
กองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความเปนมาและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

 แมวาในอดีตผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายปกครองในประเทศไทยยังมีอยูอยางจํากัด

ในการจัดทํารางกฎหมายจึงไมคอยใหความสําคัญในเรื่องหลักกฎหมายปกครองโดยเฉพาะในสวนหลักเกณฑ

และวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองเทาใด แตก็อาจกลาวไดวาประเทศไทยมีกฎหมายปกครองมาตั้งแต

มีการปฏิรูประบบราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องจากในการปฏิรูป

ครั้งน้ัน ไดมีการปรับปรุงการจัดโครงสรางองคกรของรัฐ ตอมาแมวาจะมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติราชการทางปกครองไวในกฎหมาย แตการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวก็มีลักษณะที่กระจัดกระจายออกไป

ตามแตละกฎหมายท่ีใหอํานาจแกรฐัหรอืเจาหนาทีข่องรฐั ซ่ึงแตกตางกันไปตามสภาพของความจาํเปนและความสะดวก

ในการปฏิบัติภายในขอบเขตหนาท่ีและอํานาจของเจาหนาที่แตละหนวยงานของรัฐ โดยกฎหมายสวนใหญ

มีเพียงบทบัญญัติที่ใหอํานาจเจาหนาที่ในการออกคําสั่ง เชน สั่งใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทํา อนุญาต อนุมัติ

จดทะเบียน หรือเพิกถอนใบอนุญาต เปนตน แตไมมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนในการ

ดําเนินการของเจาหนาท่ีในการออกคําสั่ง หรือแมวาในบางกรณีกฎหมายมีบทบัญญัติกําหนดวิธีดําเนินการ 

แตการกําหนดดังกลาวก็เปนเพียงหลักเกณฑกวาง ๆ ซ่ึงเจาหนาท่ีสามารถใชดุลพินิจในการดําเนินการ

ไดอยางกวางขวาง หรือไมก็เปนการกําหนดวิธีดําเนินการที่มุ งประสงคใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีมากกวาเพื่อมุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือผูท่ีจะตองไดรับผลกระทบจากคําสั่ง

หรอืการดาํเนนิการนัน้ ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้ตามมากค็อื การส่ังการของเจาหนาทีเ่กดิความผิดพลาดไดงาย รวมทัง้ยงัทาํให

การปฏิบัติราชการทางปกครองไมโปรงใส สรางภาพดานลบใหแกภาคราชการ รวมทั้งอาจเกิดขอพิพาทขึ้นโดยงาย 

ซึ่งทําใหการรองเรียนหรือฟองคดีในภายหลังมากขึ้น 

 ในการจัดทํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้น นักวิชาการไทยไดเริ่มกลาวถึง

ความสําคัญที่จะจัดใหมีกฎหมายวาด วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขึ้นในประเทศไทยอยางชัดเจน

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยรองศาสตราจารย สมยศ เชื้อไทย ไดเขียนบทความ เรื่อง “ปญหาทางทฤษฎีในการจัดทํา

ประมวลกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ” ในวารสารนิติศาสตร และในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดมีการออกระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ พรอมทั้งไดมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการวาดวยวิธีปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ เพื่อใหเปนองคกรท่ีทําหนาที่

เรงรัด กระตุน หรือสงเสริมใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ

อันจะเปนการสรางหลักประกัน หรือความเชื่อมั่นในระบบราชการใหกับประชาชน ซ่ึงผลจากระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกลาว หนวยงานของรัฐหลายแหงไดออกระเบียบ

ภายในขึ้นเพื่อกําหนดขั้นตอน หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ อันเปนการยกระดับ

มาตรฐานวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไทยใหมีมาตรฐานสูงขึ้น

 ในรัฐบาลซึ่งมีพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 

ที่ ๕๕/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๓ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดโครงการและแผนงานสําหรับ

การปรับปรุงคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขขึ้น ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยคณะกรรมการ

ชุดนี้ประกอบดวยขาราชการระดับสูงและอาจารยมหาวิทยาลัย ซึ่งในการดําเนินการของคณะกรรมการมีกรรมการ

หลายทานใหความเห็นวา ถาสามารถจัดใหมีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดก็จะเปนการดี

เนื่องจากจะชวยเรงการพัฒนาระบบกฎหมายปกครองใหมั่นคงยิ่งข้ึน ตอมาในรัฐบาลซึ่งมีนายอานันท ปนยารชุน 

๑



เปนนายกรฐัมนตร ีคณะรฐัมนตรไีดใหความสาํคัญตอเร่ืองนี ้โดยในนโยบายการบริหารราชการและปรับปรุงกฎหมาย 

ขอ ๑.๒ ที่คณะรัฐมนตรีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๔ มีสาระสําคัญประการหนึ่ง

ที่จะปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหเกิดความรวดเร็ว ปรับระบบการอนุญาต การอนุมัติหรือการดําเนิน

การอื่นของขาราชการและสวนราชการใหมีหลักเกณฑและระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน พรอมทั้งเปดเผย

หลักเกณฑและระยะเวลาดังกลาวใหประชาชนหรือผูที่เก่ียวของไดทราบลวงหนา เพื่อขจัดชองทางในการทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการ และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามนโยบายดังกลาว นายกรัฐมนตรีไดมีคําส่ัง

นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๔/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔ แตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับ

วิธีพิจารณาทางปกครองขึ้น โดยมีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเจาของเรื่อง

 ในการนี้ คณะกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครองไดดําเนินการยกราง

พระราชบัญญัติวาดวยวิธีพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. .... จนแลวเสร็จ โดยอาศัยกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนแนวทาง และเสนอตอรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ) 

ในขณะนั้น เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔  อยางไรก็ดี โดยที่ในขณะนั้นมีรางกฎหมายที่ตองเรงรัดเปนจํานวนมาก 

รัฐบาลจึงไมมีโอกาสพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้

 ต อมาในรัฐบาลซึ่งมีนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี แนวความคิดในการจัดทํากฎหมาย

วาดวยวธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองกไ็ดรบัการสนใจอกีคร้ัง โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผนดนิ

ไดมีคําสั่ง ท่ี ๗/๒๕๓๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงสวนใหญ

ประกอบดวยบคุคลคณะเดมิทีจ่ดัทาํรางกฎหมายในชัน้รัฐบาลท่ีมนีายอานนัทฯ เปนนายกรัฐมนตรี คณะอนกุรรมการ

ชุดนี้ไดเสนอรางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. …. เขาสูการพจิารณาของคณะรัฐมนตรี แมวารางกฎหมายดังกลาวไดรับความเหน็ชอบ

ในหลักการ แตยังไมทันเสนอตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาก็มีการยุบสภาเปล่ียนแปลงรัฐบาล จนกระทั่งคณะรัฐมนตรี

ในรฐับาลทีม่นีายบรรหาร   ศลิปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี ไดใหความเห็นชอบกบัรางพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ

ทางปกครอง พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. …. ท่ีคณะอนุกรรมการ

ยกรางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครองจัดทําไว และเสนอตอรัฐสภาเพื่อพิจารณา จนในที่สุด

รางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. .... ก็ไดผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

และประกาศใชเปนกฎหมายโดยมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐

 เมื่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใชบังคับมาชวงระยะเวลา

หนึง่แลว ปรากฏปญหาเกีย่วกบัการใชมาตรการบงัคบัทางปกครองของหนวยงานตาง ๆ  ของรัฐ โดยเฉพาะมาตรการ

ยดึหรอือายดัและขายทอดตลาดทรพัยสนิเพือ่นาํเงนิมาชาํระหนีต้ามคาํสัง่ทางปกครองทีก่าํหนดใหชาํระเงนิ เนือ่งจาก

กฎหมายไมไดบัญญัติถึงหลักเกณฑและวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินอยางละเอียดโดยกําหนด

ใหปฏิบตัติามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพงโดยอนโุลม กอใหเกดิความสูญเสียทางเศรษฐกจิ คณะกรรมการ

วธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองโดยสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาจึงไดมขีอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา

มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาเก่ียวกับมาตรการ

บังคับทางปกครอง ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ มอบหมายใหสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินการศึกษาและยกรางกฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑในการบังคับทางปกครอง

ขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อแกไขปญหาในทางปฏิบัติของเจาหนาที่ในการบังคับทางปกครองใหมีประสิทธิภาพตอไป

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาจึงไดดาํเนนิการในเร่ืองดังกลาวโดยมกีารแตงต้ังคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ)

๒

กองกฎหมายปกครอง ส นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา



เพื่อพิจารณาประเด็นปญหานี้และจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ

รางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 

แลวใหเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป

 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ

อันเปนมาตรฐานกลางเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง อันไดแก การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองและการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

โดยมีผลใชบังคับสําหรับกรณีไมมีหลักเกณฑตามกฎหมายเฉพาะ หรือมีแตหลักเกณฑดังกลาวมีมาตรฐานท่ีประกัน

ความเปนธรรมไวตํ่ากวาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีของข้ันตอนและระยะเวลาในการอุทธรณหรือ

โตแยงที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว ก็ยอมตองเปนไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น (มาตรา ๓) 

 อยางไรก็ดี มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดกรณียกเวนท่ีไมอยู ภายใตบังคับ

แหงพระราชบัญญัตินี้ไว ดังนี้

 (๑)  การดําเนินงานของรัฐสภาในฐานะองคกรนิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี 

 (๒)  องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 (๓)  การดําเนินงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในทางนโยบายโดยตรง 

 (๔)  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล รวมทั้งการดําเนินการในกระบวนวิธีพิจารณา การบังคับคดี 

และการวางทรัพย

 (๕)  การวินิจฉัยและสั่งการในเรื่องรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

 (๖)  การดําเนินนโยบายตางประเทศ

 (๗)  ราชการทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร 

 (๘)  การดาํเนนิการตามกระบวนยตุธิรรมทางอาญา ซึง่ตองปฏบิตัติามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

อาญาอยูแลว 

 (๙)  การดําเนินการขององคกรทางศาสนา เชน มหาเถรสมาคม 

 (๑๐) การดําเนินการที่มีพระราชกฤษฎีกายกเวน

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการ

ในการพิจารณาจัดมีคําสั่งทางปกครอง การมีผลของคําสั่งทางปกครอง การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอน

คาํสัง่ทางปกครอง และมาตรการบังคบัทางปกครอง โดยคาํนงึถงึหลักการทีฝ่ายปกครองเปนผูจัดทําบรกิารสาธารณะ

และประชาชนเปนผูทรงสทิธติามกฎหมาย  ดงัมรีายละเอยีดขัน้ตอนการดาํเนนิการเกีย่วกบัการพจิารณาทางปกครอง

ตามแผนภาพตอไปนี้

๓

กองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จนในที่สุดร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้ผ่านการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒




