นผลใหไ้ม่จาํเป็นตอ้งมีคดีพิพาทข้ึนสู่ศาล ซ่ึงในดา้นน้ียอ่ม

สะทอ้นใหเ้ห็นการบริหารจัดการทีด่ีทางด้านการอาํนวยความยุติธรรม39

38  

อย่างไรก็ดี ประโยชน์ดังท่ีกล่าวขา้งตน้จะลดลงอย่างมากหรือถึงขนาด 

กลบักลายเป็นผลเสียหาย หากการจะให้มีระบบการทบทวนภายในฝ่ายปกครองนั้น ไม่ไดก้ระทาํ

37 บุญอนันต์  วรรณพานิชย,์ หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง, อา้งแลว้, หน้า 194-238  

และบุญอนนัต ์ วรรณพานิชย,์ “ความหมายและขอบเขตของหลกัการรับฟังคู่กรณีก่อนออกคาํสั่งทางปกครอง”, เอกสาร

วชิาการประกอบการฝึกอบรมบุคลากรของศาลปกครอง และผูเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรตามมาตรฐานท่ี ก.ศป. รับรอง, 

หนา้ 2-4. 
38 Boonanan Wannapanit, ETUDE COMPARATIVE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE NON CONTENTIEUSE 

EN FRANCE ET EN THAÏLANDE, Thèse, UNIVERSITE DES SCIENCES SOCLALES DE TOULOUSE, หนา้ 332-

333 
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โดยให้มีความสมดุลกบัระบบอ่ืนๆ ในกฎหมายปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการควบคุม

ตรวจสอบโดยองคก์รตุลาการ 

ระบบการอุทธรณ์ท่ีนาํมาบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ

ทางปกครองฯ มีลกัษณะเป็นระบบอุทธรณ์แบบทั่วไป (ในความหมายท่ีว่าเป็นระบบอุทธรณ์

ตามกฎหมายกลาง) เป็นระบบอุทธรณ์สองช้ัน (ในความหมายท่ีว่าจะตอ้งอุทธรณ์ต่อผูอ้อกคาํสั่ง

ก่อนเป็นชั้นแรก และอาจมีการเสนอต่อไปยงัผูมี้อาํนาจพิจารณาอุทธรณ์ซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีใน

ระดบัสูงข้ึนไปอีกชั้นหน่ึงเป็นชั้นท่ีสอง)4 0

39 และผลของการบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัเง่ือนไข

การฟ้องคดีต่อศาล ยงักลบัทาํให้ระบบการอุทธรณ์ดงักล่าวมีลกัษณะเพิ่มข้ึนอีกลกัษณะหน่ึง 

กล่าวคือ มีลกัษณะเป็นระบบอุทธรณ์แบบบังคบั  

ถึงแมจ้ะไม่นบัปัญหาแนวทางการปรับใชเ้ง่ือนไขการฟ้องคดีปกครองตาม

มาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542 ท่ีมีการปรับใชอ้ย่างเคร่งครัด และถือว่าระบบการอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั

ราชการทางปกครองฯ อยู่ในความหมายของ “ขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความ

เดือดร้อนหรือเสียหายท่ีมีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ” ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่า เป็นแนวทางการ 

ปรับใชก้ฎหมายท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อการจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบการทบทวนภายใน

ฝ่ายปกครองกบัระบบการความคุมตรวจสอบโดยศาล4 1

40 และไม่อาจปฏิเสธไดว้่าสาเหตุของ

ปัญหาเกดิจากศาลที่วางแนวทางไว้เช่นน้ันเอง กต็าม แต่กรณีกส็มควรมีการพิจารณาทบทวนว่า 

ระบบการอุทธรณ์ท่ีพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ นาํมาใชน้ั้น มีความถูกตอ้ง

และเหมาะสมดีแลว้เพียงใด หรือไม่ เพราะหากระบบดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ดงัท่ีกล่าว

มาในตอนตน้ กส็มควรมีการวจิยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลวา่ ฝ่ายปกครองของไทยมีแนวโนม้ท่ีดีในทางท่ี

39 บุญอนนัต ์วรรณพานิชย,์ หลกักฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง, หนา้ 39-40. 
40 บุญอนนัต ์วรรณพานิชย,์ “การจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบการแกไ้ขเยียวยาเบ้ืองตน้โดยฝ่ายปกครองกบัการฟ้อง

คดีต่อศาล : ปัญหาเก่ียวกบัหลกัคิดของศาลในการเป็นหลกัประกนัสุดทา้ยของการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” เอกสาร

วชิาการประกอบการฝึกอบรมบุคลากรของศาลปกครอง และผูเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรตามมาตรฐานท่ี ก.ศป. รับรอง. 

                                           



33 
 

จะยอมทบทวนการกระทาํของตนแลว้เปล่ียนแปลงแกไ้ขใหม่หรือไม่ เพียงใด การจดัใหมี้ระบบ

อุทธรณ์ไดช่้วยสร้างบรรยากาศของความร่วมมือและไม่เป็นปฏิปักษต่์อกนัระหว่างประชาชน

กบัฝ่ายปกครองจริงหรือไม่ อย่างไร  โดยหากไม่มีการวิจยัในประเด็นทาํนองดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ หรือผลการวิจยัไดค้าํตอบในทางตรงกนัขา้มกรณีก็สมควรท่ีจะมีการปรับปรุงระบบการ

ทบทวนภายในฝ่ายปกครองเสียใหม่  

5. หลกัวา่ดว้ยการเพิกถอนคาํสั่งทางปกครอง 

บทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังท่ีบัญญัติไว้ใน

พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ตั้งแต่มาตรา 49 ถึงมาตรา 53 ถือว่าเป็นบทบญัญติั

ท่ีมีเน้ือหาและรายละเอียดมาก และยงัเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมากเร่ืองหน่ึงในกฎหมายปกครอง  

กล่าวได้ว่า บทบัญญัติส่วนน้ีเป็นบทบัญญัติอีกส่วนหน่ึงท่ีเห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่า พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ไดบ้ญัญติัข้ึนโดยระบบกฎหมาย

ปกครองของไทยยงัไม่มีองค์ความรู้ท่ีตกผลึกเพียงพอจนเป็นภูมิปัญญาของตน ทั้งๆ ท่ีหลกั 

ในเร่ืองดงักล่าวเป็นหลกัท่ีมีความสาํคญัอย่างมาก การเลือกท่ีจะนาํมาบญัญติัไวเ้ป็นกฎหมาย 

จึงสมควรมีความมัน่ใจวา่มีหลกัการเช่นนั้นจริง  

หากไม่นับประเด็นท่ีนักวิชาการของไทยชอบถกเถียงกันเ ก่ียวกับ

ความหมายและการใชถ้อ้ยคาํระหว่างคาํว่า “การเพิกถอน”  กบัคาํว่า “การยกเลิก” 4 2

41 แลว้ ส่ิงท่ี

เป็นประเด็นสําคญัมากกว่าก็คือ หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการทาํลายผลทางกฎหมายของการกระทาํ

ทางปกครองหรือคาํสั่งทางปกครอง โดยต้องให้เป็นที่กระจ่างว่า ระบบกฎหมายปกครองของ

ไทยจะให้ความสําคัญแก่หลักการใดมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร เช่น ระหว่างหลกัความชอบ

ดว้ยกฎหมายกบัหลกัการคุม้ครองความเช่ือโดยสุจริต ระบบกฎหมายปกครองของไทยจะให้

41 ไม่วา่จะใชค้าํเช่นใด ผูเ้ขียนเห็นวา่ ความหมายท่ีแทจ้ริงของเร่ืองน้ีมีเพียงวา่ การทาํลายผลทางกฎหมายของคาํสั่ง

ทางปกครองนั้น จะเป็นการใหท้าํลายผลทางกฎหมายยอ้นหลงัไปตั้งแต่ตน้ หรือจะใหท้าํลายผลทางกฎหมายนบัแต่ขณะนั้น

เป็นตน้ไปรวมตลอดถึงในอนาคต 
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ความสําคญักบัหลักใดมากกว่ากัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาหลกัในเร่ืองน้ีในกฎหมายปกครองของ

ต่างประเทศทั้งฝร่ังเศสและเยอรมนัแลว้ บทบญัญติัในส่วนน้ีของกฎหมายไทยมีความแตกต่าง

ทั้งในส่วนท่ีเป็นหลกัการและส่วนท่ีเป็นรายละเอียด โดยในส่วนท่ีเป็นหลกัการนั้น กฎหมาย

ปกครองของต่างประเทศใหน้ํ้าหนกัแก่หลกัความชอบดว้ยกฎหมายเป็นสาํคญั ส่วนการคุม้ครอง

ปกป้องความเช่ือโดยสุจริตของบุคคลมีนํ้ าหนักรองลงไปในลกัษณะท่ีหากเป็นกรณีของคาํสั่ง

ทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งถือหลกัใหฝ่้ายปกครองมีอาํนาจเพิกถอนได ้ส่วนบุคคล

ท่ีมีความเช่ือโดยสุจริตจะไดรั้บการคุม้ครองภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีค่อนขา้งจาํกดัและ

เคร่งครัด ทั้งน้ี ไม่วา่ในกรณีใดๆ ขอบเขตของการคุม้ครองถูกกาํหนดเอาไวโ้ดยหลกัคิดท่ีว่า การ

ท่ีฝ่ายปกครองไม่อาจเพิกถอนคาํสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายไดน้ั้น หมายถึงเฉพาะในช่วงเวลา

ตราบเท่าท่ีผูรั้บประโยชน์จากคาํส่ังมีความเช่ือโดยสุจริตในความมีอยู่ต่อไปของคาํส่ังและ

ต่อเม่ือความเช่ือโดยสุจริตเช่นว่านั้นสมควรไดรั้บการคุม้ครองเม่ือคาํนึงถึงประโยชนส์าธารณะ 

มิใช่จะเขา้ใจเพียงว่า ฝ่ายปกครองไม่มีอาํนาจเพิกถอนคาํสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

ในลกัษณะดงักล่าวไดเ้สียเลย รวมทั้งระยะเวลาท่ีอาจเพิกถอนนบัจากไดรู้้ถึงเหตุท่ีอาจเพิกถอน 

กก็าํหนดเอาไวเ้ป็นระยะเวลาท่ีค่อนขา้งยาวหรือสมเหตุสมผล เช่น ภายใน 1 ปี (มาตรา 48 (4) 

กฎหมายเยอรมนั) ในขณะท่ีจะเห็นไดว้่า บทบญัญติัในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ 

ไม่ได้มีความชัดเจนในส่วนของหลักการหรือมีรายละเอียดเช่นเดียวกับท่ีใช้ในกฎหมาย

ต่างประเทศ    

 

  ส่วนที่ 3 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัความครบถ้วนของหลกักฎหมาย 

  การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองท่ีเป็นมาจนถึง

ปัจจุบนั ในหลายกรณีท่ีเกิดปัญหาข้ึนเห็นไดว้่า มีสาเหตุมาจากการท่ีหลกักฎหมายอีกจาํนวน

หน่ึงไม่ไดมี้การนาํมาบญัญติัเอาไวใ้หค้รบถว้นในพระราชบญัญติัดงักล่าวดว้ย  
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  ปัญหาท่ีว่าพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ของไทยสมควรมี

บทบญัญติัเก่ียวกบัหลกักฎหมายในเร่ืองใด และสมควรบญัญติัไวเ้ช่นใดนั้น ถึงแมจ้ะข้ึนอยูก่บั

บริบทต่างๆ เช่น ความรู้ความเข้าใจของนักกฎหมาย สภาพปัญหาและประสิทธิภาพของ 

การปฏิบัติราชการทางปกครอง ระดับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับฝ่ายปกครอง 

ประสิทธิภาพของการคุม้ครองปกป้องสิทธิเสรีภาพของบุคคลและการใหฝ่้ายปกครองเคารพต่อ

กฎหมายโดยการควบคุมตรวจสอบของศาล ฯลฯ ดังเช่นท่ีท่านชัยวฒัน์  วงศ์วฒันศานต์ ได้

อธิบายไวว้่า กรณีท่ียงัคงเป็นปัญหาและหลกักฎหมายในต่างประเทศยงัแตกต่างกนั หรือการจะ

ให้บรรจุทุกเร่ืองเข้ามาในกฎหมายฉบับน้ีต้องใช้เวลาศึกษาอีกมาก เป็นเหตุผลท่ีทําให้

พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ไม่ไดมี้บทบญัญติัครอบคลุมทุกเร่ือง4 3

42 ก็ตาม  

แต่สําหรับหลักกฎหมายบางส่วนเห็นได้ว่า การไม่ได้นําไปบัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ก่อให้เกิดปัญหาการบงัคบัใช ้โดยบางปัญหา ผูเ้ขียนเห็นว่า  

เป็นปัญหาท่ีสําคญัอย่างยิ่ง และการไม่มีบทบญัญติัไวอ้ย่างครบถว้นไดก่้อให้เกิดผลเสียหาย 

อย่างมากมายต่อระบบกฎหมายปกครอง ในท่ีน้ี จึงจะขอกล่าวถึงปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ฉบบัน้ีอนัมีสาเหตุมาจากความไม่ครบถว้นของหลกักฎหมายแยกเป็น 2 ประเด็น โดยประเด็น

แรก เป็นประเด็นของการขาดบทบญัญติัท่ีวางหลกักฎหมายเก่ียวกบัระดบัความสมบูรณ์ของ 

การกระทาํ อนัเป็นประเด็นท่ีผูเ้ขียนเห็นว่าสาํคญัอยา่งยิง่ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ และประเด็นท่ี

สอง จึงจะกล่าวถึงความไม่ครบถว้นของการบญัญติักฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นรายละเอียดของ 

หลกักฎหมาย 

1. ระดับความสมบูรณ์ของคําสั่งท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ี

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีกาํหนดไว ้ 

ประเด็นเก่ียวกบัระดบัความสมบูรณ์ของการกระทาํทางปกครองท่ีไม่ได้

ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้เป็นประเด็นท่ีมีความสําคัญอย่างมาก 

42 ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ กฎหมายวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง, อา้งแลว้, หนา้ 164. 
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ในกฎหมายปกครอง ทั้ งน้ี เน่ืองจากประเด็นดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อการขบัเคล่ือนบริการ

สาธารณะและมาตรฐานของการใหค้วามเคารพต่อหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย เพราะเม่ือมีกรณี

ท่ีฝ่ายปกครองไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด อนัทาํใหเ้กิดประเด็นปัญหาตามมา

วา่ การกระทาํของฝ่ายปกครองนั้นยงัถือว่าใชไ้ดห้รือไม่หรือมีผลทางกฎหมายเช่นใด นั้น ความ

ชดัเจนของหลกักฎหมายในประเดน็ระดบัความสมบูรณ์ของการกระทาํทางปกครองจะเป็นส่ิงท่ี

ใหค้าํตอบแก่กรณีต่างๆเหล่านั้น อีกทั้งประเด็นดงักล่าวน้ียงัเป็นประเด็นท่ีนกักฎหมายไทยขาด

ความเขา้ใจ โดยในกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมีบทบญัญติัในเร่ืองน้ีเพียง

มาตรา 41 มาตราเดียว และยงัเป็นบทบญัญติัท่ีมีเน้ือหาท่ีไม่ใช่หลกัการ ในขณะท่ีกฎหมาย

ปกครองของต่างประเทศ เช่น เยอรมนั มีบทบญัญติัอนัเป็นหลกัการในเร่ืองน้ีไวอ้ยา่งแจง้ชดัว่า

กรณีใดมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของการกระทาํทางปกครองในระดบัใด4 4

43 หรือในกฎหมาย

ฝร่ังเศส กมี็หลกักฎหมายอนัเกิดจากบรรทดัฐานคาํพิพากษาของศาลปกครองท่ีแยกระดบัความ

สมบูรณ์ของการกระทาํทางปกครองเม่ือมีเหตุต่างๆ เกิดข้ึนเช่นกนั ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่า หลกัการใน

เร่ืองน้ีแยกระดบัผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของการกระทาํทางปกครองออกไดเ้ป็น 4 ระดบั 

กล่าวคือ ระดบัท่ีมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์อยา่งรุนแรงท่ีสุดถึงขนาดท่ีถือว่าการกระทาํทาง

ปกครองนั้นไม่เคยมีมาก่อนเลย ระดบัท่ีมีผลกระทบทาํให้การกระทาํทางปกครองไม่ชอบดว้ย

กฎหมายและอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้ ระดับท่ีมีผลกระทบทาํให้การกระทาํทางปกครอง 

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อาจให้มีการแกไ้ขหรือเปล่ียนให้การกระทาํนั้นยงัคงสมบูรณ์โดย 

ไม่จาํตอ้งยกเลิกหรือเพิกถอน และระดบัท่ีไม่มีผลกระทบใดๆ เลยต่อความสมบูรณ์ของการ

กระทาํทางปกครอง    

43 เช่น ดงัท่ีบญัญติัในมาตรา 42 แห่งกฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง ค.ศ. 1976 ของเยอรมนั (กรณีคาํสั่งท่ี

การจดัทาํมีขอ้ผิดหลงท่ีเห็นไดอ้ยา่งแจง้ชดัวา่เป็นการผิดหลง) มาตรา 44 (ความไม่มีผลใดๆ ของคาํสั่งทางปกครอง) มาตรา 

45 (กรณีการแกไ้ขขอ้บกพร่องในภายหลงั) มาตรา 46 (ผลของขอ้บกพร่องในทางกระบวนการและรูปแบบท่ีไม่กระทบต่อ

ความสมบูรณ์ของคาํสัง่) และมาตรา 47 (คาํสัง่ท่ีไม่สมบูรณ์ในฐานะหน่ึงอาจเป็นคาํสัง่ท่ีสมบูรณ์ไดใ้นอีกฐานะหน่ึง)  
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ท่ีผ่านมา การบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ  

ก็พบปัญหาในเร่ืองน้ี และถึงแมบ้างกรณีแนวคาํวินิจฉัยของศาลปกครองหรือความเห็นของ

คณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองไดใ้ห้คาํตอบเอาไวใ้นทางท่ีสอดคลอ้งกบัหลกั

กฎหมาย เช่น ในปัญหาท่ีวา่หากคาํสั่งทางปกครองไดอ้า้งเหตุผลผิด (แต่ปรากฏว่ามีเหตุผลอ่ืนท่ี

ถูกตอ้งและสามารถใชเ้ป็นเหตุผลในการออกคาํสั่งทางปกครองได)้ จะกระทบต่อความสมบูรณ์

ของคาํสั่งหรือไม่ คณะกรรมการวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองเคยใหค้วามเห็นว่า กรณีไม่ทาํให้

คาํสั่งทางปกครองนั้นเสียผลในทางกฎหมายถา้เขา้หลกัเกณฑ์ให้ออกคาํส่ังทางปกครองโดยมี

เน้ือหาเช่นเดียวกนัได ้และถือว่าเป็นหลกัทัว่ไปในกฎหมายปกครอง4 5

44 หรือกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุด

เคยมีคาํวินิจฉัยว่า การท่ีสํานักงานตาํรวจแห่งชาติไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาซ่ึงไม่ใช่ข้อกล่าวหา 

อันนํามาเป็นฐานในการพิจารณาลงโทษทางวินัย และในการออกคําสั่งลงโทษ หาได้มีผล

เปล่ียนแปลงฐานความผิดหรือทาํให้ผูรั้บคาํสั่งพน้ความรับผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 

แต่อย่างใด คาํสั่งลงโทษจึงชอบดว้ยกฎหมายแลว้4 6

45 หรือกรณีท่ีมีคาํวินิจฉัยว่า เม่ือขอ้เท็จจริง 

ฟังเป็นท่ียุติว่า กรรมการบริษัทของผูฟ้้องคดีบางคนเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการบริษัท 

ท่ีถูกกล่าวหาว่าไดก้ระทาํการให้เป็นท่ีเสียหายแก่การคา้ระหว่างประเทศ อนัเป็นคุณสมบติั

ตอ้งห้ามท่ีจะได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายดวงตราสัญลักษณ์ข้าวไทย การท่ีกรมการค้า

ต่างประเทศจะไดแ้จง้ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวให้ผูฟ้้องคดีทราบและใหโ้อกาสโตแ้ยง้หรือไม่ ก็ไม่มี

ผลเปล่ียนแปลงคาํสั่งของกรมการค้าต่างประเทศท่ีไม่อนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายดวงตรา

สัญลกัษณ์ขา้วไทย คาํสั่งปฏิเสธไม่อนุญาตดงักล่าวจึงชอบดว้ยกฎหมาย4 7

46 หรือกรณีท่ีผลการ

ประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคคลท่ีไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนมากกว่า 0.5 ขั้น 

ทุกคนในลาํดบัก่อนหน้าผูฟ้้องคดี เป็นผลการประเมินท่ีชอบดว้ยกฎหมายแลว้ ในส่วนของ 

ผูฟ้้องคดี การจะใหป้ฏิบติัตามกระบวนการเช่นใดหรือไม่ กย็อ่มไม่มีผลทาํใหล้าํดบัผูไ้ดรั้บการ

เล่ือนขั้นเงินเดือนเปล่ียนแปลงไป คาํสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนผูฟ้้องคดี 0.5 ขั้นจึงมิไดเ้ป็นคาํสั่งท่ี 

44 เร่ืองเสร็จท่ี 389/2543  
45 คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.5/2551 
46 คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.86/2551 
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ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย4 8

47 เป็นตน้ กต็าม แต่ก็มีหลายกรณีท่ียงัมีปัญหาและความเห็นท่ีแตกต่างกนั 

เช่น กรณีปัญหาเก่ียวกบัเหตุบกพร่องท่ีกระทบต่อความสมบูรณ์ของคาํสั่งในระดบัท่ีถือว่าทาํให้

คาํสั่งนั้นเสมือนไม่เคยมีอยู ่(หรือเป็นโมฆะกรรม) กย็งัไม่เป็นท่ีชดัเจนนกัว่า ไดแ้ก่กรณีใดบา้ง 

โดยแนวคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยถึงเหตุบกพร่องท่ีทาํให้มีผลกระทบต่อ

ความสมบูรณ์ในระดบัดงักล่าวในกรณีการออกคาํสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีรับผดิชดใชเ้งิน โดยไม่ปรากฏ

ว่าเจ้าหน้าท่ีได้กระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง4 9

48 การออกประกาศของ

ปลดัเทศบาลท่ีมีผลเป็นการแกไ้ขเทศบญัญติัอนัเป็นอาํนาจของสภาเทศบาลโดยความเห็นชอบ

ของผูว้่าราชการจังหวดั5 0

49 การทาํสัญญาท่ีเขา้หลกัเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชน 

เข้าร่วมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ โดยไม่ปรากฏว่าได้รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี 5 1

50 ขณะท่ีการออกประกาศของรัฐมนตรีโดยไม่ได้รับความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอีกคดีหน่ึงท่ีเห็นว่าประกาศดงักล่าวไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย ได้มีคาํพิพากษาให้เพิกถอนประกาศของรัฐมนตรีดังกล่าว5 2

51 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการกระทําทางปกครองอันได้มาจากการฉ้อฉลหรือทุจริต ซ่ึงเป็น

ประเด็นปัญหาสําคญัในกฎหมายปกครอง เคยมีกรณีท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทาง

ปกครองเคยให้ความเห็นกรณีการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร

นายอาํเภอท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงว่ามีการทุจริต ถือเป็นการกระทาํท่ีมีความผิดพลาดอย่างร้ายแรง

และชดัแจง้5 3

52 ขณะท่ีในขอ้เท็จจริงเดียวกนั ตามคาํวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นตน้ไม่ไดว้ินิจฉัย

ไวช้ดัเจนเช่นนั้น แต่ไดท้าํการวินิจฉยัโดยถือเป็นกรณีการเพิกถอนคาํสั่งทางปกครองท่ีเป็นการ

ให้ประโยชน์ท่ีคู่กรณีได้แจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง5 4

53 ซ่ึงการวินิจฉัยของ 

47 คาํพิพากษาศาปลกครองสูงสุด ท่ี อ.940/2560  
48 คาํพิพากษาศาปลกครองสูงสุด ท่ี อ.47/2546 
49 คาํพิพากษาศาปลกครองสูงสุด ท่ี อ.526/2554 
50 คาํพิพากษาศาปลกครองสูงสุด ท่ี อ.349/2549 
51 คาํพิพากษาศาปลกครองสูงสุด ท่ี อ.1188/2556 
52 เร่ืองเสร็จท่ี 761/2557  
53 คาํพิพากษาศาลปกครองเพชรบุรี ท่ี บ.12/2559 
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ศาลปกครองชั้นตน้ดังกล่าวเท่ากบัเป็นการวินิจฉัยว่า เป็นการกระทาํท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

(ในระดบัปกติ) อยา่งไรกดี็ ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตน้ี ศาลปกครองสูงสุดเคยมี

คาํพิพากษาในทางปฏิเสธไม่รับรองสิทธิหรือผลทางกฎหมายใดๆ ของคาํสั่งทางปกครอง 

อนัไดม้าจากการทุจริตหรือฉอ้ฉล55

54  

อน่ึง โดยท่ีประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการกระทาํทางปกครองท่ีเกิดข้ึนโดย 

ฉอ้ฉลหรือทุจริตน้ี ผูเ้ขียนเห็นวา่เป็นปัญหาท่ีสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ปกครองของไทยซ่ึงมกัมีขอ้กล่าวอา้งถึงประเด็นน้ีอยู่บ่อยคร้ัง ผูเ้ขียนจึงขอเสนอขอ้มูลทาง

วิชาการเพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ในการพิจารณากนัในเวลาต่อไปด้วย โดยในปัญหาน้ี ความ

เขา้ใจของนกักฎหมายไทยยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายและเขา้ใจในทางเดียวกนั ในขณะท่ีการฉ้อฉล

หรือทุจริตในการงานทางปกครองเป็นเร่ืองท่ีมีความร้ายแรง และแก่นความคิดของกฎหมาย

มหาชนหรือกฎหมายปกครอง ย่อมปฏิเสธความฉ้อฉลหรือทุจริตอย่างส้ินเชิง ในหลกักฎหมาย

ปกครองของฝร่ังเศสจึงมีหลกัมาอยา่งต่อเน่ืองว่า การกระทาํทางปกครองท่ีไดม้าจากการทุจริต

ฉอ้ฉลนั้น ไม่เคยก่อใหเ้กิดสิทธิใดๆ แก่ผูรั้บ และถือว่าหลกักฎหมายดงักล่าวเป็นหลกักฎหมาย

ทัว่ไป  

ในกฎหมายปกครองฝร่ังเศส ศาลปกครองฝร่ังเศสวางแนวคาํวินิจฉยัอยา่ง

ต่อเน่ืองว่า คาํสั่งทางปกครองท่ีไดม้าจากการฉ้อฉลนั้น ไม่อาจเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดสิทธิ

ใดๆ แก่ผู้รับคําส่ังได้เลย และถือว่าไม่เคยมีผลบังคับเป็นที่สุดมาก่อนในแง่ท่ีว่าการกระทาํ

ดงักล่าวอาจถูกเพิกถอนในเวลาใดๆ ก็ไดทุ้กเม่ือ (Un acte obtenu par fraude n’est jamais 

créateur de droits et est réputé n’êter jamais dévenu definitive de sorte pu’il peut être rapporté 

à tout moment หรือในบางคาํพิพากษาของสภาแห่งรัฐใชถ้อ้ยคาํว่า selon un principe général du 

droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son 

titulaire et peut être retirée à tout moment) และหลกัดงักล่าวน้ีถือว่าเป็น “หลกักฎหมายทั่วไป” 

54 คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.530/2561  
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(CE Assemblée 12 avril 1935 Sarovitch : Rec. CE p.520 ;  CE Assemblée 10 février 1961 

Chabran : Rec p.102, concl. Pdt Heumann ; CE Section 17 juin 1955 Silberstein : Rec. 335 ; 

CE 17 mars 1976 Todeschini Rec. p157 ; CE 30 mars 2016, société Diversite TV France) 

นอกจากน้ี บทบญัญติักฎหมายลายลกัษณ์อกัษรของประเทศฝร่ังเศส ยงัมีการนาํเอาหลกัการ

ดังกล่าวมาบญัญติัเอาไวใ้นบรรพ 2 หมวด 4 มาตรา L241-2 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วย

ความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนกบัฝ่ายปกครอง (Code des relations entre le public et 

l’administration) 

ในกฎหมายปกครองของไทย หลกัการท่ีกฎหมายปกครองเป็นปฏิปักษ ์

ต่อการฉอ้ฉลทุจริตนั้น อาจถูกทาํใหไ้ม่มีความเด่นชดัมากนกั เน่ืองจากเร่ืองการฉอ้ฉลถูกนาํไป

บญัญติัดว้ยถอ้ยคาํท่ีไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นความหมายตรงๆ ของเร่ืองดงักล่าว เช่น การใชถ้อ้ยคาํว่า 

“แสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกให้แจง้” แทนท่ีจะใช้คาํว่า  

“ฉ้อฉล” หรือ “ทุจริต” และนาํไปบญัญติัไวใ้นเร่ืองเหตุท่ีไม่อาจอา้งความเช่ือโดยสุจริตได ้

ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงเป็นปัญหา 

อีกจุดหน่ึงของพระราชบัญญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ในขณะท่ีหลักในกฎหมาย

ปกครองของต่างประเทศ หรือของกฎหมายเยอรมนั (ท่ีมกัมีการอา้งอิงว่านาํมาใช้ในการร่าง

บทบัญญัติดังกล่าว) ไม่ได้บัญญัติไวโ้ดยหลักการหรือถ้อยคาํอย่างเดียวกันกับมาตรา 51  

แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หลกัการของกฎหมายปกครองท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อการฉ้อฉลทุจริตนั้น 

ยงัคงปรากฏให้เห็นได้ในเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฯ นั้นเอง โดยมีการระบุเหตุผลว่า “....อีกท้ังยังเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในวงราชการ จึงจาํเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี”้ นอกจากนั้น ในคาํสั่งของศาลปกครอง

สูงสุดเก่ียวกบัคดีอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงไดว้ินิจฉัยในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน กเ็คยมีกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดไดว้างหลกัว่า กรณีท่ีมีการทุจริต

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถือว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยฯ (คาํสั่งศาลปกครอง
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สูงสุดท่ี ร.48/2555) อันสนับสนุนให้เห็นว่า หลกัการเป็นปฏิปักษ์ต่อการฉ้อฉลทุจริต เป็น

หลกัการท่ีมีความสาํคญัของกฎหมายปกครอง 

อน่ึง งานเขียนทางวิชาการของไทยบางฉบบัไดร้ะบุไวว้่า คาํส่ังท่ีเกิดจาก

การฉอ้ฉลยงัคงถือว่ามีลกัษณะเช่นเดียวกบัคาํสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายจนกว่าจะถูกเพิกถอน และ

ดงันั้น จะตอ้งปฏิบติัต่อคาํสั่งดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั

ราชการทางปกครองฯ เช่นเดียวกับคาํสั่งทางปกครองในลักษณะอ่ืนๆ เช่น การเพิกถอน 

ยงัจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการรับฟังคู่กรณี เป็นตน้ 

ดว้ยความเคารพ ในเน้ือหาของงานเขียนทางวิชาการฉบบัดงักล่าวส่วนท่ี

เก่ียวกบักรณีท่ีเพิกถอนไดโ้ดยไม่มีกาํหนดเวลานั้น ตอนเร่ิมตน้ไดก้ล่าวถึงหลกัเร่ืองการฉ้อฉล

เอาไว ้โดยกล่าวถึงเฉพาะในส่วนท่ีว่าอาจเพิกถอนได้โดยไม่มีกาํหนดเวลา ซ่ึงเป็นเร่ืองการ

กล่าวถึงเน้ือหาเพียงบางส่วนของหลกัดงักล่าวตามหลกักฎหมายปกครองฝร่ังเศสท่ีกล่าวขา้งตน้

เท่านั้น เพราะไม่ได้กล่าวด้วยว่า การฉ้อฉลไม่ทําให้เกิดสิทธิใดๆ ส่วนขอ้ความต่อมาท่ีมีการ

กล่าวถึงการไม่ไดรั้บสิทธิใดๆ ก็น่าจะเป็นการแปลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัคาํในภาษาต่างประเทศ 

โดยแปลวา่ “มิไดก่้อตั้งสิทธิเป็นการถาวร” ทั้งๆ ท่ีควรแปลว่าไม่อาจก่อใหเ้กิดสิทธิใดๆ ท่ีถือว่า

เป็น “สิทธิท่ีไดรั้บไปแลว้” (droits acquis) ในประการสําคญั ขอ้ความตอนทา้ยในส่วนน้ียงั

ก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีสับสน เพราะขัดแยง้กับหลักคิดท่ีเขียนไวต้อนต้นเอง โดยขอ้ความ

ตอนทา้ยระบุถึงคดีการพิจารณาสิทธิในการลาป่วยและลาพกัร้อนของเจา้หน้าท่ีท่ีได้รับการ

แต่งตั้งโดยฉอ้ฉล (อา้งคาํพิพากษาคดี Assistance publique-Hôpitaux de marseille) ซ่ึงผูเ้ขียนได้

ตรวจสอบเน้ือหาของคาํพิพากษาฉบบัดงักล่าวแลว้พบว่า เป็นคดีท่ีมีประเด็นพิพาทเก่ียวกบัสิทธิ

ในการลาของบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นพยาบาลฝึกหดั ซ่ึงโรงพยาบาลเห็นว่า การแต่งตั้งอาจ

มีการฉอ้ฉล (une éventuelle fraude) โดยเป็นประเด็นพิพาทว่า บุคคลดงักล่าวไดรั้บสิทธิในการ

ลาหรือไม่อยา่งไร คาํพิพากษาในคดีน้ีไดว้นิิจฉยัไปตามหลกัปกติในเร่ืองน้ี (ทาํนองเดียวกบัหลกั

ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) คือตอ้งถือว่า ส่วน

ทีเ่ป็นผลทางกฎหมายอ่ืนทีเ่กดิขึน้โดยชอบ (toutes les conséquences légales) ย่อมไม่เสียไปดว้ย 
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ความหมายและประเด็นที่แท้จริงตามคําพิพากษาคดีนี้ จึงต้องเข้าใจให้ถูกต้องเช่นน้ัน มิใช่ไป

เขา้ใจเพียงว่า คาํสั่งท่ีไดม้าจากการฉ้อฉลถา้ยงัไม่ถูกเพิกถอนก็ตอ้งถือว่าเป็นคาํส่ังท่ีชอบดว้ย

กฎหมาย ดงัท่ีกล่าวอา้งในงานเขียนทางวิชาการดงักล่าว และในคดีน้ีขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการฉ้อ

ฉลยงัเป็นเพียงข้อสงสัย มิใช่ขอ้เท็จจริงท่ีรับฟังไดแ้น่นอนเช่นนั้น ส่วนกรณีท่ีงานเขียนทาง

วชิาการดงักล่าวอา้งอิงคาํพิพากษาของสภาแห่งรัฐอีกคดีหน่ึง (C.E., 29 sepetmbre 2004’ Hervé 

X.) โดยระบุว่า คาํสั่งท่ีเกิดจากการฉอ้ฉลยงัคงตอ้งใหมี้การรับฟังคู่กรณีก่อนออกคาํสั่งเพิกถอน 

นั้น การอา้งอิงในส่วนดงักล่าว แมไ้ม่ตอ้งทาํการคน้ควา้ใดๆ เพิ่มเติมก็ควรจะเขา้ใจไดว้่า เป็น

การอา้งอิงท่ีคลาดเคล่ือนไม่สมบูรณ์ เพราะหากเป็นกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีรับฟังไดแ้ลว้ว่า 

คาํสั่งเกิดจากการฉ้อฉล ก็ย่อมไม่มีเหตุผลใดท่ีกฎหมายจาํตอ้งยอมรับสิทธิของบุคคลท่ีฉ้อฉล

ดงักล่าว และตอ้งให้โอกาสบุคคลท่ีฉ้อฉลได้โตแ้ยง้อีกก่อนออกคาํสั่ง และกรณีน้ีผูเ้ขียนได้

ตรวจสอบเน้ือหาของคาํพิพากษาตวัจริงแลว้ปรากฏว่า เป็นกรณีท่ีฝ่ายปกครองเพียงแต่มีข้อ

สงสัยว่าผูรั้บคาํสั่งน่าจะฉ้อฉลเท่านั้น ยงัมิใช่กรณีท่ีขอ้เทจ็จริงรับฟังไดแ้ลว้ว่าผูรั้บคาํสั่งฉอ้ฉล  

นอกจากนั้น ในตอนทา้ยของคาํพิพากษาคดีน้ี สภาแห่งรัฐไดพ้ิจารณาในเน้ือหาคดีแลว้เห็นว่า 

ผูรั้บคาํสั่งฉอ้ฉลจริงจึงไดย้นืยนัวา่คาํสั่งเพิกถอนชอบดว้ยกฎหมายแลว้ 

 

2. การตกหล่นหรือไม่ครบถว้นของรายละเอียดของหลกักฎหมาย 

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มีการนําเอาหลัก

กฎหมายต่างๆ มาบญัญติัไว ้แต่เม่ือตรวจสอบเปรียบเทียบกบัหลกัในเร่ืองเดียวกนัในกฎหมาย

ต่างประเทศกลับพบว่ามีรายละเอียดของหลักกฎหมายท่ีตกหล่นไปหรือไม่ครบถ้วน  

ซ่ึงขอกล่าวถึงเฉพาะบางประเดน็เป็นตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี  

2.1 รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัว่าดว้ยขอ้สงสัยเก่ียวกบัความเป็นกลางของ

เจา้หนา้ท่ี  
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เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักในเ ร่ืองเดียวกันในกฎหมาย

ต่างประเทศแลว้จะเห็นไดว้่าบทบญัญติัมาตรา 13 ถึงมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั

ราชการทางปกครองฯ ไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑบ์างประการท่ีแตกต่างจากกฎหมายต่างประเทศ เช่น 

กรณีเจา้หน้าท่ีคนใดไดเ้คยให้หรือแสดงความเห็นหรือไดก้ระทาํการ “นอกเหนืออาํนาจตาม

ทางการของตน” ในเร่ืองใดไว ้ถือเป็นเหตุขอ้สงสัยเก่ียวกบัความเป็นกลางสําหรับการพิจารณา

ทางปกครองในเร่ืองนั้น (มาตรา 20 (1) 6 ของกฎหมายเยอรมนั) ทั้งยงัมีรายละเอียดเพิ่มเติม

ประการอ่ืนๆ ดว้ยวา่ เหตุขอ้สงสัยเก่ียวกบัความเป็นกลางทั้งหลายตามท่ีบญัญติัไวไ้ม่ใชแ้ก่กรณี

ใดบา้ง 

2.2 รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการแสวงหาขอ้เทจ็จริง  

พระราชบญัญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ได้นาํเอาหลกัการ

แสวงหาขอ้เท็จจริงโดย “หลกัไต่สวน” มาบญัญติัไวใ้นมาตรา 28 และมาตรา 29 วรรคหน่ึง  

ซ่ึงหลกัการแสวงหาขอ้เท็จจริงของฝ่ายปกครองนั้น ถือว่ามีความสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะทาํให้การ

พิจารณาทางปกครองมีคุณภาพ ในกฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมายปกครองฝร่ังเศสมีหลกัว่า 

นอกจากเจา้หนา้ท่ีอาจแสวงหาขอ้เทจ็จริงใดๆ นอกเหนือจากท่ีคู่กรณีเสนอโดยไม่ตอ้งผูกพนัแต่

เพียงขอ้เท็จจริงเหล่านั้นแลว้ ยงัมีหลกัดว้ยว่า เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งทาํการพิจารณาขอ้เท็จจริงเป็น

รายๆ ไป ทั้ งน้ีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้ดุลพินิจ ซ่ึงหลักการเช่นน้ีให้ประโยชน ์

แก่ผูป้ฏิบัติหรือผูบ้ังคับใช้กฎหมายได้อย่างดียิ่ง เพราะจะทาํให้ทราบว่า ในการพิจารณา 

ทางปกครองตนจะตอ้งทาํการพิจารณาอยา่งไร หรือกฎหมายเยอรมนั (มาตรา 24 (2) และ (3)) ท่ี

ให้หลกัการไวด้ว้ยว่า เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองจะตอ้งนาํเอาขอ้เท็จจริงทั้งหมดท่ีสําคญัในกรณี

นั้นๆ มาพิจารณา ซ่ึงรวมถึงบรรดาขอ้เท็จจริงอนัจะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี หรือห้ามมิให้

ปฏิเสธไม่ยอมรับคาํแถลงหรือคาํขอท่ีอยูใ่นขอบเขตอาํนาจของตนโดยอา้งเหตุว่า เป็นคาํแถลง

หรือคาํขอท่ีไม่อาจรับไดห้รือไม่มีเหตุผล ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ลว้นแต่มีรายละเอียดในทางท่ีจะช่วยให ้

ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายรวมทั้งประชาชนเขา้ใจหลกักฎหมายในส่วนน้ีไดดี้ยิง่ข้ึน เป็นตน้   

2.3 รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการรับฟังคู่กรณีก่อนออกคาํสั่งทางปกครอง 
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นอกเหนือจากประเด็นความไม่เขา้ใจเก่ียวกบัความหมายและขอบเขต

ท่ีแทจ้ริงของหลกัดงักล่าวน้ีดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ บทบญัญติัมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติั

วิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ซ่ึงไดน้าํเอาหลกักฎหมายเร่ืองน้ีมาบญัญติัไว ้กลบัไม่ไดน้าํเอา

รายละเอียดบางประการท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจหลกัดงักล่าวน้ีในทางท่ีถูกตอ้งยิง่ข้ึนมาบญัญติัไวด้ว้ย 

เช่น กรณีท่ีฝ่ายปกครองประสงคจ์ะออกคาํสั่งทัว่ไป (general order) หรือคาํสั่งทางปกครองท่ีมี

เน้ือหาอย่างเดียวกนัเป็นจาํนวนมาก หรือคาํส่ังทางปกครองท่ีออกโดยเคร่ืองอตัโนมติั ดังท่ี

บัญญัติในมาตรา 28 (2) 4 ของกฎหมายเยอรมัน เป็นต้น ซ่ึงหากได้มีการนํามาบัญญัติไว ้

นอกจากจะทาํให้เกิดความชัดเจนในกรณีดังกล่าวแล้ว ยงัจะช่วยทาํให้เกิดความเข้าใจถึง

ความหมายและขอบเขตท่ีแทจ้ริงของหลกัดงักล่าวไดดี้ยิง่ข้ึนดว้ยว่า การใหสิ้ทธิคู่กรณีมีโอกาส

ทราบขอ้เท็จจริงและช้ีแจงโตแ้ยง้ไดก่้อนนั้น แทจ้ริงแลว้ก็มิใช่ว่าจะเป็นเร่ืองสําคญัถึงขนาดท่ี

จะตอ้งปฏิบติัตามในทุกกรณี  

2.4 รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการจดัใหมี้เหตุผลในคาํสั่งทางปกครอง 

มาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ได้

นาํเอาหลกัดงักล่าวมาบญัญติัไว ้อยา่งไรกดี็ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบักฎหมายปกครองของ

ต่างประเทศแลว้ พบว่าหลกัการตามบทบญัญติัดงักล่าวของไทยมีความแตกต่างจากกฎหมาย

ต่างประเทศพอสมควร เร่ิมตั้งแต่หลกัการใหญ่ท่ีว่า การจดัให้มีเหตุผลในคาํสั่งทางปกครอง 

จะใชแ้ก่คาํสั่งท่ีมีลกัษณะอยา่งใดหรือจะเป็นหลกัการทัว่ไป โดยกฎหมายปกครองของฝร่ังเศส

ถือหลักการว่า ไม่จาํตอ้งจะให้มีเหตุผลในคาํสั่ง เวน้แต่คาํสั่งสั่งท่ีมีลักษณะตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดไว ้ส่วนกฎหมายเยอรมันถือหลักการว่า การจัดให้มีเหตุผลในคาํส่ังทางปกครอง 

เป็นหลกัทัว่ไป กรณีท่ีไม่ตอ้งจัดให้มีเหตุผลถือเป็นขอ้ยกเวน้ หรือประเด็นท่ีว่าการจดัให้มี

เหตุผลเช่นว่านั้น ประกอบดว้ยเน้ือหาอย่างไรบา้ง โดยหลกัการของกฎหมายต่างประเทศมุ่ง

หมายถึงการระบุมูลเหตุท่ีเป็นสาระสําคญัของขอ้เท็จจริงและมูลเหตุทางกฎหมายท่ีใชใ้นการ

ออกคาํสั่ง ส่วนขอ้พิจารณาของฝ่ายปกครองให้ระบุดว้ยเม่ือเป็นกรณีของการออกคาํส่ังท่ีเป็น

อาํนาจดุลพินิจเท่านั้น (เช่น มาตรา 39 (1) ของกฎหมายเยอรมนั) ขณะท่ีมาตรา 37 วรรคหน่ึง (3) 
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แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองฯ บญัญติัในทางท่ีใหเ้ขา้ใจว่า เป็นกรณีท่ีตอ้ง

ระบุไวเ้สมอ หรือประเดน็ท่ีวา่ ในกรณีท่ีเป็นท่ีเขา้ใจไดว้่าฝ่ายปกครองมีเหตุผลเช่นใด หรือกรณี

เป็นท่ีเขา้ใจไดจ้ากบทบญัญติัของกฎหมายท่ีอา้งอิงนั้นเองว่ามีเหตุผลเช่นใด อยู่แลว้ ซ่ึงเป็น

ปัญหาท่ีพบไดใ้นการบงัคบัใชก้ฎหมายของไทยในส่วนน้ี เจา้หนา้ท่ีผูอ้อกคาํสั่งยงัจาํเป็นตอ้ง

ระบุเหตุผลในคาํสั่งทางปกครองอีกหรือไม่ ซ่ึงกฎหมายปกครองของต่างประเทศ เช่น กฎหมาย

เยอรมนั ไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งจดัให้มีเหตุผลในคาํสั่งทางปกครองอีก (มาตรา 39 

(2) 2. และ 4.) ในขณะท่ีบทบญัญติัมาตรา 37 วรรคสาม ไม่ไดบ้ญัญติัขอ้ยกเวน้ในลกัษณะเช่นน้ี

เอาไว ้ 

 

บทสรุป 

พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ของไทยเป็นกฎหมายท่ีสาํคญั

อย่างมาก และการให้มีกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรในลกัษณะดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

แก่ระบบกฎหมายปกครองของไทย เพราะเห็นไดว้่า การให้หลกักฎหมายปกครองของไทย

สามารถพฒันาข้ึนไดเ้องโดยวิธีการอ่ืน ย่อมเป็นเร่ืองท่ีคาดหมายผลสําเร็จไดย้ากและอาจใช้

เวลานาน 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางประโยชน์และขอ้ดีของการมีหลกักฎหมายว่าด้วย 

วธีิปฏิบติัราชการทางปกครองเป็นลายลกัษณ์อกัษรในระบบกฎหมายปกครองของไทย กป็รากฏ

ขอ้เสียและจุดอ่อนเช่นกนั อนัเน่ืองมาจากการขาดแคลนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกักฎหมาย

ในเร่ืองดังกล่าวน้ีอย่างเพียงพอ โดยการกาํเนิดข้ึนและยกร่างกฎหมายฉบับน้ี กระทาํโดย

ผูเ้ก่ียวขอ้งในแวดวงท่ีจาํกดั (ผูป้ฏิบติังานดา้นการร่างกฎหมายและนกัวิชาการ) พระราชบญัญติั

วิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ จึงมีบทบญัญติัหลายส่วนท่ียงัเป็นปัญหา เร่ิมตั้งแต่ประเด็น

เก่ียวกบัความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของกฎหมายดงักล่าว ซ่ึงมีปัญหาความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะ

ของกฎหมายฉบบัน้ีว่า เน้ือหาสาํคญัเป็นเร่ืองหลกัเกณฑท์างกระบวนการหรือเหตุภายนอกของ
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คาํสั่งทางปกครอง ปัญหาความสัมพนัธ์กบักฎหมายเฉพาะฉบบัอ่ืนๆ และปัญหาความสมดุลของ

การบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองในบริบทของระบบกฎหมายปกครอง

ของไทย ประเด็นเก่ียวกบัความหมายและขอบเขตท่ีแทจ้ริงของหลกัการสําคญัท่ีมีการนาํมา

บญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัฉบบัน้ี เช่น หลกัว่าดว้ยขอ้สงสัยเก่ียวกบัความเป็นกลาง หรือ

หลกัการรับฟังคู่กรณีก่อนออกคาํสั่งทางปกครอง เป็นตน้ ซ่ึงมีปัญหาความเขา้ใจอย่างมาก  

จนเกิดเป็นปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความหมายและขอบเขตท่ีแทจ้ริงของ

หลกักฎหมาย นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาอนัเกิดจากการท่ีไม่ไดมี้การนาํเอาเน้ือหาของกฎหมายอีก

หลายส่วนมาบญัญติัเอาไวใ้ห้ครบถว้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเด็นเก่ียวกบัระดบัความสมบูรณ์

ของคาํสั่งทางปกครองเม่ือมีการไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑต์ามท่ีพระราชบญัญติัน้ีกาํหนดไว ้กรณี

จึงสมควรช่วยกนัหาหนทางท่ีเหมาะสมแก่การแกไ้ขปัญหา โดยในบางประเด็นอาจแกไ้ขปัญหา

ได้โดยหนทางของการบงัคบัใช้หรือแปลความกฎหมายให้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

พิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองและการให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

บางประเดน็อาจแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งผ่านระบบการเรียนการ

สอนหรือหลกัสูตรการศึกษาอบรมต่างๆ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ี้มีบทบาท 

ในการเรียนการสอนตอ้งทบทวนเน้ือหาบางส่วนท่ีเคยใชใ้นการสอน และในบางประเด็นอาจ

จาํเป็นตอ้งแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัดงักล่าว ซ่ึงในคร้ังน้ี จะตอ้งให้ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายมีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นเหล่านั้นอยา่งลึกซ้ึงเสียก่อน และ

สมควรใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย 

------------------------------------- 



๑ 

 

ความหมายและขอบเขตของหลักการรับฟงคูกรณีกอนออกคําสั่งทางปกครอง 

ดร.บุญอนันต วรรณพานิชย* 

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 

--------------------------------------------------- 

  นับจนถึงปจจุบัน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดใช

บังคับมาเปนเวลากวา ๒๐ ปแลว โดยแนวความคิดในการมีกฎหมายฉบับนี้ของประเทศไทย 

ท่ีสอดคลองกับในหลายประเทศคือ ความตองการท่ีจะปรับปรุงและยกระดับการปฏิบัติงานของ 

ฝายปกครองใหมีมาตรฐานและมีกฎเกณฑเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน เพ่ือสงเสริมและยืนยัน

หลักนิติ รัฐ หรือการทําใหฝายปกครองมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น (démocratie 

administrative) 0

๑ ดวยการนําเอาหลักคิดของการควบคุมคุณภาพของผลลัพธ (outcome) หรือ

ผลผลิต (product)  โดยใช “กระบวนการ”(process)  มาเปนปจจัยในการควบคุมคุณภาพ และ

อาจเปนเพราะเห็นวา กฎเกณฑในดาน “กระบวนการ” เปนกฎเกณฑท่ีสามารถนํามากําหนดไดงาย

กวากฎเกณฑในดาน “เนื้อหา” ของการกระทํา ซึ่งจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดบัญญัติบท

มาตราตางๆ เรียงลําดับกันไปตามกระบวนการทํางานท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสวนท่ี

เกี่ยวกับการออกคําส่ังทางปกครอง ซึ่งประกอบไปดวยกฎเกณฑตั้งแตชั้นการเร่ิมตนเขาสูการ

พิจารณาทางปกครอง ชั้นการพิจารณาทางปกครอง ชั้นการออกคําส่ังทางปกครอง ชั้นการทบทวน

คําส ั่งทางปกครอง จนถึงชั้นการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง โดยในการนี้ ไดมีการนําเอากฎเกณฑ

สําคัญๆ ในดาน “กระบวนการ” มาบัญญัติไว เชน หลักวาดวยการพิจารณาเปนรายกรณี หลักวา

ดวยการจัดใหมีเหตุผลของการทําคําส่ังทางปกครอง เปนตน  

  การมีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึ้นใชบังคับนี้  

ไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญในกระบวนการปฏิบัติงานของฝายปกครอง เพราะเปน

กฎหมายลายลักษณอักษรในระดับพระราชบัญญัติท่ีกําหนดหลักเกณฑในเร่ืองนี้และมีลักษณะเปน 

“กฎหมายกลาง” ท่ีใชบังคับเปนการท่ัวไปกับเร่ืองอื่นๆ อีกท้ังยังเกี่ยวของกับการใชอํานาจท่ีสําคัญ

ของฝายปกครองประเภทหนึ่ง ไดแก การออกคําส่ังทางปกครอง ซึ่งเปนการพิจารณาตัดสินใจของ

 
 
๑ Guy ISAAC, LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE NON CONTENTIEUSE, Thèse, PARIS, LGDJ, 1968, หนา 

220 และ PIERRE-LAURENT FRIER, Précis de droit administrative, Montchrestien, 2e édition, 2003, หนา 290  

 

        * นบ. (จุฬาฯ), นบท., นม. (จุฬาฯ), ปริญญาบัตรช้ันสูงทางกฎหมายมหาชน และปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลยั TOULOUSE 1 (Capitole) ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

                                           



๒ 

 

ฝายปกครองเกี่ยวกับสิทธิหนาท่ีของบุคคลและกอใหเกิดผลทางกฎหมายขึ้นไดเองโดยตรง 

แตเพียงฝายเดียว อยางไรก็ดี การท่ีกฎหมายฉบับนี้ไดตราขึ้นในชวงเวลาท่ีการพัฒนาหลักกฎหมาย

ในเร่ืองนี้โดยอาศัยแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาของศาลยังไมสามารถพัฒนาขึ้นเปนระบบจนอยูใน

สภาพท่ี “ตกผลึก” เปนองคความรูและความเขาใจในวงการกฎหมายของไทยได ซึ่งทําใหตองอาศัย

แนวทางจากกฎหมายตางประเทศมาเปนขอมูลพื้นฐานในการยกรางกฎหมาย ดังนั้น ในการบังคับ

ใชกฎหมายฉบับนี้จึงประสบปญหาความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตท่ีแทจริงของหลัก

ตางๆ ท่ีมีการนํามาบัญญัติไว  

  หลักสําคัญหลักหนึ่งท่ีมีการนํามาบัญญัติเอาไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ ไดแก “หลักการรับฟงคูกรณีกอนออกคําส่ังทางปกครอง”1

๒ โดยบัญญัติไวในมาตรา 

๓๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งถึงแมผูเขียนไดเคยอธิบายเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของ

หลักนี้ เอาไวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ แลววา “หลักการใหสิทธิโตแยงนั้น โดยปกติจะใชกับกรณีท่ีอาจ

มีผลกระทบในทางเสียหายแกสิทธิของบุคคลเทานั้นดังท่ีกลาวมาแลว ท้ังนี้ เพราะจะมีเพียงกรณีท่ี

อาจมีผลกระทบในทางเสียหายแกสิทธิของบุคคลเทานั้นท่ีจะสามารถอธิบายถึงเหตุผลและความ

จําเปนท่ีตองใหคูกรณีโตแยงเพื่อปองกันสิทธิของตนได แตสําหรับกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองเปนไป

ในทางท่ีเปนคุณก็ดี หรือแมจะไมเปนคุณแตก็ไมถึงกับเปนการกระทบใหเกิดความเสียหายของ

บุคคลก็ดี ยอมเห็นไดวา ไมมีกรณีท่ีตองใหโตแยงกันแตอยางใด” 2

๓ ก็ตาม แตกลับปรากฏวา 

หลักการรับฟงคูกรณีดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๓๐ นั้น เปนหลักท่ีมีปญหาความเขาใจท่ีแตกตางกัน

อยางมากโดยเห็นไดจากแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองหรือองคกรทางกฎหมายท่ีมีอํานาจ

เกี่ยวของ ตลอดจนความเห็นของนักกฎหมายไทยในเร่ืองนี้ท่ีไมไดเปนไปในแนวทางเดียวกัน   

๒ ถอยคําท่ีนักกฎหมายไทยใชเรียกหลักการดังกลาวน้ี มีการใชถอยคําท่ีแตกตางกัน เชน “หลักการใหสิทธิโตแยง” 

“สิทธิไดรับแจงผลกระทบตอสิทธิ” หรือ “สิทธิท่ีจะไดรับการรับฟง” หรือในกฎหมายตางประเทศเองก็อาจใชถอยคําท่ี
แตกตางกัน เชน “Anhörung Beteiligter” “Hearing of participants” ในกฎหมายเยอรมัน หรือ “la procédure 
contradictoire préalable” (ในกฎหมายฝรั่งเศส) และผูเขียนอยากเสนอใหใชคําวา “หลักการฟงความคูกรณีกอนออกคําสั่ง
ทางปกครอง” เพ่ือท่ีจะไดตรงกับความหมายของหลักใหมากท่ีสุด และเปนถอยคําท่ีใกลเคียงกับ “หลักการฟงความสองฝาย” 
(audi alteram partem) ซึ่งเปนหลักท่ีมีแกนความคิดอันเปนท่ีมาของหลักเชนเดียวกันกับหลักการน้ี และนักกฎหมายไทย
คุนเคยกับถอยคําวา “ฟงความ” ดีอยูแลว อยางไรก็ดี โดยท่ีบทบัญญัติของกฎหมายไทยในเรื่องน้ีไดใชคําวา “การรับฟง
คูกรณี” ดังท่ีใชอยูในมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังน้ัน เพ่ือใหการใช
ถอยคําเปนไปตามท่ีใชในบทบัญญัติของกฎหมาย ผูเขียนจึงขอใชคําวา “หลักการรับฟงคูกรณี” ในขอเขียนทางวิชาการน้ีไป
กอน     

๓ บุญอนันต วรรณพานิชย, หลักกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, 

๒๕๔๔, หนา ๓๐.  

                                           



๓ 

 

  ผูเขียนจึงตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะไดทบทวนหลักกฎหมายปกครองของ

ตางประเทศในเร่ืองนี้ตามท่ีไดเคยศึกษาคนความา (๑) รวมท้ังการคนควาทบทวนขอมูลในกฎหมาย

ปกครองของไทย (๒) เพื่อนําเสนอใหเกิดความกระจางเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตท่ีถูกตอง

ของใชหลักดังกลาวนี้ (๓)  

  ๑. หลักการรับฟงคูกรณีกอนออกคําสั่งทางปกครองในกฎหมายปกครองของ

ตางประเทศ 

   ๑.๑ กฎหมายปกครองของเยอรมัน  

    ในกฎหมายปกครองเยอรมัน ถึงแมจะมีความเห็นทางวิชาการอยู

มากมายและแตกตางกันบางก็ตาม แตการทําความเขาใจหลักการรับฟงคูกรณีกอนออกคําส่ังทาง

ปกครองก็สามารถทําความเขาใจไดโดยไมยุงยากซับซอนมากนัก  ท้ังนี้ เพราะมีการบัญญัติเปน

กฎหมายลายลักษณเอาไวอยางชัดเจนอักษรตั้งแต ป ค.ศ. ๑๙๗๖ ท่ีไดมีการออกกฎหมายวาดวย

การพิจารณาทางปกครอง และไดมีแนวคําพิพากษาศาลปกครองบรรทัดฐานเอาไวอยางมั่นคง

ชัดเจน 

ในสวนของกฎหมายลายลักษณอักษรนั้น หลักการรับฟงคูกรณีกอน

ออกคําส่ังทางปกครองบัญญัติไวในมาตรา ๒๘ แหงกฎหมายวาดวยการพิจารณาทางปกครอง ค.ศ. 

๑๙๗๖ โดยในวรรคแรกไดบัญญัติหลักการรับฟงคูกรณีกอนการออกคําส่ังทางปกครองเอาไว สวน

ในวรรคสองและวรรคสามเปนการบัญญัติขอยกเวนท่ีไมตองใหมีการรับฟงคูกรณี โดยมีเนื้อความ 

ซึ่งผูเขียนขอแปลเพื่อประโยชนในการพิจารณาทําความเขาใจ ดังนี้  

“มาตรา ๒๘ การรับฟงคูกรณี 

(๑) กอนออกคําส่ังทางปกครองท่ีทําใหเสียหายตอสิทธิของ

คูกรณี คูกรณีจะตองไดรับโอกาสท่ีจะชี้แจงเกี่ยวกับขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับการออกคําส่ัง 

(๒) การรับฟงคูกรณีเชนวานี้อาจละเวนไมตองกระทําก็ได 

ถาสถานการณแวดลอมแหงกรณีเฉพาะบุคคลไมไดเรียกรองหรือไมมีความจําเปนท่ีจะตองใหมีการ

รับฟงคูกรณี และโดยเฉพาะอยางย่ิง เมื่อ 



๔ 

 

๑. กรณีปรากฏวา การออกคําส่ังในทันทีเปนเร่ือง

จําเปนตองกระทําเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือเนื่องจากมีความเส่ียงท่ีจะเสียหายหากกระทําโดย

ความลาชา 

๒. การรับฟงคูกรณีจะเปนผลเสียหายตอการปฏิบัติ

ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวสําหรับการออกคําส่ังนั้น  

๓. การออกคําส่ังไมไดมีเจตนาท่ีจะบิดเบือนไปจาก

ขอเท็จจริงท่ีคูกรณีไดใหไวในคําขอหรือคําชี้แจงในทางท่ีเปนผลเสียหายแกคูกรณี 

๔. เจาหนาท่ีผูมีอํานาจประสงคท่ีจะออกคําส่ังท่ัวไป 

หรือคําส่ังทางปกครองท่ีเหมือนกันเปนจํานวนมาก หรือคําส่ังทางปกครองท่ีใชเคร่ืองมืออัตโนมัติ 

๕. เปนการออกมาตรการบังคับทางปกครอง  

 (๓) หามมิใหมีการรับฟงคูกรณีไดเมื่อการรับฟงคูกรณีจะ

เปนการขัดแยงอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ”3

๔  

๔ บทบัญญัติดังกลาว ท่ีเปนในภาษาอังกฤษมีขอความ ดังน้ี  

 “Section 28 Hearing of participants 
(1) Before an administrative act affecting the rights of a participant may be executed, 

the latter must be given the opportunity of commenting on the facts relevant to the decision. 
(2) This hearing may be omitted when not required by the circumstances of an 

individual case and in particular when: 
1. an immediate decision appears necessary in the public intersest or because of the risk 

involved in delay;  
2. the hearing would jeopardise the observance of a time limit vital to the decision; 
3. the intent is not to diverge, to his disadvantage, from the actual statements made by 

a participant in an application or statement; 
4. the authority wishes to issue a general order or mimilar administrative acts in 

considerable numbers or administrative acts using automatic equipment; 
5. measures of administrative enforcement are to be taken. 
(3) A hearing shall not be granted when this is grossly against the public interest.” 
สําหรับภาษาเยอรมัน มีขอความ ดังน้ี  
“§ 28 Anhörung Beteiligter 
(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, ist 

diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erteblichen Tatsachen zu äußern. 

                                           



๕ 

 

อันท่ีจริง ความหมายและขอบเขตของบทบัญญัติดังกลาวนี ้

นักวิชาการของไทยท่ีศึกษากฎหมายปกครองของประเทศเยอรมันไดเขียนงานวิชาการอธิบายเอาไว 

ซึ่งนาจะเพียงพอท่ีจะทําใหเขาใจความหมายและขอบเขตของหลักการรับฟงคูกรณีในกฎหมาย

ปกครองเยอรมัน หรืออยางนอยก็นาจะทําใหเขาใจหลักคิดในการปรับใชหลักการรับฟงคูกรณีกอน

ออกคําส่ังทางปกครองไดบางแลว กลาวคือ นาจะทําใหเขาใจไดวา หลักการรับฟงคูกรณีไมไดใช

สําหรับการออกคําส่ังทางปกครองในทุกลักษณะ หากแตใชเฉพาะคําส่ังท่ีเปนผลเสียหายตอสิทธิ

หรือกําหนดภาระหนาท่ีเพ่ิมขึ้นใหแกคูกรณี และโดยหลัก จะไมใชกับคําส่ังท่ีมีลักษณะเปนการ

ปฏิเสธคําขอ รวมท้ังนาจะทําใหเขาใจไดวา หลักการรับฟงคูกรณีเปนเพียงสวนหนึ่งของหลัก

กฎหมายตางๆ ท่ีนํามาใชในการออกคําส่ังทางปกครอง และยังอยูในขั้นตอนของการรวบรวมและ

แสวงหาขอเท็จจริงกอนออกคําส่ังเทานั้น4

๕        

(2) Von der Anhörung kann abgesehen warden, wenn sie nach den Umständen des 
Einzelfalls nicht geboten ist, insbesondere wenn 

1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im öffentlichen Interesse 
notwendig erscheint; 

2. duurch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung maßgeblichem Frist in 
Frage gestellt würed; 

3. von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten, die dieser in einem Antrag oder einer 
Erklärung gemacht hat, nicht zu seinen Ungunsten abgewichen werden soll; 

4. die Behörde eine Allgemeinverfügung oder gleichartige Verwaltungsakte in größerer 
Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen will; 

5. Maßnahmen in der Verwaltungsvollstreckung getroffen werden sollen. 
(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes öffentliches Interesse 

entgegensteht.” 
๕ ดร. วรเจตน ภาคีรัตน ไดอธิบายไววา หากพิเคราะหถอยคํามาตรา ๒๘ แลวจะเห็นไดวา ไมใชคําสั่งทางปกครอง

ทุกคําสั่งจะตองรับฟงคูกรณี แตมีเพียงเฉพาะคําสั่งทางปกครองท่ีกระทบถึงสิทธิของคูกรณีเทาน้ันท่ีหนวยงานจะตองมีหนาท่ี
รับฟงคูกรณี โดยคําสั่งท่ียอมรับตรงกันเปนยุตวิาจะตองปฏิบัติตามหลกัการดงักลาว ไดแก คําสั่งท่ีกําหนดใหคูกรณีมีหนาท่ีตอง
กระทําการ ละเวนกระทําการ หรือยินยอมใหกระทําการ หรือคําสั่งท่ีตัดสิทธิหรือจํากัดสิทธิของคูกรณี (วรเจตน ภาคีรัตน,  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน, กรุงเทพฯ: วิญูชน, ๒๕๔๙, หนา  ๑๑๐)  และดร.วรเจตน ยังได
อธิบายตอไปวา โดยท่ัวไปแลวถึงแมคําสั่งท่ีกระทบสิทธิของคูกรณีมักจะเปนคําสั่งในกรณีท่ีฝายปกครองกระทําข้ึนในอํานาจ
หนาท่ีดานการรักษาความสงบเรียบรอยสาธารณะก็ตาม แตในกรณีของคําสั่งท่ีเปนการพิจารณาสิทธิหรือประโยชนของคูกรณี
ก็อาจมีลักษณะเปนคําสั่งท่ีกระทบสิทธิท่ีตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณีไดดวยเชนกัน อันไดแก กรณีคําสั่งยกเลิกหรือ
เพิกถอนคําสั่งท่ีใหประโยชน หรือคําสั่งท่ีเปลี่ยนแปลงสิทธิของคูกรณีท่ีมีลักษณะทําใหคูกรณีตกอยูในฐานะท่ีแยลง  อยางไรก็ดี 
ในงานวิชาการเลมเดียวกัน ดร.วรเจตน ไดอธิบายตอไปดวยวา ในกรณีคําสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการปฏิเสธคําขอ 
ความเห็นของนักวิชาการสวนใหญเห็นวา จะตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณี แตตามบรรทัดฐานแนวคําพิพากษาของศาล
ปกครองแหงสหพันธรัฐ และนักวิชาการอีกสวนหน่ึง เห็นวา คําสั่งปฏิเสธคําขอไมตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณี (เรื่อง
เดียวกัน,หนา ๑๑๑) ขณะท่ี ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ ไดเขียนอธิบายหลักในเรื่องน้ีเอาไวอยางกวางๆ เพียงวา การท่ี
ประชาชนผูท่ีเก่ียวของไดเขารวมในวิธีพิจารณาเรื่องในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครอง และการท่ีฝายปกครองจะตองปฏิบัติตอ

                                                                                                                                   



๖ 

 

    จากการศึกษาคนควาหลักการรับฟงคูกรณีในกฎหมายปกครอง

เยอรมัน ผูเขียนเห็นวา การทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของหลักการรับฟง

คูกรณีมีขอพิจารณา ดังนี้  

    (๑) การทําความเขาใจหลักดังกลาวจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเขาใจ

ดวยวา ในการคุมครองปกปองสิทธิของคูกรณีจากการออกคําส่ังทางปกครองนั้น ในระบบกฎหมาย

ยังประกอบดวยหลักเกณฑและกลไกอื่นอีกหลายอยาง หาไดมีเพียงการใชหลักการรับฟงคูกรณีกอน

ออกคําส่ังทางปกครองเพียงหลักเดียวแตอยางใดไม เชน ยังมีหลักเกณฑท้ังท่ีเปนหลักเกณฑ

ภายนอกหรือทางแบบพิธีของความสมบูรณของคําส่ัง และหลักเกณฑท่ีเปนหลักเกณฑภายในหรือ

ทางเนื้อหาของความสมบูรณของคําส่ัง ยังมีกลไกท่ีทําหนาท่ีทบทวนคําส่ังทางปกครองท้ังท่ีเปน

กลไกภายในฝายปกครอง และกลไกภายนอกซึ่งรวมถึงการควบคุมตรวจสอบโดยศาลดวย  ดังนั้น 

การใชหลักการรับฟงคูกรณีจึงตองใหสมดุลและเชื่องโยงกับหลักเกณฑและกลไกตางๆ อยาง

เหมาะสม โดยจําเปนตองตระหนักดวยวา พื้นฐานของกฎเกณฑวาดวยกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครองไมไดยึดถือเครงครัดตอแบบพิธีแตอยางใด ดังท่ีมีการบัญญัติหลักการพื้นฐานนี้ไวในมาตรา 

๑๐ แหงกฎหมายวาดวยการพิจารณาทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖ 5

๖ สําหรับบทบัญญัติมาตรา ๒๘  

เองก็มีขอยกเวนท่ีไมตองใหมีการรับฟงคูกรณีดังท่ีบัญญัติไวในวรรคสอง และวรรคสาม นอกจากนั้น 

หากปรากฏวาไมไดมีการรับฟงคูกรณี กฎหมายก็กําหนดใหเปนขอบกพรองท่ีอาจแกไขใหถูกตองได

ในภายหลัง (ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ๓) อีกท้ังในท่ีสุดแลว หากปรากฏวาไมไดมีการรับฟงคูกรณี

และไมไดมีการแกไขใหถูกตองในภายหลัง ก็ยังมีกฎเกณฑรับรองตอไปวา ขอบกพรองในดาน

กระบวนการหรือรูปแบบแตเพียงเหตุเดียวไมเปนเหตุท่ีจะทําใหคําส่ังทางปกครองไมชอบดวย

กฎหมายในกรณีท่ีปรากฏอยางแจงชัดวา ขอบกพรองเชนวานั้นไมไดสงผลใดๆ ตอเนื้อหาของคําส่ัง

ประชาชนในฐานะเปนคูความท่ีมีศักดิ์ศรีโดยการรับฟงเขากอนท่ีจะวินิจฉัยสั่งการใดๆ ใหโอกาสเขาท่ีจะแสดงความคิดเห็น
เสนอขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายดวย สิ่งน้ีจะเปนประโยชอยางยิ่งตอระบบประชาธิปไตย (กมลชัย รัตนสกาววงศ, หลัก
กฎหมายปกครองเยอรมัน, ศูนยยุโรปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,๒๕๔๔, หนา ๑๓๙)  นอกจากน้ัน ในงานวิชาการอีกช้ินหน่ึง ดร.กมลชัย ก็ไดกลาวถึงหลักการรับฟงคูกรณีเอาไววา หลักการ
รับฟงคูกรณีเปนเพียงข้ันตอนในการคนหาขอเท็จจริงเทาน้ัน (กมลชัย รัตนสกาววงศ, พ้ืนฐานความรูท่ัวไป หลักกฎหมาย
ปกครองเยอรมัน, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม,๒๕๓๗), หนา ๗๕)    

๖ Section 10 Administrative procedure not tied to form  

  The administranetive procedure shall not be tied to specific forms when no legal provisions 
exist which specifically govern procedural form. It shall be carried out in an uncomplicated, appropriate 
and timely fashion. 

                                                                                                                                   



๗ 

 

ทางปกครอง ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๖ แหงกฎหมายวาดวยการพิจารณาทางปกครอง ค.ศ. 

๑๙๗๖ 

    (๒) ตํารากฎหมายปกครองของตางประเทศไดอธิบายใหเห็นถึง

ความหมายและขอบเขตของหลักดังกลาวน ี้ไวอยางชัดเจน โดยอธิบายวา สิทธิในการรับฟงตั้งอยู

บนหลักนิติรัฐ และหลักการท่ีใหฝายปกครองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย ตามท่ีบัญญัติไวใน

มาตรา ๒๐ III แหงกฎหมายพ้ืนฐาน (รัฐธรรมนูญ) หลักดังกลาวนี้ยังถูกโยงอยูกับหลักวาดวย

ศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย (ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑ I แหงกฎหมายพื้นฐาน) ท่ีมีนัยความหมายวา 

ผูถูกปกครองหรือพลเมืองมีสิทธิท่ีจะไดรับการรับฟงเพื่อตนจะไดมีโอกาสกลาวอางความเห็นของตน

และกอใหเกิดผลตอการพิจารณาคําส่ังท่ีจะออกตอไปในอนาคต ศาลปกครองแหงสหพันธรัฐ (ซึ่งถือ

เปนศาลปกครองสูงสุด) ไดแปลความหมายของบทบัญญัติดังกลาวในทางท่ีจํากัดและเครงครัด 

กลาวคือ จะยอมรับวาเปนคําส่ังทางปกครองท่ีกระทบตอสิทธิของบุคคลก็ตอเมื่อคําส่ังนั้นได

เปล่ียนแปลงแกไขสถานการณทางกฎหมายท่ีมีอยูแลวใหเส่ือมถอยลดนอยลงไปจากเดิม โดยเปน

การเปล่ียนผานจากสถานะดังท่ีเปนอยู (status quo) ไปสูสถานะท่ีลดนอยถอยลงจากเดิม (status 

quo minus) และไมไดใชในกรณีท่ีฝายปกครองปฏิเสธท่ีจะออกคําส่ังทางปกครองท่ีเปนการให

ประโยชนแกบุคคล โดยวัตถุประสงคของบทบัญญัติมาตราดังกลาวน ี้คือการปกปองผูถูกปกครอง

หรือพลเมืองตอการออกคําส่ังทางปกครองโดยท่ีตนไมเคยรูเนื้อรูตัวหรือคาดหมายมากอน6

๗ 

    (๓) หลักคิดของศาลปกครองเยอรมันในเร่ืองนี้ชัดเจนวา หลักการ

รับฟงคูกรณีใชเฉพาะแกกรณีการออกคําส่ังทางปกครองท่ีทําใหสิทธิของผูรับคําส่ังเส่ือมถอยลด

นอยลงไปจากเดิม และยืนยันท่ีจะไมใชแกกรณีคําส่ังท่ีเปนเพียงการปฏิเสธคําขอ แมวาฝายวิชาการ

จะมีความเห็นท่ีแตกตางไปก็ตาม ซึ่งจะเห็นไดวา หลักคิดและทัศนคติเชนนี้ของศาลปกครอง

เยอรมันตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเขาใจระบบกฎหมายท้ังระบบและความสมดุลในการบังคับใช

หลักเกณฑตางๆ โดยคํานึงถึงประโยชนอยางแทจริงในการปรับใชหลักกฎหมาย กลาวคือ หลักคิด

และทัศนคติของศาลเกิดจากความเขาใจวา การปกปองคุมครองสิทธิของบุคคลจากการใชอํานาจ

ออกคําส่ังทางปกครองเกิดขึ้นไดจากการท่ีหลักกฎหมายและกลไกตางๆ สามารถทําหนาท่ีไดอยาง

สอดคลองและสมดุลกัน มากกวาการตองอาศัยหลักเกณฑหรือกลไกอันใดอันหนึ่งอยางเดียว 

นอกจากนั้น มีผูศึกษาเปรียบเทียบหลักในเร่ืองนี้ของกฎหมายปกครองฝร่ังเศสและกฎหมาย

ปกครองเยอรมัน ไดช ี้ใหเห็นวา เมื่อมีระบบการอุทธรณคําส่ังทางปกครองอยูดวยแลวศาลก็จะ

๗ Christian Autexier, Introduction au droit public allemand,  puf, 1997, หนา 278-279 

                                           



๘ 

 

ไมไดเนนสิทธิในการรับฟงคูกรณีในชั้นของการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองอันแรก และเห็นวา 

เปนกรณีท่ีสามารถแกไขใหถูกตองไดในภายหลังโดยการรับฟงในชั้นการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ7๘ 

คําพิพากษาของศาลปกครองแหงสหพันธรัฐ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ค.ศ. ๑๙๘๒ (BVerwG 1 c 

22.81) ก็ไดตัดสินในแนวทางดังกลาว โดยศาลมองวา คูกรณีมีโอกาสไดแสดงความเห็นตอ

ขอเท็จจริงท่ีเปนสาระสําคัญในเร่ืองนั้นแลวหรือไม และฝายปกครองไดรับทราบถึงขอเท็จจริง

ดังกลาวและนําเอาขอเท็จจริงนั้นไปใชในการวินิจฉัยดวยแลวหรือไม ท้ังนี้ ไมวาจะเกิดขึ้นในชั้นใด

กอนการนําคดีมาฟองตอศาลก็ตาม หากเปนดังท่ีกลาวมาแลวกรณีก็เปนไปตามวัตถุประสงคของ

หลักการรับฟงคูกรณีแลว8

๙   

(๔) หากพิจารณาจากถอยคําท่ีใชในกฎหมาย ก็จะชวยใหเขาใจ

ความหมายและขอบเขตของหลักดังกลาวนี้ไดดีย่ิงขึ้น โดยถอยคําท่ีใชในวรรคหนึ่ง9

๑๐ นั้น มีการใช

คําวา “eingreift” ซึ่งคํากิริยา “eingreifen” หมายถึง การลวงละเมิด ลวงลํ้า เขาไปแทรกแซงสิทธิ

ของบุคคล ดังนั้น โดยถอยคําของกฎหมายจึงมีความหมายไปในทางท่ีจะทําใหสิทธิของบุคคลท่ีมีอยู

แลวโดยชอบนั้นตองเส่ือมถอยลดนอยลงหรือสูญส้ินไป  

๘ E. Eisenberg, L’ audition du citoyen et la motivation des décisions administrative en France et 

En allemagne, th. Droit, Strasbourg III, 1995, อางใน Christian Autexier, Introduction au droit public 
allemand,  หนา 279 

๙ คดีน้ี เปนคดีท่ีคนตางดาวฟองโตแยงคําสั่งของฝายปกครองท่ีสั่งใหบุคคลดังกลาวออกไปจากประเทศเยอรมนี

เน่ืองจากเปนบุคคลท่ี ตองคําพิพากษาใหลงโทษทางอาญา โดยคําสั่งดัวกลาวไดออกโดยมีการใหเหตุผล และไดแจงสิทธิในการ
อุทธรณคัดคานคําสั่งดวยแลว แตไดออกคําสั่งไปโดยไมไดใหคูกรณีใชสิทธิโตแยงเสียกอน ตอมา บุคคลดังกลาวไดใชสิทธิ
อุทธรณคัดคานคําสั่งตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ โดยกลาวอางวา ในสวนท่ีเก่ียวกับความผิดทางอาญา ไดมีการขอให
พิจารณาคดีใหม และดําเนินการเขาเมืองใหถูกตองตามกฎหมายแลว และในสวนท่ีเก่ียวกับความจําเปนและสภาพทาง
ครอบครัวไดกลาวอางวามีภรรยาและบุตรท่ีมีสัญชาติเยอรมัน มีท่ีอยูอาศัยเปนหลักแหลงในเยอรมันเปนเวลานาน จึงจะเปน
เหตุใหครอบครัวแตกแยก ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาขอกลาวอางตางๆ ดังกลาวแลวมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ศาล
ปกครองช้ันตนมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของฝายปกครองฉบับดังกลาว โดยอางเหตุวา เปนการออกคําสั่งท่ีไมไดใหคูกรณีมี
สิทธิโตแยงเสียกอน ศาลปกครองช้ันอุทธรณพิพากษายืน โดยเหตุผลเชนเดียวกับศาลปกครองช้ันตน รวมท้ังเหตุผลท่ีวา การท่ี
มาตรา ๔๕ (๒) แหงรัฐบัญญัติวาดวยการพิจารณาทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖ ไดกําหนดใหมีการแกไขขอบกพรองกรณีท่ีไมไดมี
การใหคูกรณีมีสทิธิโตแยงกอนออกคําสั่งทางปกครองไดจนถึงข้ันตอนสุดทายของการพิจารณาในช้ันวินิจฉัยอุทธรณน้ัน กรณี
จะตองมีการใหสิทธิโตแยงโดยมลีักษณะเปนการสือ่สารกันระหวางคูกรณีซึ่งเปนฝายผูช้ีแจง กับฝายปกครองซึ่งเปนฝายผูรับฟง 
การท่ีผ ู มีอํานาจพิจารณาอุทธรณพิจารณาจากเพียงคําอุทธรณเพียงอยางเดียวยังไมถือวาไดมีการแกไขขอบกพรองในเรื่องน้ีให
ถูกตอง ในท่ีสุด ศาลปกครองแหงสหพันธรัฐไดมีคําวินิจฉัยวา ถือไดวามีการรับฟงคูกรณีกอนข้ันตอนสุดทายของการพิจารณา
ในช้ันวินิจฉัยอุทธรณแลว  

๑๐ โปรดดเูชิงอรรถ ๔  

                                           



๙ 

 

(๕) ในประการสําคัญท่ีไมย่ิงหยอนไปกวากัน การทําจะความเขาใจ

ความหมายและขอบเขตของหลักการในเร่ืองนี้ โดยการพิจารณาถอยคําท่ีใชในกฎหมายนั้น 

จําเปนตองพิจารณาจากถอยคําท่ีใชในวรรคสอง ของมาตรา ๒๘ ซึ่งกําหนดขอยกเวนกรณีท่ีไมตอง

จัดใหมีการรับฟงคูกรณีตามท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง โดยกฎหมายบัญญัติไวความวา “การรับฟง

คูกรณีอาจไมตองมีการปฏิบัติตามก็ได เมื่อสภาวการณแวดลอมของกรณีเฉพาะบุคคลนั้นเห็นไดวา

ไมจําเปนท่ีจะตองมีการรับฟง (This hearing may be omitted when not required by the 

circumstances of an individual case and in particular when :)” ซึ่งเห็นไดวา การจะตอง

ปฏิบัติหรือไมตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณีขึ้นอยูกับสถานการณแวดลอมของกรณีนั้นวา 

จําเปนตองจัดใหมีการรับฟงคูกรณีหรือไม หากพิเคราะหจากสถานการณแวดลอมของกรณีแลวได

ความวา ไมจําเปนตองใหมีการรับฟงคูกรณี เจาหนาท่ีก็อาจพิจารณาออกคําส่ังไปไดโดยไมจําตอง

จัดใหมีการรับฟงคูกรณีเสียกอนแตอยางใด       

   ๑.๒ กฎหมายปกครองของฝร่ังเศส  

    การทําความเขาใจหลักการรับฟงคูกรณีในกฎหมายปกครองของ

ฝร่ังเศสมีความยากและซับซอนมากกวาในกฎหมายปกครองของเยอรมัน ท้ังนี้ เนื่องจากมี

พัฒนาการท้ังจากบรรทัดฐานคําวินิจฉัยของสภาแหงรัฐ ซึ่งวินิจฉัยในเร่ืองนี้มาเปนเวลานานและมี

การพัฒนาปรับเปล่ียนมาเปนระยะๆ และจากบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งกอนป ๑๙๘๓ เปนเพียง

กฎหมายเฉพาะเร่ืองท่ีกระจัดกระจายกัน และหลังจากป ๑๙๘๓  ก็มีการปรับเปล่ียนบทบัญญัติของ

กฎหมายอีกหลายคร้ัง  

(๑) ภาพรวมเบ้ืองตนของพัฒนาการของหลักกฎหมายในเร่ืองนี้พอ

กลาวใหเห็นภาพไดวา แตเดิมหลักดังกลาวนี้เร่ิมตนใชในขอบเขตท่ีแคบและจํากัด คือใชเฉพาะ

คําส่ังท่ีมีลักษณะเปนมาตรการลงโทษ (sanction) เทานั้น ตอมาไดขยายไปใชบังคับกับคําส่ังหรือ

บรรดามาตรการตางๆ ท่ีไดกระทําขึ้นจากการพิจารณามูลเหตุท่ีเกี่ยวกับตัวบุคคลผูรับคําส่ังน้ัน 

(“prises en considération de la personne”) ตอมา กฎหมายลายลักษณอักษรท่ีใชบังคับเปน

การท่ัวไปไดกําหนดใหนําหลักนี้ไปใชกับคําส่ังท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีเหตุผล1 0

๑๑  จนกระท่ัง

ลาสุด ไดมีกฎหมายลายลักษณอักษรบัญญัติหลักเกณฑในเร่ืองนี้ใหชัดเจนย่ิงขึ้น ซึ่งการขยาย

๑๑ Booannan Wannapanit, ETUDE COMPARATIVE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE NON 

CONTENTIEUSE EN FRANCE ET EN THAÏLANDE, Thèse, UNIVERSITE DES SCIENCES SOCLALES DE TOULOUSE, 
หนา 285 

                                           



๑๐ 

 

ขอบเขตการบังคับใชหลักการรับฟงคูกรณีดังกลาวออกไปเชนนี้ ทําใหมีขอบเขตท่ีขยายไปจากหลัก

เดิมท่ีเปนจุดเร่ิมตน กลาวคือ หลักการใหสิทธิปกปองตนเอง (les droits de la défense) ไปสู

หลักการท่ีมีความหมายและขอบเขตกวางขึ้นกวาเดิม คือ หลักการรับฟงคูกรณี (la procédure 

contradictoire)11

๑๒ โดยแกนความคิดของหลักดังกลาวท่ีขยายไปจากหลักการใหสิทธิปกปองตนเอง

เชนนี้ นักวิชาการบางคนไดเคยวิเคราะหไวแลววา หลักการรับฟงคูกรณีไมควรมีแกนความคิดจาก

หลักการใหสิทธิปกปองตนเอง แตควรยืนอยูบนแกนความคิดของ “หลักการฟงความทุกฝาย” (le 

principe audi alteram partem)12

๑๓ ส่ิงท่ีชัดเจนอยางหนึ่งก็คือ หลักการรับฟงคูกรณีไมไดใชบังคับ

แกคําส่ังทางปกครองทุกประเภทเปนการท่ัวไป13

๑๔ อนึ่ง มีขอท่ีพึงระลึกอยูเสมอวา ถึงแมหลักการรับ

ฟงคูกรณีจะเปนหลักการท่ีสําคัญเพียงใดในการปกปองคุมครองสิทธิของคูกรณีและมีการขยายการ

บังคับใชหลักออกไปอยางกวางขวางกวาเดิมก็ตาม แตกรณีก็ไมสามารถขยายไปจนเทียบเทากับ

หลักกระบวนการพิจารณาคดีท่ีเปนธรรม (le procès équitable) ท่ีใชกับศาล ดังท่ีบัญญัติรับรอง

ไวในมาตรา ๖ ของสนธิสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน เพราะกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ไมใชวิธีพิจารณาคดีทางศาล (Sect., avis, 31 mars 1995, SARL Auto-industrie Méric, Rec., 

p. 154 ; Sect., 5mai 1995, Burruchaga, Rec., p.197)1 4

๑๕ การบังคับใหปฏิบัติตามหลักการรับ

ฟงคูกรณีจึงเครงครัดนอยกวาในทางวิธีพิจารณาคดี 1 5

๑๖ อีกท้ังการบังคับใชกฎเกณฑวาดวย

กระบวนการพิจารณาทางปกครองสมควรตองตระหนักดวยวา จะตองใหมีความสมดุลระหวางการ

ใชท่ีนอยเกินไปไมเพียงพอกับการใชอยางมากมายเกินไป 1 6

๑๗ นอกจากนั้น ในกรณีท่ีเห็นไดวา ฝาย

ปกครองตองออกคําส่ังเชนน้ัน ขอบกพรองในดานรูปแบบและกระบวนการจะไมมีผลใหตองเพิก

๑๒ Jean Rivero et Jean Waline, Droit administrative, 18e edition, 2000, DALLOZ, หนา 102-103 
๑๓ Guy ISAAC, อางแลว, หนา 390-398 
๑๔

 André de Laubadère Jean-Claude Venezia et Yves Gaudemet, TRAITE DE DROIT ADMINISTRATIF, 

L.G.D.J, Tome 1, 15e édition, 1999, หนา 738 
๑๕

 Charles DEBBASCH, DROIT ADMINISTRATIF, ECONOMICA, 6e édition, 2002 หนา 490 

๑๖
 André de Laubadère Jean-Claude Venezia et Yves Gaudemet, อางแลว, หนา 739 

๑๗
 Guy Braibant et Bernard Stirn, Le droit administrative français, PRESSES DE SCIENCES PO ET 

DALLOZ, 6e édition revue et mise à jour,2002, หนา 288-289 

                                           



๑๑ 

 

ถอนคําส่ังทางปกครองดังกลาว1 7

๑๘ ซึ่งรวมไปถึงขอบกพรองจากการไมไดรับฟงคูกรณี เพราะศาลได

ตระหนักถึงการหลีกเล่ียงการใชกฎเกณฑดานรูปแบบหรือกระบวนการท่ีไมมีประโยชนใด 1ๆ8

๑๙       

(๒) ในสวนท่ีเปนพัฒนาการจากบรรทัดฐานคําวินิจฉัยของสภาแหง

รัฐ หลักการรับฟงคูกรณีซึ่งในกฎหมายปกครองฝร่ังเศสเรียกวา “La procédure contradictoire 

préable” (ซึ่งหากแปลตามถอยคําอาจใชคําวา “กระบวนการใหโตแยงกอนออกคําส่ัง”) ไมไดเปน

พัฒนาการท่ีเกิดขึ้นเปนหลักเอกเทศตั้งแตตน หากแตเปนพัฒนาการท่ีตอเนื่องและขยายมาจาก

หลักการใหสิทธิปกปองตนเอง (les droits de la défense) ท่ีใชแกกรณีขาราชการ ซึ่งสภาแหงรัฐ

ถือวามีสถานะเปนหลักกฎหมายท่ัวไป (principe général du droit) โดยคําพิพากษาแรกท่ียอมรับ

สถานะความเปนหลักกฎหมายท่ัวไปปรากฏขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๔๕ คดี Aramu ๒๐ ซึ่งเดิมหลัก

ดังกลาวใชในกรณีการลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ีของรัฐ (รัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ค.ศ. 

๑๙๐๕) แตไดขยายมาใชกับประชาชนดวยในเวลาตอมา โดยคดีท่ีในตําราตางๆอางอิงถึงวาเปนคดี

สําคัญท่ีวางหลักในเร่ืองนี้ไดแก คดี Dame Vve Trompier-Gravier ตามคําพิพากษาของสภาแหงรัฐ 

ลงวันท่ี ๕ พฤษภาคม ค.ศ ๑๙๔๔ ซึ่งเปนคดีท่ีผูวาราชการจังหวัด Seine ออกคําส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาตใหจําหนายหนังสือพิมพในปอมจําหนายสินคา (un kiosque) ท่ีออกใหแก Mme 

Trompier-Gravier โดยสภาแหงรัฐไดพิพากษาเพิกถอนคําส่ังดังกลาว ในคําพิพากษาฉบับนี้  

สภาแหงรัฐไดพิจารณาจากสภาวะแวดลอมตางๆ และเมื่อคํานึงถึงลักษณะของการเพิกถอน

ใบอนุญาตและความรายแรงของมาตรการดังกลาวแลว สภาแหงรัฐเห็นวา การออกมาตรการใน

ลักษณะเชนนี้ไมอาจจะเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายไดโดยนาง Trompier-Gravier ไมมีโอกาสท่ีจะ

ไดถกแถลงเกี่ยวกับความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับตน2 0

๒๑ หลังจากนั้น สภาแหงรัฐไดขยายการใชบังคับ

หลักนี้ไปใชแกบรรดามาตรการตางๆ ท่ีไมใชมาตรการในทางวินัย แตเปนมาตรการท่ีไดกระทําขึ้น

จากการพิจารณามูลเหตุท่ีเกี่ยวกับตัวบุคคลผูรับคําส่ังนั้น (“prises en considération de la 

๑๘
  André de Laubadère Jean-Claude Venezia et Yves Gaudemet, อางแลว, หนา  579 

๑๙
 René CHAPUS, Droit administrative général, Montchrestien, Tome1,  10e édition, หนา  1031 

๒๐ Dominique  Maillard Desgrées du Loû, Droit des relations de l’ administration avec ses usagers, 

puf, 2000, หนา 162-163 
๒๑ เรื่องเดียวกัน,  หนา 163 

                                           



๑๒ 

 

personne”) ท่ีเปนขาราชการ และตอมา ไดขยายไปใชกับทุกคนท่ีฝายปกครองออกคําส่ังท่ีมี

ผลกระทบรุนแรงโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงท่ีเปนการเฉพาะตัวของบุคคลนั้น21

๒๒  

ตามแนวคําวินิจฉัยของสภาแหงรัฐอาจกลาวไดวา ศาลปกครอง

ฝร่ังเศสจะพิจารณาเง่ือนไขความรายแรงของมาตรการของฝายปกครอง (la Gravité de la 

décision) ซึ่งเง่ือนไขเกี่ยวกับความรายแรงดังกลาวนี้เปนเง่ือนไขท่ีศาลนํามาใชท้ังแกกรณีท่ีเปน

มาตรการลงโทษ (sanctions) ซึ่งไดแกบรรดาคําส่ังทางปกครองฝายเดียวท้ังหลายท่ีฝายปกครองได

ออกมาโดยมี “วัตถุประสงคท่ีจะลงโทษ” บุคคล และแกกรณีมาตรการท่ีไดกระทําขึ้นจากการ

พิจารณามูลเหตุท่ีเกี่ยวกับตัวบุคคลผูรับคําส่ังนั้น (“prises en considération de la personne”)  

อยางไรก็ดี หลักดังกลาวขางตนมีขอยกเวนอยูสองลักษณะใหญๆ 

กลาวคือ กรณีมาตรการหรือคําส่ังท่ีมีลักษณะเปน “มาตรการเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย  

(les mesures de police)” ซึ่งศาลเห็นวา โดยสภาพของมาตรการดังกลาวนั้นเองทําใหไมตองอยู

ภายใตหลักการรับฟงคูกรณี และศาลไมมีความคิดท่ีจะนําเอาการออกคําส่ังในลักษณะดังกลาวนี้ให

ตองอยูภายใตบังคับการตองปฏิบัติตามกระบวนการตางๆ ท่ีอาจทําใหการงานของฝายปกครอง

เสียเวลาลาชา กับกรณีเปนคําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยมูลเหตุในเชิงภาวะวิสัย (les décisions 

prises pour des moitifs objectifs) ซึ่งไมอยูในบังคับท่ีตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณี 

แตอยางใด22

๒๓  

อนึ่ง กรณีคําส่ังท่ีเปนการปฏิเสธคําขอ โดยหลัก ไมอยูในบังคับท่ี

ตองใหมีการรับฟงคูกรณีแตอยางใด เวนแตการปฏิเสธคําขอเกิดขึ้นจากการพิจารณามูลเหตุท่ี

เกี่ยวกับตัวบุคคลผูรับคําส่ังนั้น (“prises en considération de la personne”)23

๒๔  

(๓) ในดานกฎหมายลายลักษณอักษรนั้น ไดมีการบัญญัติใหตอง

ปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณีเอาไว โดยในอดีตปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ 

ตอมา ไดมีพัฒนาการในทางท่ีจะขยายขอบเขตการบังคับใชใหกวางมากขึ้น ในลักษณะท่ีเปน

กฎหมายกลางท่ีใชเปนการท่ัวไป การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในเร่ืองนี้เกิดขึ้นเมื่อมีรัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี 

๒๘ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๓ กําหนดใหใชหลักการรับฟงคูกรณีสําหรับ “คําส่ังทางปกครองท่ีตอง

๒๒ เรื่องเดียวกัน 
๒๓ เรื่องเดียวกัน, หนา 1๗๐-๑๗๔ 
๒๔  เรื่องเดียวกัน, หนา 1๖๙-๑๗๐ 

                                           



๑๓ 

 

จัดใหมีเหตุผล” ดังท่ีกําหนดไวในรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๘ หลังจากนั้น ไดมี

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญอีกคร้ังหนึ่ง โดยรัฐบัญญัติหมายเลข 2000-321 ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ค.ศ. 

๒๐๐๐ วาดวยสิทธิของพลเมืองในความสัมพันธกับฝายปกครอง (loi relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations) ซึ่งมาตรา ๒๔ ไดบัญญัติหลักการ

และขอบเขตในเร่ืองนี้เอาไว จนกระท่ังลาสุดนี้ไดมีรัฐกําหนดเลขท่ี 2015-1341 ลงวันท่ี ๒๓ ตุลาคม 

ค.ศ. ๒๐๑๕ วาดวยบทบัญญัติของกฎหมายฝายนิติบัญญัติในเร่ืองประมวลกฎหมายวาดวย

ความสัมพันธระหวางประชาชนและฝายปกครอง (Code des relations entre le public et  

l’ administration) ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๖ เปนตนมา ไดมีบทบัญญัติใน

มาตรา L121-1 มาตรา L121-2 มาตรา L122-1 และมาตรา L122-2 บัญญัติหลักการในเร่ืองนี้ไว 

ซึ่งตองใชประกอบกับบทบัญญัติ มาตรา L211-2  

ตามบทกฎหมายลายลักษณอักษรท่ีมีการพัฒนามาจนลาสุด

ดังกลาวขางตนนี้ วางหลักเอาไวในมาตรา L121-1 ใหคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลเฉพาะบุคคล  

๒ ประเภทตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณีกอนออกคําส่ังทางปกครอง ไดแก บรรดาคําส่ังทาง

ปกครองท่ีกําหนดใหตองจัดใหมีการใหเหตุผล ดังท่ีระบุไวในมาตรา L211-2 และบรรดาคําส่ังท่ีได

กระทําขึ้นจากการพิจารณามูลเหตุท่ีเกี่ยวกับตัวบุคคลผูรับคําส่ังนั้น (“prises en considération 

de la personne”) ท้ังนี้ เวนแตกรณีท่ีเปนคําส่ังท่ีไดกระทําขึ้นเมื่อมีคําขอ 2 4

๒๕ อนึ่ง สําหรับกรณี

คําส่ังท่ีมีลักษณะเปนการลงโทษ (à caractère de sanction) นั้น ตามกฎหมายฉบับดังกลาวมิได

จัดใหเปนอีกประเภทหนึ่งแยกตางหากจากคําส่ังท้ังสองประเภทท่ีกําหนดใหตองมีการรับฟงคูกรณี

ดังท่ีกลาวมา หากแตไดมีบทบัญญัติกําหนดรองรับเอาไวเปนการเฉพาะในเร่ืองวิธีการในการรับฟง

คูกรณี ซึ่งจะมีวิธีการเปนพิเศษแตกตางจากวิธีการรับฟงคูกรณีโดยท่ัวไป กลาวคือ มาตรา L122-2 

ไดบัญญัติวา บรรดามาตรการท่ีระบุไวในมาตรา L121-1 ซึ่งมีลักษณะเปนการลงโทษจะตองจัดให

๒๕ Article L121-1 Exception faite des cas où il lest statué sus une demande, les décisions 

indiveduelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions que, 
bien pue non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au 
respect d’une procédure contradictoire préalable. 

                                           



๑๔ 

 

ผูรับคําส่ังไดรับแจงถึง “บรรดาความเสียหาย (des griefs)” ท่ีจะเกิดขึ้นแกตน และใหมีโอกาสรอง

ขอเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ25

๒๖  

ในสวนของคําส่ังท่ีตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณีเพราะมี

ลักษณะเปนคําส่ังท่ีตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา L 211-2 ๒๗ นั้น ตามวรรคหนึ่ง ของบทบัญญัติ

ดังกลาวกําหนดไววา ไดแก บรรดาคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลเฉพาะบุคคลท่ีมีลักษณะเปนผลเสีย 

(défavorables)2 7

๒๘ และตามวรรคสอง ไดกําหนดระบุชนิดของคําส่ังท่ีตองจัดใหมีเหตุผลไว ๘ ชนิด

ดวยกัน ไดแก คําส่ังท่ี   

    (๑) จํากัดตัดทอนการใชเสรีภาพในทางมหาชน (l’exercice des 

libertés publiques) หรือเปนมาตรการรักษาความสงบเรียบรอย (une mesure de police ) 

๒๖ Article L122-2 Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à acractère de sanction ne 

peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre 
et a été mise à meme de demander la communication du dossier la concernant. 

๒๗ Article L211-2 Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai 

des motifs des decisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. 
      A cet effet, doivent être motivées les decisions qui :  
      1. Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une 

mesure de police ; 
      2. Infligent une sanction ;  
      3. Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des 

sujétions ; 
      4. Retirent ou abrogent une decision créatrice de droits ; 
      5. Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 
      6. Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui 

remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 
      7. Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de 

nature à porter atteinte à l’un des secrets ou interest protégés par les dispositions du a au f du 2° de 
l’article L.311-5 ; 

     8. Rejettent un recours administrative dont la présentation est obligatoire préalablement à 
tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. 

๒๘
 กรณีคําสั่งท่ีแมจะเปนผลเสียหรือเปนผลราย (défavorables) แกผูรับคําสั่งน้ัน หากไมไดมีลักษณะเปนการ

ลงโทษ (Sanction) เน่ืองจากออกเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือเพ่ือการรักษาความสงบเรียบรอย สภาแหงรัฐก็วินิจฉัยวา ไม

จําเปนตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณี เชน การเพิกถอนใบอนุญาตใหสิทธิครอบครองสาธารณะสมบัติของแผนดินท่ี
ออกไปเพ่ือประโยชนของสาธารณะสมบัติน้ัน (คําพิพากษาสภาแหงรัฐ ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 1995, Achache, D, 1995. IR, 

p.197) อางถึงใน Charles DEBBASCH, อางแลว, หนา 491  

                                           



๑๕ 

 

    (๒) เปนการลงโทษ  

    (๓) กําหนดใหการไดรับอนุญาตตองอยูภายใตเง่ือนไขท่ีจํากัด

เครงครัด หรือกําหนดภาระ  

    (๔) เพิกถอนหรือยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีเปนการใหสิทธิ 

    (๕) กําหนดอายุความหรือระยะเวลาเสียสิทธิ 

    (๖) ปฏิเสธประโยชนอยางหนึ่งอยางใดท่ีเปนสิทธิของบุคคลท่ีครบ

เง่ือนไขตามกฎหมายท่ีจะไดรับสิทธิเชนวานั้น  

    (๗) ปฏิเสธการใหอนุญาต เวนแตการเปดเผยเหตุผลจะมีลักษณะ

กอใหเกิดผลเสียหายตอความลับหรือประโยชนเกี่ยวของอยางหนึ่งอยางใดท่ีไดรับการคุมครองตาม

ขอ ๒ a ถึง f ของมาตรา L311-5  

     (๘) ไมรับหรือยกคํารองขอใหแกไขเยียวยาเบ้ืองตนโดยฝายปกครอง

แบบบังคับ 

    จากบทบัญญัติของกฎหมายลายลักษณอักษรในเร่ืองนี้ พึงสังเกตวา 

ถึงแมการกําหนดใหมีการรับฟงคูกรณีจะใชวิธีโยงไปยังชนิดของคําส่ังท่ีกฎหมายบัญญัติใหตองจัดให

มีเหตุผลก็ตาม แตมิไดหมายความแตอยางใดวา คําส่ังท่ีตองใหมีการรับฟงคูกรณีไดแกคําส่ังท่ี

กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีเหตุผล เพราะการโยงไปยังคําส่ังในลักษณะดังกลาวเปนไปเพื่อความ

สะดวกของการบัญญัติกฎหมายเทานั้น แตเม่ือมีการนํามาบัญญัติเอาไวในสวนของหลักการรับฟง

คูกรณี ก็มีการกําหนดหลักเกณฑของการใชหลักนี้เพ่ิมเติมขึ้นเปนการเฉพาะ เชน หลักเกณฑท่ี

บัญญัติในประโยคแรกของเร่ืองนี้วา หลักการรับฟงคูกรณีไมนําไปใชแกกรณีคําส่ังท่ีออกเมื่อมีคําขอ 

เปนตน การแปลความบทกฎหมายลายลักษณอักษรจึงตองพิจารณาจากหลักเกณฑท่ีบัญญัติขึ้น

สําหรับเร่ืองนี้เปนการเฉพาะ  

  ๒. ปญหาความเขาใจเกี่ยวกับหลักการรับฟงคูกรณีในกฎหมายปกครองของไทย 

   หลักการรับฟงคูกรณีในกฎหมายปกครองของไทยนั้น แตเดิมกอนท่ี

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบังคับ มีบัญญัติไวในกฎหมายเฉพาะ

บางฉบับ เชน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ หรือกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ เปนตน แตท่ีจะ



๑๖ 

 

เขาใจกันวา กฎหมายเหลานั้นไดนําเอาหลักการรับฟงคูกรณีมาบัญญัติเอาไวตามความหมายของ

หลักดังท่ีเรียกขานกันในปจจุบันนั้น ยังไมไดมีความเขาใจแพรหลายเชนนั้น กรณีเปนเพียงการปรับ

ใชกฎหมายไปตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว การพิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวกับกฎหมายปกครองของไทย

จึงสมควรพิจารณาเร่ิมจากบทบัญญัติของกฎหมาย (๒.๑) ซึ่งอาจเปนจุดเร่ิมตนของปญหาความไม

เขาใจ โดยวรรณกรรมทางกฎหมายไมไดมีบทบาทสนับสนุนใหเกิดความเขาใจอยางเพียงพอ (๒.๒) 

ในประการสําคัญ แนวคําวิจฉัยขององคกรวินิจฉัยขอพิพาททางปกครอง โดยเฉพาะอยางย่ิงศาล

ปกครอง ท่ีโดยหลักควรมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการวางหลักกฎหมาย ยังมีแนวคําวินิจฉัยท่ีไมชัดเจน

หรือขัดแยงกัน (๒.๓)  

๒.๑ ความไมชัดเจนของถอยคําท่ีใชในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  

หลักการรับฟงคูกรณีกอนออกคําส่ังทางปกครอง ในฐานะท่ีเปน

หลักสําคัญของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เพ่ิงจะมีการบัญญัติไวในกฎหมายกลาง ตาม

มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนั้น ยังมี

กฎหมายเฉพาะบางฉบับท่ีออกมาภายหลังไดนําหลักการรับฟงคูกรณีมากําหนดเอาไวดวย 2 8

๒๙ 

อยางไรก็ดี การท่ีจะใหเขาใจวา บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติท่ีนําเอา “หลักการรับฟงคูกรณี” 

ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองมาบัญญัติไว ก็นาจะยังไมเปนท่ีเขาใจกันอยางแพรหลาย และ

ยังไมเขาใจถึงความหมายและขอบเขตท่ีแทจริง 

บทบัญญัติมาตรา ๓๐ ท่ีวางหลักในเร่ืองนี้เอาไวมีขอความวา 

“มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของ

คูกรณี เจาหนาท่ีตองใหคูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยง

และแสดงพยานหลักฐานของตน 

ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ เวนแต

เจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอ่ืน 

๒๙ เชน มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีไดกําหนดใหคณะกรรมการตอง

ใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทําการอันเปนการขัดตอพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงความ
คิดเห็นตามสมควร   

                                           



๑๗ 

 

(๑) เมื่อมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิด

ความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

(๒) เมื่อจะมีผลทําใหระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการ

ทําคําส่ังทางปกครองตองลาชาออกไป 

(๓) เมื่อเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการ

หรือคําแถลง 

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจ

กระทําได 

(๕) เมื่อเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 

(๖) กรณีอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหนึ่ง ถาจะกอใหเกิดผล

เสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ” 

เมื่อพิจารณา “ถอยคํา” ท่ีใชในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัต ิ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แลว หากผูเกี่ยวของหรือนักกฎหมายเขาใจความหมายและ

ขอบเขตของหลักดังกลาวเปนอยางดีแลว “ถอยคํา” ท่ีใชก็อาจจะไมสรางปญหาความสับสนมากนัก 

เพราะการท่ีกฎหมายบัญญัติถึงคําส่ังทางปกครอง โดยมีถอยคําขยายความไวดวยวา “อาจกระทบ

ถึงสิทธิ” ซึ่งเปนแหงเดียวในพระราชบัญญัติท้ังฉบับท่ีมีการระบุถอยคําขยายความดังกลาวเอาไวนั้น 

นาจะเปนจุดท่ีทําใหผูเกี่ยวของหรือนักกฎหมายตองตระหนักวา การท่ีกฎหมายบัญญัติไวโดยใช

ถอยคําเชนนั้น ยอมตองการใหมีความหมายเฉพาะ มิใชจะใหหมายถึงคําส่ังทางปกครองทุกลักษณะ 

เพราะหากจะใหหมายความถึงคําส่ังทางปกครองทุกลักษณะแลว ก็ไมมีความจําเปนใดๆ ท่ีกฎหมาย

ตองระบุคําวา “อาจกระทบถึงสิทธิ” ไวในหลักเร่ืองนี้อีก เนื่องจากโดยท่ัวไป การกระทําท่ีจะมี

ลักษณะเปนคําส่ังทางปกครองจะตองเปนการกระทําท่ีมีผลอยางหนึ่งอยางใดตอสิทธิหนาท่ีของ

บุคคลอยูแลว ดังท่ีบัญญัติไวในบทนิยามคําวา “คําส่ังทางปกครอง” ตามมาตรา ๕ วรรคสาม 2 9

๓๐ 

๓๐ มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี  

                ................................ 
     “คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา   

                                           



๑๘ 

 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อยางไรก็ตาม เมื่อผูใชกฎหมายยัง

ไมไดเขาใจความหมายและขอบเขตท่ีแทจริงของหลักการดังกลาว การใชถอยคําวา “อาจกระทบถึง

สิทธิ” จึงยังคงเปนปญหาความไมชัดเจนจากการใชถอยคําในกฎหมาย นอกจากนั้น เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบกับถอยคําท่ีใชในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเยอรมัน ท่ีมีการอางอิงกัน

วา นํามาใชเปนหลักในการยกราง ยังพบปญหาการเขียนบทบัญญัติมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อีก ๒ ลักษณะ กลาวคือ มีการใชถอยคําท่ีไมตรงกับหลักท่ีใชใน

กฎหมายของเยอรมัน และมีการเขียนบทบัญญัติดังกลาวโดยตกหลนขอยกเวนบางกรณีท่ีเปน

ขอยกเวนท่ีสําคัญ  

การใชถอยคําท่ีไมตรงกับกฎหมายของเยอรมันท่ีเปนตนแบบนั้น 

ปรากฏอยูในหลักการของกรณีท่ีจะเปนขอยกเวนท่ีไมบังคับใหตองปฏิบัติตามหลักการฟงความ

คูกรณี กลาวคือ ถอยคําในสวนดังกลาวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ บัญญัติ

เอาไวในวรรคสองของมาตรา ๓๐ โดยใชถอยคําวา “ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในกรณี

ดังตอไปนี้ เวนแตเจาหนาท่ีจะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น” ในขณะท่ีบทบัญญัติในเร่ืองเดียวกัน

ในกฎหมายของเยอรมัน ซึ่งบัญญัติเอาไวในวรรคสอง ของมาตรา ๒๘ ใชถอยคําในทํานองท่ีวา “ใน

กรณีท่ีสถานการณแวดลอมของเร่ืองเห็นไดวาไมจําเปนตองใหมีการรับฟงคูกรณี อาจไมตองมีการ

รับฟงคูกรณีก็ได โดยเฉพาะอยางย่ิง ในกรณีดังตอไปนี้” ซึ่งจะเห็นไดวา หลักการของกรณีท่ีจะเปน

ขอยกเวนนั้น ตามกฎหมายของเยอรมันไมไดเพียงแตจะเขียนบัญญัติกรณีตางๆ เอาไวเทานั้น 

หากแตยังไดบัญญัติหลักการท่ีจะถือเปนขอยกเวนเอาไวเสียกอนดวยวา กรณีท่ีจะเปนขอยกเวนนั้น

เกิดขึ้นจากการท่ีสถานการณแวดลอมของเร่ืองไมไดเรียกรองใหตองมีการรับฟงคูกรณี หลักการ

ดังกลาวจึงทําใหเห็นวา เมื่อพิจารณาสถานการณแวดลอมของเร่ืองแลวหากเห็นวาไมจําเปนตองให

มีการฟงความคูกรณี เจาหนาท่ีก็ไมจําตองจัดใหมีการฟงความคูกรณีแตอยางใด แตมาตรา ๓๐ 

วรรคสองของไทย ไมไดกําหนดหลักการเชนนั้น โดยหากจะมีกรณีใกลเคียงกันบาง ก็จะเปนกรณี

ตามอนุมาตรา (๔) แตก็มีการใชถอยคําท่ีไมตรงกับหลักของกฎหมายตางประเทศอยูดี และนําไป

บัญญัติไวในฐานะกรณีหนึ่งของขอยกเวนเทานั้น 

     (๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันท่ี
จะกอ เปลี่ยนแปล โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือ
ช่ัวคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออก
กฎ 

                (๒) การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                                                                                                                   



๑๙ 

 

นอกจากนั้น การใชถอยคําท่ีไมตรงกับกฎหมายของเยอรมันท่ีเปน

ตนแบบยังปรากฏอยูในบทบัญญัติท่ีเปนขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) ซึ่งกฎหมายไทยใช

ถอยคําวา “เมื่อเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง” ในขณะท่ี

บทบัญญัติท่ีเทียบเคียงกันไดของกฎหมายเยอรมันใชถอยคําในทํานองท่ีวา “เมื่อไมไดมีความ

ประสงคท่ีจะเบ่ียงเบียนไปจากขอเท็จจริงท่ีคูกรณีไดใหไวในคําขอหรือคําแถลงในทางท่ีจะเปนผล

เสียหายแกคูกรณี” ซึ่งความหมายไมไดตรงกันกับถอยคําในกฎหมายไทยเสียทีเดียว  

สําหรับกรณีท่ีการเขียนบทบัญญัติดั งกลาวได เขียนตกหลน

ขอยกเวนบางกรณีท่ีเปนขอยกเวนท่ีสําคัญนั้น ไดแก กรณีท่ีมาตรา ๒๘ วรรคสอง ของประมวล

กฎหมายวาดวยการพิจารณาทางปกครองของประเทศเยอรมันไดบัญญัติขอยกเวนไวในวรรคสอง 

ขอ ๔ ในทํานองท่ีวา “เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาประสงคท่ีจะออกคําส่ังท่ัวไป หรือออกคําส่ัง 

ทางปกครองท่ีเหมือนกันเปนจํานวนมาก หรือออกคําส่ังทางปกครองโดยเคร่ืองมืออัตโนมัติ” 

ขณะท่ีมาตรา ๓๐ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไมไดบัญญัติ

ขอยกเวนกรณีนี้ไวแตอยางใด  

๒.๒  วรรณกรรมทางกฎหมายของไทยยังไมไดอธิบายในเร่ืองนี้อยาง

เพียงพอ 

วรรณกรรมทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหลักนี้ ในระยะเร่ิมตน ท่ี

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ใชบังคับมีอยูจํานวนนอย ในตําราของทานชัยวัฒน 

วงศวัฒนศานต ซึ่งเปนผูยกรางกฎหมายฉบับนี้ และไดเขียนคําอธิบายไวคอนขางละเอียดก็ได

อธิบายเกี่ยวกับหลักการรับฟงคูกรณีในบริบทท่ัวไปเทานั้น 3 0

๓๑ สวนตําราอีกเลมหน่ึงท่ีออกมา

ภายหลังในระยะเวลาใกลเคียงกันเขียนโดยทานชาญชัย แสวงศักดิ์ ก็เปนการรวบรวมและอางอิง

๓๑ ในตํารากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของทานชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดอธิบายไวดังน้ี 

 “5.1 สิทธิไดรับแจงผลกระทบตอสิทธิ (right to notification) 
การไดรับแจงผลกระทบตอสิทธิเปนเรื่องแรกสุดท่ีสําคัญ ในกรณีท่ีฝายปกครองจะออกคําสั่งใด

หากคําสั่งน้ันอาจจะทบถึงสิทธิของผูใด เจาหนาท่ีตองแจงใหผูน้ันทราบขอเท็จจริงท่ีจะเกิดข้ึน (มาตรา 30 วิ.ปกครอง) ....... 
ดังน้ัน ในการจะมีคําสั่งทางปกครองใดๆ เจาหนาท่ีจะตองคํานึงถึงปญหาน้ีกอนเสมอ ถาหากมีผูอาจถูกกระทบอยางสําคัญ แต
เจาหนาท่ีมิไดแจงผลกระทบตอสิทธิใหผูน้ันทราบก็เปนความบกพรองของการพิจารณา....... การตองแจงอาจเกิดข้ึนไดท้ังกรณี
ท่ีเจาหนาท่ีเปนผูเริ่มตนดําเนินการพิจารณาทางปกครองดวยตนเอง เชน จะออกคําสั่งใหปดโรงงานก็ตองแจงใหเจาของ
โรงงานทราบ เปนตน หรือเมื่อไดรับคําขอจากคูกรณีคนหน่ึงคนใดใหดําเนินการพิจารณาทางปกครอง เชน มีผูขออนุญาต
กอสรางโรงงานก็ตองแจงใหเจาของท่ีดินอยูอาศัยขางเคียงทราบ เปนตน ........” โปรดดูเพ่ิมเติมใน ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, 
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, มิถุนายน ๒๕๔๐, จิรรัชการพิมพ, หนา ๒๖๓  

                                           



๒๐ 

 

ความเห็นของทานชัยวัฒน 3 1

๓๒ นอกจากนั้น ระยะเร่ิมตนของการใชกฎหมายยังมีการอางอิง

คําอธิบายในการบรรยายโดยทานวรพจน วิศรุตพิชญ ซึ่งเปนการอธิบายหลักการในเร่ืองนี้โดยไมได

ลงในรายละเอียดมากนัก 3 2

๓๓ ซึ่งเหตุท่ีคําอธิบายท่ีมีขึ้นในระยะตนไมไดใหคําอธิบายไวโดยละเอียด

อาจเปนเพราะแตละทานก็ไมไดคาดหมายวาจะมีปญหาความเขาใจเกี่ยวกับหลักดังกลาว ในระยะ

ตอมา กองพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิมพเผยแพร

คูมือการใชกฎหมายดังกลาวขึ้นเปนคร้ังแรก ก็มีตัวอยางเกี่ยวกับหลักในเร่ืองนี้เพียงตัวอยางเดียว 

โดยเปนกรณีตัวอยางของการเพิกถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล (เร่ืองเสร็จท่ี 

๔๑๕/๒๕๔๒) ซึ่งคณะกรรมการใหความเห็นวาตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง เนื่องจากเปนการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีผลเปนการระงับ

สิทธิของบุคคลท่ีมีอยูตามคําส่ังทางปกครองเดิม3 3

๓๔ เมื่อลองสํารวจตําราทางกฎหมายท่ีปรับปรุงขึ้น

ในปหลังๆ ก็พบวายังคงไมไดเจาะจงอธิบายหลักการในเร่ืองนี้ใหมีรายละเอียดมากกวาเดิม เพียงแต

ไดเพ่ิมเติมตัวอยางตามความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและแนวคํา

วินิจฉัยของศาลปกครอง3 4

๓๕ งานศึกษาวิจัยในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาท่ีวิจัยในเร่ืองนี้โดยตรง 

ก็ไมไดศึกษาวิเคราะหเพื่อใหความหมายและขอบเขตท่ีถูกตองชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองนี้และมีขอเสนอ

ท่ีผิดแผกไปจากหลัก35

๓๖ แมกระท่ังงานวิชาการบางชิ้นท่ีพึ่งจัดทําขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ก็มีขอเสนอแนะท่ีไม

๓๒ ชาญชัย แสวงศักดิ์, พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙, กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๐, 

หนา ๗๔-๗๖ 
๓๓ วรพจน วิศรุตพิชญ, บันทึกถอดเทปการบรรยายเรื่อง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง วันท่ี ๒๗ มีนาคม 

๒๕๔๐, ณ โรงแรมพรพิงค ทาวเวอร, จังหวัดเชียงใหม 
๓๔คูมือการใชกฎหมายวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครองและกฎหมายความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาท่ี, มีนาคม 

๒๕๔๓, กรุงเทพฯ : บริษัท ศรีเมอืงการพิมพ จํากัด,  หนา ๙๙ 
๓๕

 ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, กรุงเทพฯ : วิญูชน พิมพครั้งท่ี ๑๐, 

๒๕๕๘, หนา ๑๗๐-๑๘๔ 
๓๖ เทอดพงศ คงจันทร, หลักการใหโอกาสคูกรณีทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานกอนออกคําสั่งทาง

ปกครอง : วิเคราะหแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด, วิทยานิพนธ, นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน  
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓ 

    นอกจากน้ัน วิทยานิพนธฉบับน้ียังมีขอเสนอแนะประการหน่ึงใหศาลปกครองตองตรวจดูประเด็นน้ีเสียกอน 
ในทุกคดีท่ีจะตองวินิจฉัยเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครอง โดยอางวา หลักดังกลาวเปนขอกฎหมายเก่ียว
ดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ซึ่งศาลสามารถหยิบยกข้ึนวินิจฉัยเองได (หนา ๑๐๒-๑๐๓) ซึ่งดวยความเคารพตอ
ขอเสนอแนะดังกลาว ผูเขียนเห็นวา กรณียิ่งเปนการย้ําใหเห็นวานักกฎหมายไทยยังขาดความเขาใจเก่ียวกับหลักการรับฟง
คูกรณีอยางมาก ท้ังน้ี เพราะหลักดังกลาวไมไดใชกับคําสั่งทางปกครองทุกลักษณะ และหลักดังกลาวไมเคยเปนท่ียอมรับกัน 
ในกฎหมายปกครองของประเทศใดวา เปนขอกฎหมายเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน  

                                           



๒๑ 

 

สัมพันธกับขอมูลทางวิชาการท่ีไดศึกษาไวเองแตอยางใด 3 6

๓๗ กรณีจึงเห็นไดวา วรรณกรรมทาง

กฎหมายของไทยในเร่ืองนี้มีจํานวนไมมากนัก และยังไมไดใหการอธิบายความหมายและขอบเขต

ของหลักนี้อยางละเอียดลึกซึ้งเพียงพอ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหมีปญหาความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักนี้ในระบบกฎหมายปกครองของไทย 

๒.๓ แนวคําวินิจฉัยขององคกรวินิจฉัยขอพิพาททางปกครองท่ียังไม

ชัดเจนหรือขัดแยงกัน 

เมื่อศึกษาแนวคําวินิจฉัยขององคกรวินิจฉัยขอพิพาททาง

ปกครองพบวา กอนมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ วิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ใน 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา ยังไม

ปรากฏกรณีท่ีมีการอางอิงอยางชัดเจนวาเปนการวินิจฉัยโดยปรับใชหลักการรับฟงคูกรณี ในฐานะท่ี

เปนหลักสําคัญของกระบวนการพิจารณาทางปกครองแตอยางใด เชน คณะกรรมการวินิจฉัย 

รองทุกขไดเคยวินิจฉัยเพียงวา การท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาเร่ืองรองทุกขของผูรองทุกข

กรณีเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมจากคําส่ังไมเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยไดรับฟงขอเท็จจริงจากท้ัง

ฝายผูรองทุกขและฝายหนวยงานผูออกคําส่ังแลว ตลอดจนคําชี้แจงเพิ่มเติมของท้ังสองฝาย ถือวา

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาโดยไดใหความเปนธรรมแกผูรองทุกขตามสมควรแลว การ

พิจารณาของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงชอบดวยกฎหมาย3 7

๓๘ นอกจากนั้น ยังพบวามีกรณีท่ีองคกร

ท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการใหความเห็นหรือมีคําวินิจฉัยไดมีความเห็นเกี่ยวกับการปรับใช

หลักดังกลาวในแนวทางท่ีแตกตางกัน โดยบางกรณีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให

ความเห็นวา คําส่ังของนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรท่ีไดตรวจพบรายการ

ในเอกสารการทะเบียนราษฎรอันเกิดจากการทุจริต จึงมีคําส่ังเพิกถอนรายการเชนวานั้น เจาหนาท่ี

ตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ แตความเห็นดังกลาว ก็ไดระบุตอไปดวยวา หากขอเท็จจริงนั้นๆ เปน

ขอเท็จจริงท่ีเขาขอยกเวนตามวรรคสองและวรรคสามโดยชัดแจงแลวก็เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ี 

๓๗ ณัฐพร อรุณทอง, ขอพิจารณาเก่ียวกับลักษณะของคําสั่งทางปกครองท่ีอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี ตามมาตรา 

๓๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙, รายงานการศึกษาสวนบุคคล , หลักสูตร
พนักงานคดีปกครองระดับสูง รุนท่ี ๑๒ ประจําป ๒๕๖๐, สํานักงานศาลปกครอง. ซึ่งมีขอเสนอแนะใหใชหลักการรับฟงคูกรณี
รวมไปถึงคําสั่งทางปกครองท่ีไมเปนประโยชนตอคูกรณีและคําสั่งปฏิเสธคําขอดวย โดยอางอิงแนวคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดท่ี อ.๙๔๐/๒๕๕๕  ซึ่งดวยความเคารพ ผูเขียนเห็นวา เปนขอเสนอแนะท่ีไมไดตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักการท่ีถูกตอง 
หากแตเปนขอเสนอแนะเพียงเพราะมีคําวินิจฉัยไวเชนน้ัน ดังท่ีผูเขียนจะไดวิเคราะหตอไปในเอกสารช้ินน้ี 

๓๘ คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขท่ี ๕๓/๒๕๓๓  

                                           



๒๒ 

 

ท่ีตองปรับขอเท็จจริงใหเปนไปตามขอยกเวนในมาตรา ๓๐ ตอไป 3 8

๓๙ แตในกรณีท่ีคลายคลึงกัน 

คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขมีคําวินิจฉัยวา การท่ีนายทะเบียนทองถิ่นยายผูรองทุกขไปอยู

ทะเบียนบานกลาง เปนอํานาจของนายทะเบียนทองถิ่นท่ีจะแกไขทะเบียนบานใหถูกตองได ท้ังนาย

ทะเบียนฯ ไดตรวจสอบหลักฐานตางๆ และใหผูท่ีเกี่ยวของชี้แจงขอเท็จจริงดวยแลวกอนท่ีจะยาย 

ผูรองทุกขไปอยูทะเบียนบานกลาง จึงเปนการกระทําท่ีถูกตองตามกฎหมาย39

๔๐   

สําหรับแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ซึ่งถือวาเปนองคกร

ท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการวางหลักกฎหมายในเร่ืองนี้ จากการศึกษาคนควาพบวา มีคําพิพากษา

ของศาลปกครองสูงสุดท่ีเกี่ยวของประมาณหนึ่งรอยกวาฉบับ ซึ่งแยกเปนประเด็นท่ีสมควรศึกษา

วิเคราะห ตั้งแตประเด็นท่ีวา หลักการรับฟงคูกรณีจะใชกับคําส่ังทางปกครองในลักษณะใด (๑) ศาล

ปรับใชขอยกเวนท่ีไมตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณีอยางไร (๒) และการรับฟงคูกรณีจะตอง

จะตองปฏิบัติตามวิธีการอยางไร (๓)  

(๑) ในประเด็นท่ีวา หลักการรับฟงคูกรณีจะใชกับคําส่ังทาง

ปกครองในลักษณะใดบางนั้น จากการศึกษาวิเคราะหแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองพบวา  

(๑.๑) ในเชิงหลักการ แนวคําพิพากษาของศาลปกครอง

สูงสุดโดยสวนใหญเห็นวา หลักการรับฟงคูกรณีไมไดใชกับคําส่ังทางปกครองทุกประเภท หากแต

ใชเฉพาะกับคําส่ังเพียงบางประเภทเทานั้น 4 0

๔๑ ซึ่งดูเสมือนหนึ่งวา ไมมีปญหาในเชิงหลักการ แต

หากวิเคราะหลงไปในรายละเอียดจะพบวา หลักคิดดังท่ีปรากฏในแนวคําพิพากษาของศาล

ปกครองสูงสุดมีความแตกตางกัน โดยแยกออกไดเปน ๓ ระดับตามขอบเขตท่ีกวางหรือแคบ

ตางกัน กลาวคือ  

ระดับท่ีหนึ่ง ซึ่งเปนระดับท่ีมีขอบเขตของการใช

หลักการรับฟงคูกรณีท่ีกวางท่ีสุด ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองในระดับนี้เห็นวา หลักการรับ

๓๙ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การออกคําสั่งเพิกถอนรายการทะเบียนหรือหลักฐาน

ทางทะเบียนราษฎรและคําสั่งเพิกถอนรายการบัตรหรือบัตรประจําตัวประชาชน (เรื่องเสร็จท่ี ๒๑๐/๒๕๔๙) 
๔๐ คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ท่ี ๒๘๙/๒๕๔๓  
๔๑ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๔๘/๒๕๔๙, ท่ี อ.๑๐๒๓/๒๕๕๙ หรือ ท่ี อ.๙๔๐/๒๕๕๕ ซึ่งแมจะวาง

หลักการเบ้ืองตนไวทํานองเดียวกัน แตก็วางหลักในทางท่ีแตกตางตรงกันขามกัน ดังท่ีจะกลาวตอไป  

                                           



๒๓ 

 

ฟงคูกรณีใชแกกรณีคําส่ังเกือบทุกประเภท แมกระท่ังคําส่ังท่ีปฏิเสธการกอตั้งสิทธิของคูกรณี หรือ

คําส่ังท่ีไมเปล่ียนสถานะจากเดิมไปเปนสถานะท่ีเปนผลดีแกผูรับคําส่ัง41

๔๒ 

ระดับท่ีสอง ซึ่งเปนระดับท่ีมีขอบเขตแคบลงมา  

เห็นวา หลักการรับฟงคูกรณีใชแกกรณีท่ีทําใหสิทธิท่ีมีอยูเดิมของบุคคลนั้นเส่ือมถอยลดนอยลงหรือ

สูญส้ินไปหรือเปนการสรางภาระเพิ่มขึ้นแกผูรับคําส่ัง 

ระดับท่ีสาม ซึ่งเปนระดับท่ีมีขอบเขตการบังคับใช

หลักท่ีเครงครัดย่ิงกวาอีกสองระดับท่ีกลาวมาขางตน ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเห็นวา 

หลักการรับฟงคูกรณีไมไดใชบังคับแตเพียงกรณีคําส่ังท่ีทําใหสิทธิท่ีมีอยูเดิมของบุคคลนั้นเส่ือมถอย

ลดนอยลงหรือสูญส้ินไปหรือเปนการสรางภาระเพิ่มขึ้นแกผูรับคําส่ัง (ตามระดับท่ีสอง) เทานั้น 

หากแตยังนํามาใชบังคับแกกรณีท่ีเห็นไดวา คูกรณีไมเคยมี “สิทธิ” เชนนั้นอยูแตเดิม42

๔๓ หรือไมมีท่ีมา 

๔๒ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๙๔๐/๒๕๕๕ กรณีคําสั่งปฏิเสธไมอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร วางหลักใน

สวนน้ีไววา “มาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดไวเพ่ือใชบังคับสําหรับคําสั่งทางปกครองท่ีอาจ
กระทบสิทธิของคูกรณี หาไดหมายความถึงคําสั่งทางปกครองท้ังหมด ทุกประเภทแตอยางใดไม หากคําสั่งทางปกครองใด
ไมใชคําสั่งท่ีอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี หรือในกรณีท่ีคําสั่งอาจกระทบสิทธิของคูกรณี แตเขาขอยกเวนของกฎหมายตาม
มาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เจาหนาท่ีผูทําคําสั่งก็ยอมมีอํานาจท่ีจะทําคําสั่งโดยไมตอง
ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ปญหาวาคําสั่งทางปกครองใดอาจกระทบสิทธิของคูกรณีหรือไม
น้ัน เจาหนาท่ีผูทําคําสั่งจะตองเปนผูพิจารณาในเบ้ืองตนเสียกอนวาเปนกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติรับรองคุมครองสิทธิของ
คูกรณีดังกลาวไวหรือไม หรือมีการรับรองสิทธิจากเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายแลวหรือไมเปนสําคัญ เมื่อพิจารณาแลว
เห็นวา เปนกรณีท่ีหากออกคําสั่งทางปกครองแลว สิทธิท่ีไดรับการรับรองหรือคุมครองตามบัญญัติแหงกฎหมาย หรือจากการ
ไดรับอนุญาตดังกลาวของคูกรณีอาจไดรับความกระทบกระเทือนจากคําสั่งทางปกครอง เจาหนาท่ีผุทําคําสั่งก็จะตอง
ดําเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึงเสียกอน จึงจะออกคําสั่งได สําหรับคําสั่งทางปกครองท่ีปฏิเสธการกอต้ังสิทธิของ
คูกรณีถือเปนคําสั่งท่ีกระทบตอประโยชไดเสียของบุคคล เพราะถึงแมจะไมทําใหบุคคลนั้นตองสุญเสียสิทธิ แตบุคคลนั้นก็
ไมไดสิทธิท่ีตองการ ดังนั้น คําสั่งทางปกครองท่ีไมเปลั่ยนนสถานะจากเดิมไปเปนสถานะท่ีเปนผลดีแกผูรับคําสั่ง คําสั่ง
ดังกลาวถือเปนคําสั่งท่ีกระทบถึงสิทธิของคูกรณี ดังนั้น คําสั่งทางปกครองท่ีปฏิเสธสิทธิของคูกรณี เจาหนาท่ีจะตองรับฟง
คูกรณีกอนการออกคําสั่งทางปกครอง เวนแตเปนกรณีท่ีเขาขอยกเวนตามกฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือ
วรรคสาม แหงพระราชบัญยของคูกรณี ดังน้ัน คําสั่ทางปกครองท่ีปฏิเสธสิทธิของคูกรณี เจาหนาท่ีจะตองรับฟงคูกรณีกอนการ
ออกคําสั่งทงปกครอง เวนแตเปนกรณีท่ีเขาขอยกเวนตามกฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติเดียวกัน”  

๔๓ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๔๘/๒๕๔๙ กรณีคําสั่งใหรื้อถอนอาคารท่ีสรางเปนเลาไก โดยในสวนน้ีศาล

วางหลักไววา “แมวาคําสั่งใหผูฟองคดีรื้อถอนอาคารพิพาท จะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตราของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แตในประเด็นท่ีวาเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองดังกลาวจะตองดําเนินการให
คูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยง และแสดงพยานหลักฐานของตนกอนท่ีจะทําคําสั่ง
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวหรือไม น้ัน พิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง ดังกลาว 
กําหนดไวเพ่ือใหใชบังคับสําหรับคําสั่งทางปกครองท่ี “อาจกระทบถึงสิทธิ” ของคูกรณี จึงหาไดหมายความถึงคําสั่งทาง
ปกครองท้ังหมดทุกประเภทแตอยางใดไม ดังน้ัน หากคําสั่งทางปกครองใดไมใชคําสั่งท่ีอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี 
เจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองยอมมีอํานาจท่ีจะทําคําสั่งโดยไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวแตอยางใด สวนปญหาวา คําสั่งทางปกครองใดอาจจะกระทบถึงสิทธิของคูกรณีหรือไมน้ัน ในทางปฏิบัติ เจาหนาท่ี

                                           



๒๔ 

 

ท่ีอางอิงไดในทางกฎหมาย43

๔๔ 

(๑.๒ ) คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดสวนใหญ 

มีแนวทางวา หลักการรับฟงคูกรณีกอนออกคําส่ังทางปกครองใชเฉพาะกับคําส่ังทางปกครองท่ี

กระทบสิทธิของบุคคลในลักษณะท่ีทําใหสิทธิท่ีมีอยูเดิมของบุคคลนั้นเส่ือมถอยลดนอยลงหรือสูญ

ส้ินไป หรือเปนการสรางภาระเพิ่มขึ้นแกผูรับคําส่ัง เชน กรณีคําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการ

ลงโทษ (โทษทางวินัย)4 4

๔๕ และกรณีคําส่ังท่ีมีลักษณะเปนการกําหนดภาระ (เชน คําส่ังเรียกใหรับผิด

ชดใชเงิน45

๔๖)  

(๑.๓) กรณีคําส่ังท่ีกระทบสิทธิของบุคคลในลักษณะท่ีทําให

สิทธิท่ีมีอยูเดิมของบุคคลนั้นเส่ือมถอยลดนอยลงหรือสูญส้ินไปนั้น นอกจากคําส่ังท่ีมีลักษณะเปน

ผูทําคําสั่งจะตองเปนผูพิจารณาในเบ้ืองตนเสยีกอนวา เปนกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญตัิรับรองหรือคุมครองสิทธิของคูกรณีดังกลาว
ไดแลวหรือไม หรือมีการรับรองสิทธิจากเจาหนาท่ีหรือผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายหรือไม เปนตน หากพิจารณาแลวเห็นวา 
เปนกรณีท่ีหากออกคําสั่งทางปกครอง สิทธิท่ีไดรับการรับรองหรือคุมครองตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือจากการไดรับ
อนุญาตดังกลาวของคูกรณี อาจไดรับความกระทบกระเทือนจากคําสั่งทางปกครองของตน เจาหนาท่ีผูทําคําสั่งก็จะตอง
ดําเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง เสียกอน จึงจะออกคําสั่งได สวนในกรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวา ผูท่ีจะรับคําสั่งทาง
ปกครองนั้น หาไดมี “สิทธิ” ตามกฎหมายหรือตามท่ีไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย และเจาหนาท่ี 
ผูทําคําสางจําเปนตอง ออกคําสั่งบังคับกับผูนั้น เชน กรณีท่ีตองการออกคําสั่งเพ่ือบังคับกับผูท่ีฝาฝนกฎหมายอยาชัดแจงโดย
ปราศจากขอสงสัย เจาหนาท่ีผูทําคําสั่งก็ยอมพิจารณาออกคําสั่งได โดยไมตองดําเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด” และโปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๐๒๓/๒๕๕๙ ท่ีวางหลักไวอยางเดียวกัน   

๔๔ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๖๓๘/๒๕๕๘ กรณีคําสั่งปฏิเสธไมอนุญาตใหซื้อ มี และใชอาวุธปน ซึ่งในสวน

ท่ีเก่ียวของกับหลักน้ี ศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักไววา “โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไมมี
บทบัญญัติไมวาในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือในหมวดอ่ืนใดรับรองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในอันท่ีจะ
ซื้อ มี และใชอาวุธปนไวแตอยางใด นอกจากน้ัน อาวุธปนเปนสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสวัสดิภาพในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน
ของประชาชน และเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบรอยของประชาชน กรณีจึงไมอาจถือวา รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในอันท่ีจะซื้อ มี และใชอาวุธปนโดยปริยายได
อีกดวย เมื่อผูฟองคดีมิไดมีสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญท่ีจะซื้อ มี และใชอาวุธปน การท่ีผูฟองคดียื่นคําขอใบอนุญาตซื้อ 
มี และใชอาวุธปนยาวลูกกรด ขนาด .๒๒ แบบมีศูนยเล็ง ระบบก่ึงอัตโนมัติ จํานวน ๑ กระบอก และอาวุธปนยาวลูกซอง ๕ 
นัด ขนาด ๑๒ จํานวน ๑ กระบอก รวม ๒ กระบอก ตอผูถูกฟองคดีท่ี ๑ จึงเปนการย่ืนคําขอรับสิทธิหรือเสรีภาพซ้ือ มี และ
ใชอาวุธปน ซ่ึงผูฟองคดีไมเคยมีสิทธิ หรือเสรีภาพดังกลาวมากอน และการท่ีผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ปฏิเสธไมออกใบอนุญาตซ้ือ 
มี และใชอาวุธปนตามคําขอของผูฟองคดี จึงเปนแตเพียงการยืนยันถึงความไมมีสิทธิ หรือเสรีภาพท่ีจะซ้ือ มี และใชอาวุธ
ปนของผูฟองคดีเทานั้น หาไดมีผลหรืออาจจะมีผลกระทบตอสิทธิหรือเสรีภาพของผูฟองคดีซ่ึงเปนคูกรณีในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองเพ่ือออกคําสั่งทางปกครองแตอยางใดไม ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี ๑ มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดี
ซื้อ มี และใชอาวุธปนยาวลูกกรด ขนาด .๒๒ แบบมีศูนยเล็ง ระบบก่ึงอัตโนมัติ จํานวน ๑ กระบอก และอาวุธปนยาวลูกซอง 
๕ นัด ขนาด ๑๒ จํานวน ๑ กระบอก ตามคําขอของผูฟองคดี โดยไมใหผูฟองคดีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงท่ีจะใชเปน
เหตุผลในการ ออกคําสั่งทางปกครองดังกลาว และมีโอกาสไดโตแยงขอเท็จจริงน้ัน ตลอดจนแสดงพยานหลักฐานของตนกอน 
จึงไมใชการกระทําท่ีไมถูกตองตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙” 

๔๕ เชน คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๔/๒๕๔๗, ท่ี อ.๒๑๘/๒๕๔๘, ท่ี อ.๑๔๑/๒๕๕๕ และท่ี อ.๗๗๐/๒๕๕๖ 
๔๖ เชน คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๕๕/๒๕๔๖ และท่ี อ.๗๙๑/๒๕๕๕  

                                                                                                                                   



๒๕ 

 

การลงโทษทางวินัยแลว ยังไดแก คําส่ังของผูวาราชการจังหวัดท่ีใหเพิกถอนใบอนุญาตสถานบริการ

4 6

๔๗ คําส่ังนายทะเบียนท่ีใหเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 4 7

๔๘ การเพิกถอน

ปริญญากิตติมศักดิ์48๔๙ มติลงโทษผูฟองคดีซึ่งเปนนักศึกษาใหไดคาระดับคะแนน F ในรายวิชาและให

พักการศึกษาเปนเวลา ๒ ภาคการศึกษาปกติ 4 9

๕๐ คําส่ังงดจายเงินเบ้ียหวัด เงินบํานาญ และเงิน 

ช.ค.บ.50

๕๑ คําส่ังหามมิใหจายเงินเดือนหรือระงับการจายเงินเดือนกรณีผูฟองคดีไมมาปฏิบัติราชการ

โดยไมไดย่ืนใบลา51

๕๒ เปนตน ซึ่งลวนเปนกรณีท่ีแตเดิมบุคคลนั้นเปนผูทรงสิทธิโดยชอบอยูแลว และ

ตอมา ฝายปกครองไดออกคําส่ังในลักษณะท่ีทําใหสิทธิท่ีมีอยูเดิมเส่ือมถอยลดนอยลงหรือสูญเสียไป 

(๑.๔) สวนคําส่ังท่ีมีลักษณะเปนการกําหนดภาระหนาท่ี

ใหแก ผู รับคํา ส่ังเพ่ิมขึ้น ซึ่ งเปนคําส่ังอีกลักษณะหนึ่ ง ท่ีศาลปกครองวางแนวคําวินิจฉัย 

ไววาจะตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณีนั้น มีตัวอยางเชน คําส่ังใหหยุดการขุดดินหรือถมดิน5 2

๕๓ 

หนังสือของนายอําเภอแจงใหผูฟองคดีนําดินโคลนออกไปจากคันเหมืองสาธารณะประโยชนตาม

กฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี 5 3

๕๔ คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

เกี่ยวกับการจัดการเหตุรําคาญ ใหผูฟองคดีระงับการบดดิน ยายเคร่ืองบดดินไปยังสถานท่ีอื่น และ

ใหดําเนินการหมักดิน ขึ้นเม็ด และตากแหงยังโรงงานอีกแหงหนึ่ง54

๕๕ คําส่ังของคณะกรรมการจัดสรร

ท่ีดินกรุงเทพมหานครใหผูรับโอนท่ีดินจากผูรับอนุญาตจัดสรรท่ีดิน ระงับการกอสรางอาคารและร้ัว

ในท่ีดินสวนท่ีเปนสาธารณูปโภคของโครงการ ใหบํารุงรักษาสนามเด็กเลนและบอน้ําบาดาลใหคง

สภาพเดิม และใหจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล55

๕๖ เปนตน  

๔๗ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๘๒๕/๒๕๕๘ 
๔๘ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๔๙/๒๕๕๙ 
๔๙ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๐๒๑/๒๕๕๙ 
๕๐ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๐๙๙/๒๕๕๙ 
๕๑ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๓๙๐/๒๕๕๙, ท่ี อ.๑๖๒๘/๒๕๕๙, ท่ี อ.๑๙๙๖/๒๕๕๙ และ ท่ี อ.๒๑๒๒/

๒๕๕๙ เปนตน 
๕๒ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๐๔๑/๒๕๕๘ 
๕๓ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๔๖๐/๒๕๕๘ 
๕๔ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๑/๒๕๕๖ 
๕๕ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๔๕/๒๕๕๕ 
๕๖ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๕๒๕/๒๕๕๙ และท่ี อ.๑๕๐๙/๒๕๕๙ ซึ่งคดีท้ังสองน้ีมีขอเท็จจริงท่ี

คลายกัน และท้ังสองคดีเห็นตรงกันวา คําสั่งพิพาทเปนคําสั่งท่ีอยูในบังคับตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณีตามมาตรา ๓๐ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตผลของคดีและการปรับใชหลักดังกลาวแตกตางอยางตรงกันขามกัน 
โดยในคดีตามคําพิพากษาท่ี อ. ๑๕๐๙/๒๕๕๙ วินิจฉัยวา เมื่อการออกคําสั่งไมไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ จึงเปนคําสั่งท่ีไมชอบ
ดวยกฎหมาย สวนคดีตามคําพิพากษาท่ี อ.๑๕๒๕/๒๕๕๙ ศาลวินิจฉัยวา เมื่อการพิจารณาออกคําสั่งดังกลาวไดพิจารณาโดย

                                           



๒๖ 

 

(๑.๕) สําหรับกรณีคําส่ังปฏิเสธคําขอ นั้น เปนกรณีท่ีมี

ปญหาความเขาใจท่ีแตกตางกันอยางมาก ดังท่ีกลาวในตอนตนแลววา คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

บางฉบับเห็นวา หลักการรับฟงคูกรณีใชกับคําส่ังปฏิเสธคําขอดวย แตคําพิพากษาของศาลปกครอง

สูงสุดสวนใหญ มีแนวท่ีเห็นวา ไมอยูภายใตบังคับท่ีตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณี เพราะการ

ท่ีคูกรณีย่ืนคําขอเปนการขอใหพิจารณาเพ่ือใหไดสิทธิ ซึ่งสิทธิเชนวานั้น คูกรณีไมไดเปนผูทรงสิทธิ

อยูกอนแลวแตอยางใด 

อยางไรก็ดี เมื่อวิเคราะหคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

ในแนวทางท่ีวินิจฉัยวาหลักการรับฟงคูกรณีใชกับคําส่ังปฏิเสธคําขอดวยแลว กรณีจะเห็นไดวา  

ในเบ้ืองตน ศาลพยายามท่ีจะหาเหตุผลเพ่ือนํามาใชสนับสนุนขอวินิจฉัยในสวนท่ีเปนผลของคด ี 

แตเมื่อเหตุผลท่ีนํามาใชไมไดสอดคลองกับความหมายและขอบเขตท่ีแทจริงของหลักการ 

รับฟงคูกรณี ดังนั้น จึงทําใหเกิดแนวคําวินิจฉัยในแนวนี้ขึ้น เชน ในกรณีคําส่ังปฏิเสธไมอนุญาตให 

ผูฟองคดีใชดวงตราสัญลักษณขาวไทย ซึ่งศาลตัดสินวาคําส่ังปฏิเสธดังกลาวชอบดวยกฎหมายแลว 

โดยขอเท็จจริงปรากฏวา ไมไดมีการรับฟงคูกรณีกอนออกคําส่ังแตอยางใด นั้น ศาลมองวา 

ขอเท็จจริงปรากฏแจงชัดวาเปนกรณีท่ีไมอาจอนุญาตได เนื่องจากกรรมการบางคนของบริษัทของ 

ผูฟองคดีเปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการของบริษัท โรงสีไฟ ช. ท่ีถูกกลาวหาวา ไดกระทําการให

เปนผลเสียหายแกการคาระหวางประเทศ ดังนั้น การแจงขอเท็จจริงใหผูฟองคดีท้ังสองทราบและให

โอกาสโตแยง “ก็ไมมีผลเปล่ียนแปลงคําส่ังของผูถูกฟองคดีท่ี ๑” การใหโอกาสเชนนี้จึงไมใช

กระบวนการท่ีเปนสาระสําคัญตามมาตรา ๓๐ 5 6

๕๗ ซึ่งเมื่อวิเคราะหถอยคําท่ีศาลใชดังกลาวแลว  

เห็นไดวา ปญหาในคดีนี้ไมไดอยูท่ีลักษณะของคําส่ังทางปกครองวาตองเปนคําส่ังปฏิเสธไมอนุญาต

หรือไม แตปญหาในคดีนี้นาจะเกิดจากการท่ีศาลไดมองไปถึงผลแหงคดีวา คําส่ังปฏิเสธ 

ไมอนุญาตนี้ชอบดวยกฎหมาย แตยังไมชัดเจนวาจะใหเหตุผลอยางไรจึงจะสนับสนุนขอวินิจฉัย

ใชขอเท็จจริงของการเปนท่ีดินสาธารณูปโภคดังท่ีปรากฏอยูในคําขออนุญาตจัดสรร จึงอนุโลมไดวา เปนการออกคําสั่งโดย
อาศัยขอเท็จจริงท่ีผูฟองคดีไดใหไว ซึ่งเปนขอยกเวนไมตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณี ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) 
นอกจากน้ัน ตามคําพิพากษาฉบับน้ี ยังมีการวินิจฉัยท่ีนาสนใจอีกสวนหน่ึงดวยวา “โดยท่ีการใหสิทธิคูกรณีตามข้ันตอนน้ีไมใช
สาระสําคัญในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เพราะเปนประเด็นเรื่องขอกฎหมายท่ีแมใหโอกาสดังกลาวก็ไมมีผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครอง....” ซึ่งหากวิเคราะหแนวความคิดในสวนดังกลาวแลว เปนการแสดงใหเห็นแนวความคิดของ
ศาลปกครองในคดีน้ีวา เมื่อเปนกรณีท่ีเห็นไดชัดแจงวา จําตองออกคําสั่งทางปกครองในเน้ือหาเชนน้ัน การจะตองปฏิบัติตาม
หลักการรับฟงคูกรณีอยางไรหรือไม ยอมไมมีผลกระทบตอความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งดังกลาว อันเปนหลักท่ีสอดคลอง
กับมาตรา ๔๖ แหงประมวลกฎหมายวาดวยการพิจารณาทางปกครองของเยอรมัน และหลักท่ีวางไวในกฎหมายปกครอง
ฝรั่งเศส 

๕๗ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๘๖/๒๕๕๑  

                                                                                                                                   



๒๗ 

 

เชนนั้นได โดยเหตผุลท่ีศาลใชประกอบดวยเหตุผลสองสวน สวนหนึ่งศาลใหเหตุผลวา การใหโอกาส

ไดทราบและโตแยงมิใชกระบวนการท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งเปนเหตุผลในทํานองท่ีทําใหเขาใจไดวา 

คําส่ังปฏิเสธคําขอไมจําตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ แตไมชัดเจนถึงขนาดท่ีจะสรุปวาศาลในคดีนี้คิด

เชนนั้น และสวนท่ีสอง ศาลใหเหตุผลวา การใหโอกาสไดทราบและโตแยงไมมีผลใหตองออกคําส่ัง

ในเนื้อหาเปนอยางอื่น ซึ่งเหตุผลดังกลาวสามารถวิเคราะหไดวา เปนเหตุผลท่ีเทียบเคียงไดกับการท่ี

ศาลไดพิจารณาไปในประเด็น “หนาท่ี (function)” หรือ “เปาหมาย (finality)” ของหลักการรับ

ฟงคูกรณีดังเชนท่ีศาลปกครองในตางประเทศใชในการพิจารณาแลวเห็นวา การใหโอกาสไดทราบ

และโตแยงไมเปนประโยชนใดๆ อีก หรือเทียบเคียงไดกับหลักท่ีวา ขอบกพรองเร่ืองกระบวนการ

เพียงเหตุเดียวไมมีผลตอความสมบูรณของคําส่ังทางปกครอง หากเปนท่ีแนนอนวาการไมไดปฏิบัติ

ตามกระบวนการดังกลาวไมไดมีผลกระทบใดๆ ตอเนื้อหาของคําส่ัง (กลาวคือ ยังคงตองออกคําส่ัง

ในเนื้อหาเชนนั้นอยูเหมือนเดิม) ดังท่ีปรากฏอยูในหลักกฎหมายปกครองของฝร่ังเศส หรือตาม

มาตรา ๔๖ แหงประมวลกฎหมายวาดวยการพิจารณาทางปกครอง ของเยอรมันนั่นเอง ตัวอยาง

ตามคําพิพากษาฉบับนี้จึงไมควรนํามาอางเปนหลักวา คําส่ังปฏิเสธคําขอเปนคําส่ังท่ีตองปฏิบัติตาม

หลักการรับฟงคูกรณี 

  สําหรับกรณีตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๙๔๐/๒๕๕๕ 

(กรณีคําส่ังปฏิเสธคําขอจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร) ท่ีมีการใชถอยคําในลักษณะท่ีเปนการวางหลักวา 

คําส่ังท่ีปฏิเสธการกอตั้งสิทธิเปนคําส่ังท่ีกระทบตอประโยชนไดเสียของบุคคล ดังน้ัน คําส่ังท่ีไม

เปล่ียนสถานะจากเดิมไปเปนสถานะท่ีเปนผลดีแกผูรับถือเปนคําส่ังท่ีกระทบสิทธิ นั้น เมื่อวิเคราะห

รายละเอียดของขอวินิจฉัยของศาลในคดีนี้จะเห็นไดวา ขอวินิจฉัยของศาลไมไดเกี่ยวกับหลักท่ีศาล

วางเอาไวแตอยางใด กลาวคือ ในคดีนี้ ศาลไดมีขอวินิจฉัยท่ีเปนสาระสําคัญอยู ๒ สวน สวนหนึ่ง 

ศาลมองวา คําส่ังใหระงับการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารตามใบอนุญาตเดิม และใหพัก

ใชใบอนุญาตผลิตอาหารฉบับเดิม ไมไดเกิดจากตัวผลิตภัณฑอาหารวาเปนอันตรายตอผูบริโภค แต

เปนเพียงปญหาการโฆษณาสรรพคุณ และการแสดงฉลากของอาหารท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย อีก

สวนหนึ่ง ศาลมองวา “เมื่อผูย่ืนคําขอไดปฏิบัติครบตามหลักเกณฑและวิธีการซึ่งกําหนดไวใน

กฎกระทรวงแลว เจาหนาท่ีก็จะตองพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตตามหลักเกณฑและวิธีการซึ่ง

กําหนดไวในกฎกระทรวงเชนกัน” อันเสมือนหนึ่งวา ศาลไดพิจารณาถึงผลของคดีแลววา กรณีนี้

ฝายปกครองพึงออกคําส่ังอนุญาต ซึ่งหากเปนเชนนั้นจริง ผูเขียนเห็นวา ศาลสามารถปรับใชหลัก

ทํานองเดียวกับกฎหมายปกครองของฝร่ังเศสท่ีวา คําส่ังปฏิเสธประโยชนอยางหนึ่งอยางใดท่ีเปน

สิทธิของบุคคลท่ีครบเง่ือนไขตามกฎหมายท่ีจะไดรับสิทธิเชนวานั้น (ซึ่งเปนคําส่ังท่ีตองจัดใหมี



๒๘ 

 

เหตุผล) เปนคําส่ังท่ีตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณี โดยไมมีความจําเปนใดๆ ท่ีศาลในคดีนี้

ตองไปวางหลักวา คําส่ังปฏิเสธคําขอเปนคําส่ังท่ีตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณี เพราะจะทํา

ใหความหมายและขอบเขตของหลักคลาดเคล่ือนไป  

  คําพิพากษาอีกฉบับหนึ่งท่ีเห็นวา หลักการรับฟงคูกรณีใช

กับคําส่ังปฏิเสธ ไดแก คําพิพากษากรณีคําส่ังปฏิเสธคําขอรับการจัดท่ีดินในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม ซึ่งเมื่อวิเคราะหขอวินิจฉัยของศาลในรายละเอียดแลวก็จะเห็นไดวา ในคดีนี้ ศาลเห็น

วาคําส่ังปฏิเสธชอบดวยกฎหมายแลว เพียงแตแทนท่ีศาลจะพิจารณาปรับใชหลักวาคําส่ังปฏิเสธ 

คําขอเปนคําส่ังชนิดท่ีไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ ศาลกลับไปปรับใชวาจะเขาขอยกเวนตาม

มาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม ไดอยางไรหรือไม ในคดีนี้ ศาลไดใหเหตุผลโดยอางอิง

ขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีและภรรยาไดตกลงสลับการครอบครองใหแกบุคคลอื่น โดยผูฟองคดีไดลง

ลายมือช่ือเปนพยานในการทําสัญญาดังกลาวดวยแลว จึงเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง 

(๓)5 7

๕๘ ท้ังๆ ท่ีศาลก็ไดวินิจฉัยไวเองเพียงวา ขอเท็จจริงท่ีวาผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อเปนพยานใน

การทําสัญญานั้น “เปนขอเท็จจริงท่ีผูฟองคดีและภรรยาทราบแลววาผูฟองคดีและภรรยาไดตกลง

สละการครอบครองท่ีดิน....” ซึ่งจะเห็นไดวา ถึงแมขอเท็จจริงดังกลาวนั้นจะเปนขอเท็จจริงท่ีมีอยู

จริงหรือไมก็ตาม แตการท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีทราบก็มิใช “ขอเท็จจริงท่ีคูกรณีนั้นเองไดใหไวใน

คําขอ คําใหการหรือคําแถลง” ตามนัยของมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แตอยางใด ซึ่งหากในคดีนี้

ศาลเร่ิมตนจากหลักท่ีวา คําส่ังปฏิเสธคําขอเปนคําส่ังท่ีไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ คงไมมีปญหา

ใหศาลตองหาเหตุผลอื่นท่ีจะนํามาปรับเขาเปนขอยกเวน ซึ่งเปนเหตุผลท่ีไมตรงกับขอเท็จจริงในคดี

58

๕๙  
  สําหรับคําพิพากษาอีกตัวอยางหนึ่ง เปนกรณีคําส่ังปฏิเสธ

คําขอตอใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร ซึ่งศาลเห็นวา เปนคําส่ังท่ีกระทบถึงสิทธิ

ของผ ู ฟองคดี ท่ีตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดย

ในคดีนี้ศาลเห็นวาคําส่ังดังกลาวชอบดวยกฎหมาย และขอเท็จจริงปรากฏวากอนออกคําส่ังดังกลาว 

ผูมีอํานาจไมไดจัดใหคูกรณีผูย่ืนคําขอมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงและไดโตแยงแตอยางใด เมื่อ

วิเคราะหขอวินิจฉัยของศาลโดยละเอียดแลวก็เห็นไดวา แทจริงแลวศาลไดพิจารณาในเนื้อหาของ

คดีแลวเห็นวาคําส่ังดังกลาวเปนคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย (และไมเปนการกระทําละเมิด) แตในคดีนี้ 

ศาลไดอางเหตุผลเพื่อท่ีจะสนับสนุนวา คําส่ังดังกลาวท่ีแมไมไดมีการรับฟงคูกรณีแตยังเปนคําส่ัง

๕๘ มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) “เมื่อเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีน้ันเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคาํแถลง” 
๕๙ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๗๕๕/๒๕๕๖ 

                                           



๒๙ 

 

คําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย โดยไปนําเอาเหตุผลท่ีวา ไดมีการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับกระบวนการ

รับฟงคูกรณีตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับวรรคสาม แลว เนื่องจากผูฟองคดีได

อุทธรณคําส่ังดังกลาว และในระหวางการพิจารณาอุทธรณ ผูฟองคดีไดมีโอกาสชี้แจงขอเท็จจริง

และแสดงพยานหลักฐานตางๆ แลว5 9

๖๐ ซึ่งถึงแมเหตุผลในสวนนี้จะเปนหลักการท่ีศาลปกครองของ

ตางประเทศนํามาประกอบการพิจารณาดวยอยูเสมอก็ตาม แตก็ไมไดนํามาใชแกกรณีคําส่ังปฏิเสธ

คําขอ เพราะไมใชคําส่ังประเภทท่ีตองรับฟงคูกรณีแตอยางใด จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองหา

เหตุผลเร่ืองการแกไขขอบกพรองดังกลาวมาใชเปนเหตุผลสนับสนุนขอวินิจฉัย  

(๑.๖) ในบางกรณีท่ีศาลมีความเห็นวา ไมตองใหปฏิบัติตาม

หลักการรับฟงคูกรณี และศาลก็พยายามหาเหตุผลสนับสนุน โดยไปนําเอาหลักคิดท่ีวา เมื่อเปน

คําส่ังทางปกครองท่ีไมไดมีลักษณะเปนการลงโทษจึงเปนคําส่ังท่ีไมตองใหมีการรับฟงคูกรณี อันเปน

การนําหลักมาปรับใชโดยไมตรงกับเร่ือง เชน กรณีการใหเจาหนาท่ีของรัฐ “พนจากตําแหนง”  

ในลักษณะท่ีเปนการส้ินสุดสถานภาพความเปนเจาหนาท่ีของรัฐเสียเลย ซึ่งถือวาเปนคําส่ังท่ีมี

ผลกระทบในทางเสียหายอยางรายแรงและแจงชัด มิใช “การใหพนจากตําแหนง” ตามความหมาย

ของคําวา “การใหพนจากตําแหนง” ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 6 0

๖๑ นั้น มีคําพิพากษาบางฉบับท่ีตัดสิน 

ในแนวทางเชนวานี้ กลาวคือ ตัดสินวา เปนกรณีท่ีเขาขอยกเวนตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ ดังกลาว 

เชน กรณีการส่ังใหเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบล และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลพนจาก

ตําแหนง6 1

๖๒ มติและคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีส่ังใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงกรรมการ

การเลือกตั้งประจําจังหวัดกาญจนบุรี 6 2

๖๓ หรือคําส่ังนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจํา

ทองท่ีเทศบาลท่ีส่ังใหนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหพนจากตําแหนง 6 3

๖๔ เปนตน อยางไรก็ดี  

คําพิพากษาสวนใหญมีแนววา กรณีท่ีการพนจากตําแหนงทําใหส้ินสุดสภาพไปแลวนั้น เปนกรณีท่ีตอง

๖๐ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๖๖๘/๒๕๕๘ 
๖๑ “ใหคําสั่งทางปกครองในกรณีดังตอไปน้ี เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)  

    (๑) การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งใหออกจากงานไวกอน หรอืการใหพนจาก

ตําแหนง” 
๖๒ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๕๙๓/๒๕๕๙ อน่ึง คําพิพากษาฉบับน้ีไดวินิจฉัยไวดวยวา คําสั่งดังกลาว 

“ไมถือเปนการลงโทษ”   
๖๓ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๓๔๓/๒๕๕๑ 
๖๔ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๐๘๕/๒๕๕๙ 

                                           



๓๐ 

 

ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ เชน คําส่ังใหคณะเทศมนตรีออกจากตําแหนง 6 4

๖๕ คําส่ังใหนายกองคการ

บริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง 6 5

๖๖ คําส่ังใหออกจากตําแหนงผูใหญบาน 6 6

๖๗ การใหสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลพนจากตําแหนง6 7

๖๘ การออกคําส่ังใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงคณะกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบล 6 8

๖๙ โดยคําพิพากษาท่ีอธิบายในกรณีนี้ไวอยางแจงชัดไดอธิบายวา การ 

พนจากตําแหนงในกรณีเหลานี้มิใชการพนจากตําแหนงเพื่อไปดํารงตําแหนงอื่นตามนัยขอ (๑) ของ

กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒6 9

๗๐ ขณะท่ีกรณีท่ีจะเขาขอยกเวนวา เปน “การใหพนจากตําแหนง” ตามนัย

ขอ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ ดังกลาว หมายถึงการใหพนจากตําแหนงหนึ่ง แตยังคงมีสถานภาพ

เปนเจาหนาท่ีของรัฐอยู ซึ่งก็มีคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดท่ีวินิจฉัยไวถูกตองตรงกับ

ความหมายดังกลาวแลว เชน คําส่ังใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาประจําสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

70

๗๑ เปนตน 

(๒) แนวคําวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับขอยกเวนตามมาตรา 

๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม  

ในสวนของกรณีท่ีจะเขาขอยกเวนไมตองมีการรับฟงคูกรณี

นั้น จากการวิเคราะหคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดพบวา มีท้ังกรณีท่ีปรับใชไดสอดคลองกับ

หลักกฎหมายแลว กับกรณีท่ียังมีการปรับใชไมสอดคลองกับหลักกฎหมาย 

  ก. ขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) ท่ีไมตองปฏิบัติ

ตามหลักการรับฟงคูกรณี เมื่อมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความ

เสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ  

คําพิพากษาท่ีศาลปกครองสูงสุดไดอางเหตุดังกลาวมี

ตัวอยาง เชน กรณีคําส่ังนายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครหาดใหญท่ีส่ังจําหนายชื่อและรายการ

บุคคลของผูฟองคดีออกจากทะเบียนบานและสําเนาฉบับเจาของบาน โดยขอเท็จจริงปรากฏวา การ

๖๕ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๖๖/๒๕๔๙ 
๖๖ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๔๑/๒๕๕๖ และท่ี อ.๘๔๔/๒๕๕๘ 
๖๗ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๔๔๑/๒๕๕๘  
๖๘ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๒๑๒/๒๕๔๘, ท่ี อ.๕๓/๒๕๔๙, ท่ี อ.๗๘/๒๕๕๓ และท่ี อ.๑๑๘/๒๕๕๙  
๖๙ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๔๒/๒๕๕๐ 
๗๐ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๔๔/๒๕๔๙ 
๗๑ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๓๒๐/๒๕๔๙ 

                                           



๓๑ 

 

มีชื่อและรายการบุคคลดังกลาวมีเหตุมาจากการปลอมแปลงเอกสาร7 1

๗๒ ซึ่งในกรณีนี้พึงสังเกตวามี

เหตุท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดและทุจริต ซึ่งถือวาเปนเร่ืองสําคัญท่ีเจาหนาท่ีผ ูมีอํานาจสมควร

พิจารณาตัดสินใจโดยเร็ว หรือกรณีคําส่ังใหผูฟองคดีหยุดการขุดดินหรือถมดิน โดยขอเท็จจริง

ปรากฏวา ในระหวางนั้นมีฝนตกหนักและเกิดน้ําทวม7 2

๗๓ ซึ่งเปนกรณีท่ีขอเท็จจริงทางกายภาพทําให

มีความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย จึงสามารถอางขอยกเวนเร่ืองนี้ไดเชนกัน  

ข. ขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๒) ท่ีไมตองปฏิบัติ

ตามหลักการรับฟงคูกรณี เมื่อจะมีผลทําใหระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ัง

ทางปกครองตองลาชาออกไป   

คํ าพิพากษาศาลปกครอง สู ง สุด ท่ีอ า ง เหตุ ดั งกล าว  

มีตัวอยางเชน กรณีคําส่ังงดจายเงินเบ้ียหวัด เงินบํานาญ และเงิน ช.ค.บ. หลังจากปรากฏ

ขอเท็จจริงวา มีการตรวจพบวาบุคคลนั้นเปนผูไมมีสิทธิจะไดรับเงินดังกลาวตามกฎหมาย โดยศาล

ใหเหตุผลวา เปนกรณีท่ีจะตองดําเนินการในทันทีท่ีตรวจพบ หรือโดยสภาพตองใหมีผลบังคับ

ในทันที การจะใหโอกาสแกผูฟองคดีจะมีผลทําใหระยะเวลาท่ีจะตองงดเบิกจายเงินดังกลาวตอง

ลาชาออกไป 7 3

๗๔ ซึ่งดวยความเคารพตอคําพิพากษา ผูเขียนเห็นวา ขอยกเวนกรณีนี้หมายถึงกรณีท่ี

กฎหมายไดกําหนดระยะเวลาในการทําคําส่ังเอาไวเปนการเฉพาะแลว และหากจะใหมีการรับฟง

คูกรณีก็จะทําใหไมอาจทําคําส่ังภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ซึ่งตามตัวอยางคําพิพากษานี้ไมใช

กรณีท่ีกฎหมายกําหนดระยะเวลาเอาไว จึงไมควรอางวาเขาขอยกเวนดังกลาว แตควรอางขอยกเวน

กรณีอื่น     

ค. ขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) ท่ีไมตองปฏิบัติ

ตามหลักการรับฟงคูกรณี เมื่อเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง  

การปรับใชขอยกเวนกรณีนี้มีตัวอยางจากคําพิพากษาของ

ศาลปกครองสูงสุด เชน คําส่ังลงโทษทางวินัย ซึ่งปรากฏวา ผูถูกลงโทษไดทําหนังสือชี้แจงยอมรับวา

ไดนําเงินท่ีคางสงไปชําระหนี้สวนตัวจริง (อันเปนขอเท็จจริงท่ีนํามาเปนเหตุในการลงโทษทางวินัย) 

ศาลเห็นวา เปนกรณีเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓)7 4

๗๕ คําส่ังลงโทษทางวินัยไมรายแรง 

๗๒ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๘๒/๒๕๕๗ 
๗๓ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๔๖๐/๒๕๕๘ 
๗๔ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๓๙๐/๒๕๕๙, ท่ี อ.๔๘๓/๒๕๕๙, ท่ี อ. ๑๖๒๗/๒๕๕๙, ท่ี อ.๑๙๙๖/๒๕๕๙ 

และท่ี อ.๒๑๑/๒๕๕๙ 
๗๕ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๘๒/๒๕๕๐  

                                           



๓๒ 

 

ซึ่งปรากฏวา ผูฟองคดีไดใหถอยคํายอมรับวา เปนผูลงลายมือชื่อส่ังจายเช็คจริง โดยเช็คดังกลาว

ไมไดขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก (อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายท่ีนํามาสูการออกคําส่ังลงโทษ)

7 5

๗๖ คําส่ังตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรท่ีดิน ใหผูฟองคดีร้ือร้ัวและอาคารออกจากท่ีดินท่ีเปน

สาธารณูปโภค ซึ่งตามคําขอท่ีเคยย่ืนไวในชั้นขออนุญาตจัดสรรท่ีดินปรากฏวา ท่ีดินดังกลาวเปน

สาธารณูปโภคของโครงการ7 6

๗๗ หรือคําส่ังลักษณะเดียวกันแตมีไปถึงผูรับโอนท่ีดินจากผูรับอนุญาต

จัดสรรท่ีดิน ศาลวินิจฉัยวา ขอเท็จจริงดังกลาวปรากฏจากคําขออนุญาต อนุโลมไดวาเปนการออก

คํา ส่ังโดยอาศัยขอเท็จจริงท่ี ผูฟองคดี ท้ั ง ส่ี  ( ผู รับโอนท่ีดิน) ได ให ไว 7 7

๗๘ ซึ่ งจากตัวอยาง 

คําพิพากษาดังท่ีกลาวมาขางตนเห็นไดวา ศาลขยายไปถึงกรณีของขอเท็จจริงท่ีเคยมีการใหไวไมวา

จะในชั้นใด และยังมีคําพิพากษาบางฉบับท่ีขยายไปจนถึงกรณีของขอเท็จจริงท่ีบุคคลอื่นเคยใหไว

อีกดวย ซึ่งเกินไปจากขอยกเวนของกฎหมาย   

นอกจากนั้น มีคําพิพากษาบางฉบับท่ีอางเหตุขอยกเวนนี้ 

แตเห็นไดวาไมสอดคลองกับขอบเขตท่ีถูกตอง เชน กรณีคําส่ังยกเลิกการประกวดราคา  

ซึ่งขอเท็จจริงปรากกฏวาไมไดมีการแจงใหคูกรณีทราบและใหโอกาสโตแยงกอนออกคําส่ัง และ

ปรากฏขอเท็จจริงวา หนวยงานไดแจงขอกําหนดท่ีสงวนสิทธิใหมีการยกเลิกการดําเนินการได และ

มีขอความดังกลาวปรากฏอยูในแบบใบเสนอราคาดวย ในคดีนี้ศาลเห็นวา ผูฟองคดีไดรับทราบ

ขอกําหนดท่ีสงวนสิทธิดังกลาวแลว และเปนขอเท็จจริงท่ีปรากฏในใบเสนอราคา จึงเปนขอยกเวน

ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓)78

๗๙ ซึ่งไมนาจะเปนการวินิจฉัยท่ีถูกตองเพราะไมใชขอเท็จจริงท่ีคูกรณี

เปนฝายใหไว หรือตัวอยางกรณีคําส่ังปฏิเสธไมจัดท่ีดินใหแกผูฟองคดีในการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม ท่ีปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อเปนพยานในการทําสัญญาท่ีมีผลเปน

การสละการครอบครองใหแกบุคคลอ่ืน โดยขอเท็จจริงดังกลาวเปนขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นจากการท่ี

สํานักงานการปฏรูิปท่ีดินจังหวัดไดเขาทําการสอบสวนสิทธิและสอบสวนผูถือครองท่ีดิน โดยมารดา

และบิดาของผูฟองคดีเปนผูนําทําการรังวัดท่ีดินและแจงขอเท็จจริงแกเจาหนาท่ี ผูฟองคดีไมไดเปน

๗๖ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๕๗/๒๕๕๐ อน่ึง ในคดีน้ีศาลยังไดวินิจฉัยใหเหตุผลไวดวยวา เมื่อขอเท็จจริง

ปรากฏอยางแจงชัดวาผูฟองคดีลงลายมือช่ือสั่งจายเช็ค แตไมไดขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก หากมีการสอบสวนอีก ผูฟอง
คดีก็ไมสามารถใหถอยคําเปนอยางอ่ืนได ซึ่งผูเขียนเห็นวา เหตุผลในสวนน้ีควรนํามาใชเปนเหตุผลท่ีสําคัญในการสนับสนุนวา
ไมตองมีการรับฟงคูกรณี เน่ืองจากการจะใหรับฟงคูกรณีหรือไม ไมไดมีผลแตกตางกันในดานการคุมครองสิทธิของกรณีแต
อยางใด 

๗๗ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๕๒๑/๒๕๕๗ 
๗๘ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๕๒๕/๒๕๕๙ 
๗๙ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๓๓/๒๕๔๘ 

                                           



๓๓ 

 

ผูใหขอเท็จจริงดังกลาวไวในคําขอ คําแถลงหรือคําใหการแตอยางใด แตศาลเห็นวา เปนขอยกเวน

ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓)79

๘๐   

ง. กรณีขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๔) ท่ีไมตอง

ปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณี เมื่อโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจ

กระทําได  

ตัวอยางคําพิพากษาในกรณีนี้ มีท้ังกรณีท่ีเห็นไดวานาจะ

สอดคลองกับหลักการของกฎหมายและสอดคลองกับหลักกฎหมายปกครองของตางประเทศแลว 

เชน กรณีการออกคําส่ังหามมิใหจายเงินเดือนหรือส่ังระงับการจายเงินเดือนอันมีเหตุมาจากผูฟองคดี

ไมไดมาปฏิบัติราชการโดยไมไดย่ืนใบลา กลาวคือมีการขาดราชการโดยไมทราบสาเหตุ ซึ่งศาลเห็น

วา เปนกรณีท่ีโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 8 0๘๑ ซึ่งสอดคลองกับ

หลักวาดวยแบบพิธีท่ีไมอาจเปนไปได (La notion de formalité impossible) ในกฎหมาย

ปกครองของฝร่ังเศส8 1

๘๒ แตคําพิพากษาบางฉบับยังใหเหตุผลไมตรงกับเร่ือง เชน ในคดีการเพิกถอน

ปริญญากิตติมศักดิ์ เพราะเหตุท่ีบุคคลดังกลาวถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุก ๒๐ ป ศาลวินิจฉัยวา 

ขอเท็จจริงดังกลาว “เปนขอเท็จจริงท่ีเมื่อพิจารณาโดยสภาพแลวเห็นไดชัดวาเปนขอเท็จจริงท่ีผู

ฟองคดีเองก็ทราบ ดังนั้น การใหโอกาส.... จึงไมอาจกระทําได เพราะไมเปนประโยชนใดๆ แกผูฟอง

คดี” จึงไมตองใหโอกาสตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๔) 8 2

๘๓ ซึ่งการท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีผูรับคําส่ังได

ทราบแลวก็ดี หรือการท่ีจะใหผูรับคําส่ังไดทราบขอเท็จจริงนั้นจะเปนประโยชนแกผูรับคําส่ังหรือไม

ก็ดี ไมใชเร่ืองท่ีโดยสภาพเห็นไดชัดวาการใหโอกาสดังกลาว “ไมอาจกระทําได” ตามนัยมาตรา ๓๐ 

วรรคสอง (๔) แตอยางใด  

จ. กรณีขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) ท่ีไมตอง

ปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณี โดยเปนกรณีท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๔๐)83

๘๔  

๘๐ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๗๕๕/๒๕๕๖ 
๘๑ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.๑๐๔๑/๒๕๕๘ 
๘๒ Guy Braibant et Bernard Stirn, อางแลว, หนา 290 
๘๓ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.๒๐๒๑/๒๕๕๙ 
๘๔ กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 “ใหคําสั่งทางปกครองในกรณีดังตอไปน้ี เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)  
(๑) การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งใหออกจากงาน หรือการใหพน

จากตําแหนง 
(๒) การแจงผลการสอบหรือการวัดผลความรูหรือความสามารถของบุคคล 
(๓) การไมออกหนังสือเดินทางสําหรับการเดินทางไปตางประเทศ 

                                           



๓๔ 

 

ในกรณีขอยกเวนนี้ มีตัวอยางคําพิพากษาท้ังท่ีสอดคลองกับ

หลักกฎหมายแลว กับคําพิพากษาท่ีไมสอดคลองกับหลักกฎหมาย โดยในสวนของตัวอยาง 

คําพิพากษาท่ีสอดคลองกับหลักกฎหมาย เชน คําส่ังใหพนจากตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติไปดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาประจําสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ 8 4๘๕ คําส่ังแตงตั้ง (ยาย) ผูฟองคดีออกจากโรงเรียนแหงหนึ่งไปดํารงตําแหนงในโรงเรียนอื่น

85

๘๖ มติ ก.ค. ไมแตงตั้งผูฟองคดีใหเปนผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามท่ีไดรับการ

คัดเลือก86

๘๗ คําส่ังเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน87

๘๘ ซึ่งเปนกรณีขอยกเวนตาม (๑) ของกฎกระทรวงฯ 

หรือประกาศ เร่ือง แกไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง

หรือเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน และ

อาจารยใหญ 8 8

๘๙ ซึ่งศาลเห็นวา เขาลักษณะเปนการแจงผลการสอบหรือการวัดผลความรูหรือ

ความสามารถของบุคคลซึ่งเปนขอยกเวนตาม (๒) ของกฎกระทรวงฯ สวนตัวอยางคําพิพากษาท่ี

อางขอยกเวนตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ โดยไมสอดคลองกับหลักกฎหมาย สวนใหญจะพบใน

ประเด็นการแปลความคําวา “การใหพนจากตําแหนง” ตาม (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว  

ท่ีคลาดเคล่ือนไปจากความหมายท่ีแทจริง เชน มติและคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีให 

ผูฟองคดีพนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด8 9

๙๐ คําส่ังใหเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบล 

และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลพนจากตําแหนง 9 0

๙๑ หรือคําส่ังนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหประจําทองท่ีเทศบาลใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 9 1

๙๒  

ซึ่งศาลเห็นวาเขาขอยกเวนตาม (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ ท้ังๆ ท่ีการใหพนจากตําแหนงตาม

นัยขอ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว มิไดหมายถึงการใหพนจากตําแหนงท่ีมีผลใหบุคคลนั้น

ส้ินสุดสถานภาพในเร่ืองนั้นเสียเลย แตเปนการใหพนจากตําแหนงในระบบของขาราชการประจํา 

(๔) การไมตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนตางดาว 
(๕) การไมออกใบอนุญาตหรือการไมตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 
(๖ การสั่งใหเนรเทศ” 

๘๕ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๓๒๐/๒๕๔๙ 
๘๖ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๓๗/๒๕๕๐ 
๘๗ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๙๐/๒๕๕๙ 
๘๘ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๔๔๕/๒๕๕๘, ท่ี อ.๔๒๗/๒๕๕๙ และ ท่ี อ.๑๐๖๒/๒๕๕๙ 
๘๙ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๓๙/๒๕๕๐ 
๙๐ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๓๔๓/๒๕๕๑ 
๙๑ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๑๕๙๓/๒๕๕๙ 
๙๒ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๑๐๘๕/๒๕๕๙ 

                                                                                                                                   



๓๕ 

 

ดังท่ีวิเคราะหมาแลวขางตน นอกจากนั้น ยังมีตัวอยางคําพิพากษาอีกฉบับหนึ่งท่ีสมควรนํามา

วิเคราะหไวในท่ีนี้ดวย เพราะเกี่ยวของกับหลักกฎหมายในเร่ืองนี้ โดยเปนกรณีคําส่ังยายและแตงตั้ง

ผูฟองคดีจากตําแหนงหนึ่งใหไปดํารงตําแหนงวิทยากร ๘ว ซึ่งศาลวินิจฉัยวาเปนกรณีเขาขอยกเวน

ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ โดยหากวิเคราะหเพียงเบ้ืองตนจากลักษณะของคําส่ังอาจทําใหเขาใจได

วา เปนกรณีของคําส่ังแตงตั้ง ซึ่งอยูในขอบเขตขอยกเวนตาม (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว แต

ในคดีนี้ เมื่อวิเคราะหใหละเอียดลงไปจะพบวา คําส่ังพิพาทนาจะอยูในขอบเขตของคําส่ังชนิดท่ี

จําตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณี ท้ังน้ี เนื่องจากในรายละเอียดของการพิจารณาเพ่ือออก

คําส่ังดังกลาว เจาหนาท่ีผูมีอํานาจไดพิจารณาโดยมีการอางเหตุผลทางขอเท็จจริงอันเปนมูลเหตุ

ของการออกคําส่ังวา ผูฟองคดีเปนปญหาอุปสรรคในการบริหาร กลาวคือ ๑) ขาดประสิทธิภาพ 

ทํางานลาชา มีปญหาในการประสานงาน ไมอุทิศเวลา ๒) ไมใหเกียรติและเคารพการตัดสินใจของ

ผูบังคับบัญชา และ ๓) ทําลายขวัญกําลังใจของขาราชการ มีพฤติกรรมสอเสียด ถากถาง9 2

๙๓ ซึ่งเห็น

ไดวา การพิจารณาดังกลาวเปนการพิจารณาจากพฤติกรรมและลักษณะของบุคคล ซึ่งตามหลัก

กฎหมายปกครองของฝร่ังเศสในเร่ืองนี้ถือวาเปนคําส่ังท่ีไดกระทําขึ้นจากการพิจารณามูลเหตุท่ี

เกี่ยวกับตัวบุคคลผูรับคําส่ังนั้น (“prises en considération de la personne”) ท่ีตองใหมีการรับ

ฟงคูกรณีเสียกอนท่ีจะออกคําส่ัง 

ฉ. กรณีขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม ท่ีหามมิให

เจาหนาท่ีปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณี ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชน

สาธารณะ  

คําพิพากษาท่ีอางเหตุขอยกเวนกรณีนี้  มีตัวอยางเชน 

ประกาศยกเลิกจุดผอนผันใหจําหนายสินคาในทางสาธารณะ ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏวา แตเดิมพ้ืนท่ี

ดังกลาวไดมีการผอนผันใหมีการจําหนายสินคาได และมีผูไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาได แต

ตอมา เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับความไมเปนระเบียบเรียบรอย และมีการจัดหาสถานท่ีใหมเพื่อใหมี

การจําหนายสินคาไดอยางเปนระเบียบเรียบรอย จึงไดมีการออกประกาศยกเลิกจุดผอนผันดังกลาว 

ซึ่งกอนออกประกาศ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจไดมีการจัดประชุมซักซอมความเขาใจแกผูคาแลว ในคดีนี้ 

ศาลพิจารณาวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไดมีการประชุมซักซอมความเขาใจแกผูคาแลว อีกท้ังมี

ความจําเปนตองยกเลิกการผอนผันเพื่อมิใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ จึง

ตองรีบดําเนินการ อันถือไดวาเปนขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม 9 3

๙๔ แตคําพิพากษาอีกฉบับ

๙๓ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๔๘๑/๒๕๕๘ 
๙๔ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๔๔๗/๒๕๕๖ 

                                           



๓๖ 

 

หนึ่งซึ่งเปนคดีท่ีคลายคลึงกัน โดยขอเท็จจริงปรากฏวา กอนออกประกาศยกเลิกจุดผอนผัน 

เจาหนาท่ีไดมีการประชุมชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองมีประกาศดังกลาวใหผ ู ฟองคดีทราบถึง 

๓ คร้ังแลว โดยเปดโอกาสใหไดโตแยงอยางเต็มท่ีแลว ในคดีนี้ศาลเห็นวาเปนการออกประกาศโดย

ชอบดวยกฎหมายแลว ดวยเหตุผลท่ีวา ไดมีการใหโอกาสไดทราบขอเท็จจริงและไดมีโอกาสโตแยง

อยางเพียงพอแลว9 4

๙๕ โดยไมไดเห็นวา เปนกรณีเขาขอยกเวนตามวรรคสาม อยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นวา 

ตัวอยางคําพิพากษาท้ัง ๒ ฉบับขางตนนาจะไมเกี่ยวกับการปรับใชมาตรา ๓๐ ท้ังนี้ เพราะประกาศ

ยกเลิกจุดผอนผันเปนคําส่ังท่ัวไปทางปกครอง ไมไดมีสถานะเปน “คําส่ังทางปกครอง” แตอยางใด 

(๓) วิธีการการใหคูกรณีไดมีโอกาสทราบขอเท็จจริงและมี

โอกาสโตแยง  

ในประเด็นท่ีวา การใหคูกรณีไดมีโอกาสแสวงหาขอเท็จจริง

และมีโอกาสโตแยงจะตองกระทําอยางไรนั้น เวนแตกรณีท่ีเจาหนาท่ีไมไดแจงขอเท็จจริงและไมได

ใหโอกาสคูกรณีไดชี้แจงเลย 9 5

๙๖ ซึ่งตองถือวาไมไดปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณีแลว เมื่อศึกษา

วิเคราะหคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพบวา การมีหนังสือแจงใหคูกรณีไปใหถอยคํา 9 6

๙๗ การท่ี

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง(เร่ืองท่ีมีผูรองเรียนวามีผูทําใหเกิดดินโคลนในคันเหมือง

สาธารณะประโยชนและขอใหดําเนินการตามกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี) ไดใหคูกรณีมาให

ปากคําแลว97

๙๘ การท่ีผูมีอํานาจและเจาหนาท่ีไดเขาตรวจสถานท่ีโรงงานพิพาท และผูจัดการโรงงาน

ไดเปนตัวแทนในการใหขอมูลถอยคําและนําตรวจสถานท่ี9 8

๙๙ กรณีคําส่ังรับจดทะเบียนเปล่ียนแปลง

ขอบังคับนิติบุคคลซึ่งทําใหผ ู ฟองคดีตองพนจากตําแหนงผูจัดการนิติบุคคล เมื่อผูฟองคดีไดมี

หนังสือคัดคานแลว โดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจจะเรียกผูฟองคดีมาใหถอยคําหรือแสดงพยานหลักฐาน

หรือไม ก็เปนดุลพินิจของเจาหนาท่ี 9 9

๑๐๐ กรณีดังกลาวเหลานี้ ศาลถือวา ไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ 

วรรคหนึ่งแลว แตกรณีท่ีเห็นไดวาคูกรณีไมไดรับโอกาสหรือไดรับโอกาสอยางเพียงพอท่ีจะชี้แจง 

ศาลก็จะวินิจฉัยวา ยังไมไดปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรา ๓๐ เชน คําส่ังของผูวาราชการจังหวัดให

เพิกถอนใบอนุญาตสถานบริการ โดยกอนออกคําส่ังไดแจงใหคูกรณีชี้แจงโดยใหเวลาเพียง ๑ วัน 

๙๕ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๕๘๒/๒๕๕๗ 
๙๖ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๙๑๗/๒๕๕๖ 
๙๗ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๔๑/๒๕๕๖ 
๙๘ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๒๑/๒๕๕๖ 
๙๙ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๑๔๕/๒๕๕๕ 
๑๐๐ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๔๖๐/๒๕๕๗ 

                                           



๓๗ 

 

ศาลเห็นวาเปนระยะเวลาท่ีเรงรัดจนเกินไปและไมมีความเหมาะสมตามสภาพความเปนจริง จึงถือ

วายังมิไดมีการใหโอกาสตามมาตรา ๓๐ 1 0 0

๑๐๑ กรณีการแจงไปยังคูกรณีโดยสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยูตามทะเบียนบานท่ีไดแสดงไวตอหนวยงาน แตปรากฏวา ไมสามารถ

ติดตอคูกรณีได และเมื่อไมปรากฏวามีการตรวจสอบท่ีอยูใหมของคูกรณีหรือดําเนินการแจงให

คูกรณีทราบโดยวิธีอื่นใดอีก ถือวาคูกรณีไมมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงและไมมีโอกาสท่ีจะโตแยง

1 0 1

๑๐๒ กรณีท่ีมีการสงบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา (ส.ว.๒) รวมท้ังบันทึกการแจงและ

รับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา (ส.ว.๓) ทางไปรษณีย

ลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาตามทะเบียนบานของคูกรณี ซึ่งถูกควบคุมตัวในเรือนจํา เปนการชั่วคราว

หรือในระหวางการพิจารณาคดี โดยคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงก็ทราบอยูแลว 

ถือวาการสงไปท่ีภูมิลําเนาตามทะเบียนบานดังกลาวเปนการสงท่ีชอบแลว เมื่อไมปรากฏหลักฐาน

วามีบุคคลใดรับหนังสือ หรือมีการวางหรือปดหนังสือใหถูกตอง การแจงจึงไมชอบดวยมาตรา ๗๐ 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กรณีจึงไมอาจถือไดวา การสอบสวนทางวินัย

ไดดําเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แลว1 0 2

๑๐๓ ในทางกลับกัน หากการแจงใหทราบไมมีกรณีท่ีจะ

เปนประโยชนหรือเสียหายเพิ่มเติมจากท่ีคูกรณีเคยไดรับแจงแลว ศาลก็เห็นวาไมจําตองใหโอกาส

เพิ่มเติมอีกแตอยางใด เชน กรณีท่ีมีการสอบสวนเพิ่มเติม โดยไมไดมีการแจงประเด็นท่ีจะสอบสวน

เพิ่มเติมและไมไดแจงสรุปพยานหลักฐานใหผูฟองคดีทราบอีก แตประเด็นและขอเท็จจริงท่ีรับจาก

การสอบสวนเพ่ิมเติมไดไมไดมีขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใหมท่ีเปนผลเสียหายตอผูฟองคดีท่ี

จําตองใหผูฟองคดีไดรับทราบและมีโอกาสโตแยง และขอเท็จจริงในประเด็นพิพาทก็เปนขอเท็จจริง

ท่ีผูฟองคดีรูและใหการตอสูไวแลว จึงไมขัดตอหลักการรับฟงคูกรณีตามมาตรา ๓๐103

๑๐๔   

อนึ่ง มีประเด็นท่ีสมควรกลาวไวเปนการเฉพาะ เพราะมี

แนวทางตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในรายละเอียดท่ีนาสนใจ และในบางกรณียังมีแนว

คําวินิจฉัยท่ีแตกตางกัน ไดแก กรณีคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการกระทํา

ละเมิด กลาวคือ แนวทางหนึ่งเห็นวา การแจงใหมาใหถอยคําในฐานะเจาหนาท่ีผูมีสวนเกี่ยวของ1 0 4

๑๐๕ 

๑๐๑ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๘๒๕/๒๕๕๘ 
๑๐๒ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๖๙/๒๕๕๖ 
๑๐๓ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๑๖๔๒/๒๕๕๙ ในคดีน้ี มีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา ศาลไดพิจารณาลงไปใน

เน้ือหาของคดีดวยวา ผูฟองคดไีดกระทําผดิวินัยจริงหรือไม  ซึ่งศาลเห็นวายังไมปรากฏขอเท็จจริงท่ีแจงชัดเชนน้ัน ดังน้ัน คําสั่ง
ลงโทษทางวินัยจึงไมชอบดวยกฎหมาย   

๑๐๔ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๙๑๖/๒๕๕๕ 
๑๐๕ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๑๐๕๗/๒๕๕๙ 

                                           



๓๘ 

 

ไมจําตองถึงขนาดแจงเปนขอกลาวหาแกผูถูกสอบสวน 1 0 5

๑๐๖ ก็ถือวา ไดปฏิบัติตามหลักการรับฟง

คูกรณีแลว แตในขณะเดียวกันแนวคําวินิจฉัยอีกแนวทางหนึ่งเห็นวา การถูกเรียกมาสอบในฐานะ

พยาน106

๑๐๗ หรือในฐานะผูใหถอยคํา107

๑๐๘ ถือวา ยังไมไดปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณี     

๓.  ความหมายและขอบเขตที่ แท จ ริ งของหลั กการ รับฟ ง คู ก ร ณี ใน 

เชิงกฎหมายปกครองเปรียบเทียบ  

เมื่อพิจารณาความหมายและขอบเขตของหลักการรับฟงคูกรณีตามท่ีพัฒนา

และยอมรับกันในกฎหมายตางประเทศแลวเห็นไดวา หลักการรับฟงคูกรณีไมไดนํามาใชกับคําส่ัง

ทางปกครองทุกประเภท หากแตจะนํามาใชก็ตอเม่ือเปนท่ีเห็นไดดวยเหตุและผลของเร่ืองวา 

จําเปนตองใหการปกปองคูกรณีหรือการรับฟงคูกรณีเสียกอนจะเปนประโยชนตอการปกปอง

คุมครองสิทธิของคูกรณีดวยเทานั้น คําส่ังทางปกครองท่ีจะตองรับฟงคูกรณีเสียกอนจึงไดแกคําส่ัง

ทางปกครองท่ีจะเปนผลรายแกคูกรณี กลาวคือ มีลักษณะเปนการลงโทษ ทําใหสิทธิของคูกรณี

เส่ือมถอย ลดนอยลง หรือสูญส้ินไปจากเดิม หรือคําส่ังท่ีมีลักษณะเปนการกําหนดภาระใหคูกรณี

ตองปฏิบัติเพ่ิมขึ้นกวาเดิม และถึงแมจะเปนคําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะดังกลาวแลวก็ตาม  ใน

กฎหมายปกครองของตางประเทศก็วางระบบท่ีครบถวนสมบูรณใหเกิดความเชื่อมโยงไปยังหลัก

กฎหมายอ่ืนๆ กลาวคือ เร่ิมตั้งแตการวางหลักเบ้ืองตนวา หลักเกณฑทางดานกระบวนการไมได

เครงครัดทางแบบพิธีซึ่งจะทําใหเกิดความยืดหยุนในการพิจารณา หลังจากนั้น เมื่อกําหนดหลักการ

รับฟงคูกรณีใหเจาหนาท่ีตองเคารพกอนออกคําส่ังทางปกครองเฉพาะคําส่ังบางประเภทดังกลาว

แลว ก็ยังไดกําหนดขอยกเวนไววา หากสถานการณแวดลอมของเร่ืองเห็นไดวาไมจําเปนตองใหมี

การรับฟงคูกรณี เจาหนาท่ีผูมีอํานาจก็สามารถออกคําส่ังทางปกครองนั้นไดโดยไมจําตองใหมีการ

รับฟงคูกรณีเสียกอนแตอยางใด นอกจากนั้น หากปรากฏวาการออกคําส่ังทางปกครองยังไมไดมี

การรับฟงคูกรณี ก็มิใชวาจะถึงขนาดทําใหคําส่ังทางปกครองดังกลาวไมสมบูรณเสมอไป โดยอาจมี

การแกไขขอบกพรองเชนนั้นได โดยใหมีการรับฟงคูกรณีในภายหลัง (โดยเฉพาะอยางย่ิง รวมไปถึง

การไดรับโอกาสในการโตแยงคัดคานเมื่อมีการอุทธรณคําส่ัง) ย่ิงไปกวานั้น ถึงแมในท่ีสุดคําส่ังทาง

ปกครองดังกลาวจะไมไดมีการรับฟงคูกรณี รวมท้ังไมไดมีการแกไขขอบกพรองโดยการรับฟงคูกรณี

อีกในภายหลังเสียเลยกต็าม แตหากปรากฏวา เมื่อพิจารณาในเนื้อหาของคําส่ังทางปกครองนั้นแลว

๑๐๖ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๑๘๔๒/๒๕๕๙ 
๑๐๗ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๒๔๙/๒๕๕๒ และท่ี อ. ๗๘๑/๒๕๕๘ 
๑๐๘ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๑๒๒๖/๒๕๕๘ 

                                           



๓๙ 

 

ยังคงเห็นไดวา หากจะใหมีการแกไขขอบกพรองเชนวานั้น ฝายปกครองก็ยังคงตองออกคําส่ังใน

เนื้อหาเชนนั้นเหมือนเดิม กฎหมายปกครองของตางประเทศก็มีหลักวา ขอบกพรองเชนวานั้นเพียง

เหตุเดียวจะไมมีผลทําใหคําส่ังทางปกครองนั้นเปนคําส่ังท่ีไมชอบดวยกฎหมาย การกําหนดหลัก

กฎหมายในเร่ืองนี้ในกฎหมายปกครองของตางประเทศจึงเนนใหเกิดความสมดุลท้ังการคุมครอง

ปกปองสิทธิของบุคคล กับการไมนําเอาขอบกพรองเร่ืองกระบวนการมาใชจนกลายเปนอุกสรรคแก

การงานของฝายปกครอง 

   สวนกรณีคําส่ังทางปกครองท่ีเปนการปฏิเสธคําขอนั้น กฎหมายปกครอง

ของตางประเทศถือหลักวา เปนคําส่ังชนิดท่ีไมอยูภายใตบังคับใหตองปฏิบัติตามหลักการรับฟง

คูกรณี โดยคําส่ังทางปกครองท่ีเปนการปฏิเสธคําขอท่ีกําหนดใหตองปฏิบัติตามหลักการรับฟง

คูกรณีนั้น ถือเปนเพียงขอยกเวน โดยประกอบดวยกรณีท่ีปรากฏวา คําส่ังนั้นเปนคําส่ังท่ีไดกระทํา

ขึ้นจากการพิจารณามูลเหตุท่ีเกี่ยวกับตัวบุคคลผูรับคําส่ังนั้น (“prises en considération de la 

personne”) เพราะเหตุท่ีมูลเหตุของการออกคําส่ังไดพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณสวนบุคคลใน

เชิงอัตตวิสัย จึงสมควรใหบุคคลนั้นไดรับสิทธิท่ีจะปกปองตนเอง และกรณีท่ีปรากฏวา ในกรณีนั้น

เปนกรณีท่ีผูขอครบเง่ือนไขตามกฎหมายท่ีจะไดรับสิทธิตามท่ีรองขอ 

   สําหรับการใชหลักการรับฟงคูกรณีในกฎหมายปกครองของไทยนั้น ยังมี

ความเขาใจและการปรับใชหลักในแนวทางท่ีแตกตางกัน และบางกรณีก็ขัดแยงกับหลักกฎหมาย

ปกครองท่ีใชในตางประเทศ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากหลักดังกลาวนี้ยังไมไดรับการพัฒนาจนตกผลึก

เปนองคความรูท่ีถูกตองมากอนการใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ตอมา เมื่อมี

การกําหนดหลักการรับฟงคูกรณีไวในพระราชบัญญัติดังกลาว ถอยคําท่ีใชในกฎหมายจึงอาจยังไม

เพียงพอท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจไดอยางชัดเจน อีกท้ังยังขาดบทบัญญัติท่ีทําใหมองเห็นหลักการ

พิจารณาทางปกครองไดอยางครบถวน นอกจากนั้น การขาดวรรณกรรมทางกฎหมายท่ีเขียน

อธิบายหลักเร่ืองนี้อยางละเอียดลึกซึ้งเพียงพอ ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหนักกฎหมายไทยยังไม

เขาใจความหมายและขอบเขตท่ีแทจริงของหลักการรับฟงคูกรณีดังเชนท่ีเขาใจกันในกฎหมาย

ปกครองของตางประเทศ จนเกิดผลวาคําพิพากษาจํานวนหนึ่งของศาลปกครองซึ่งเปนองคกรท่ีมี

บทบาทสําคัญท่ีสุดในการวางหลักกฎหมายในเร่ืองนี้ยังมีแนวทางท่ีไมเปนไปตามหลักการดังกลาว  

  ผูเขียนเห็นวา การจะพัฒนาหลักการรับฟงคูกรณีในกฎหมายปกครองของไทย 

จําเปนตองศึกษาทําความเขาใจความหมายและขอบเขตท่ีแทจริงของหลักดังกลาวท่ียอมรับกันใน

กฎหมายปกครองของตางประเทศ ซึ่งไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องจนเปนระบบและมีความ



๔๐ 

 

ชัดเจนแมกระท่ังสวนท่ีเปนรายละเอียด มิใชจะอาศัยเพียงการพิจารณาถอยคําในกฎหมายแลว

เลือกท่ีจะแปลความไปตามความเขาใจของแตละคน หรือมิใชจะสรางความเขาใจขึ้นเองโดย

ปราศจากองคความรู ซึ่งจากการศึกษาคนควาและวิเคราะหท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน ผูเขียนเห็นวา 

การใชหลักการรับฟงคูกรณีใหถูกตองตามความหมายและขอบเขตท่ีแทจริงของหลักนี้ จําตองเขาใจ

ถึงระบบกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง 

ท้ังระบบ ผูใชกฎหมายตองใชหลักในเร่ืองนี้โดยสามารถสรางความสมดุลระหวางการปกปอง

คุมครองสิทธิหนาท่ีของบุคคลและประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนบริการสาธารณะหรือการบริหาร

ราชการแผนดิน และศาลซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการวางหลักในเร่ืองนี้ก็จําเปนตองตระหนักดวย

วา ในการใชหลักการรับฟงคูกรณีซึ่งเปนหลักกฎหมายในสวนท่ีวาดวยกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครองท่ีถูกนํามากําหนดไวเพื่อควบคุมกํากับและสรางมาตรฐานในการใชอํานาจของฝายปกครอง

โดยการออกคําส่ังทางปกครองนั้น ศาลตองไมนํามาใชจนถึงขนาดท่ีมีความเครงครัดย่ิงกวาการใชใน

กระบวนพิจารณาคดีของศาลเอง  โดยผูเขียนขอสรุปความหมายและขอบเขตท่ีแทจริงของหลักการ

รับฟงคูกรณีกอนออกคําส่ังทางปกครอง เพื่อประโยชนในการปรับใชและพัฒนาหลัก ดังตอไปนี้  

 ๑) หลักการรับฟงคูกรณีไมไดนํามาใชกับคําส่ังทางปกครองทุกประเภท 

 ๒) หลักการรับฟงคูกรณีจะนํามาใชในกรณีท่ีพิจารณาจากเหตุและผลของ

เร่ืองแลวเห็นไดวา เปนกรณีท่ีมีองคประกอบ ๒ ประการ กลาวคือ ประการแรก เมื่อเห็นไดวาการ

รับฟงคูกรณีกอนออกคําส่ังทางปกครองจะเปนการคุมครองสิทธิของคูกรณีไดอยางแทจริง และ

ประการท่ีสอง ในกรณีเชนวานั้นไมมีมาตรการหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีจะชวยปกปองคุมครองสิทธิของ

คูกรณีไดแลว การออกคําส่ังทางปกครองในกรณีเชนวามานี้จึงชอบดวยเหตุและผลของเร่ืองท่ีจะ

กําหนดใหตองปฏิบัติตามหลักการรับฟงคูกรณี ซึ่งจากหลักคิดเชนนี้ ทําใหเห็นไดวา คําส่ังทาง

ปกครองท่ีตองใหมีการรับฟงคูกรณีจะประกอบไปดวย คําส่ังท่ีมีลักษณะเปนการลงโทษ คําส่ังท่ีทํา

ใหสิทธิของคูกรณีเส่ือมถอยลดนอยลงหรือสูญเสียไปจากท่ีเคยมีสิทธิอยูแตเดิม คําส่ังท่ีกําหนดภาระ

แกคูกรณีเพิ่มขึ้น และคําส่ังท่ีออกโดยอาศัยการพิจารณามูลเหตุเกี่ยวกับตัวบุคคลผูรับคําส่ัง 

 ๓) สําหรับคําส่ังปฏิเสธคําขอนั้น ตองถือหลักวา ไมอยูในบังคับใหตองมีการ

รับฟงคูกรณี เพราะคูกรณีไมเคยมีสิทธิใดตามท่ีรองขออยูกอนแลวท่ีจําเปนตองไดรับการปกปอง

คุมครอง และการท่ีจะใหฝายปกครองพิจารณาคําขอโดยตองใหรับฟงคูกรณีเสียกอนในทุกกรณียอม

ไมสอดคลองกับความรับผิดชอบของฝายปกครองท่ีเปนผูรับผิดชอบการขับเคล่ือนบริการสาธารณะ 

ท้ังนี้ เวนแตการออกคําส่ังปฏิเสธดังกลาวอาศัยการพิจารณามูลเหตุเกี่ยวกับตัวบุคคลผูรับคําส่ัง 



๔๑ 

 

หรือเปนกรณีท่ีผูย่ืนคําขอเปนผูมีสิทธิไดรับคําส่ังตามท่ีตนรองขอเพราะครบถวนตามเง่ือนไขของ

กฎหมายท่ีจะไดรับสิทธินั้นแลว ดังท่ีเปนขอยกเวนท่ียอมรับกันในกฎหมายปกครองของตางประเทศ 

  

-------------------------------------- 



๑ 
 

การจัดความสัมพันธระหวางระบบการแกไขเยียวยาเบ้ืองตนโดยฝายปกครองกับการฟองคดีตอศาล :  

ปญหาเกี่ยวกับหลักคิดของศาลในการเปนหลักประกันสุดทายของการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

ดร.บุญอนันต วรรณพานิชย* 

ตุลาการศาลปกครองสูงสดุ 

--------------------------------------------------- 

  เปนท่ีเขาใจตรงกันวา การใหมีระบบการแกไขเยียวยาเบื้องตนโดยฝายปกครองเปนเรื่องท่ีมี

ประโยชน และเปนเรื่องท่ีในหลายประเทศ ท้ังประเทศท่ีมีและประเทศท่ีไมมีระบบกฎหมายปกครองและศาล

ปกครองเปนเอกเทศ ลวนยอมรับใหมีระบบดังกลาว โดยเห็นตรงกันวา ระบบการแกไขเยียวยาเบื้องตนโดย

ฝายปกครองเปนระบบท่ีตองมีอยูแลวโดยสภาพของเรื่อง 0

๑  ท้ังนี้ เพราะเม่ือความเดือดรอนเสียหายหรือการ

กระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคลมีสาเหตุมาจากการใชอํานาจหรือการดําเนินการของฝายปกครอง ยอมเปน

ความชอบธรรมท่ีฝายปกครองในฐานะผูถูกกลาวอางวาเปนตนเหตุของความเดือดรอนเสียหายนั้น จะแสดง

ความรับผิดชอบ ดวยการพิจารณา ทบทวน และแกไขเยียวยาความเดือดรอนเสียหายดังกลาวใหหมดสิ้นไป  

ซ่ึงนอกจากการท่ีระบบแกไขเยียวยาเบื้องตนโดยฝายปกครองเชนนี้จะตองมีอยูโดยสภาพของเรื่องดังท่ีกลาว

มาแลว ยังมีการคาดหมายถึงประโยชนของระบบดังกลาวอีกหลายประการ ในขอท่ีวา เปนระบบท่ีมีความ

ยืดหยุนในดานพิธีการหรือข้ันตอนท่ีเรียบงาย มีขอบเขตการพิจารณาทบทวนของฝายปกครอง อยางกวางขวาง 

ครอบคลุมท้ังความชอบดวยกฎหมาย ความเหมาะสม1

๒ หรือการเยียวยาความเสียหาย 2

๓ มีความสะดวกรวดเร็ว 

และเปนการแบงเบาภาระของคูกรณี ฝายปกครอง และศาล ในการท่ีจะตองมีการดําเนินกระบวนพิจารณา 

เปนคดีพิพาทกันในศาล3

๔  

  เรื่องการจัดระบบการแกไขเยียวยาเบื้องตนโดยฝายปกครองนี้  ในประเทศตางๆ  

มีรายละเอียดท่ีคลายคลึงกันบางหรือแตกตางกันบาง แตประเด็นสําคัญท่ีสุดของการจัดระบบในเรื่องนี้  

ไดแก การจัดระบบใหเกิดความสมดุลในการปกปองคุมครองสิทธิของประชาชนระหวางระบบการแกไข

*นบ. (จุฬาฯ), นบท., นม. (จุฬาฯ), ปริญญาบัตรช้ันสูงทางกฎหมายมหาชน และปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน 
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย TOULOUSE 1 (Capitole) ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส  

๑ Jean-Marie AUBY et Roland DRAGO, Traité des recours en matière administrative, litec, 1992 , 
หนา ๓ 

๒ ดร.บุญอนันต วรรณพานิชย, หลักกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, 
๒๕๔๔, หนา ๓๗ 

๓ เชน อํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

๔ Jean Rivero et Jean Waline, Droit administrative, Dalloz, 18e edition, 2000, หนา ๒๐๕ - ๒๐๖ ; 
Christian Autexier, Introduction au droit public allemande, puf, 1997, หนา 302 และ Eugénie Prévédourou, 
LES RECOURS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES ÉTUDE COMPARÉE DES DROITS ALLEMAND ET FRANÇAIS, 
L.G.D.J, 1996, หนา ๑๕๓ – ๑๘๓   

 

                                           



๒ 
 
เยียวยาเบ้ืองตนโดยฝายปกครองและระบบการควบคุมตรวจสอบฝายปกครองโดยศาล โดยในทางวิชาการ

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบใหความสําคัญอยางมากกับเรื่องนี้ และกฎหมายปกครองตางประเทศท่ีพัฒนา

มานานไดจัดระบบท่ีนําไปสูผลลัพธท่ีตรงกัน คือ เกิดความสมดุลระหวางสองระบบดังกลาว ท้ังนี้ โดยมี

เปาหมายสําคัญคือ การใหการปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการพิทักษมาตรฐาน

ความชอบดวยกฎหมายในสังคมใหดีท่ีสุด 

  สําหรับประเทศไทย การแกไขเยียวยาเบื้องตนโดยฝายปกครองเปนสิ่งท่ีมีมานานแลวตั้งแต 

ในอดีต โดยมีท้ังสวนท่ีเปนการดําเนินการโดยไมไดมีกฎหมายใดๆ กําหนด และในสวนท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 

บางฉบับกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการแกไขเยียวยาเอาไว ตอมา มีกฎหมายฉบับหนึ่งท่ีไดจัดระบบการ

แกไขเยียวยาเบื้องตนโดยฝายปกครองและมีผลเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้อยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงไดแก พระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีไดกําหนดใหมี “ระบบอุทธรณ” ตามความในสวนท่ี ๕ หมวด ๒ 

โดยกฎหมายฉบับนี้มีสภาพบังคับเปนกฎหมายกลางซ่ึงในหลักการจะบังคับใชแกวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ในทุกเรื่อง และบทบัญญัติท่ีกําหนด “ระบบอุทธรณ” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

ดังกลาว ยังกอใหเกิดผลเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึนไปอีก เม่ือในเวลาตอมาท่ีมีการจัดตั้งศาลปกครองข้ึน 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมีบทบัญญัติกําหนดใหระบบ

การแกไขเยียวยาเบื้องตนโดยฝายปกครอง เปนเง่ือนไขประการหนึ่งของการฟองคดี โดยกําหนดไวในมาตรา 

๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว4

๕ การจัดระบบและผลเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเชนนี้ยอมทําให

เกิดประเด็นตางๆ มากมายท่ีพึงศึกษาวิเคราะหใหครอบคลุมหลักกฎหมายตางๆ ท่ีกําหนดไวในท้ังสองระบบ

ดังกลาว รวมท้ังปจจัยอ่ืนๆ อยางครบถวน (เชน ความพรอมและทัศนคติของผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ 

ผลสัมฤทธิ์ของการอุทธรณ เปนตน) แตหากกลาวโดยเฉพาะ ผลของการบังคับใชกฎหมายในเรื่องนี้อันเกิดข้ึน

จากแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองแลว กรณีก็มีประเด็นตางๆ มากมายท่ีนาสนใจและและนํามาศึกษา

วิเคราะหเชนกัน 

  ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองพบวา เม่ือมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองฯ ไดกําหนดใหการฟองคดีตอศาลจะกระทําไดตอเม่ือตองผานระบบการแกไขเยียวยา

เบื้องตนของฝายปกครองเสียกอน ศาลจึงถือกรณีดังกลาวเปน “เง่ือนไขการฟองคดี” อยางหนึ่ง ซ่ึงหากมิได 

มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว ศาลก็จะปฏิเสธไมรับคําฟองไวพิจารณา และถึงแมจะมีแนวคําวินิจฉัย 

ท่ีชวยผอนคลายความเครงครัดของหลักการดังกลาวอยูจํานวนหนึ่ง 5

๖ ก็ตาม แตก็ตองถือวา แนวคําวินิจฉัย 

๕ มาตรา 42 วรรคสอง “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องน้ันจะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ
ดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายน้ัน หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาท่ีกฎหมายน้ัน
กําหนด” 

๖ เชน กรณีท่ีศาลเห็นวาเปนขอยกเวนตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือเปนขอยกเวน “โดยสภาพของการกระทํา” 
ท่ีเปนเหตุแหงการฟองคดี (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๕๑/๒๕๔๕ กรณีมาตรการบังคับทางปกครอง, คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดท่ี ๒๗๙/๒๕๕๐ กรณีคําสั่งทางปกครองท่ัวไป, คําพิพากษาท่ี อ.๔๗/๒๕๔๖ กรณีคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมายอยาง

                                           



๓ 
 
ในภาพรวมของศาลปกครอง บังคับใชเง่ือนไขการฟองคดีในเรื่องนี้ โดยนํามาเปนเหตุผลในการปฏิเสธไมรับ 

คําฟองไวพิจารณาอยางเครงครัด6

๗ นอกจากนั้น แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองยังไดถือเอาระบบการอุทธรณ

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เปน “กรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนหรือ

วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ” ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดวย มิใชจํากัดแตเพียงระบบการแกไขเยียวยาเบื้องตนของ 

ฝายปกครองตามท่ีมี “กฎหมายเฉพาะ” ในเรื่องอ่ืนๆ กําหนดไว อันทําใหขอบเขตการใชบังคับเง่ือนไขการฟองคด ี

ในกรณีนี้มีขอบเขตกวางอยางมาก เนื่องจากความเปนกฎหมายกลางของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครองนั่นเอง ดังนั้น แมจะพิจารณาเฉพาะในสวนของแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองในเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียว

ก็พอมองเห็นไดวามีประเด็นมากมายท่ีสมควรนํามาศึกษาวิเคราะห 

  อยางไรก็ดี ปญหาท่ีไดกอใหเกิดผลกระทบอยางมากตอประเด็นเรื่องความสมดุลของการ

จัดระบบการแกไขเยียวยาเบื้องตนโดยฝายปกครองและระบบการควบคุมตรวจสอบฝายปกครองโดยศาล 

ของไทย และเปนปญหาท่ีจําเปนตองหยิบยกข้ึนมาศึกษาวิเคราะหในท่ีนี้ เกิดข้ึนจากแนวคําวินิจฉัยของ 

ศาลปกครองสูงสุดท่ีวินิจฉัยวา การดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือ

เสียหายกอนนําคดีมาฟองตอศาลเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน 

ซ่ึงศาลสามารถหยิบยกข้ึนวินิจฉัยเองได ตามขอ ๙๒ แหงระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๓๖๕/๒๕๕๐ กรณีนําคดี 

มาฟองศาลโดยยังไมพนกําหนดเวลาการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ, 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๔๐/๒๕๕๒ กรณีผูฟองคดีไมไดอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย)7

๘ หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ ในกรณีท่ีมีการฟองคดีตอศาล โดยผูฟองคดียังไมไดดําเนินการ

รายแรงและแจงชัดเสมือนไมมีอยู) หรือขอยกเวนเพ่ือประโยชนในการใชสิทธิทางศาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี ๘๙/๒๕๔๔ 
กรณียื่นอุทธรณตอประธานคณะกรรมการ ถือวาไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการแลว, คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๖๕/๒๕๔๗ 
กรณีฝายปกครองเปนฝายท่ีระบุสิทธิในการโตแยงคัดคานโดยบกพรองเอง) หรือขอยกเวนเพราะเหตุท่ีมีกรณีท่ีถือไดวา 
“บทบาทหนาท่ี” ของระบบการทบทวนภายในฝายปกครองไดมีการกระทําตามบทบบาทหนาท่ีเชนน้ันแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ท่ี ๕๖๙/๒๕๔๕ กรณีไมไดยื่นอุทธรณ แตฝายปกครองหยิบยกข้ึนวินิจฉัยอุทธรณใหเอง, คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี  
อ. ๑๕๕๙/๒๕๕๙ กรณีผูรับคําสั่งยื่นอุทธรณเมื่อพนระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดวินิจฉัยวา
เปนการยื่นอุทธรณเมื่อพนระยะเวลา แตก็ไดวินิจฉัยในประเด็นเน้ือหาของคําอุทธรณดวย) รวมไปถึงขอยกเวนอันเกิดจาก
สภาพขององคกรผูมีอํานาจทําคําสั่ง (เชน คําสั่งทางปกครองท่ีออกโดยประธานรัฐสภา) 

๗ เชน การท่ีศาลพิจารณาวา จะตองมีการโตแยงคัดคานโดยตรงตอเหตุแหงการฟองคดีเทาน้ันจึงจะถือวาเปน 
การอุทธรณท่ีถูกตอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๘๑/๒๕๕๑ การรองทุกขขอใหแกไขการประเมินประสิทธิภาพประสิทธผล 
ไมถือวาเปนการรองทุกขคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน) การอุทธรณจะตองมีการแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลใหชัดเจน (คําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดท่ี ๖๓๗/๒๕๕๐ กรณีขอความในอุทธรณระบุวา “ขออุทธรณคําสั่งดังกลาว และหวังวาคงไมเลือกปฏิบัติ” 
เปนคําอุทธรณท่ีไมชอบ,  คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี ๕๑๖/๒๕๕๐ หนังสืออุทธรณระบุวา “ขออุทธรณเน่ืองจากไมไดรับ 
ความเปนธรรมจากคําสั่งไลออกจากราชการ” โดยมิไดแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลของการอุทธรณ เปนการอุทธรณ 
ท่ีไมถูกตอง) 

๘
 ผูเขียนขอขอบคุณนายอภิชัย เลิศพลาพงศ พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ ท่ีชวยคนหาคําพิพากษา 

ฉบับเต็มในเรื่องดังกลาว  

                                                                                                                                   



๔ 
 
ใหมีการแกไขเยียวยาเบื้องตนภายในฝายปกครองก็ดี หรือมีการดําเนินการแตไมถูกตองครบถวนก็ดี หรือมีการ

ดําเนินการแลวแตยังไมพนเวลาท่ีกฎหมายใหฝายปกครองมีคําวินิจฉัยอุทธรณก็ดี ตามแนวคําวินิจฉัยของศาล

ปกครองสูงสุดเห็นวา เปนปญหาขอกฎหมายเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ซ่ึงศาลจะหยิบยกข้ึน

ไดเอง และศาลจะหยิบยกข้ึนเพ่ือนํามาเปนเหตุปฏิเสธไมรับคําฟองไวพิจารณา โดยไมทําการพิจารณาพิพากษา

ตอไปในประเด็นเนื้อหาแหงคดี ท้ังนี้ ไมวาขอเท็จจริงจะปรากฏวา ในคดีท่ีมีกรณีตางๆ เหลานั้น ฝายปกครอง 

ผูถูกฟองคดีจะไดตอสูในประเด็นเนื้อหาแหงคดีมาดวยแลวหรือไม หรือจะไดหยิบยกประเด็นความบกพรอง

ของการอุทธรณข้ึนเปนขอตอสูดวยหรือไมก็ตาม แนวคําวินิจฉัยศาลปกครองในลักษณะเชนนี้ไดกอใหเกิด

ผลกระทบอยางมากตอความสมดุลของการจัดระบบการแกไขเยียวยาเบื้องตนโดยฝายปกครองและระบบการ

ควบคุมตรวจสอบฝายปกครองโดยศาล เพราะศาลเองเปนผูหยิบยกความบกพรองในชั้นการขอแกไขเยียวยา

โดยฝายปกครองข้ึนอางไดเสมอ เพ่ือนําไปสูการมีคําสั่งปฏิเสธไมรับคําฟองไวพิจารณา อันเทากับวา ศาลไดมอบ

ความสําคัญและใหน้ําหนักแกระบบการแกไขเยียวยาเบื้องตนโดยฝายปกครองท่ีจะเปนจุดชี้ขาดการทําหนาท่ี

ใหหลักประกันและคุมครองสิทธิหนาท่ีของบุคคล โดยตัดโอกาสท่ีบุคคลจะไดรับหลักประกันและคุมครองสิทธิ

ทางศาลอยางสิ้นเชิงและเด็ดขาด 

  การวิเคราะหและคนหาคําตอบท่ีถูกตองและสมเหตุผลในประเด็นปญหานี้จึงไมอาจหลีกเลี่ยง

การศึกษาคนควาหลักวิชาการในเชิงกฎหมายปกครองเปรียบเทียบ ซ่ึงเม่ือไดศึกษาคนควาหลักวิชาการ 

ในเชิงกฎหมายปกครองเปรียบเทียบแลวพบวา หลักคิดและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในกฎหมายปกครองของ

ตางประเทศในประเด็นนี้มีความแตกตางในทางตรงกันขามกับแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองไทย 

  ในระบบการฟองคดีปกครองของฝรั่งเศสนั้น เม่ือเปนกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดระบบการ

แกไขเยียวยาภายในฝายปกครองแบบบังคับ (recour obligatoire) เอาไว หากผูฟองคดีไมไดดําเนินการขอให

มีการแกไขเยียวยาภายในฝายปกครองเชนวานั้นเสียกอนการฟองคดีตอศาล ศาลปกครองฝรั่งเศสถือหลักวา

เปนกรณีท่ีศาลรับคําฟองไวพิจารณาไมได โดยกรณีถือเสมือนวาเปนกฎเกณฑเก่ียวกับเง่ือนไขการฟองคดี ซ่ึงมี

ลักษณะเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย (l’ ordre public) ศาลจึงมีหนาท่ียกการไมอาจรับคําฟอง

ไวพิจารณาดวยเหตุดังกลาวข้ึนเอง (d’ office) ไมไดใหเปนเรื่องท่ีข้ึนอยูกับความคิดหรือทัศนคติของฝายปกครอง

แตอยางใด8

๙ และโดยหลัก ศาลถือวาขอบกพรองดังกลาวเปนขอบกพรองท่ีไมอาจแกไขใหถูกตองได9๑๐  

  อยางไรก็ดี ในการท่ีจะทําความเขาใจระบบการฟองคดีปกครองของฝรั่งเศสในเรื่องนี้ไดนั้น 

ยังไมอาจยึดถือแตเพียงขอมูลดังกลาวขางตนซ่ึงเปนแตเพียงขอมูลบางสวนเทานั้น แตจําเปนท่ีจะตองทํา 

ความเขาใจหลักการตางๆ ท้ังหมดท่ีเก่ียวของดวย จึงจะทําใหสามารถเกิดความเขาใจและมองเห็นระบบ 

ในเรื่องนี้ไดอยางชัดเจนและถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน กลาวคือ  

๙ Eugénie Prévédourou, อางแลว, หนา ๒๘๗ 
๑๐ René CHAPUS, Droit du contentieux administrtif, Montchrestien, 13e édition,  2008, หนา ๔๒๘  
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  ๑. กรณีสมควรทําความเขาใจตั้งแตจุดเริ่มตนวา โดยหลักแลว การท่ีระบบการฟองคดีปกครอง

ของฝรั่งเศสกําหนดใหมีหลักเกณฑในเรื่องเง่ือนไขการฟองคดีเอาไวและถือวาบรรดาเง่ือนไขตางๆ ในการฟองคดี

เปนเรื่องเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยนั้น หลักเกณฑเก่ียวกับการฟองคดีท่ีกลาวถึงกันในกรณีทํานองนี้ ไดแก 

หลักวาดวยการตองมีคําส่ังหรือการกระทําทางปกครองเสียกอนเพ่ือเปนฐานในการเสนอคดีตอศาล  

(la régle de “la décision préalable”)1 0

๑๑ โดยเง่ือนไขการฟองคดีดังกลาวมีการยอมรับมาโดยตลอด 

ตามแนวคําวินิจฉัยของศาล และยังมีการบัญญัติเอาไวอยางชัดแจงในกฎหมายลายลักษณอักษร กลาวคือ  

ในมาตรา R.421-1 แหงประมวลกฎหมายวาดวยการยุติธรรมทางปกครอง (le Code de justice administrative) 

ซ่ึงลาสุดไดมีการแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐกฤษฎีกาเลขท่ี ๒๐๑๖-๑๘๐ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ และมีผล

บังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ มกราคม ๒๐๑๗ ไดบัญญัติไวความวา “การเสนอคําฟองตอศาลปกครองจะกระทําได 

ก็แตเฉพาะคําฟองท่ีทําข้ึนโตแยงคําสั่งทางปกครองเทานั้น....” ซ่ึงหลักการดังกลาวเรียกอีกอยางหนึ่งวา 

“ความสัมพันธในทางคดี” (liaison du contentieux) โดยในอดีตหลักการดังกลาวอาจมีขอยกเวนท่ีไมตอง

เปนไปตามเง่ือนไขดังกลาวในคดีบางประเภท เชน คดีพิพาทเก่ียวกับการโยธาสาธารณะ เปนตน หรืออาจมี

ขอยกเวนในลักษณะท่ีเปนเง่ือนไขท่ีอาจแกไขใหถูกตองสมบูรณไดในภายหลัง เชน คดีพิพาทท่ีขอใหรับผิด 

เปนตัวเงิน เปนตน หลักการดังกลาวเรียกรองใหการนําคดีมาสูศาลสมควรใหฝายปกครองไดทราบเรื่องและ

พิจารณาในเรื่องดังกลาวเสียกอน มิใชวาจะนําเรื่องใดๆ มาฟองเปนคดีตอศาลโดยฝายปกครองไมเคยทราบ

และพิจารณาเรื่องนั้นมากอนเลย เง่ือนไขการฟองคดีตามหลักการดังกลาวจึงหาใชหลักการใหตองมีการแกไข

เยียวยาเบื้องตนภายในฝายปกครองกอนฟองคดีตอศาลทํานองเดียวกันกับท่ีใชในกฎหมายไทย (มาตรา ๔๒  

วรรคสอง) แตอยางใดไม ในทางวิชาการก็อธิบายวา หลักการท้ังสองเรื่องดังกลาวแมจะมีหนาท่ีท่ีคลายคลึงกัน แตก็

เปนคนละเรื่องกัน1 1

๑๒ และถึงแมหลักวาดวยการตองมีคําสั่งหรือการกระทําทางปกครองเสียกอนเพ่ือเปนฐาน 

ในการเสนอคดีตอศาล (la régle de “la décision préalable”) จะเปนเง่ือนไขการฟองคดีปกครองประการหนึ่ง 

ก็ตาม ศาลปกครองฝรั่งเศสก็ไดพัฒนาการปรับใชหลักดังกลาวในทิศทางท่ีมีผลใหมีการใชหลักอยางไมเครงครัด

จนเกินไป โดยศาลปกครองฝรั่งเศสกลับถือหลักวา เง่ือนไขการฟองคดีดังกลาวนี้เปนกรณีท่ีอาจแกไขให

ถูกตองไดในภายหลัง เชน กรณีในระหวางการพิจารณาคดีของศาลไดมีคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นเกิดข้ึน 

ไมวาจะโดยการริเริ่มของฝายปกครองเองหรือเปนผลมาจากผูฟองคดีมีคําขอ CE 22 juillet 1938, Lambert, 

p.718) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีท่ีฝายปกครองมิไดยกเหตุดังกลาวข้ึนอาง แตไดทําคําใหการตอสูคดีให

ศาลยกฟองลงไปในเนื้อหาของเรื่อง ศาลปกครองฝรั่งเศสถือวา การแสดงจุดยืนเชนนี้ของฝายปกครองเปน

เชนเดียวกับการมีคําสั่งปฏิเสธขอกลาวอางของผูฟองคดีแลว นอกจากนั้น แนวคําพิพากษาของศาลปกครอง

ฝรั่งเศสท่ีผอนคลายความเครงครัดในเรื่องนี้ ยังครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีฝายปกครองไดระบุในคําแถลงหรือ

คําใหการตอศาลเพียงดวยขอความทํานองวา “สุดแตศาลจะโปรดพิจารณา (remet à la sagesse du juge)” 

๑๑ Jean Rivero et Jean Waline, อางแลว, หนา ๒๑๓ ; René CHAPUS, อางแลว,  หนา ๕๓๑ และ Olivier 
Gohin, CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, Litec, deuxieme édition, 1999, หนา ๑๙๕        

๑๒ Eugénie Prévédourou, อางแลว, หนา ๒๘๘ 
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(CE Sect. 29 novembre 1974, Ep. Gevrey, p. 600, concl. L. Bertrand)1 2

๑๓ สวนการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย

ลาสุดโดยรัฐกฤษฎีกาเลขท่ี ๒๐๑๖-๑๘๐ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ซ่ึงมีผลทําใหเปนการวางหลักการ

ดังกลาวใหเครงครัดมากข้ึนกวาเดิมและขยายขอบเขตการนําไปใชใหกวางมากข้ึนกวาเดิม นั้น เกิดข้ึนจาก

บริบทท่ีตองการแกไขปญหาการเพ่ิมข้ึนของจํานวนคดีท่ีมีการนํามาฟองตอศาลปกครองในขณะท่ีมีขอจํากัดใน

การเพ่ิมงบประมาณ อัตรากําลังของบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช ฯลฯ  

  ๒. ในระบบการแกไขเยียวยาภายในฝายปกครองของฝรั่งเศสนั้น การรองใหมีแกไขเยียวยา

เบื้องตนแบบบังคับ (recour obligatoire) เปนเพียงขอยกเวนของระบบเทานั้น กลาวคือ มีลักษณะเปนเพียง

สวนนอยเม่ือเทียบกับระบบท้ังหมด ท่ีถือวาการขอใหแกไขเยียวยาเบื้องตนภายในฝายปกครองเปนเรื่อง 

ไมบังคับ (recour facultatif) ผลกระทบตอการใชสิทธิฟองคดีตอศาลจากกรณีท่ีมีการฟองคดีโดยไมไดมีการ

แกไขเยียวยาเบื้องตนแบบบังคับใหถูกตอง จึงเปนเพียงผลกระทบสวนนอยและมีขอบเขตท่ีจํากัด 

  ๓. อนึ่ง ถึงแมกฎหมายปกครองฝรั่งเศสถือวา เง่ือนไขการฟองคดีเปนปญหาเก่ียวดวย 

ความสงบเรียบรอยก็ตาม แตศาลปกครองฝรั่งเศสก็ไดพัฒนาหลักตามคําพิพากษาจนทําใหมีขอยกเวน 

จํานวนมาก ซ่ึงทําใหการบังคับใชเ ง่ือนไขการฟองคดีมาเปนขอตัดฟองไมมีความเครงครัดจนเกินไป 

จนกอใหเกิดใหกระทบเสียหายตอการคุมครองสิทธิของประชาชนโดยศาล โดยศาลปกครองฝรั่งเศสไดยอมรับ

ใหมีกรณีท่ีขอบกพรองเก่ียวกับเง่ือนไขการฟองคดีเปนกรณีท่ีสามารถแกไขใหถูกตองได จนมีกรณีตางๆ 

เหลานั้นรวมกันข้ึนเปนระบบ (le régime des régularisations)13

๑๔ 

  สําหรับกฎหมายปกครองของเยอรมันนั้น  ประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(vwGO) ไดนําเอาบทบัญญัติวาดวยระบบการแกไขเยียวยาเบื้องตนโดยฝายปกครองมาบัญญัติเอาไว  

ซ่ึงเรียกวา “การคัดคาน (WIDERSPRUCH)” (หรือท่ีกฎหมายไทยเรียกวา “การอุทธรณ”) โดยบัญญัติเอาไว 

ในหมวด ๘ ต้ังแตมาตรา ๖๘ – ๗๗ ซ่ึงบทบัญญัติมาตราท่ีสําคัญในกรณีนี้ไดแก มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ท่ีวาง

หลักวา กอนเสนอคําฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง หรือคําฟองขอใหมีการออกคําสั่งทางปกครอง 

ท่ีไดรับการปฏิเสธไมออกใหโดยฝายปกครอง จะตองมีการทบทวนความชอบดวยกฎหมายและความเหมาะสม

ของคําสั่งทางปกครองดังกลาว โดยกระบวนการแกไขเยียวยาเบื้องตนของฝายปกครองเสียกอน และมาตรา ๖๙ 

ไดบัญญัติตอไปวา กระบวนการแกไขเยียวยาเบื้องตนเชนวานี้เริ่มข้ึนเม่ือมีการเสนอคําคัดคาน (อุทธรณ) ซ่ึง

หมายความวา กอนฟองคดีตอศาล จะตองมีการอุทธรณตอฝายปกครองเสียกอนนั่นเอง 

  อยางไรก็ดี การทําความเขาใจระบบกฎหมายปกครองของเยอรมันในเรื่องนี้ ก็มีความจําเปน 

ตองทําความเขาใจหลักการตางๆ ท้ังหมดท่ีเก่ียวของใหลึกลงไปในรายละเอียดดวยเชนกัน กลาวคือ  

๑๓ René CHAPUS, อางแลว, หนา ๔๓๕ – ๔๓๖ และ Eugénie Prévédourou, อางแลว, หนา ๒๘๘ 
๑๔ René CHAPUS, อางแลว, หนา ๔๒๖-๔๓๙ 
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  ๑. ในระบบกฎหมายปกครองเยอรมัน ขอความคิดวาดวยเง่ือนไขการรับคดีไวพิจารณา 

(zulässigkeitsvoraussetzungen) มิไดหมายถึงเฉพาะเ ง่ือนไขการฟองคดี ในความหมายอยางแคบ 

(Klagevoraussetzungen) เทานั้น แตยังหมายความถึง “เง่ือนไขการพิจารณาพิพากษาในเนื้อหาของเรื่อง”  

(Sachurteilsvoraussetzungen) ซ่ึงตามแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาของศาลท่ีวางไวอยางตอเนื่องและ

ความเห็นสวนใหญของฝายวิชาการถือหลักท่ีสอดคลองกันวา กระบวนการแกไขเยียวยาเบื้องตนกอนการฟองคดี

ตอศาล (Vorverfahren ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๖๘ แหงประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง)  

ซ่ึงเริ่มตนโดยการยื่นอุทธรณ (Widerspruch) ถือเปนเง่ือนไขการพิจารณาพิพากษาในเนื้อหาของเรื่อง 1 4

๑๕  

(มิใชเง่ือนไขการรับคดีไวพิจารณา) และดังนั้น กรณีจึงมิใชเหตุท่ีศาลจะนํามาใชเพ่ือปฏิเสธไมรับคําฟองไว

พิจารณา และเปดโอกาสใหมีการแกไขขอบกพรองดังกลาวได กอนท่ีศาลจะพิจารณาพิพากษาในเนื้อหาของคดี

นั้นตอไป  

  ๒. หลักการท่ีกําหนดใหมีการพิจารณาทบทวนโดยระบบการแกไขเยียวยาเบื้องตน 

ของฝายปกครองกอนนําคดีมาฟองตอศาลนี้ มีขอยกเวนตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย ดังท่ีบัญญัติไวใน 

มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง นั้นเอง อันประกอบไปดวยกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติเอาไวเปนอยางอ่ืน กรณีท่ีคําสั่งได

ออกโดยฝายปกครองระดับสูงสุดของสหพันธหรือของมลรัฐ หรือกรณีท่ีการกระทบกระเทือนสิทธิใหเสียหาย

แกบุคคลเกิดข้ึนเปนครั้งแรกในชั้นการพิจารณาอุทธรณ 1 5

๑๖ หรือดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๗๕ ในกรณีท่ีผูมี

อํานาจพิจารณาอุทธรณมิไดมีคําวินิจฉัยในเนื้อหาของเรื่องภายในเวลาอันสมควร เปนตน 

  ๓. การกําหนดใหมีการพิจารณาทบทวนโดยฝายปกครองกอนนําคดีมาฟองตอศาล ซ่ึงถือวา

มิใชเหตุท่ีศาลจะนํามาใชเพ่ือปฏิเสธไมรับคําฟองไวพิจารณานั้น เห็นไดอยางชัดเจนจากบทบัญญัติมาตรา ๗๕ 

แหงประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซ่ึงกําหนดไววา ในกรณีท่ีฝายปกครองมิไดวินิจฉัย

อุทธรณหรือมิไดวินิจฉัยอยางหนึ่งอยางใดในคํารองขอใหออกนิติกรรมทางปกครอง ซ่ึงเปนการวินิจฉัยใน

เนื้อหาของคําอุทธรณหรือคํารอง ภายในระยะเวลาอันสมควรโดยปราศจากเหตุผลท่ีเพียงพอ คําฟองนั้นก็เปน

คําฟองท่ีอาจรับไวพิจารณาไดโดยยกเวนไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา ๖๘ ท้ังนี้ โดยมี

เง่ือนไขไววาคําฟองดังกลาวไมอาจจะยื่นไดกอนพนกําหนดเวลา ๓ เดือนหลังจากท่ีมีการยื่นคําอุทธรณหรือยื่น

คํารองขอใหออกนิติกรรมทางปกครอง เวนแตสภาพการณแวดลอมพิเศษในคดีนั้นเรียกรองระยะเวลาท่ีสั้นกวา

นั้น ในกรณีท่ีศาลเห็นวามีเหตุผลอันสมควรท่ีทําใหไมสามารถวินิจฉัยอุทธรณหรือคํารองขอใหออกนิติกรรม

ทางปกครองไดภายในระยะเวลาอันสมควร ศาลอาจใหรอการพิจารณาคดีนั้นเอาไวกอนจนกวาจะถึงกําหนด

ระยะเวลาตามท่ีศาลกําหนดให ซ่ึงระยะเวลาดังกลาวนี้อาจขยายไดอีก ในกรณีท่ีฝายปกครองไดพิจารณาหรือ

๑๕ Eugénie Prévédourou, อางแลว, หนา ๒๘๔ 
๑๖ Christian Autexier, อางแลว, หนา ๓๐๓   

                                           



๘ 
 
ไมไดพิจารณาภายในกําหนดระยะเวลาท่ีศาลกําหนดใหดังกลาว ก็ถือวาคดีนั้นเปนอันรับไวพิจารณา 

ไดโดยสมบูรณ16๑๗ 

  ๔. ในประการสําคัญ หลักการดังกลาวนี้ยังมีขอยกเวนท่ีเกิดข้ึนจากแนวคําวินิจฉัยของ 

ศาลปกครอง โดยศาลไดขยายขอยกเวนของหลักการดังกลาวนี้ไปใชแกกรณีท่ีฝายปกครองไมไดยกขอโตแยงวา

คูกรณีไมไดย่ืนอุทธรณข้ึนตอสูในช้ันศาล โดยเทียบเคียงหลักทางวิธีพิจารณากรณีท่ีคูความไมยกขอตอสู 

(rügelose Einlassung) 1 7

๑๘ ศาลปกครองสูงสุดของเยอรมันวางบรรทัดฐานมาอยางตอเนื่องวา การไมได

อุทธรณภายในฝายปกครองไมมีผลใดๆ ตอการรับคําฟองไวพิจารณา ดวยเหตุท่ีฝายปกครองในฐานะคูกรณี

ฝายผูถูกฟองคดีไมไดยกประเด็นดังกลาวข้ึนกลาวอาง 1 8

๑๙ หลักคิดของศาลปกครองสูงสุดของเยอรมันในกรณีนี้

ตั้งอยูบนขอพิจารณาเก่ียวกับ “ความมีประสิทธิภาพและความคุมคาของการพิจารณาคดี (l’ économie du 

procès)” โดยศาลพิจารณาไปท่ีประเด็น “บทบาทหนาท่ี (function)” ของการแกไขเยียวยาภายในฝายปกครองวา 

เปนกรณีท่ีฝายปกครองไดกระทําการใดๆ เก่ียวกับการพิจารณาสิทธิหนาท่ีของผูฟองคดี อันเทากับวา ไดมีการ

ดําเนินการตามบทบาทหนาท่ีเชนนั้นแลวหรือไม กลาวคือ ระบบการแกไขเยียวยาเบื้องตนกอนการฟองคด ี

ตอศาลมีวัตถุประสงคหลักท่ีจะเปดโอกาสใหฝายปกครองไดพิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครองของตนและ

เห็นชอบดวยกับขอเรียกรองของผูฟองคดีหากเปนท่ีเห็นไดวาขอกลาวอางของผูฟองคดีมีน้ําหนัก ซ่ึงวัตถุประสงค

ดังกลาวยอมไมอาจเกิดข้ึนและบรรลุผลไดอีกเม่ือฝายปกครองไดแสดงออกอยางชัดเจนในระหวางการพิจารณา

คดีของศาลวาตนไมเห็นดวยกับขอกลาวอางของผูเสียหาย 1 9

๒๐ การท่ีฝายปกครองผูถูกฟองคดีไมยกเหตุ

ขอบกพรองเก่ียวกับการอุทธรณภายในฝายปกครองข้ึนเปนขอตอสูในชั้นศาลนี้ ใชไดท้ังในกรณีท่ีผูฟองคดี

ไมได ย่ืนอุทธรณเสียเลยกอนท่ีจะฟองคดีตอศาล และในกรณีท่ีผูฟองคดีได ย่ืนอุทธรณหลังจากท่ี 

พนระยะเวลาอุทธรณไปแลว กลาวคือ ในกรณีท่ีผูฟองคดีไมไดอุทธรณ และนําคดีมาฟองศาล หากฝายปกครอง

ไมไดยกประเด็นดังกลาวข้ึนเปนขอตอสู แตไดใหการตอสูในเนื้อหาของคดี แมศาลปกครองชั้นสูงแหงมลรัฐ

วินิจฉัยวา เปนคดีท่ีศาลไมอาจรับไวพิจารณาไดตามมาตรา ๖๘ แหงกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

แตศาลปกครองสูงสุดแหงสหพันธรัฐวินิจฉัยกลับคําวินิจฉัยดังกลาว โดยวินิจฉัยวา เปนคดีท่ีศาลรับไวพิจารณาได  

(BVerwG, Urteil vom 02.09.1983 - 7 C 97/81 (Mannheim)) สวนกรณีท่ีผูฟองคดี (ฟองขอใหยกเลิก 

เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง) ไดนําคดีมายื่นฟองตอศาล โดยปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณภายในฝายปกครอง  

แตเปนการยื่นเม่ือพนระยะเวลาอุทธรณ และฝายปกครองมีคําสั่งไมรับอุทธรณไวพิจารณา แตในชั้นการ

พิจารณาคดีของศาล ฝายปกครองผูถูกฟองคดีไดใหการตอสูในเนื้อหาของคดี โดยไมไดยกประเด็นการอุทธรณ

เม่ือพนระยะเวลาข้ึนเปนขอตอสูดวย ศาลปกครองสูงสุดแหงสหพันธรัฐเห็นวา การท่ีศาลปกครองชั้นตนและ

ศาลปกครองชั้นสูงแหงมลรัฐไดพิพากษาลงไปในเนื้อหาคดี โดยพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาว  

๑๗
 เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๑๗ และหนา ๓๒๒  

๑๘ เรื่องเดียวกัน หนา  ๓๑๗ 
๑๙ BVerwG, DVBI 1959, p. 777 ; BVerwGE t. 15, p.306  (310) ; t. 18, p.300 (301) ; BVerwG, DVBI. 

1984, p.91. 
๒๐ Eugénie Prévédourou, อางแลว, หนา ๒๘๖ 

                                           



๙ 
 
เปนกรณีท่ีชอบท่ีจะพิพากษาในเนื้อหาคดีเชนนั้นได (BVerwG, Urteil vom 20-04-1994 – 11 C 2/93 

(Münster))20

๒๑    

  ผลจากการศึกษาคนควาในเชิงกฎหมายปกครองเปรียบเทียบ ท้ังกฎหมายปกครองของไทย 

และกฎหมายปกครองของฝรั่งเศสและเยอรมันทําใหเห็นไดวา หลักคิดของศาลในฐานะท่ีเปนองคกรตุลาการซ่ึง

มีหนาท่ีเปนผูใหหลักประกันแกสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีความแตกตางกันระหวางหลักคิดในกฎหมาย

ปกครองของตางประเทศกับหลักคิดดังท่ีปรากฏตามแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองไทย กลาวคือ 

๑. ในกฎหมายปกครองของฝรั่งเศส ถึงแมกรณีท่ีผูฟองคดีไมไดดําเนินการแกไขเยียวยา

เบื้องตนภายในฝายปกครองท่ีเปนระบบบังคับ (recour administratif obligatoire) ศาลปกครองของฝรั่งเศส

ถือหลักวา ศาลรับคําฟองไวพิจารณาไมได และการไมปฏิบัติตามดังกลาวเปนเง่ือนไขการฟองคดีอันเปนปญหา

เก่ียวดวยความสงบเรียบรอยฯ ท่ีศาลมีหนาท่ีตองยกข้ึนวินิจฉัยเองไดแมไมมีคูกรณีฝายใดยกข้ึนอาง ก็ตาม แต

กรณีก็ตองเขาใจดวยวา ในระบบกฎหมายปกครองของฝรั่งเศส การแกไขเยียวยาเบื้องตนภายในฝายปกครอง

แบบบังคับนั้น ถือเปนเพียงสวนนอยและเปนเพียงขอยกเวนของระบบ (ซ่ึงถือหลักท่ัวไปวา การแกไขเยียวยา

เบื้องตนเปนแบบไมบังคับ) ผลกระทบตอประชาชนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําของฝาย

ปกครองในทางท่ีจะตองถูกจํากัดหรือตัดสิทธิในการใชสิทธิทางศาลอันเนื่องจากเหตุดังกลาว (เพ่ือยังใหตน

ไดรับการปกปองคุมครองสิทธิ) จึงถือเปนกรณีสวนนอยและไมไดกอใหเกิดผลกระทบมากจนถึงขนาดท่ีทําให

ขาดความสมดุลในการปกปองคุมครองสิทธิของประชาชนท่ีพึงไดรับจากระบบการเยียวยาเบื้องตนภายในฝาย

ปกครองและจากระบบการควบคุมตรวจสอบโดยศาล ประกอบกับการท่ีเง่ือนไขการฟองคดีซ่ึงเปนหลักท่ัวไปนั้น 

เปนเรื่องหลักวาดวยการตองมีคําสั่งหรือการกระทําทางปกครองเสียกอนเพ่ือเปนฐานในการเสนอคดีตอศาล  

(la régle de “la décision préalable”) ซ่ึงแมจะมีความคลายคลึงกับการอุทธรณแบบบังคับ (recour administratif 

obligatoire) แตก็ไมใชเรื่องเดียวกันแตอยางใด  นอกจากนี้ ถึงแมกรณีท่ีเปนหลักเกณฑอยางหนึ่งในเรื่อง 

“เง่ือนไขการฟองคดี (le régime de la recevabilté des recours)” ก็เห็นไดวา ศาลปกครองฝรั่งเศสไดสราง

ขอยกเวนข้ึนเพ่ือมิใหใชบังคับหลักเกณฑดังกลาวอยางเครงครัดเกินไป ดังนั้น หลักคิดและผลลัพธในเรื่องนี้ของ

ระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศสจึงยึดถือหลักการใหประชาชนยังคงไดรับการปกปองคุมครองจากระบบการ

ควบคุมตรวจสอบโดยศาลเปนสําคัญ โดยมิไดนําเอาขอบกพรองเก่ียวกับการรองขอใหแกไขเยียวยาภายใน

ฝายปกครองมาปรับใชจนถึงขนาดท่ีทําใหประชาชนสูญเสียสิทธิท่ีจะไดรับการปกปองคุมครองจากศาลมาก

จนเกินไป 

  สวนกฎหมายปกครองเยอรมัน ซ่ึงในเบื้องตนอาจเห็นไดวา มีบทบัญญัติของกฎหมาย

กําหนดใหการแกไขเยียวยาเบื้องตนโดยฝายปกครองเปนเง่ือนไขท่ีจะตองดําเนินการกอนมีการฟองคดีตอศาล 

ทํานองเดียวกับบทบัญญัติมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

๒๑
 ผูเขียนขอขอบคุณนายเชิดวุฒิ  สินพิมลบูรณ พนักงานคดีปกครองชํานาญการ ท่ีชวยสอบทานขอมูลคําพิพากษา

ของศาลปกครองเยอรมันในสวนน้ี  

                                           



๑๐ 
 
ปกครองฯ นั้น จากการศึกษาคนควากลับทําใหเห็นตอไปไดวา ศาลปกครองสูงสุดของเยอรมันไดวินิจฉัยวาง

แนวบรรทัดฐานวา กรณีดังกลาวมิใชเง่ือนไขในการรับคดีไวพิจารณา แตเปนเพียงเง่ือนไขในการพิพากษา 

ในเนื้อหาของคดี การมิไดดําเนินการแกไขเยียวยาเบื้องตนโดยฝายปกครองเสียกอนท่ีจะมีการนําคดีมาฟองตอ

ศาลจึงมิใชเหตุท่ีจะทําใหศาลไมอาจรับคดีนั้นไวพิจารณาแตอยางใด โดยในระหวางนั้น ยังสามารถดําเนินการ

แกไขเยียวยาเบื้องตนใหสมบูรณถูกตองได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีท่ีไมไดมีการแกไขเยียวยาเบื้องตนภายใน

ฝายปกครองใหสมบูรณถูกตองกอนนําคดีมาฟองศาล แตปรากฏวาในการพิจารณาคดี ฝายปกครองไมไดยก

ขอบกพรองดังกลาวข้ึนเปนขอตอสูและไดใหการตอสูลงไปในประเด็นเนื้อหาของคดี ศาลปกครองของเยอรมัน

วางหลักวา ศาลชอบท่ีจะพิจารณาพิพากษาตอไปในเนื้อหาแหงคดีได ดังนั้น หลักคิดและผลลัพธของการบังคับ

ใชเง่ือนไขในเรื่องนี้ในระบบกฎหมายปกครองของเยอรมันจึงเห็นไดอยางชัดแจงวา ศาลยังคงใหความสําคัญ

กับการท่ีบุคคลจะไดรับการคุมครองสิทธิจากระบบการควบคุมตรวจสอบฝายปกครองโดยศาล และมิได

มอบหลักประกันการคุมครองปกปองสิทธิของประชาชนไปใหข้ึนอยูกับการแกไขเยียวยาเบื้องตนภายในฝาย

ปกครอง จนถึงขนาดท่ีทําใหประชาชนสูญเสียหลักประกันการคุมครองสิทธิเสรีภาพท่ีจะไดรับจากระบบการ

ควบคุมตรวจสอบโดยศาลมากเกินไป 

  ๒. สําหรับกฎหมายปกครองของไทย หลักคิดและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากแนวคําวินิจฉัยของ 

ศาลปกครองในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวคําวินิจฉัยท่ีถือวา บทบัญญัติมาตรา ๔๒ วรรคสอง 2 1

๒๒ แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เปน “เง่ือนไขการฟองคดี” (ในความหมายวา

เปนเง่ือนไขของการท่ีศาลจะรับคําฟองไวพิจารณาได) และเปนปญหาเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยฯ ซ่ึงมีผลให

ศาลหยิบเอาขอบกพรองของการท่ีไมไดดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาเปนเหตุ 

ในการสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา นั้น เปนหลักคิดและผลลัพธท่ีแตกตางในทิศทางตรงกันขามกับกฎหมาย

ปกครองของเยอรมันและฝรั่งเศส เพราะดูเหมือนวาจะเปนหลักคิดและผลลัพธท่ียังไมไดพิจารณาหลักกฎหมาย 

ในเรื่องนี้อยางลึกซ้ึงเพียงพอ และจํากัดการพิจารณาเรื่องตางๆ แยกออกจากกันเปนสวนๆ โดยมิไดพิจารณา

ภาพรวมท้ังหมดของระบบกฎหมายและไมไดคํานึงถึงผลในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเพียงพอ 

กลาวคือ เม่ือเกิดความเขาใจวากรณีนี้เปนเง่ือนไขการฟองคดี และเขาใจวาเรื่องเง่ือนไขการฟองคดีเปนปญหา

เก่ียวดวยความสงบเรียบรอยฯ ก็พรอมท่ีจะหยิบยกเอาขอบกพรองดังกลาวมาใชเพ่ือปฏิเสธสิทธิการฟองคดี 

โดยมิไดพิเคราะหและคํานึงถึงผลกระทบในดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความเปนธรรม 

๒๒
 บทบัญญัติมาตรา ๔๒ วรรคสองน้ี ไมปรากฏแจงชัดวาอางอิงจากกฎหมายใด แตผูเขียนเขาใจวา นาจะนํามาจาก

หลักการเดียวกันกับบทบัญญัติมาตรา ๒๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ
การรับเรื่องรองทุกขไวพิจารณา โดยนักวิชาการและผูมีหนาท่ีเก่ียวของอธิบายวา มาตรา ๒๐ (๔) ดังกลาวเปนไปตามหลัก 
“Exhaustion of administrative remedies” หรือหลักการใหแกไขเยียวยาภายในฝายปกครองใหสิ้นกระบวนความเสียกอน 
ซึ่งหลักการดังกลาวน้ี ผูเขียนเห็นวา เหมาะสมท่ีจะนํามาใชแกกรณีท่ีระบบการแกไขเยียวยาภายในฝายปกครองมีประสิทธิภาพดี
เพียงพอตอการเปนหลักประกันคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และระบบการแกไขเยียวยาโดยองคกรตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายหรือองคกรตุลาการยังไมมี “ความพรอม” อยางเพียงพอในการทําหนาท่ีดังกลาว ดังเชนท่ีไดเคย
นํามาใชในระบบคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งในขณะน้ัน ระบบดังกลาว 
ยังไมไดถูกออกแบบมาใหมีความพรอมท่ีจะเปนศาลอยางเต็มรูปแบบ 

                                           



๑๑ 
 
แตอยางใด ขณะท่ีในกฎหมายปกครองของเยอรมัน (ท่ีบัญญัติในเรื่องนี้ไวใกลเคียงกับบทบัญญัติของกฎหมายไทย) 

และในกฎหมายปกครองของฝรั่งเศส ศาลปกครองสูงสุดของท้ังสองประเทศกลับพิเคราะหและคํานึงถึง

ผลกระทบดังกลาวอยางลึกซ้ึงและสมเหตุสมผลมากกวา โดยคํานึงถึงบทบาทหนาท่ีของศาลในการเปน

หลักประกันคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผลจากศึกษาวิเคราะหในเชิงกฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 

จึงทําใหเห็นไดวา แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองของไทยในเรื่องนี้เปนการบังคับใชกฎหมายท่ีสงผลใหการ

คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลเปนไปไดอยางยากลําบาก และใกลเคียงกับการโยนเอาหนาท่ี 

ท่ีจะเปนหลักประกันการคุมครองปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชนท้ิงไปใหข้ึนอยูกับระบบการแกไขเยียวยา

เบื้องตนโดยฝายปกครองเสียเกือบท้ังหมด ซ่ึงเปนการจดัระบบท่ีขาดความสมดุลอยางมาก  

  เม่ือไดศึกษาวิเคราะหมาเชนนี้แลว ทําใหหวนนึกถึงตัวอยางคดีของกฎหมายปกครองฝรั่งเศส 

ท่ีเม่ือเกิดประเด็นปญหาทํานองนี้ข้ึน ศาลปกครองฝรั่งเศสไดรับคดีไวพิจารณาและพิพากษาลงไปในเนื้อหา 

ของคดี โดยถือเอาขอความท่ีฝายปกครองระบุในคําแถลงหรือคําใหการทํานองวา“สุดแตศาลจะโปรดพิจารณา 

(remet à la sagesse du juge)” มาพิจารณาวา เปนกรณีท่ีไมจําตองไปรองขอใหฝายปกครองมีคําสั่ง 

อยางหนึ่งอยางใดอีกแลว อันเปนหลักคิดและผลลัพธท่ีเห็นไดวา เม่ือมีปญหาในเรื่องนี้เกิดข้ึน กฎหมายปกครอง

ฝรั่งเศสถือวาศาลเปนผูรับเอาบทบาทหนาท่ีในการเปนหลักประกันคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาไวใน

ความรับผิดชอบของศาล ในขณะท่ีหลักคิดและผลลัพธในกฎหมายปกครองของไทยท่ีเกิดข้ึนจนถึงขณะนี ้ 

เม่ือเกิดปญหาขอบกพรองในเรื่องนี้ ข้ึน แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองของไทยไดปฏิเสธไมรับคําฟอง 

ไวพิจารณา จนดูเสมือนหนึ่งวา หลักคิดและผลลัพธในกฎหมายปกครองของไทยถือหลักวา “สุดแตฝายปกครอง

จะพิจารณา” อันเปนหลักคิดในทิศทางท่ีแตกตางอยางตรงกันขามกันกับกฎหมายปกครองของตางประเทศ  

  ผูเขียนเห็นวา การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องทางปกครองนั้น ถึงแมจะมีการ

จัดระบบเพ่ือใหมีการจัดความสัมพันธหรือการแกไขขอพิพาทระหวางประชาชนกับฝายปกครองเอาไวเชนใด 

ก็ตาม เปนตนวา การจัดใหมีระบบการแกไขเยียวยาเบื้องตนโดยฝายปกครอง ท้ังท่ีเปนแบบบังคับหรือ 

เปนทางเลือก การจัดใหมีระบบการไกลเกลี่ยนอกศาล รวมถึงการใชระบบอนุญาโตตุลาการก็ดี ในมุมมองหรือ 

หลักคิดของศาลในฐานะท่ีเปนองคกรตุลาการท่ีมีหนาท่ีเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม 

หลักนิติรัฐหรือนิติธรรม ยอมไมอาจนําเอาเหตุท่ีประชาชนไมไดดําเนินการแกไขขอพิพาทดวยระบบตางๆ 

ดังกลาวมาเปนเหตุในการตัดสิทธิประชาชนท่ีจะไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพโดยองคกรศาลอยางสิ้นเชิง 

และเครงครัด เพราะระบบตางๆ ดังกลาวถูกจัดใหมีข้ึนในฐานะท่ีเปนระบบเสริมจากระบบการคุมครอง 

สิทธิเสรีภาพโดยองคกรศาลเทานั้น โดยไมอาจทดแทนหรือเขาแทนท่ีระบบการคุมครองสิทธิเสรีภาพ 

โดยองคกรศาลได การพิจารณาความสัมพันธระหวางระบบการแกไขเยียวยาเบื้องตนกอนฟองคดีตอศาลกับ

ระบบการคุมครองสิทธิเสรีภาพโดยองคกรศาลจึงตองพิจารณากําหนดความสัมพันธอยางเหมาะสมและมีความ

สมดุลระหวางเหตุปจจัยตางๆ กับบทบาทหนาท่ีของศาลในฐานะองคกรท่ีเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 



๑๒ 
 
  ขอสังเกตทางวิชาการนี้จึงมุงหวังท่ีจะมีสวนชวยใหผูเก่ียวของในดานการพิจารณาพิพากษาคดี

และในวงการวิชาการไดตระหนักถึงความจําเปนท่ีตองปรับเปลี่ยนแนวทางการบังคับใชกฎหมายในประเด็นนี ้

ใหสอดคลองและถูกตองกับหลักคิดท่ีสมเหตุสมผลดังท่ียอมรับกันในกฎหมายปกครองของประเทศท่ีพัฒนาแลว 

 

-------------------------------------- 


