
ข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   

 

กุลศักดิ์  ช่วยชู* 
 

บทนํา 
  โดยท่ัวไปเจ้าหน้าท่ีของรัฐในฐานะฝ่ายปกครองหากจะมีการออกคําส่ังทางปกครอง
ซ่ึงมีผลออกไปภายนอกฝ่ายปกครองและคําส่ังดังกล่าวจะไปกระทบสิทธิของบุคคลภายนอกแล้ว  
การใช้อํานาจของเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวย่อมต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดไว้  ท้ังนี้ กฎหมายดังกล่าวถือเป็น “กฎหมายกลาง”  
หรือ “กฎหมายท่ัวไป”๑ ท่ีวางหลักเกณฑ์ขั้นต่ําให้เจ้าหน้าท่ีต้องถือปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

เป็นการคุ้มครองปัจเจกชนผู้รับคําส่ังทางปกครองจากการใช้อํานาจของเจ้าหน้าท่ี เนื่องจากระบบ
กฎหมายปกครองให้อํานาจแก่เจ้าหน้าท่ีในการกระทําการอย่างใด ๆ เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์สาธารณะได้  ดังนั้น หากไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้อํานาจไว้ เจ้าหน้าท่ี 

ผู้มีอํานาจอาจใช้อํานาจของตนตามอําเภอใจจนก่อให้เกิดความเสียหายตามมา ซ่ึง Lord Acton  

ได้เคยกล่าวถึงการใช้อํานาจท่ีมีอยู่อย่างไม่จํากัดว่า “อํานาจทําให้คนเสีย อํานาจเด็ดขาด ทําให้คน 

เสียคนอย่างเด็ดขาด (Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely)”๒  
อย่างไรก็ตาม แม้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จะได้กําหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ําให้
เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติไว้ แต่ก็มีข้อยกเว้นท่ีมิให้นําหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ มาใช้บังคับกับการดําเนินการทางปกครองในบางกรณี ซ่ึงปรากฏตามมาตรา ๔๓  
โดยในส่วนของมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑) นั้น ได้กําหนดยกเว้นในกรณีของรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีไว้ 

                                                 
  

*นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  

๑มาตรา ๓  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด 

ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้เฉพาะ และมี
หลักเกณฑ์ท่ีประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ในพระราชบัญญัตินี ้
๒สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น, พิมพ์ครั้งท่ี ๕ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๒), 

หน้า ๑๕๒. 
๓มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

 (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
 (๒) องค์กรท่ีใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
 (๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
 (๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ

พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย ์

 (๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการส่ังการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 (๖) การดําเนินงานเก่ียวกับนโยบายการต่างประเทศ 



๒ 

 

ข้อยกเว้นในส่วนของรัฐสภา 
ข้อยกเว้นในส่วนของรัฐสภานั้น เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการใช้อํานาจนิติบัญญัติ 

มิใช่การใช้อํานาจปกครองในฐานะฝ่ายปกครอง  ดังนั้น รัฐสภาจึงได้รับยกเว้นมิให้ต้องอยู่ภายใต้
บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงแม้กฎหมายมิได้กําหนดยกเว้นไว้  
ก็ต้องถือว่ารัฐสภามิได้อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ วิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
โดยคําว่า “รัฐสภา” ในท่ีนี้ หมายความเฉพาะถึงสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเท่านั้น แต่หากเป็น 

การดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะ 

หน่วยธุรการของสภาท้ังสองแห่งนั้น หากมีการใช้อํานาจทางปกครองในลักษณะของการดําเนินการ
ทางปกครองแล้ว ย่อมต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามปกติ มิได้รับยกเว้นแต่อย่างใด๔ 

 

ข้อยกเว้นในส่วนของคณะรัฐมนตรี 
  ในส่วนของข้อยกเว้นกรณีคณะรัฐมนตรีนั้น ถือว่ามีประเด็นท่ีควรต้องพิจารณา 
ถึงเหตุผลท่ีต้องกําหนดยกเว้นไว้ และการยกเว้นนั้นเป็นการยกเว้นเฉพาะในส่วนท่ีเป็นการดําเนินการ
ทางนโยบายหรือยกเว้นการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีท้ังหมด (ยกเว้นเชิงองค์กร) เนื่องจาก 

มติคณะรัฐมนตรีในบางเร่ืองมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิและหน้าท่ีของบุคคล  ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงถือเป็นการออกคําส่ัง 
ทางปกครองท่ีควรต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ สําหรับ
การพิจารณาถึงเหตุผลของการยกเว้นนั้น ผู้เขียนเห็นว่าควรต้องศึกษาจากเจตนารมณ์ของการยกร่าง
กฎหมาย ซ่ึงผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญคนหนึ่งในการยกร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
คือ ศาสตราจารย์พิเศษชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์ โดยท่านได้กล่าวไว้โดยสรุปว่า คณะรัฐมนตรี 
มีฐานะ ๒ ฐานะ โดยฐานะหนึ่ง คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรทางการเมืองซ่ึงมีการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
และความสัมพันธ์กับรัฐสภา  ดังนั้น การดําเนินการดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ปกครอง แต่ในอีกฐานะหนึ่งคณะรัฐมนตรีจะปฏิบัติงานประจําในฐานะฝ่ายปกครอง เช่น การให้ 

ความเห็นชอบออกประกาศตามท่ีกฎหมายกําหนด ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีบางระดับ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีมติวางหลักเกณฑ์ใด ๆ ตามท่ีกฎหมายให้อํานาจ ซ่ึงการกระทําดังกล่าว
ถือเป็นการกระทําทางปกครองท่ีต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายปกครอง  อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มีความมุ่งหมายหลักเป็นการกําหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงมี
กฎเกณฑ์หลายอย่างท่ีไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี เช่น กําหนดให้ต้องแจ้งผู้ท่ี

                                                                                                                                            
 (๗) การดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีทางยุทธการร่วมกับ

ทหารในการป้องกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ 

 (๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 (๙) การดําเนินกิจการขององค์การทางศาสนา 
 การยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดําเนินกิจการใดหรือกับ

หน่วยงานใดนอกจากท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

๔วรเจตน์  ภาคีรัตน์, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง: หลักการพ้ืนฐานของกฎหมาย
ปกครองและการกระทําทางปกครอง, พิมพ์ครั้งท่ี ๓ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๔๙), หน้า ๘๕. 



๓ 

 

เก่ียวข้องทราบเพ่ือให้มีโอกาสโต้แย้ง เพราะธรรมเนียมปฏิบัติมีเพียงการจดมติของการประชุมเท่านั้น 
และเร่ืองท่ีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนั้น เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องจะเป็นผู้หาข้อเท็จจริง
และกล่ันกรองก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  ดังนั้น ขั้นตอนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ จึงไม่สอดคล้องกับลักษณะการทํางานของคณะรัฐมนตรี๕ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
จึงอาจกล่าวได้ว่าการท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กําหนดยกเว้นในส่วนของ
คณะรัฐมนตรีนั้น น่าจะหมายความถึง การยกเว้นเชิงองค์กร โดยพิจารณาจากลักษณะการทํางาน 

ของคณะรัฐมนตรีท่ีไม่เอ้ืออํานวยต่อการนําหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ มาใช้บังคับ ประกอบกับหากกฎหมายต้องการยกเว้นเฉพาะในส่วนของการดําเนินการ
ทางนโยบายของคณะรัฐมนตรีแล้ว ก็ควรต้องกําหนดยกเว้นโดยใช้ถ้อยคําในลักษณะเดียวกับ 

มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓) ท่ีกําหนดว่า “การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงาน 

ทางนโยบายโดยตรง” 
 

แนวคําวินิจฉัยคดีของศาลปกครอง 
  สําหรับแนวคําวินิจฉัยคดีของศาลปกครองท่ีมีความเก่ียวข้องกับข้อยกเว้นตาม
มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ นั้น ศาลปกครองสูงสุด
เคยมีคําส่ังท่ี ๗๙๔/๒๕๕๑ วินิจฉัยในประเด็นเก่ียวกับการให้เหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง 
ของคณะรัฐมนตรี โดยวินิจฉัยว่า “ถึงแม้ว่ามติพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะมีลักษณะเป็นคําส่ัง 
ทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม 
แต่มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ก็บัญญัติว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวมิให้ 

ใช้บังคับแก่คณะรัฐมนตรี กรณีจึงไม่มีประเด็นท่ีจะต้องพิจารณาต่อไปว่ามติพิพาทของผู้ถูกฟ้องคด ี
ท่ี ๑ จะต้องมีการให้เหตุผลตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่” จากแนวคําวินิจฉัย
ดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า ศาลปกครองสูงสุดพิจารณายกเว้นการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี 
ในลักษณะท่ีเป็นการยกเว้นเชิงองค์กร เนื่องจากข้อเท็จจริงตามกรณีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยแล้ว
ว่ามติคณะรัฐมนตรีมีลักษณะเป็นคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงโดยปกติคําส่ังทางปกครองดังกล่าวต้องอยู ่
ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่เม่ือผู้ทําคําส่ังทางปกครอง 
ดังกล่าว คือ คณะรัฐมนตรี ศาลปกครองสูงสุดจึงพิจารณายกเว้นไม่นําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับ 

 

วิเคราะห์ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  ในส่วนของความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซ่ึงเป็น
คณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีในการให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เก่ียวกับประเด็นนี้นั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

                                                 
  

๕ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, (กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 
๒๕๔๐), หน้า ๑๗๐-๑๗๑. 



๔ 

 

ได้เคยให้ความเห็นปรากฏตามเร่ืองเสร็จท่ี ๑๗๙/๒๕๕๕๖ ซ่ึงเป็นกรณีของการสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์
แห่งชาติ มีข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ได้มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยในคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว 

มีกรรมการสรรหา ๒ คน ท่ีมาจากสมาคมแห่งหนึ่ง ได้มีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมาจาก
สมาคมเดียวกันกับท่ีตนเป็นกรรมการ  ท้ังนี้ รายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอเป็นการเสนอให้
รัฐมนตรีพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึงมีประเด็นข้อหารือเก่ียวกับมาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ว่ากรณีการดําเนินการสรรหา
ดังกล่าวขัดต่อหลักความเป็นกลางหรือไม่  

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว 

มีความเห็นว่า “โดยท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต ิ
ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖  แต่เม่ือมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไม่ใช้บังคับแก่
คณะรัฐมนตรีแล้ว กรณีจึงไม่มีประเด็นท่ีจะต้องพิจารณาตามข้อหารือแต่อย่างใด”  เม่ือพิจารณาจาก
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า คณะกรรมการ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณายกเว้นในส่วนของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑) 
โดยพิจารณาจากตัวองค์กรผู้ใช้อํานาจในการออกคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๔ 
กําหนดให้เป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซ่ึงความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางท่ีศาลปกครองเคยวินิจฉัย คือ พิจารณายกเว้นเชิงองค์กร  
ดังนั้น เม่ือคณะรัฐมนตรีเป็นผู้จัดทําคําส่ังทางปกครองแล้ว จึงไม่มีประเด็นต้องพิจารณาตามข้อหารือ
ว่าการดําเนินการสรรหาดังกล่าวขัดต่อมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ หรือไม่  

นอกจากความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดังท่ีได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ยังปรากฏความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเสนอความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๐/๒๕๕๕) ที่ให้ความเห็นไปในลักษณะเดียวกัน โดยมี
ข้อเท็จจริงว่า ผู้ที ่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ลําดับท่ี ๑ และลําดับท่ี ๒ มีความเก่ียวข้องเป็นบิดาและบุตรกัน จึงมีข้อสงสัยว่า 
จะมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ อย่างไร โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วให้ความเห็นว่า 

                                                 
๖บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง  การสรรหาประธานกรรมการและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ 



๕ 

 

“มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ บัญญัติให้มีคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ มีอํานาจหน้าท่ีปฏิบัติการเก่ียวกับพลังงานปรมาณูตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่งกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินแปดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
กรณีจึงเห็นได้ว่า คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจตามกฎหมายในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ และโดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่ได้บัญญัติเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้โดยเฉพาะ  ดังนั้น จึงเป็นดุลพินิจของคณะรัฐมนตรี 
ท่ีจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ แม้การแต่งตั้งบุคคลใด
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการ
ก่อตั้งสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล แต่โดยท่ีมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ได้บัญญัติว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไม่ใช้บังคับกับ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี  ดังนั้น การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพ่ือสันติโดยคณะรัฐมนตรี จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ”  

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า หากมีข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่าในขั้นตอนของ 
การดําเนินการสรรหานั้น คณะกรรมการคัดเลือกไม่มีความเป็นกลาง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วน 

ได้เสียกับผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ และในขั้นตอนของการสรรหาดังกล่าวก่อนการเสนอรายช่ือ 

ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัตินั้น ได้มีการเรียกบุคคลท่ีอยู่ในข่ายได้รับการเสนอช่ือมาแสดง
วิสัยทัศน์หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีทําให้ผู้นั้นทราบว่าตนมีสิทธิได้รับการเสนอช่ือ และต่อมาได้มีการแจ้ง
ให้ผู้นั้นทราบว่าตนไม่ผ่านการพิจารณาแล้ว จะถือว่าขั้นตอนดังกล่าวขัดต่อหลักความเป็นกลาง 
ท่ีต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม่ ซ่ึงประเด็นนี้ถือเป็น
การวางหลักพิจารณาว่า การพิจารณายกเว้นตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑) นั้น หมายถึง ยกเว้น 

เฉพาะการดําเนินการท่ีอยู่ในช้ันการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หรือยกเว้นกระบวนการท้ังหมด 

ตั้งแต่ต้นก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติ ซ่ึงจากการตรวจสอบยังไม่พบว่าศาลปกครองได้เคยวางแนว
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวไว้ ซ่ึงประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่าหากการยกเว้นตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑) 
เป็นการยกเว้นกระบวนการท้ังหมดตั้งแต่ต้น อาจทําให้ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียอาจไม่ได้รับความคุ้มครอง
เท่าท่ีควร  ดังนั้น การพิจารณาจึงควรต้องพิจารณาว่า “คําส่ังทางปกครอง” เกิดขึ้นในขั้นตอนใดบ้าง 
ซ่ึงหากรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศออกมา ถือเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีกระทบสิทธิของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้ว บุคคลนั้นก็ควรมีสิทธิท่ีจะโต้แย้งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระทํา 
ทางปกครองนั้น  อย่างไรก็ตาม หากการประกาศรายช่ือดังกล่าวเป็นเพียงการเตรียมการภายในเพ่ือ
นําไปสู่การจัดทําคําส่ังทางปกครองของคณะรัฐมนตรีแล้ว ก็ต้องถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับ
ยกเว้นมิต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ สําหรับการพิจารณา
ว่าคําส่ังทางปกครองจะเกิดขึ้นเม่ือใดนั้น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา ๔๒ 
บัญญัติว่า “คําส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะท่ีผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป” จึงเห็น 

ได้ว่า คําส่ังทางปกครองจะเกิดขึ้นได้ในทางกฎหมายก็ต่อเม่ือได้มีการแจ้งคําส่ังทางปกครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายไปยังผู้รับคําส่ังทางปกครอง และผู้รับคําส่ังทางปกครองได้รับคําส่ังทางปกครองนั้นแล้ว  



๖ 

 

สรุป 
  ข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงยกเว้นในส่วนของรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีนั้น  
เป็นการยกเว้นเชิงองค์กร โดยในส่วนของคณะรัฐมนตรียังมีประเด็นท่ีควรต้องพิจารณาด้วยว่า 
การยกเว้นดังกล่าวเป็นการยกเว้นเฉพาะการดําเนินการท่ีอยู่ในช้ันการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
หรือยกเว้นกระบวนการท้ังหมดตั้งแต่ต้นก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติ ซ่ึงประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่า 
ควรต้องพิจารณาว่า “คําส่ังทางปกครอง” เกิดขึ้นในขั้นตอนใดบ้าง ซ่ึงหากมีคําส่ังทางปกครอง 
ท่ีกระทบสิทธิของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดขึ้นก่อนช้ันการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว บุคคลนั้น 

ก็ควรมีสิทธิท่ีจะโต้แย้งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองนั้น ซ่ึงจะเป็น 

การคุ้มครองปัจเจกชนผู้รับคําส่ังทางปกครองมากกว่า และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ท่ีต้องการยกเว้นในส่วนของคณะรัฐมนตรีไว้ เนื่องจากพิจารณาจากลักษณะการทํางานของ
คณะรัฐมนตรีแล้ว เห็นว่าไม่เอ้ืออํานวยต่อการนําหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ มาใช้บังคับ  ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าข้อยกเว้นตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑) ในกรณี
ของคณะรัฐมนตรีจึงเป็นการยกเว้นเฉพาะในช้ันการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีเท่านั้น  
  นอกจากนี้ ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าตามข้อหารือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสารเก่ียวกับหลักความเป็นกลางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
(เร่ืองเสร็จท่ี ๗๙๔/๒๕๕๕) นั้น แม้ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจะให้
ความเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยเนื่องจากเป็นการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี 
ท่ีได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔ (๑) ก็ตาม แต่หลักความเป็นกลางถือว่าเป็นหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีแม้ 

ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก็ควรต้องยึดถือปฏิบัติ  ท้ังนี้ 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและส่งเสริมให้การดําเนินการทางปกครองมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักนิติธรรม 


