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รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๔๘ ของคณะกรรมการ
วิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการทางปกครองฉบั บ นี ้ ไ ด้ จ ั ด ทำขึ ้ น ตามมาตรา ๑๑ (๕)
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ที่บัญญัติให้
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครัง้ คราว ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๔๘ คณะกรรมการ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองได้จดั แบ่งเนือ้ หาออกเป็น ๓ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและผลงาน
ในรอบปี ๒๕๔๘ เป็นการกล่าวถึงองค์ประกอบและอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ชุดปัจจุบัน ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
ส่วนที่ ๒ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ในรอบปีทผ่ี า่ นมา และแนวทางการแก้ไข
ส่วนที่ ๓
ภาคผนวก ก. ความเห็ น ของคณะกรรมการวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการ
ทางปกครองในการตอบข้ อ หารื อ แก่ ห น่ ว ยงาน
ของรัฐเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ภาคผนวก ข. สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุน่ ที่ ๑
ภาคผนวก ค. สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ รุน่ ที่ ๒

สำนักกฎหมายปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
⌫

’›ÚÑ∑§ﬂÚÃÙÍ∑øø÷∑ﬂø∑ÄÉ®¿∑ﬂ

øﬂ‘§ﬂÚªøÍ¨›ª¿ òõôµ

’›ÚÑ∑§ﬂÚÃÙÍ∑øø÷∑ﬂø∑ÄÉ®¿∑ﬂ

⌫

øﬂ‘§ﬂÚªøÍ¨›ª¿ òõôµ

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
และผลงานในรอบปี ๒๕๔๘..................................................................๑
ส่วนที่ ๒ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
การบังคับใช้พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- ปัญหาและอุปสรรค....................................................................๖
- แนวทางการแก้ไข........................................................................๗
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ก. ความเห็นของคณะกรรมการ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง..........................๑๗
ภาคผนวก ข. สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วย
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รุน่ ที่ ๑.............................๔๖
ภาคผนวก ค. สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วย
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ รุน่ ที่ ๒...................................๕๓
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คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองและผลงานในรอบปี ๒๕๔๘
องค์ประกอบ
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ชุดปัจจุบนั มีองค์ประกอบดังนี้
๑. นายวัฒนา รัตนวิจติ ร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
๒. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี๑
๒
๓. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๓
๔. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการ
๔
๕. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการ
๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา๕
กรรมการ
๗. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
๘. นายณัฐพงศ์ โปษะกบุตร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
๙. นายสมยศ เชือ้ ไทย
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๐. นายอัชพร จารุจนิ ดา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๑. นายอภิรตั น์ เพ็ชรศิริ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

๑

นายรองพล เจริญพันธุ์
นายบุญเกียรติ เย็นสุขจิตต์
๓
นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ
๔
นางสาวดรุณี บุญสิงห์
๕
คุณพรทิพย์ จาละ
๒

⌫
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อำนาจหน้าที่
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองมีอำนาจหน้าทีต่ ามทีพ่ ระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ บัญญัตไิ ว้ดงั นี้
๑. สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกีย่ วกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
๒. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองกำหนด
๓. มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าทีห่ รือบุคคลอืน่ ใดมาชีแ้ จงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาได้
๔. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
๕. จัดทำรายงานเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ เ้ี สนอคณะรัฐมนตรีเป็นครัง้ คราวตามความเหมาะสม
แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
๖. เรือ่ งอืน่ ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
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ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองมีผลการปฏิบตั งิ านในรอบปี พ.ศ.๒๕๔๘ สรุปได้ดงั นี้
๑. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองได้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ โดยตอบข้อหารือแก่หน่วยงานของรัฐ ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๕)

เรือ่ งทีข่ อหารือ
ปั ญ หาข้ อ กฎหมายตามร่ า งระเบี ย บคณะกรรมการอ้ อ ยและน้ ำ ตาลทราย
ว่าด้วยเบี้ยปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ
ระเบียบ หรือพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗ พ.ศ. ....

กรมสรรพากร

การอุทธรณ์การยึดทรัพย์สนิ ของผูค้ า้ งภาษีอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร

กรมพระธรรมนูญ

ข้อยกเว้นตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙

กรมทางหลวงชนบท

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับสิง่ ปลูกสร้างทีร่ กุ ล้ำเขตทางซึง่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ไว้เป็นทางหลวงชนบท

กรมทีด่ นิ

การนับระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ : กรณีที่คู่กรณียื่นอุทธรณ์โดยส่งหนังสืออุทธรณ์
ทางไปรษณีย์

สำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา

ข้อหารือของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเกี่ยวกับการอายัดที่ดิน
ตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ

คณะกรรมการมาตรการพัฒนา
และบริหารกำลังคน
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง

การเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนา
และบริหารกำลังคนเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง มาตรการที่ ๑

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

การอุทธรณ์ของผู้ค้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้าง
โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

กรมสรรพสามิต

การคืนแสตมป์ยาสูบของกรมสรรพสามิต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การอุทธรณ์คำสัง่ คณะกรรมการเครือ่ งสำอางเกีย่ วกับการโฆษณาเครือ่ งสำอาง
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ชื่อหน่วยงาน

เรือ่ งทีข่ อหารือ

องค์การสวนยาง

การปฏิบตั งิ านของผูอ้ ำนวยการองค์การสวนยางภายหลังจากทีพ่ น้ วาระ
การดำรงตำแหน่งแล้ว

สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ

การเพิกถอนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

กรมสรรพากร

การเพิกถอนการประเมินภาษีและการขอให้พจิ ารณาการประเมินภาษีใหม่ในกรณีท่ี
เรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือของศาล
หรือในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือศาล
ได้มคี ำพิพากษาแล้ว

สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข

ผูม้ อี ำนาจพิจารณาอุทธรณ์ : กรณีทป่ี ลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผูบ้ งั คับบัญชา
ข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง เป็นผูท้ ำคำสัง่ ทางปกครอง

กรมการขนส่งทางบก

การเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง โดยรถขนาดเล็ ก ที ่ ส ิ ้ น อายุ แ ล้ ว
และมีการยืน่ คำขอต่ออายุใบอนุญาต

๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ได้ จ ั ด ฝึ ก อบรมข้ า ราชการของสำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเพื ่ อ เป็ น วิ ท ยากรออกไปเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามที่หน่วยงานของรัฐต่างๆ ร้องขอ ทั้งในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับปี ๒๕๔๘ ได้มีการจัดวิทยากรไปบรรยายตามหน่วยงาน
ของรัฐรวม ๗ หน่วยงาน เป็นจำนวน ๑๑ ครั้ง ซึ่งจากการบรรยายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑,๓๗๓ คน เข้าร่วมฟัง
การบรรยายดังกล่าว ซึง่ รายละเอียดของจำนวนผูเ้ ข้าร่วมรับฟังการบรรยายแบ่งออกตามหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผูเ้ ข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
จำนวน (คน)
๗๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๗๖

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๑๒๐

กรุงเทพมหานคร

๓๙๐

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอ่างทอง

๑๖๘

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๒๐

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื

๒๒๙
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นอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และประชาชนที่ต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
โดยในปี ๒๕๔๘ มีการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ ครั้ง อีกทั้งได้เผยแพร่เอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้น
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และประชาชน
ที่สนใจเป็นระยะๆ ซึ่งกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ในรอบปี ๒๕๔๘ ประกอบด้วย
๑. นิทรรศการกฤษฎีกาพบประชาชน วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาปิน่ เกล้า
๒. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รุน่ ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
๓. นิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๔๘ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
๔. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ รุน่ ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
๕. นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ณ กรมการขนส่งทางบก
๖. นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ กระทรวงพาณิชย์
๗. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส สถานียอ่ ยสยามสแควร์
๘. นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ณ กรมการขนส่งทางบก
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับการบังคับใช้พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ปัญหาและอุปสรรค
จากการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคจากการใช้บังคับกฎหมาย กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ยังไม่ความรู้ความเข้าใจ
เกี ่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ต ิ ว ิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และการปฏิ บ ั ต ิ ง านของเจ้ า หน้ า ที ่ ย ั ง มุ ่ ง เน้ น
การใช้ บ ั ง คั บ กฎหมายเฉพาะที ่ อ ยู ่ ใ นอำนาจหน้ า ที ่ ข องตน โดยไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามหรื อ ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ทีพ่ ระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ กำหนดไว้ ดังนัน้ ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ นี้ จึงได้มกี ารแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ได้จดั ให้มกี ารสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองให้กบั หน่วยงานต่างๆ
ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ให้แก่เจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้จัดให้มีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพิ่มมากขึ้น โดยนำเสนอผ่านทาง
สื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์
ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และจากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
พบว่าประชาชนได้ให้ความสนใจอย่างมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงของประชาชน และทำให้ประชาชนตระหนักในสิทธิ
และหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
สำหรับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และคู่มือประกอบการอบรมกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งหากได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรและมีการจัดทำคู่มือประกอบการอบรม
ดังกล่าวแล้ว ก็จะช่วยให้เป็นการสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัจจุบันยังไม่มีความสมบูรณ์
ไม่วา่ หนังสือหรือตำรากฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลปกครอง หรือคำวินจิ ฉัยชีข้ าดอำนาจหน้าทีร่ ะหว่างศาล
เป็นต้น
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แนวทางการแก้ไข
หากพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเห็นควร
มีขอ้ เสนอแนะวิธกี ารแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง จากความสำเร็จของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองให้แก่หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์ ทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
กำหนดไว้ ดังนั้น จึงควรจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติม โดยยึดถือแนวทาง
หรือรูปแบบของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารไว้
ประการที่สอง ควรจัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และมิให้การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นเพียงกระแสความนิยมชั่วคราวเท่านั้น
จึงควรจัดกิจกรรมดังกล่าวไว้ในแผนกิจกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องให้ประชาชนสามารถรับรู้
รับทราบได้อย่างสะดวกและทั่วถึง แม้ต้องใช้งบประมาณเช่าเวลาหรือสถานที่ เช่น การนำเสนอผ่านทางสื่อโทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียง สำหรับการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้นั้นอาจต้องจัดยังสถานที่ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
เช่น แหล่งชุมชน ศูนย์แสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
อนึ ่ ง ในการเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ เ กี ่ ย วกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการทางปกครองนั ้ น
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีที่พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ได้มีผลบังคับใช้
สำนักกฎหมายปกครองจึงมีโครงการที่จะจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์คู่มือสิทธิประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อที่ประชาชนสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าวได้
ประการที่สาม ควรจัดให้มีการอบรมบุคลากรและจัดทำคู่มือประกอบการอบรมของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และจัดส่งบุคคลดังกล่าวไปเป็นวิทยากรเพื่ออบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ประกอบกับ
จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลทางกฎหมายเพือ่ ใช้ในการค้นคว้าข้อมูลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
ท้ายที่สุด ในส่วนของความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติต่างๆ ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้เคยมีข้อสังเกตสำหรับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไว้แล้ว จึงสมควรนำประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ได้รับมาจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือจากความคิดเห็นต่างๆ
อันเนื่องมาจากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาประกอบการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วย เพือ่ ความสมบูรณ์ยง่ิ ขึน้
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æﬂÃˆÚÇ∑ ∑.
เรือ่ งเสร็จที่ ๕๑/๒๕๔๘
เรือ่ ง

ปัญหาข้อกฎหมายตามร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยเบี้ยปรับสำหรับ
โรงงานน้ำตาลทรายทีฝ่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามประกาศระเบียบ หรือพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน้ำตาลทราย
พ.ศ.๒๕๒๗ พ.ศ. ....

หน่วยงานทีข่ อหารือ ข้อหารือ



คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ได้ตรวจพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ว่าด้วยเบีย้ ปรับสำหรับโรงงานน้ำตาลทรายทีฝ่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗ พ.ศ. .... เห็นว่า ร่างระเบียบฉบับดังกล่าวมีประเด็นปัญหา
ข้อกฎหมายเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง ดังนี้ คือ
๑. ในข้อ ๗ ของร่างระเบียบฉบับนี้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสั่งให้โรงงาน
ทีฝ่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามประกาศ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗
ชำระเบี้ยปรับซึ่งมีปัญหาว่าการสั่งให้ชำระเบี้ยปรับในกรณีดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หรือไม่
๒. หากการสั่งให้ชำระเบี้ยปรับของคณะกรรมการบริหารเป็นคำสั่งทางปกครองแล้ว กรณีที่โรงงาน
ไม่ชำระเบีย้ ปรับ การบังคับทางปกครองนอกจากจะดำเนินการตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แล้ว คณะกรรมการบริหารจะใช้มาตรการทีก่ ำหนดไว้
ตามข้อ ๒๒ ของร่างระเบียบฉบับนี้ได้ด้วยหรือไม่ และข้อ ๒๒ ดังกล่าวได้กำหนดมาตรการ
นอกเหนือจากที่มาตรา ๑๗ (๒๕) และ (๓๐) และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗ บัญญัตไิ ว้หรือไม่
๓. กรณีทพ่ี ระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗ มาตรา ๗๐ ถึงมาตรา ๗๔ ได้กำหนด
โทษอาญาโดยเฉพาะโทษปรับแก่โรงงานที่ทำความผิด โดยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติแล้ว ร่างระเบียบฉบับนี้จะสามารถกำหนดเบี้ยปรับซึ่งเป็นโทษปรับทางปกครอง
แก่โรงงานในความผิด เดียวกันนัน้ ได้อกี หรือไม่
๔. กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาว่าโรงงานไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย
พ.ศ.๒๕๒๗ คณะกรรมการบริหารจะสามารถกำหนดเบี้ยปรับแก่โรงงานสำหรับการกระทำ
อันเดียวกันนัน้ ตามทีก่ ำหนดไว้ในร่างระเบียบได้อกี หรือไม่
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานำประเด็นปัญหา
เสนอต่อคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อจะได้นำผล
การพิจารณามาประกอบการร่างระเบียบฉบับนีต้ อ่ ไป
ความเห็น

คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ การทีค่ ณะกรรมการบริหารสัง่ ให้โรงงานชำระเบีย้ ปรับแก่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
มิใช่การกำหนดค่าปรับในทางอาญา แต่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ประเด็นที่สอง เมื่อโรงงานไม่ชำระเบี้ยปรับ ก็ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของคำสัง่ ให้ชำระเบีย้ ปรับ ดังนัน้ จึงต้องดำเนินการตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เนือ่ งจากพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗
ไม่ได้กำหนดเรื่องการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะ สำหรับมาตรการตามข้อ ๒๒ ของร่างระเบียบ
ฉบับดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเบี้ยปรับและเงินรางวัลตามมาตรา ๑๗ (๒๕) จึงไม่อาจนำมา
กำหนดไว้ได้
ประเด็นที่สาม โทษทางปกครองมีวัตถุประสงค์เป็นการกำหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายให้มีการ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก่ ฎหมายกำหนด เพือ่ ให้มาตรการทางกฎหมายเหล่านัน้ บรรลุผลอันจะทำให้
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของโทษทางอาญา ดังนัน้
ในกฎหมายจึ ง อาจกำหนดให้ ก ารกระทำอย่ า งหนึ ่ ง มี ท ั ้ ง โทษทางอาญาและโทษทางปกครองได้
ซึ่งในกรณีนี้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๒๗ มาตรา ๑๗ (๒๕) ได้บัญญัติให้
มีโทษทางปกครองสำหรับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการอ้อย
และน้ ำ ตาลทรายกำหนดโดยการชำระเบี ้ ย ปรั บ ด้ ว ยเหตุ น ี ้ ระเบี ย บที ่ อ อกโดยอาศั ย อำนาจ
ตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว จึงสามารถกำหนดรายละเอียดเกีย่ วกับเบีย้ ปรับสำหรับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามหน้าทีต่ ามระเบียบหรือประกาศต่างๆ ตามทีค่ ณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดไว้ได้
ประเด็นที่สี่ การลงโทษทางอาญาและโทษทางปกครองมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ดังนั้น แม้ศาล
จะมีคำพิพากษาว่าโรงงานไม่มีความผิดทางอาญา แต่ก็ไม่ตัดอำนาจที่คณะกรรมการบริหารจะสั่งให้
โรงงานชำระเบีย้ ปรับได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า โรงงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบหรือประกาศ
ทีก่ ำหนดเบีย้ ปรับในกรณีนไ้ี ว้
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เรือ่ งเสร็จที่ ๒๗๐/๒๕๔๘
เรือ่ ง

การอุทธรณ์การยึดทรัพย์สนิ ของผูค้ า้ งภาษีอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร

หน่วยงานทีข่ อหารือ กรมสรรพากร
ข้อหารือ



กรมสรรพากร ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ในการใช้อำนาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร
โดยมีประเด็นดังนี้
๑. การทีก่ รมสรรพากรมีประกาศกรมสรรพากร เรือ่ ง ให้ยดึ ทรัพย์สนิ ของผูค้ า้ งภาษีอากร และได้กำหนด
ให้คัดค้านการยึดทรัพย์สินได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับประกาศ ตามมาตรา ๔๔
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หรือก่อนการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน ตามมาตรา ๒๘๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งประกาศดังกล่าว
กำหนดเวลาให้คดั ค้านได้ทง้ั ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ และตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง เป็นการถูกต้องหรือไม่
๒. มาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร ได้บัญญัติว่า “วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ให้ปฏิบตั ติ ามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนวิธกี ารอายัด ให้ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี” เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงมีผู้คัดค้านว่าทรัพย์สิน
ทีย่ ดึ นัน้ มิใช่ของผูค้ า้ งภาษีอากร จึงได้นำมาตรา ๒๘๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
มาใช้บงั คับ กรณีดงั กล่าวจึงสามารถคัดค้านการยึดทรัพย์สนิ นัน้ ได้กอ่ นการขายทอดตลาด และถือว่า
เป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้วตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ จึงไม่ตอ้ งนำกำหนดเวลาในการอุทธรณ์
ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาใช้บังคับ
เป็นการปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องหรือไม่
๓. หากนำกำหนดเวลาตามมาตรา ๒๘๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม และถือว่าเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้โดยเฉพาะ
เมื่อได้มีการคัดค้านการยึดทรัพย์สินนั้นต่อผู้ออกคำสั่งยึดทรัพย์สิน ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง
ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผล
ไปยังผูม้ อี ำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ หรือไม่ หรือว่ากรณีดังกล่าวเป็นอำนาจของฝ่ายปกครองโดยนำประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้โดยอนุโลมและไม่ต้องนำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ มาใช้บงั คับ
๔. หากเป็นกรณีการคัดค้านเรื่องอื่น เช่น การคัดค้านคำสั่งอายัดทรัพย์สิน หรือคัดค้านประกาศขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน มิใช่กรณีการคัดค้านว่าทรัพย์สินที่ยึดมิใช่ของผู้ค้างภาษีอากร หรือเป็นกรณี
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ที่ผู้ค้างภาษีอากรคัดค้านการยึดทรัพย์สินนั้นเอง จะต้องนำระยะเวลาในการอุทธรณ์ตามมาตรา
๔๔ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาใช้บงั คับหรือไม่ อย่างไร
ความเห็น



คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่งและสอง โดยที่มาตรา ๑๒ วรรคสี่แห่งประมวลรัษฎากรและข้อ ๑๒ ของระเบียบ
กรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.๒๕๔๕
ได้นำหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๘๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาปรับใช้โดยอนุโลม
กับกรณีการคัดค้านว่าทรัพย์สินที่ยึดมิใช่ของผู้ค้างภาษีอากร โดยกำหนดให้ผู้คัดค้านยื่นคำร้อง
ต่อผูม้ อี ำนาจออกคำสัง่ ยึดทรัพย์สนิ ตามข้อ ๕ ของระเบียบดังกล่าว ก่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
หรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์
ไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่นำมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
มาปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๓ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
ประเด็นทีส่ าม โดยทีม่ าตรา ๔๕ วรรคสีแ่ ห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ กำหนด
มิให้นำขัน้ ตอนการพิจารณาอุทธรณ์ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๔๕ ไปใช้บงั คับกับกรณีทม่ี กี ฎหมายเฉพาะ
กำหนดไว้ ดังนัน้ เมือ่ ข้อ ๑๒ ของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการยึดทรัพย์สนิ ตามความในมาตรา ๑๒
แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.๒๕๔๕ ได้กำหนดขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์โดยนำหลักเกณฑ์ตาม
มาตรา ๒๘๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาปรับใช้โดยอนุโลม ถือว่าเป็นกรณี
ทีก่ ฎหมายกำหนดขัน้ ตอนการพิจารณาอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะ จึงไม่ตอ้ งนำขัน้ ตอนการพิจารณาอุทธรณ์
ไว้ในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ มาใช้ปฏิบตั ิ
ประเด็นที่สี่ กรณีการคัดค้านคำสั่งอายัดทรัพย์สิน การคัดค้านประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หรือกรณีผคู้ า้ งภาษีอากรคัดค้านการยึดทรัพย์สนิ พิจารณาเป็นสองกรณี ดังนี้
(๑) กรณีการคัดค้านการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินและกรณีผู้ค้างภาษีอากรคัดค้านการ
ยึดทรัพย์สิน เห็นว่า มาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้วิธีการยึดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ซึ่งกรมสรรพากร
ได้ออกระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สนิ ตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร
พ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร
พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อนำหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาปรับใช้โดยอนุโลมแล้ว
จึงต้องพิจารณาว่าระเบียบดังกล่าวข้างต้นกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้หรือไม่ หากได้
กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ก็ต้องนำหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมาใช้ปฏิบัติ แต่หากมิได้
กำหนดไว้ ก็ต้องนำบทบัญญัติเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ มาใช้ปฏิบตั ิ
(๒) กรณีการคัดค้านคำสั่งอายัดทรัพย์สิน เห็นว่า มาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
กำหนดให้วิธีการอายัดปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ซึ่งกรมสรรพากรได้ออกระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตาม
ความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.๒๕๔๖ จึงต้องพิจารณาว่าระเบียบดังกล่าวข้างต้น
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กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้หรือไม่ หากได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ก็ต้องนำ
หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมาใช้ปฏิบัติ แต่หากมิได้กำหนดไว้ก็ต้องนำบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ขัน้ ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ มาใช้ปฏิบตั ิ
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เรือ่ งเสร็จที่ ๒๗๖/๒๕๔๘
เรือ่ ง

ข้อยกเว้นตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

หน่วยงานทีข่ อหารือ กรมพระธรรมนูญ
ข้อหารือ

กรมพระธรรมนูญ ขอหารือปัญหาเกีย่ วกับข้อยกเว้นการใช้พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ กับการดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการ
ร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก
และภายในประเทศ สรุปความได้วา่ มาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ ดังกล่าวได้กำหนดข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายนีไ้ ว้วา่ “พระราชบัญญัตนิ ม้ี ใิ ห้ใช้บงั คับ
แก่การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหาร
ในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ”
ซึ่งกรมพระธรรมนูญเห็นว่า ข้อยกเว้นดังกล่าวหมายถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารทั้งหมด
และเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งมิใช่ทหารแต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม ทั้งภายนอกและภายในประเทศ ให้ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดขึ้นไว้ในกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ เนื่องจาก
การปฏิบัติงานดังกล่าวถือเป็นภารกิจและวิธีปฏิบัติงานเป็นพิเศษที่ต้องใช้ความรวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศซึ่งแตกต่างไปจากการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง
ตามปกติโดยทัว่ ไป
กรมพระธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเห็นดังกล่าวเป็นการตีความกฎหมายซึ่งมีผลต่อแนวทาง
ปฏิบัติของส่วนราชการทหาร จึงขอหารือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองว่าความเห็น
ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำคำวินิจฉัยไปกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับส่วนราชการ
ทหารต่อไป

ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้ตรวจสอบความเป็นมาของการยกร่างบทบัญญัติ
มาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แล้วปรากฏว่าในร่าง
มาตรา ๔ (๗) กระทรวงมหาดไทยได้มขี อ้ เสนอว่า “เนือ่ งจากงานราชการตำรวจกับราชการทหารมีลกั ษณะ
เช่นเดียวกัน ดังนั้น ในการดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคง
ของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ จึงเห็นควรเพิ่มข้าราชการตำรวจ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับฝ่ายทหารมิให้อยู่ในบังคับของกฎหมายด้วย” จากเหตุผลข้างต้น
จึงเห็นได้วา่ มาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มีเจตนารมณ์
ทีจ่ ะไม่นำพระราชบัญญัตนิ ม้ี าใช้บงั คับกับการดำเนินงานเกีย่ วกับราชการทหารเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
ผูร้ า่ งกฎหมายจึงได้บญ
ั ญัตขิ อ้ ความในตอนท้ายมาตรา ๔ (๗) ทีว่ า่ “ในการป้องกันและรักษาความมัน่ คง
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ของราชอาณาจั ก รจากภั ย คุ ก คามทั ้ ง ภายนอกและภายในประเทศ” ซึ ่ ง ต่ อ มาได้ ม ี ก ารเพิ ่ ม เติ ม
ข้อความให้รวมถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารด้วย เนื่องจากการดำเนินงาน
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะและมีการปฏิบัติงานเป็นพิเศษที่จำเป็นในการป้องกันและการรักษา
ความมัน่ คงของประเทศ ไม่เหมาะสมทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
ส่วนการดำเนินงานอื่นที่อยู่ในรูปของคำสั่งทางปกครองและไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ ย่อมต้องอยู่ในบังคับ
แห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี
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เรือ่ งเสร็จที่ ๓๔๔/๒๕๔๘
เรือ่ ง

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตทางซึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้เป็น
ทางหลวงชนบท

หน่วยงานทีข่ อหารือ กรมทางหลวงชนบท
ข้อหารือ

กรมทางหลวงชนบท ขอหารือเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และพระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ สรุปความได้วา่
กรมทางหลวงชนบทตรวจพบว่ามีสิ่งก่อสร้างเป็นป้ายโฆษณาปลูกสร้างรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่เขต
ทางของกรมทางหลวงชนบทโดยมีนาย ก. เป็นเจ้าของสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว
เนื่องจากถนนสายดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นทางหลวงชนบทตามมาตรา ๑๓ (๓)
แห่งพระราชบัญญัต ิทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และกรมทางหลวงชนบทซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
และเป็นผูค้ รอบครองดูแลถนนสายดังกล่าว ควรจะนำมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หรือมาตรการตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ มาบังคับใช้กบั นาย ก.
กรมทางหลวงชนบทจึงขอหารือว่า
๑. หากกรมทางหลวงชนบทจะมี ห นั ง สื อ สั ่ ง ให้ น าย ก. ทำการรื ้ อ ถอนสิ ่ ง ปลู ก สร้ า งดั ง กล่ า ว
ออกนอกเขตทางภายในเวลาทีก่ ำหนด หนังสือดังกล่าวถือว่าเป็นคำสัง่ ทางปกครองหรือไม่ และหาก
นาย ก. ไม่ทำการรื้อถอนตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบทสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เข้าทำการรือ้ ถอน
สิง่ ปลูกสร้างได้หรือไม่ อย่างไร
๒. ในกรณีที่ถนนสายดังกล่าวยังมิได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงชนบทตามนัยมาตรา ๑๓ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ อธิบดีกรมทางหลวงชนบทในฐานะผู้อำนวยการ
ทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทจะสามารถนำมาตรการตามมาตรา ๔๗
วรรคสามแห่งพระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ มาใช้บงั คับได้หรือไม่

ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีความเห็นว่า พื้นที่เขตทางของกรมทางหลวงชนบท
นั้นอยู่ในแนวเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ทีจ่ ะเวนคืนในท้องทีอ่ ำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิง่ ชัน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้กำหนดให้อธิบดี
กรมโยธาธิการเป็นเจ้าหน้าทีเ่ วนคืนทีด่ นิ ต่อมาได้มพี ระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้
โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง
และอั ต รากำลั ง ของกรมโยธาธิ ก าร กระทรวงมหาดไทย มาเป็ น ของกรมทางหลวงชนบท
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กระทรวงคมนาคม ดังนัน้ กรมทางหลวงชนบทจึงมีอำนาจหน้าทีใ่ นการครอบครองดูแลรักษาพืน้ ทีเ่ ขต
ทางดังกล่าวต่อจากกรมโยธาธิการ
ปัญหาที่ว่าถนนวัดนครอินทร์ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
จะมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจตรา และควบคุมถนนดังกล่าวหรือไม่นั้น เห็นว่า เจตนารมณ์
ของการลงทะเบียนทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ก็เพื่อจัดสารบบทางหลวง
และกำหนดผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวงประเภทต่างๆ
ในระหว่างการลงทะเบียนจึงควรที่จะมีผู้รับผิดชอบในการกำกับ ตรวจตรา และควบคุมด้วย
ซึ่งเมื่อพิจารณาบทนิยามของคำว่า “ทางหลวง” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ
จะเห็นได้ว่าถนนวัดนครอินทร์ได้มีการเปิดใช้เพื่อการจราจรสาธารณะทางบกแล้วย่อมเป็นทางหลวง
ตามบทนิยาม แม้ว่าจะยังมิได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบทตามมาตรา ๑๓ (๓) และเมื่อ
พิ จ ารณาประกอบกั บ มาตรา ๒๐ ซึ ่ ง ได้ บ ั ญ ญั ต ิ ใ ห้ อ ธิ บ ดี ก รมทางหลวงชนบทมี อ ำนาจในการ
กำกับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวงและงานทางทีเ่ กีย่ วกับทางหลวงชนบทและทางหลวงสุขาภิบาล
และบทนิยามของคำว่า “ผู้อำนวยการทางหลวง” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ซึ่งบัญญัติ
ให้หมายความถึงบุคคลซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวง
และงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึง่ หรือเฉพาะท้องถิน่ ใดท้องถิน่ หนึง่ หรือเฉพาะสายใดสายหนึง่
ตามพระราชบัญญัตทิ างหลวงฯ การทีอ่ ธิบดีกรมทางหลวงชนบทมีอำนาจและหน้าทีต่ ามกฎหมายในการ
กำกับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวงตามมาตรา ๒๐ ถือได้ว่าอธิบดีกรมทางหลวงชนบทมีฐานะ
เป็นผู้อำนวยการทางหลวงตามบทนิยามดังกล่าวแล้ว ดังนั้น อธิบดีกรมทางหลวงชนบทในฐานะ
ผูอ้ ำนวยการทางหลวงจึงสามารถใช้อำนาจตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ ในการออกคำสั่งทางปกครองให้นาย ก. ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ทีเ่ ป็นป้ายโฆษณาซึง่ ได้รกุ ล้ำเข้ามาในเขตทางของกรมทางหลวงชนบทได้
อนึ ่ ง มี ข ้ อ สั ง เกตเพิ ่ ม เติ ม ว่ า ป้ า ยโฆษณาอยู ่ ใ นความหมายของคำว่ า “อาคาร” ตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งได้มีการขออนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ดังนัน้ คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองจึงเห็นว่า การก่อสร้างป้ายโฆษณาต้องเป็นไป
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ตลอดจนวิธีการ หรือเงื่อนไขที่
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ ่ น กำหนดไว้ ใ นใบอนุ ญ าต หากมี ก ารก่ อ สร้ า งโดยฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ต ิ ต าม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารฯ เจ้าพนักงานท้องถิน่ ย่อมมีอำนาจทีจ่ ะดำเนินการออกคำสัง่ ให้มกี ารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าวโดยอาศัยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารฯ ได้ดว้ ย
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เรือ่ งเสร็จที่ ๓๔๕/๒๕๔๘
เรือ่ ง

การนับระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ : กรณีทค่ี กู่ รณียน่ื อุทธรณ์โดยส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์

หน่วยงานทีข่ อหารือ กรมทีด่ นิ
ข้อหารือ

กรมที่ดิน ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ สรุปความได้ดงั นี้
(๑) รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย ได้มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน
ซึง่ ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) เนือ่ งจากคำสัง่ อธิบดีกรมทีด่ นิ เป็นคำสัง่ ทางปกครองตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย จึงได้มี
หนังสือส่งคำสั่งทางปกครองดังกล่าวให้นาง อ. ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้ระบุ
ข้อความในหนังสือแจ้งด้วยว่า หากประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งอธิบดีกรมที่ดินนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์
ต่ออธิบดีกรมทีด่ นิ ภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รบั หนังสือแจ้ง
(๓) นาง อ. ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครองเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ (ปรากฏตาม
หลั ก ฐานใบตอบรั บ ไปรษณี ย ์ ) และได้ ม ี ห นั ง สื อ ฉบั บ ลงวั น ที ่ ๓๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๗
ส่งทางไปรษณีย์ถึงอธิบดีกรมที่ดิน โดยมีการลงรับตามระเบียบงานสารบรรณเมื่อวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๔๗ อุทธรณ์คำสัง่ อธิบดีกรมทีด่ นิ
(๔) ในการพิจารณาให้ความเห็นเพือ่ เสนอรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุม่ ภารกิจด้านกิจการ
ความมั่นคงภายในในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณา คำอุทธรณ์ของนาง อ. ตามมาตรา ๔๕
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย
ซึ ่ ง เป็ น ผู ้ ท ำคำสั ่ ง ทางปกครอง และสำนั ก กฎหมาย สำนั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย
มีความเห็นตรงกันว่า คำสัง่ อธิบดีกรมทีด่ นิ นัน้ เป็นการชอบแล้ว อุทธรณ์ของผูอ้ ทุ ธรณ์ฟงั ไม่ขน้ึ
แต่มีความเห็นและเหตุผลที่แตกต่างกันในประเด็นที่ว่า การอุทธรณ์รายนี้ผู้อุทธรณ์ได้ยื่น
อุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งคำสัง่ หรือไม่
(๕) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในได้พิจารณา
ความเห็นของกรมที่ดินและสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว เห็นว่า
ยังไม่ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาอุทธรณ์ จึงให้กรมที่ดินดำเนินการเพื่อหารือสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ ให้ได้ขอ้ ยุตใิ นประเด็นดังกล่าว
กรมที่ดินจึงขอหารือปัญหาในกรณีดังกล่าว เพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นการสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ต่อไป
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ความเห็น



คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นว่า โดยที่การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเป็นสิทธิ
ของคู่กรณีในการขอให้เจ้าหน้าที่ทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครอง และเป็นเงื่อนไข
ในการนำข้อพิพาทไปฟ้องต่อศาล ซึง่ ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ดั ง กล่ า วได้ ก ำหนดให้ ค ู ่ ก รณี ส ามารถอุ ท ธรณ์ ค ำสั ่ ง ทางปกครอง
โดยการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง แต่ไม่ได้
กำหนดวิธกี ารยืน่ อุทธรณ์และวันทีก่ ารยืน่ อุทธรณ์มผี ลไว้ ดังนัน้ เมือ่ คำนึงถึงความสะดวกของคูก่ รณี
และการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ใ นการอุ ท ธรณ์ ค ำสั ่ ง ทางปกครองของคู ่ ก รณี อั น เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐแล้ว ในกรณีที่คู่กรณียื่นอุทธรณ์โดยส่งหนังสือ
อุทธรณ์ทางไปรษณีย์ จึงต้องถือว่าวันที่ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์เป็นวันที่การแสดงเจตนา
อุทธรณ์มีผล ซึ่งอาจพิสูจน์ได้ตามข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้นว่า วันที่ที่ทำการไปรษณีย์
ต้นทางออกใบรับฝากหรือประทับตรารับทีซ่ องหนังสือ
เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง อ. ได้รบั แจ้งคำสัง่ ของอธิบดีกรมทีด่ นิ เมือ่ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
นาง อ. จึงต้องยืน่ อุทธรณ์คำสัง่ ดังกล่าวภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ เมือ่ นาง อ. ได้มหี นังสือ
อุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ระบุว่าเขียนที่จังหวัดชัยภูมิ โดยส่งทางไปรษณีย์
ถึงกรมที่ดิน และงานสารบรรณของกรมที่ดินได้รับหนังสืออุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗
ในกรณีนี้แม้ว่ากรมที่ดินจะมิได้เก็บซองหนังสืออุทธรณ์ไว้ ทำให้ไม่มีหลักฐานยืนยันวันที่ที่ทำการ
ไปรษณียต์ น้ ทางประทับตรารับทีซ่ องหนังสือ แต่เมือ่ พิจารณาถึงภูมลิ ำเนาของผูย้ น่ื อุทธรณ์ทอ่ี ยูท่ จ่ี งั หวัด
ชัยภูมิ ประกอบกับระยะเวลาตามปกติที่ใช้ในการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์จากจังหวัดชัยภูมิ
มายังกรมทีด่ นิ ซึง่ ตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดนนทบุรแี ละการปฏิบตั งิ านสารบรรณแล้ว กรณีมเี หตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่
นางอ. ได้สง่ หนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณียก์ อ่ นหรืออย่างช้าทีส่ ดุ ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ดังนัน้
การยืน่ อุทธรณ์ดงั กล่าวจึงได้กระทำภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองฯ
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เรือ่ งเสร็จที่ ๔๐๑/๒๕๔๘
เรือ่ ง

ข้อหารือของสำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภาเกีย่ วกับการอายัดทีด่ นิ ตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวล
กฎหมายทีด่ นิ

หน่วยงานทีข่ อหารือ สำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ข้อหารือ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ความว่ า ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ สภาได้ ร ั บ หนั ง สื อ ร้ อ งเรี ย น
ขอให้พิจารณาตรวจสอบกรณี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาออกคำสั่งรับอายัดที่ดิน
ตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมที่ดินและจังหวัด
นครราชสี ม าชี ้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง และส่ ง เอกสารหลั ก ฐานเพื ่ อ ประกอบการพิ จ ารณา ซึ ่ ง ปรากฏว่ า
กรมที่ดิน และสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับ
การออกคำสั่งรับอายัดที่ดินตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แตกต่างกัน กล่าวคือ
กรมที่ดิน เห็นว่า การออกคำสั่งอายัดที่ดินตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อยู่ภายใต้
บังคับของมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แต่สำนักงาน
ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เห็นว่า มาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สอบสวนเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอได้นำมาแสดง ถ้าเห็นสมควรเชื่อถือก็ให้รับอายัดไว้มีกำหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่สั่งรับอายัด อันเป็นการกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้โดยเฉพาะ
จึงไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สำนักงานผู้ตรวจ
การแผ่นดินของรัฐสภาโดยได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา จึงขอหารือว่า
การออกคำสั่งรับหรือไม่รับอายัดที่ดินตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะต้องปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หรือไม่

ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นว่า มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเบื้องต้นก่อนว่า
ข้อหารือดังกล่าวอยูใ่ นอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ กำหนดให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มีอำนาจหน้าทีใ่ นการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครองฯ ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คำปรึกษา
ไว้ในระเบียบคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้คำปรึกษา
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พ.ศ.๒๕๔๑ โดยในข้อ ๓ กำหนดให้เจ้าหน้าทีเ่ สนอเรือ่ งทีจ่ ะขอปรึกษาต่อหัวหน้าหน่วยงานทีต่ นสังกัด
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานเห็นสมควรให้ส่งเรื่องให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป ทัง้ นี้ ความหมายของคำว่า “เจ้าหน้าที”่ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว คือ ผูท้ ใ่ี ช้อำนาจหรือได้รบั มอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึง่ อย่างใด
ตามกฎหมาย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่จะขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการฯ ได้ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่
ที่ใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่กรณีนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภามิได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในการดำเนินการอายัดที่ดิน
ตามทีก่ ฎหมายกำหนดไว้ ดังนัน้ ข้อหารือของสำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภาจึงไม่อยูใ่ นอำนาจ
ของคณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองทีจ่ ะรับไว้พจิ ารณาได้
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เรือ่ งเสร็จที่ ๔๑๓/๒๕๔๘
เรือ่ ง

การเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง มาตรการที่ ๑

หน่วยงานทีข่ อหารือ คณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
ข้อหารือ

คณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง โดยสำนักงาน ก.พ.
ขอหารือ กรณีทน่ี าย ย. ซึง่ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุรนิ ทร์
เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนา
และบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ ๑ อันส่งผลให้ออกจากราชการไปตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ และต่อมาได้ขอกลับเข้ารับราชการโดยอ้างว่าตัดสินใจสมัครเข้าร่วม
มาตรการนี้ด้วยความเข้าใจว่าจะมีสิทธิได้รับบำนาญ แต่ภายหลังกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบว่า
มีสิทธิได้รับเพียงบำเหน็จ จึงขอกลับเข้ารับราชการ พร้อมทั้งคืนเงินซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
ตามมาตรการดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการมาตรการพัฒนา
และบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้นำเรื่องการขอกลับเข้ารับราชการของนาย ย.
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๘ เมือ่ วันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๘
แล้วคณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จึงเห็นควรส่งให้
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองพิจารณาต่อไป

ความเห็น

คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พิจารณาแล้วได้ความว่า นาย ย. เข้าใจผิดในสิทธิประโยชน์
ทีจ่ ะได้รบั หลังจากออกจากราชการว่าตนสามารถนับเวลาการรับราชการต่อเนือ่ งทีจ่ ะมีสทิ ธิรบั บำนาญได้
ทั้งๆ ที่แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการที่ ๑ มีคำอธิบายแนบท้ายที่ระบุหลักเกณฑ์
การนับเวลาราชการเพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์ในการรับบำเหน็จบำนาญไว้อย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวนาย ย. ไม่มีสิทธิได้รับบำนาญแต่นาย ย. ได้ยืนยันการขอรับบำนาญ หน่วยงาน
จึงเสนอเรื่องให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ชี้แจงว่านาย ย.ไม่มีสิทธิ
รับบำนาญหลังจากออกจากราชการตามคำอธิบายทีไ่ ด้ระบุไว้ คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
เห็นว่า คำสั่งอนุมัติให้นาย ย. ลาออกจากราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกิดจากการยื่นคำขอลาออกจากราชการของบุคคลนั้นเอง และไม่มีเหตุที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง
กระทำผิดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายในการออกคำสั่งให้ลาออกจากราชการ คำสั่งอนุมัติให้ลาออก
จากราชการจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการเพิกถอนคำสั่งต้องเป็นไปตาม
มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ สำหรับการขอให้
เพิกถอนคำสัง่ อนุมตั ใิ ห้ลาออกจากราชการเพราะเหตุทผ่ี ขู้ อลาออกจากราชการเข้าใจผิดในสิทธิประโยชน์
ที่จะได้รับภายหลังจากที่ลาออกแล้วโดยมิได้เกิดจากการกระทำให้เข้าใจเช่นนั้นของทางราชการ
มิได้เป็นเหตุแห่งการเพิกถอนคำสัง่ ทางปกครองทีช่ อบด้วยกฎหมายตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวแต่อย่างใด
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เรือ่ งเสร็จที่ ๔๒๘/๒๕๔๘
เรือ่ ง

การอุทธรณ์ของผูค้ า้ ทีไ่ ม่ผา่ นการคัดเลือกในการดำเนินการจัดซือ้ และจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

หน่วยงานทีข่ อหารือ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ข้อหารือ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ความว่า ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตามประกาศกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ ก ารซื ้ อ และการจ้ า งโดยการประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์
ในการดำเนินการ ดังนี้
ข้อ ๑๒ กำหนดให้ในการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ละครัง้ ให้หวั หน้าส่วนราชการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขน้ึ คณะหนึง่
ข้อ ๑๖ กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลดำเนินการดังนี้
๑. คัดเลือกผูค้ า้ ทีม่ มี าตรฐานทางเทคนิคครบถ้วนตามเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รบั ไว้ทง้ั หมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ
๓. ประกาศรายชือ่ ผูค้ า้ ทีผ่ า่ นการคัดเลือก
๔. แจ้งผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นการคัดเลือกเนือ่ งจากมีมาตรฐานทางเทคนิคไม่ครบถ้วน
ข้อ ๑๗ กำหนดให้ผคู้ า้ ทีไ่ ม่ผา่ นการคัดเลือกเนือ่ งจากมีมาตรฐานทางเทคนิคไม่ครบถ้วนมีสทิ ธิอทุ ธรณ์
ตามทีก่ ำหนดในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอหารือกรณีผู้ค้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกใช้สิทธิอุทธรณ์
ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๗ ดังนี้
๑. กรณีที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลลงลายมือชื่อในหนังสือหรือประกาศแจ้งผู้ค้า
ทีไ่ ม่ผา่ นการคัดเลือก ซึง่ อำนาจดังกล่าวไม่ใช่อำนาจของคณะกรรมการดำเนินการประมูล กรณีดงั กล่าว
ผูค้ า้ ทีไ่ ม่ผา่ นการคัดเลือกจะต้องอุทธรณ์คำสัง่ ต่อผูใ้ ด และผูใ้ ดมีหน้าทีต่ อ้ งพิจารณาคำอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๒. หากผู้มีหน้าที่พิจารณาคำอุทธรณ์คือผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ในกรณีที่ผู้มีอำนาจดังกล่าว
เป็นคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ค้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะต้องอุทธรณ์ต่อผู้ใด
มีขน้ั ตอนอย่างไร และสามารถยืน่ ฟ้องต่อศาลปกครองโดยตรงได้หรือไม่ อย่างไร
๓. กรณีที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มอบอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างให้กับ
คณะกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติรายชื่อผู้ค้า
ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก กรณีนี้ผู้ค้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะต้องอุทธรณ์ต่อผู้ใด มีขั้นตอนอย่างไร
และหากจะใช้สทิ ธิยน่ื ฟ้องต่อศาลปกครองโดยตรงจะกระทำได้หรือไม่อย่างไร
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ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีประเด็นที่ต้องพิจารณา
สองประเด็นคือ
ประเด็ น ที ่ ห นึ ่ ง ในการดำเนิ น การจั ด ซื ้ อ และจั ด จ้ า งโดยการประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ค้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเนื่องจากมีมาตรฐานทางเทคนิคไม่ครบถ้วน
จะอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ใด เห็นว่า ในการอุทธรณ์นั้นจะต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง
ซึ่งได้แก่ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อฯ และข้อบังคับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้างฯ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ผ่านการคัดเลือก
และผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างต้องพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์ หากไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ตอ้ งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผูม้ อี ำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งได้แก่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นผู้ทำการ
ในนามของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ.๒๕๐๓
สำหรับกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างคือผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ซึง่ หากผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ต้องรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพราะตนจะต้องรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการบริหารกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมาตรา ๒๙
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคฯ
ประเด็ น ที ่ ส อง กรณี ท ี ่ ผ ู ้ ม ี อ ำนาจสั ่ ง ซื ้ อ หรื อ สั ่ ง จ้ า งเป็ น คณะกรรมการการไฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าค
หรือกรณีที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มอบอำนาจดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหาร
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ค้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ใด และมีขั้นตอนอย่างไร
เห็นว่า มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กำหนดให้คำสั่งที่ไม่ได้ออก
โดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เฉพาะ ให้คู่กรณี
ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง และมาตรา ๔๘ กำหนดให้คำสั่งทางปกครอง
ของบรรดาคณะกรรมการต่างๆ คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการจึงไม่สามารถ
นำวิธกี ารตามมาตรา ๔๔ มาใช้ได้ ซึง่ คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองได้เคยให้ความเห็น
ไว้แล้วในเรื่องเสร็จที่ ๖๘๕/๒๕๔๕ ว่าเจตนารมณ์ของมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๘ ดังกล่าว
ไม่ต้องการให้มีการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการเพราะไม่มีผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาอุทธรณ์
ต่อไปได้ จึงกำหนดให้โต้แย้งคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
และเมื่อมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกำหนดให้มาตรา ๔๘
ยกเลิกเมือ่ มีการจัดตัง้ ศาลปกครองแล้ว แสดงให้เห็นว่ากฎหมายต้องการให้ศาลปกครองทำหน้าทีน่ แ้ี ทน
กรณี น ี ้ ผ ู ้ ร ั บ คำสั ่ ง ทางปกครองจึ ง สามารถนำคดี ส ู ่ ศ าลปกครองได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งอุ ท ธรณ์ ภ ายใน
ฝ่ายปกครองก่อน ดังนัน้ กรณีน้ี ผูค้ า้ ทีไ่ ม่ผา่ นการคัดเลือกจึงมีสทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลปกครองได้โดยตรง
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เรือ่ งเสร็จที่ ๕๙๐/๒๕๔๘
เรือ่ ง

การคืนแสตมป์ยาสูบของกรมสรรพสามิต

หน่วยงานทีข่ อหารือ กรมสรรพสามิต
ข้อหารือ

บริษทั บ. จำกัด ได้นำเข้าสินค้าบุหรีจ่ ากประเทศสิงคโปร์ โดยชำระอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง
ที่ ศก. ๑๖/๒๕๔๒ (อต.๑๖) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๒ ในอัตราร้อยละ ๒๒.๕ แต่ตอ่ มาได้มี
ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ ศก. ๒/๒๕๔๔ (อต.๑๘) ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ลดอัตราอากร
ดังกล่าวเหลือร้อยละ ๑๐ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นเหตุให้ค่าแสตมป์ยาสูบ
ที่ได้ชำระไว้แล้วเกินจำนวนที่ต้องชำระ บริษัทฯ จึงขอคืนค่าแสตมป์ยาสูบที่ได้ชำระไว้ดังกล่าวเกิน
บริษทั จ. จำกัด ได้นำเข้าบุหรีซ่ กิ าแรตจากต่างประเทศ โดยขอคืนค่าแสตมป์ยาสูบทีบ่ ริษทั ฯ ได้ชำระ
ไว้แล้วเกินจากที่ต้องชำระ เนื่องจากกรมศุลกากรคำนวณค่าแสตมป์ยาสูบที่นำเข้ามาโดยถือราคา
ซี.ไอ.เอฟ. บวกด้วยอากรขาเข้าและค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ซึ่งต่อมากรมศุลกากรโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้เปลี่ยนแปลงราคา ซี.ไอ.เอฟ. ดังกล่าว
เป็นเหตุให้ค่าแสตมป์ยาสูบที่ชำระไว้แล้ว เกินกว่าจำนวนที่ต้องชำระ ซึ่งตามพระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ.๒๕๐๙ ไม่มีบทบัญญัติเรื่องการขอคืนค่าแสตมป์ยาสูบสำหรับกรณีดังกล่าว กรมสรรพสามิต
จึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายดังต่อไปนี้
๑. ในการคืนค่าแสตมป์ยาสูบให้แก่ทั้งสองบริษัทดังกล่าว กรมสรรพาสามิตจะนำเรื่องลาภมิควร
ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาพิจารณาเพือ่ คืนค่าแสตมป์ยาสูบกรณีนไ้ี ด้หรือไม่
๒. หากสามารถคืนตามหลักลาภมิควรได้ ในการขอคืนค่าแสตมป์ยาสูบจะต้องดำเนินการอย่างไร

ความเห็น

คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองพิจารณาข้อหารือดังกล่าวโดยได้รบั ฟังคำชีแ้ จงข้อเท็จจริง
จากผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต) แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า กรมสรรพสามิต
ได้หารือกระทรวงการคลังถึงหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินค่าแสตมป์ยาสูบในส่วนที่ทั้งสองบริษัท
ได้ชำระไว้เกินแล้ว กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังมีความเห็นว่า หากเงินค่าแสตมป์ยาสูบ
ที่กรมสรรพสามิตได้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินดังกล่าว เป็นเงินอันไม่พึงต้องชำระให้แก่รัฐ
ตามมาตรา ๔ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.๒๔๙๑ กรมสรรพสามิต
ก็สามารถขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพือ่ ถอนเงินรายรับนัน้ โดยวิธกี ารหักรายรับจ่ายขาดได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ.๒๕๔๕
กรมสรรพสามิตจึงมีหนังสือ ที่ ก.ค. ๐๖๐๗/๑๖๖๒๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงกระทรวง
การคลังเพื่อขอถอนคืนเงินรายรับดังกล่าวโดยวิธีการหักรายรับจ่ายขาด ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นชอบ
ตามที่กรมสรรพากรเสนอ จึงเห็นว่า เมื่อได้ดำเนินการคืนเงินค่าแสตมป์ยาสูบส่วนที่ผู้นำเข้า
ชำระเกินให้แก่ผนู้ ำเข้าตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของกระทรวงการคลังแล้ว กรณีจงึ ไม่มปี ระเด็นปัญหา
ข้อกฎหมายทีต่ อ้ งพิจารณาอีกต่อไป
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เรือ่ งเสร็จที่ ๗๐๕/๒๕๔๘
เรือ่ ง

การอุทธรณ์คำสัง่ คณะกรรมการเครือ่ งสำอางเกีย่ วกับการโฆษณาเครือ่ งสำอาง

หน่วยงานทีข่ อหารือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข้อหารือ

มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติให้นำบทบัญญัติของกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามาใช้บังคับ
แก่การโฆษณาเครื่องสำอางโดยอนุโลม โดยให้ถือว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี และให้ถือว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ว่าด้วยการโฆษณา
เป็นอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการเครือ่ งสำอาง นัน้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอหารือว่า
กรณีที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการเครื่องสำอางใช้อำนาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ออกคำสั่งเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอางได้ แต่หากผู้ได้รับคำสั่ง
ไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว จะต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายใดระหว่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
กับกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง

ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ หมวด ๒ การคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนที่ ๑ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้าน
การโฆษณา ได้บัญญัติเฉพาะอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา แต่ไม่ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้บัญญัติไว้ในหมวด ๓ การอุทธรณ์ ประกอบกับมาตรา ๑๐ (๔) มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ บัญญัติให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แสดงให้เห็นว่ามาตรา ๓๗
แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอางฯ ให้ถือว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณาเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องสำอาง จึงมีความมุ่งหมายให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องสำอางที่ใช้
อำนาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งสำอางฯ ประกอบกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคฯ ทำนองเดียวกับกรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย
การอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการเครื่องสำอาง
ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ หากคู่กรณีไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว
ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบ
คำสั ่ ง ของคณะกรรมการเครื ่ อ งสำอาง โดยนำมาตรา ๑๐ (๔) มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔
แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภคฯ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม และเมือ่ พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งสำอางฯ
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กำหนดขั ้ น ตอนและระยะเวลาอุ ท ธรณ์ ไ ว้ โ ดยเฉพาะ จึ ง ไม่ น ำขั ้ น ตอนและระยะเวลาอุ ท ธรณ์
ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ มาใช้บงั คับ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว
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เรือ่ งเสร็จที่ ๗๐๖/๒๕๔๘
เรือ่ ง

การปฏิบตั งิ านของผูอ้ ำนวยการองค์การสวนยางภายหลังจากทีพ่ น้ วาระการดำรงตำแหน่งแล้ว

หน่วยงานทีข่ อหารือ องค์การสวนยาง
ข้อหารือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนาย ธ. เป็นผู้อำนวยการ
องค์การสวนยาง และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยให้ปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๔๓ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทน
ของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ เรื่อง
การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยางได้มี
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและเงื่อนไขการจ้าง หลังจากนั้น ก็ได้มีคำสั่งที่
๑๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๔ แต่งตัง้ นาย ธ. เป็นผูอ้ ำนวยการองค์การสวนยางตัง้ แต่วนั ที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึง่ คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง
ได้รับทราบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔ ว่า คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนและเงื่อนไขการจ้างผู้อำนวยการองค์การสวนยางมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แต่ยงั ไม่มขี อ้ สรุป ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยงั มิได้ทำสัญญาว่าจ้างนาย ธ.
เป็นผูอ้ ำนวยการองค์การสวนยาง
ต่อมา กระทรวงเกษตรได้มีคำสั่งให้นาย ธ. ไปช่วยราชการในลักษณะประจำ ณ สำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต ั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ ๙ มกราคม ๒๕๔๕ และได้ แ ต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงกรณีที่นาย ธ. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การสวนยางได้ดำเนินงาน
โครงการแทรกแซงตลาดยางพาราว่ามีความถูกต้องเหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาล และการให้
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรหรือไม่ เพียงใด หลังจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่ง
ลงวันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๔๗ ให้นาย ธ. กลับไปปฏิบตั งิ านทีอ่ งค์การสวนยาง ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ มิถนุ ายน
๒๕๔๗ เป็นต้นไป และนาย ธ. ได้ลาออกเมือ่ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘
องค์การสวนยางจึงขอหารือว่า ภายหลังวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ การปฏิบัติงานของนาย ธ.
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถนำมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาใช้บงั คับกับกรณีนไ้ี ด้หรือไม่

ความเห็น

คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองเห็นว่า มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ กำหนดขึ ้ น เพื ่ อ รองรั บ ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของเจ้ า หน้ า ที ่ ผ ู ้ ใ ช้ อ ำนาจ
พิจารณาทางปกครองแต่มีเหตุบกพร่องในการดำรงตำแหน่ง โดยให้การกระทำทางปกครองนั้น
มีผลต่อไป ตามข้อหารือนี้ แม้นาย ธ. จะพ้นวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว แต่ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ยอมรับการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีการทักท้วงว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง
โดยไม่ชอบ จึงเป็นกรณีที่ใช้อำนาจพิจารณาทางปกครองในขณะที่มีเหตุบกพร่องในการดำรงตำแหน่ง
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จึงสามารถนำมาตรา ๑๙ ดังกล่าวมาเทียบเคียงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการพิจารณาทางปกครอง
ทีน่ าย ธ. ได้กระทำไปในระหว่างการดำรงตำแหน่งได้โดยอนุโลม ดังนัน้ การกระทำใดทีป่ ฏิบตั ไิ ปตาม
อำนาจหน้าทีภ่ ายหลังจากพ้นวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ย่อมไม่ถกู กระทบกระเทือนด้วยเหตุบกพร่อง
ในการดำรงตำแหน่งแต่อย่างใด
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เรือ่ งเสร็จที่ ๗๓๖/๒๕๔๘
เรือ่ ง

การเพิกถอนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน

หน่วยงานทีข่ อหารือ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อหารือ

ก่อนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ใช้บังคับ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชนมี ฐ านะเป็ น กรม ในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสังกัด ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ
ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้โอนอำนาจหน้าที่
ที่เกี่ยวกับราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และกิจการ
ทรัพย์สนิ หนี้ อัตรากำลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๑๑) กำหนดให้มีสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
มีอำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาเอกชน การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเกีย่ วกับสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่
มีดงั ต่อไปนี้
๑. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปฏิบตั ริ าชการแทน ต่อมาได้มกี ารยกเลิกคำสัง่ ดังกล่าว
๒. มอบหมายให้นาง พ. นักบริหาร ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
และเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
๓. แต่งตัง้ รองผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และต่อมาได้แต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนดังกล่าวเป็นผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๔. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มคี ำสัง่ แต่งตัง้ นาย อ. เป็นผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจนถึงปัจจุบนั
๕. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการได้มคี ำสัง่ กำหนดให้ผอู้ ำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทำหน้าที่
เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนตามที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๕ และให้การดำเนินการอืน่ ใดตามกฎหมาย
และกฎหมายลำดับรองเกีย่ วกับการบริหารงานและการจัดการของโรงเรียนเอกชนทีใ่ ช้บงั คับอยูก่ อ่ น
ทีม่ คี ำสัง่ นีย้ งั คงใช้บงั คับได้ตอ่ ไปโดยอนุโลม จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงเป็นอย่างอืน่
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นาย ป. ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้เพิกถอนประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค โรงเรียนธนกิจพณิชยการทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้ออกให้นาย น.
โดยอ้างว่าได้มาโดยมิชอบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า
กรณีมีมูลตามหนังสือร้องเรียน จึงมีหนังสือแจ้งให้นาย น. โต้แย้ง นาย น. จึงได้มีหนังสือ
โต้ แ ย้ ง ต่ อ สำนั ก บริ ห ารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนว่ า ได้ เ ข้ า เรี ย นและสำเร็ จ
การศึกษาจากโรงเรียนธนกิจพณิชยการโดยถูกต้อง อย่างไรก็ดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ได้ ม ี ค ำสั ่ ง สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน เพิ ก ถอนประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค
ที่ออกให้แก่นาย น. นาย น. จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้พิจารณาอุทธรณ์
ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นทุกประเด็น และส่งเรื่องไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพือ่ พิจารณา ต่อมา นาย น. ได้อทุ ธรณ์เพิม่ เติมต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อนึง่ กรณีนศ้ี าลรัฐธรรมนูญได้มหี นังสือไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ สอบถาม
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการสั่งเพิกถอนประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคของนาย น. ว่าเป็นของผู้ใด
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอหารือดังนี้
๑. ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีอำนาจเพิกถอนวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) ของนาย น. หรือไม่
๒. หากผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่มอี ำนาจในการเพิกถอน
วุฒกิ ารศึกษาดังกล่าว อำนาจในการเพิกถอนจะเป็นของผูใ้ ด
ความเห็น



คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองเห็นว่า เมือ่ ประเด็นนีเ้ ป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นที่ยุติและมีผลผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กร
ตามมาตรา ๒๖๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงไม่สมควรให้ความเห็นในเรือ่ งนี้
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เรือ่ งเสร็จที่ ๗๗๘/๒๕๔๘
เรือ่ ง

การเพิกถอนการประเมินภาษีและการขอให้พิจารณาการประเมินภาษีใหม่ในกรณีที่เรื่องอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือของศาล หรือในกรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ได้มคี ำวินจิ ฉัยอุทธรณ์หรือศาลได้มคี ำพิพากษาแล้ว

หน่วยงานทีข่ อหารือ กรมสรรพากร
ข้อหารือ

กรมสรรพากรขอหารือว่าความเห็นดังต่อไปนีถ้ กู ต้องหรือไม่
๑. เมื่อเจ้าพนักงานประเมินพบว่าหนังสือแจ้งการประเมินภาษีอากรไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่า
จะพบเองหรือมีผู้ร้องขอให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ เจ้าพนักงานประเมินหรือผู้บังคับบัญชา
สามารถเพิ ก ถอนหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วนั ้ น ได้ โ ดยไม่ ค ำนึ ง ว่ า จะอยู ่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ หรื อ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ไ ด้ ม ี ค ำวิ น ิ จ ฉั ย แล้ ว
หรืออยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และการเพิกถอนหนังสือดังกล่าวจะส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์
สิน้ ผลไปโดยปริยาย
๒. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์จะต้องอุทธรณ์ต่อศาลตามมาตรา ๓๐ แห่งประมวลรัษฎากรเท่านั้น
โดยไม่อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในฐานะผู้ออกคำสั่งตามมาตรา ๔๔
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้ โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
สามารถเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ แม้ว่าคำสั่งทางปกครองดังกล่าวจะอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของศาล ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
๓. ผู้ถูกประเมินภาษีที่ไม่อุทธรณ์การประเมิน อาจร้องขอให้พิจารณาคำสั่งทางปกครองใหม่ได้
โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ เท่านัน้

ความเห็น

คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองเห็นว่าอาจสรุปประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาได้ ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่จะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขณะที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัย
แล้วได้หรือไม่ เห็นว่า กรณีที่เรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
เป็นกรณีที่ยังไม่มีคำสั่งทางปกครองใหม่ และคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่
จึงสามารถเพิกถอนคำสั่งทางปกครองของตนได้ และต้องแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ทราบการไม่ ม ี ผ ลของคำสั ่ ง ทางปกครองเดิ ม ที ่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ อ ุ ท ธรณ์ เ พื ่ อ พิ จ ารณายุ ต ิ เ รื ่ อ งต่ อ ไป
สำหรับกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้วย่อมเป็นการทำคำสั่งทางปกครอง
ขึ้นใหม่อันมีผลบังคับเหนือคำสั่งทางปกครองเดิมของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงไม่มีอำนาจเพิกถอน
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คำสั่งเพื่อให้มีผลลบล้างคำสั่งทางปกครองใหม่ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หากเจ้าหน้าที่
เห็นว่ามีเหตุทอ่ี าจเปลีย่ นแปลงคำสัง่ ทางปกครองดังกล่าว เจ้าหน้าทีต่ อ้ งเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์เพือ่ ให้ทบทวนการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์
ประเด็นที่สอง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาลหรือภายหลังมีคำพิพากษาแล้วได้หรือไม่ อย่างไร เห็นว่า กรณีที่ยังไม่มีคำพิพากษาของศาล
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในฐานะผู้ออกคำสั่งทางปกครองย่อมเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
ของตนได้เสมอ และเมื่อเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแล้วต้องดำเนินการแจ้งต่อศาลต่อไป สำหรับกรณี
ที่มีคำพิพากษาแล้ว เป็นกรณีที่มีการวินิจฉัยคำสั่งทางปกครองนั้นถึงที่สุด คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จงึ ไม่อาจเพิกถอนคำวินจิ ฉัยอุทธรณ์ได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคำพิพากษาแล้ว แต่การบังคับคดี
ยังเป็นสิทธิของคู่ความในการที่จะพิจารณาดำเนินการได้ตามที่เห็นควร ดังนั้น หากกรมสรรพากร
พบว่าคำสัง่ ทางปกครองมีขอ้ ผิดพลาดไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยเกิดจากการพิจารณาของเจ้าหน้าทีเ่ อง
กรมสรรพากรก็สามารถพิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี โดยไม่
ดำเนินการบังคับทางปกครองและแจ้งให้คกู่ รณีทราบ
ประเด็นทีส่ าม การขอให้พจิ ารณาใหม่จะกระทำได้หรือไม่ เห็นว่า การขอให้พจิ ารณาใหม่ยอ่ มกระทำได้
หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ



’›ÚÑ∑§ﬂÚÃÙÍ∑øø÷∑ﬂø∑ÄÉ®¿∑ﬂ



⌫

øﬂ‘§ﬂÚªøÍ¨›ª¿ òõôµ
เรือ่ งเสร็จที่ ๗๘๕/๒๕๔๘
เรือ่ ง

ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ : กรณีที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ในสำนักงานปลัดกระทรวง เป็นผูท้ ำคำสัง่ ทางปกครอง

หน่วยงานทีข่ อหารือ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ข้อหารือ

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
และปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ยกเลิกการประกวดราคาโดยประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพร้อมกับได้แจ้งคำสั่งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ กิจการร่วมค้า พ. หนึ่งในผู้เสนอราคา
ได้อุทธรณ์คำสั่งยกเลิกการประกวดราคาของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้พิจารณาคำอุทธรณ์และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทราบ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว
เมื่อผู้ทำคำสั่งทางปกครองกรณีนี้ได้แก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะอธิบดีของสำนักงาน
ปลั ด กระทรวง กระทรวงสาธารณะสุ ข (คำสั ่ ง ยกเลิ ก เป็ น คำสั ่ ง ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข) เมื่อกิจการร่วมค้า พ. ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวง
ซึง่ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ได้รายงานให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาคำอุทธรณ์ ซึง่ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ได้ พ ิ จ ารณาและแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ผ ู ้ อ ุ ท ธรณ์ ท ราบ สำนั ก งานปลั ด กระทรวง
จึงขอหารือว่าการดำเนินการดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ และกรณีนี้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ได้แก่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข

ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเห็นว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าทีใ่ นสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการของสำนักงานปลัดกระทรวง
ตามมาตรา ๒๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ การยกเลิก
การประกวดราคาของสำนักงานปลัดกระทรวง จึงเป็นการดำเนินการในฐานะของผู้ดำรงตำแหน่ง
ปลัดกระทรวง ดังนัน้ เมือ่ มีการอุทธรณ์คำสัง่ ดังกล่าว ผูม้ อี ำนาจพิจารณาอุทธรณ์จงึ เป็นไปตามข้อ ๒ (๕)
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ ซึง่ ได้แก่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
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เรือ่ งเสร็จที่ ๗๘๖/๒๕๔๘
เรือ่ ง

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กที่สิ้นอายุแล้วและมีการยื่นคำขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

หน่วยงานทีข่ อหารือ กรมการขนส่งทางบก
ข้อหารือ



บริษัท ว. จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก โดยที่ใบอนุญาต
ดังกล่าวสิน้ อายุวนั ที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๔๗ และบริษทั ว. จำกัด ยืน่ คำขอต่ออายุใบอนุญาตวันที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ นายทะเบียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กของบริษัท ว. จำกัด เนื่องจาก
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งบริษัท ว. จำกัด ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
โดยขอให้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งของนายทะเบียนและให้ใบอนุญาตกลับไปมีผลตามเดิม ซึ่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางตรวจสอบพิจารณา
และกรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชชี้แจงข้อเท็จจริง
กรณีนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือรายงานข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว สรุปว่า
แม้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติหลัง
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว เมื่อได้มีคำสั่งต่ออายุใบอนุญาต อายุการอนุญาตก็จะต่อเนื่องจาก
อายุใบอนุญาตฉบับเดิม การดำเนินการทางทะเบียนรถในขณะที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสิ้นอายุ
ก็สามารถดำเนินการได้ เห็นว่าสิทธิในการประกอบการขนส่งยังมีตราบเท่าที่ยังไม่มีผลการพิจารณา
ต่อมาวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘ สำนักจัดระเบียบการขนส่งทางบกมีหนังสือหารือกองนิตกิ ารว่าการสัง่
เพิกถอนใบอนุญาตทีส่ น้ิ อายุแล้วมีผลตามกฎหมายหรือไม่ ซึง่ กองนิตกิ ารให้ความเห็นว่าคำสัง่ เพิกถอน
ใบอนุญาตดังกล่าวไม่ใช่คำสัง่ ทางปกครอง คำร้องอุทธรณ์คำสัง่ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รัฐมนตรีไม่จำต้อง
พิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งสำนักจัดระเบียบการขนส่งทางบกไม่เห็นด้วย จึงมีความเห็นแย้งเพื่อให้อธิบดี
กรมการขนส่งทางบกวินิจฉัยสั่งการ ต่อมาอธิบดีกรมการขนส่งทางบกสั่งการเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม
๒๕๔๘ เห็นด้วยตามความเห็นของสำนักจัดระเบียบการขนส่งทางบกว่าคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมผู้ร้องมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรี ต่อมาวันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๔๘ กรมการขนส่งทางบกได้เสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
พิจารณา ซึง่ คณะกรรมการฯ มีมติให้หารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ เป็นบรรทัดฐานต่อไป
กรมการขนส่งทางบกจึงขอหารือดังนี้
๑. คำสั ่ ง นายทะเบี ย นประจำจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
โดยรถขนาดเล็กของบริษทั ว. จำกัด เป็นการดำเนินการทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายหรือไม่
๒. คำร้ อ งอุ ท ธรณ์ ค ำสั ่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง โดยรถขนาดเล็ ก ของบริ ษ ั ท
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ว. จำกัด ฟังขึน้ หรือไม่
๓. หากการดำเนินการในข้อ ๑ ไม่ถกู ต้อง การแก้ไขทีถ่ กู ต้องนัน้ ต้องดำเนินการอย่างไร
ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้ว มีความเห็นในแต่ละ
ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กที่สิ้นผลไปแล้ว ย่อมไม่มี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของ บริษัท ว. จำกัด แต่อย่างใด คำสั่งดังกล่าว
จึงไม่กอ่ ให้เกิดผลใดๆ ในทางกฎหมายมาตัง้ แต่ตน้ จึงไม่จำเป็นต้องเพิกถอนคำสัง่ ดังกล่าวอีก
ประเด็นทีส่ อง เมือ่ คำสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไม่อาจนำไปบังคับให้เกิดผลใดๆ ในทางกฎหมาย
มาตั้งแต่ต้น ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาอุทธรณ์เพื่อเพิกถอน
คำสัง่ ดังกล่าว
ประเด็ น ที ่ ส าม เมื ่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า นายทะเบี ย นประจำจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชได้ อ อก
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่แล้ว ดังนั้น กรณีจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณา
คำขอต่ออายุใบอนุญาตของบริษทั ว. จำกัด ทีไ่ ด้ยน่ื ไว้แต่อย่างใด
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สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดให้มีการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยเป็นการขยายผลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ในเชิงรุกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการติดตามประเมินผล
เพือ่ รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้อง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงจัดให้มีการบรรยาย
ในหัวข้อความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีข่ น้ึ ในสัมมนาครัง้ นีด้ ว้ ย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ได้ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละขั ้ น ตอนต่ า งๆ สำหรั บ การดำเนิ น งานทางปกครองให้ เ ป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งชอบธรรม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งนี้
ตามหลักการเรื่องความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติราชการ และนับแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้
ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๘ ปี ปรากฏว่า กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองยังไม่ได้รับการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานของรัฐอย่างจริงจัง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างจริงจัง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำนักงานฯ จึงเห็นควร
จัดให้มโี ครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เพือ่ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการขยายผลการบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวไปยังหน่วยงานราชการอืน่ ๆ ต่อไป
กำหนดการสัมมนาครั้งนี้มีระยะเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ สำหรับรูปแบบ
การสัมมนาแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เป็นการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และในวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารโดยแบ่งเป็นกลุม่ ย่อยเพือ่ ระดมความเห็น รวบรวมปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไข
สำหรับในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะเป็นการสรุปผลการสัมมนาและมอบหนังสือรับรองการผ่านการสัมมนา
ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของ
กระทรวงสาธารณสุขควบคู่กับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ได้แบ่งกลุ่มสัมมนาเป็น ๓ กลุ่ม
ได้แก่ (๑) กลุ่มวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.๒๕๒๕ (๒) กลุ่มวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ (๓) กลุ่มวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึง่ ผลการสัมมนาดังกล่าวสรุปได้ดงั นี้
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(๑) วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองตามพระราชบัญญัตเิ ชือ้ โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.๒๕๒๕
ประเด็นปัญหาที่หนึ่ง มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ฯ กำหนดว่า ใบอนุญาตตาม
มาตรา ๗ ซึ่งได้แก่ ใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ใบอนุญาตครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ใบอนุญาต
จำหน่ายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ใบอนุญาตนำเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ใบอนุญาตส่งออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
และใบอนุญาตนำผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาต
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไป
ได้จนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น โดยบทบัญญัตินี้ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการขอต่อใบอนุญาตว่า
จะเริ่มขอต่ออายุใบอนุญาตได้ตั้งแต่เมื่อใด จึงมีประเด็นปัญหาว่า เมื่อมีการขออนุญาตตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เชือ้ โรคและพิษจากสัตว์ฯ แล้ว ผูข้ ออนุญาตจะขอต่ออายุใบอนุญาตทันทีทไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้หรือไม่ เพราะกรณีกเ็ ป็นไปตามเงือ่ นไขของมาตรา ๘ ทีก่ ำหนดว่า ให้ขอต่อใบอนุญาตก่อนทีใ่ บอนุญาตจะสิน้ อายุ
ความเห็นที่ประชุม ในประเด็นปัญหานี้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นสอดคล้องกันว่า การพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตดังกล่าว ซึง่ เป็นการพิจารณาออกคำสัง่ ทางปกครองอย่างหนึง่ นัน้ จะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ กล่าวคือ ต้องพิจารณาตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังนั้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งให้ต่ออายุใบอนุญาต เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาต รวมทั้ง
พิ จ ารณาพยานหลั ก ฐานและข้ อ เท็ จ จริ ง ก่ อ นออกคำสั ่ ง การตรวจสอบคุ ณ สมบั ต ิ ข องผู ้ ข อต่ อ ใบอนุ ญ าตล่ ว งหน้ า
หรือการพิจารณาหลักฐานและข้อเท็จจริงล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน คงไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากการตรวจสอบ
ดังกล่าวควรดำเนินการในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เห็นว่า หากผู้ได้รับใบอนุญาตมาขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อนทีใ่ บอนุญาตสิน้ อายุประมาณ ๓ เดือน ระยะเวลาดังกล่าวก็เป็นระยะเวลาทีเ่ หมาะสมต่อการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
และข้อเท็จจริงเพือ่ พิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
ประเด็นปัญหาที่สอง มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ฯ กำหนดว่า หากผู้รับ
ใบอนุญาตผู้ใดผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ภายหลังที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุแล้ว โดยมิได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง จะต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินห้าร้อยบาท
ตลอดเวลาทีใ่ บอนุญาตสิน้ อายุ จากบทบัญญัตนิ ม้ี ปี ระเด็นปัญหาว่า การปรับวันละไม่เกินห้าร้อยบาทนี้ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์มีดุลพินิจที่จะสั่งปรับจำนวนเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้หรือไม่ หรือควรมีหลักเกณฑ์กำหนดค่าปรับให้แน่นอน
และหากอธิบดีฯ สัง่ ปรับแล้ว การอุทธรณ์คำสัง่ ปรับจะดำเนินการอย่างไร
ความเห็นทีป่ ระชุม ในประเด็นปัญหานีผ้ เู้ ข้าร่วมสัมมนามีความเห็นสอดคล้องกันว่า ในการกำหนดจำนวนค่าปรับ
ตามมาตรา ๑๙ ควรมีการออกระเบียบเพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับจำนวนค่าปรับให้เป็นทีช่ ดั เจนแน่นอนกว่านี้
ส่ ว นในประเด็ น การอุ ท ธรณ์ ค ำสั ่ ง ปรั บ ของอธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ นั ้ น ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนา
มีความเห็นว่า พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ฯ ไม่ได้กำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งปรับไว้ ดังนั้น การอุทธรณ์
คำสัง่ ปรับจะต้องดำเนินการตามทีก่ ำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
กล่าวคือ ผู้อยู่ภายใต้คำสั่งปรับต้องยื่นคำอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง ในที่นี้คือ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และหากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์นั้น ให้เสนอความเห็นไปยังผู้มีอำนาจ
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พิจารณาอุทธรณ์ ตามทีก่ ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐)ฯ ซึง่ ในกรณีนค้ี อื ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒)วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ประเด็นปัญหาที่หนึ่ง มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กำหนดเรื่องการแจ้งคำสั่งว่า
คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับ
ใบอนุญาตหรือผูร้ บั ใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสัง่ ดังกล่าว ให้สง่ คำสัง่ ทางไปรษณียต์ อบรับหรือให้ปดิ คำสัง่ นัน้ ไว้ในทีเ่ ปิดเผย ณ
ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้ทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันที่
ปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี ในขณะที่ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กำหนดว่า การแจ้ง
โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง สำหรับกรณีภายในประเทศ
เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น กรณีจึงมีปัญหาว่า การส่งคำสั่งพักใช้
ใบอนุญาตหรือคำสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต จะให้ถอื ว่าวันใดเป็นวันทีไ่ ด้รบั แจ้งคำสัง่ นัน้ เพราะกฎหมายทัง้ สองฉบับกำหนดวัน
ได้รบั แจ้งคำสัง่ แตกต่างกัน ซึง่ จะมีผลต่อการนับระยะเวลาในการอุทธรณ์คำสัง่ ดังกล่าวด้วย
ความเห็นที่ประชุม ในประเด็นปัญหานี้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นว่า กรณีจะต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ มาพิจารณา กล่าวคือ หากวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะ
มีความเป็นธรรมหรือมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมต่ำกว่าที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
ให้นำหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ มาบังคับใช้
ดังนั้น ในกรณีนี้ เมื่อมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กำหนดเรื่องวันที่
ได้รบั แจ้งคำสัง่ ทีส่ ง่ ทางไปรษณีย์ เป็นระยะเวลาทีแ่ น่นอนชัดเจนกว่าวันทีถ่ อื ว่าได้ทราบคำสัง่ ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุขฯ จึงถือว่ามาตรา ๗๑ เป็นบทบัญญัตทิ ม่ี หี ลักเกณฑ์ประกันความเป็นธรรมสูงกว่าบทบัญญัตติ ามกฎหมายเฉพาะ
และวันทีถ่ อื ว่าได้รบั แจ้งคำสัง่ จึงต้องเป็นไปตามทีก่ ำหนดไว้ในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
ประเด็นปัญหาที่สอง มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กำหนดว่า ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีคำสั่งตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ หรือมีคำสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ถ้าผู้รับคำสั่งไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง อย่างไรก็ตาม บทบัญญัตินี้มิได้กำหนดวิธีการ ขั้นตอน
และระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ จึงต้องนำวิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ มาใช้บงั คับ โดยทีม่ าตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ กำหนดว่า
ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
หรื อ ความเหมาะสมของการทำคำสั ่ ง ทางปกครอง กรณี น ี ้ จ ึ ง มี ป ระเด็ น ปั ญ หาว่ า ผู ้ ม ี อ ำนาจออกคำสั ่ ง ทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ คือ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลาง เมื่อมาตรา ๔๖
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กำหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสามารถพิจารณา
ทบทวนคำสั ่ ง ทางปกครองได้ ทั ้ ง ปั ญ หาข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมายหรื อ ความเหมาะสมของการทำคำสั ่ ง ทางปกครอง
บทบัญญัตินี้จะขัดต่อหลักการกำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ เพราะหลักการนี้กำหนดว่า ราชการส่วนกลาง
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จะสามารถควบคุมตรวจสอบการกระทำของราชการส่วนท้องถิน่ ได้เฉพาะเรือ่ งความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของราชการ
ส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบความเหมาะสมของการกระทำดังกล่าวได้ และหลักการนี้เป็นหลักการที่ได้รับการ
รับรองไว้ในมาตรา ๒๘๒ ของรัฐธรรมนูญฯ ดังนั้น หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใช้อำนาจพิจารณาอุทธรณ์
ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของคำสั่ง
ทางปกครองทีอ่ อกโดยราชการส่วนท้องถิน่ การพิจารณาอุทธรณ์ดงั กล่าวจะเป็นการกระทำทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ความเห็นที่ประชุม ในประเด็นนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นว่า แม้การพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุขฯ จะต้องนำวิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับ
แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การนำวิ ธ ี ก ารพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ต ามมาตรา ๔๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ว ิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการทางปกครองฯ
ในเรื่องที่กำหนดให้ผู้พิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของคำสั่งมาใช้บังคับด้วย เพราะการนำ
เรื่องการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของคำสั่งทางปกครองมาใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางเป็นผู้
พิจารณาอุทธรณ์คำสัง่ ทีอ่ อกโดยเจ้าหน้าทีข่ องราชการส่วนท้องถิน่ จะเป็นการขัดต่อหลักการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ซึง่ มีสถานะทางกฎหมายสูงกว่าเพราะเป็นหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขจึงมีอำนาจพิจารณา
ได้เฉพาะความชอบด้วยกฎหมายของคำสัง่ ดังกล่าว แต่จะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการทำคำสัง่ ไม่ได้
ประเด็นปัญหาที่สาม มีผู้ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นตำบลแห่ ง หนึ ่ ง ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า ผู ้ ข ออนุ ญ าตเป็ น คู ่ ส มรสของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล กรณี จ ึ ง มี
ประเด็นปัญหาว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นผูพ้ จิ ารณามีคำสัง่ อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพรายนีไ้ ด้หรือไม่ อย่างไร หากไม่สามารถพิจารณามีคำสัง่ ดังกล่าวได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร
ความเห็นที่ประชุม ในเบื้องต้นผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นว่า หากผู้ยื่นคำขอประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพเป็ น คู ่ ส มรสของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลจะเป็ น ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ในการมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการอันตรายรายนี้ และต้องห้ามมิให้เป็นผู้พิจารณาทำคำสั่งทางปกครอง
ตามนัยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถ
เป็นผูพ้ จิ ารณาออกคำสัง่ ทางปกครองในกรณีนไ้ี ด้
สำหรับประเด็นที่ว่าหากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถเป็นผู้พิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง
ในกรณีนี้ได้ และจะต้องดำเนินการอย่างไร นั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นว่าหากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ไม่สามารถเป็นผู้พิจารณาออกคำสั่งในกรณีนี้ได้ จะต้องให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาในลำดับรองลงมาจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แต่ไม่อาจให้นายอำเภอเป็นผู้พิจารณาออกคำสั่งดังกล่าวได้ เพราะนายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามกฎหมายเท่านัน้ ไม่ใช่ผบู้ งั คับบัญชาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงไม่มอี ำนาจพิจารณาในเรือ่ งนี้
ประเด็นปัญหาที่สี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งได้รับการร้องเรียนปัญหาจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ
ด้านเสียงและกลิ่น อันเกิดจากการที่มีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนำสุนัขมาเลี้ยงเป็นจำนวนมาก เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ออกไปตรวจสถานที่จริงและเห็นว่าการเลี้ยงสุนัขดังกล่าวได้ก่อให้เกิดเหตุรำคาญจริง จึงได้มีคำสั่งให้เจ้าของบ้าน
ระงับเหตุรำคาญจากเสียงและกลิ่น และมีการบังคับตามคำสั่งโดยการปรับ อย่างไรก็ตาม เจ้าของบ้านยังได้เลี้ยงสุนัขอยู่ต่อ
และผู้ที่อาศัยบริเวณข้างเคียงก็ได้ร้องเรียนต่อพนักงานท้องถิ่นอีก พนักงานท้องถิ่นจึงได้ออกคำสั่งให้เจ้าของบ้านระงับ
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เหตุรำคาญอีก โดยในการออกคำสั่งครั้งที่สองนี้ พนักงานท้องถิ่นรับฟังข้อเท็จจริงจากเรื่องร้องเรียน โดยที่ไม่ได้ไปตรวจ
สถานทีจ่ ริง จึงมีประเด็นปัญหาว่า คำสัง่ ให้ระงับเหตุรำคาญในครัง้ หลังนี้ เป็นคำสัง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมายหรือไม่
ความเห็นทีป่ ระชุม ในประเด็นนีผ้ เู้ ข้าร่วมสัมมนาเห็นว่า ในการพิจารณาออกคำสัง่ ทางปกครอง เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ำ
คำสั่งทางปกครองจะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
กล่าวคือ ต้องพิจารณาตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง หากไม่มี
การดำเนินการตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว อาจจะมีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของคำสัง่ ทางปกครอง
(๓) วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองตามกฎหมายการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒
ประเด็นปัญหาที่หนึ่ง ในกรณีที่มีผู้กล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบโรคศิลปะต่อคณะกรรมการวิชาชีพ
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ และคณะอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งคณะกรรมการ
วิชาชีพแต่งตั้งขึ้นได้สอบสวนการกระทำความผิดและเสนอคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาสำนวน
การสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ หากเห็นว่าผู้ประกอบโรคศิลปะมิได้กระทำผิดตามคำกล่าวหาหรือ
คำกล่าวโทษ ให้คณะกรรมการฯ ยกคำกล่าวหาหรือคำกล่าวโทษตามข้อ ๔๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบโรคศิลปะฯ
หรื อ ลงโทษผู ้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะโดย (ก) ว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น (ข) ภาคทั ณ ฑ์ (ค) พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตมี ก ำหนดเวลา
ตามที ่ เ ห็ น สมควรแต่ ไ ม่ เ กิ น สองปี หรื อ (ง) เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตหากเห็ น ว่ า ผู ้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะได้ ก ระทำผิ ด จริ ง
ตามคำกล่าวหาหรือคำกล่าวโทษ ตามข้อ ๔๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบโรคศิลปะฯ
ในกรณีที่คณะกรรมการฯ วินิจฉัยสั่งการให้พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ประกอบโรคศิลปะ
ผู้ประกอบโรคศิลปะสามารถอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง หากคณะกรรมการฯ วินิจฉัยให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือ
ภาคทัณฑ์ผปู้ ระกอบโรคศิลปะ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะจะสามารถอุทธรณ์คำสัง่ ว่ากล่าวตักเตือนหรือภาคทัณฑ์ได้หรือไม่ อย่างไร
ความเห็นทีป่ ระชุม
ความเห็นทีห่ นึง่ เห็นว่า คำสัง่ ว่ากล่าวตักเตือนมิได้เป็นคำสัง่ ทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แต่อย่างใด เพราะมิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ซึ่งมีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้รับคำสั่งแต่อย่างใด หากคณะกรรมการวิชาชีพมีคำสั่งว่ากล่าวตักเตือนผู้ประกอบโรคศิลปะ
ผู้ประกอบโรคศิลปะย่อมไม่สามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ แต่สำหรับคำสั่งภาคทัณฑ์นั้นเห็นว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง
ทีผ่ ปู้ ระกอบโรคศิลปะสามารถอุทธรณ์ได้
ความเห็นทีส่ อง เห็นว่า คำสัง่ ลงโทษใดจะเป็นคำสัง่ ทางปกครองหรือไม่นน้ั จะพิจารณาจากระดับความร้ายแรง
ของโทษมิได้ แต่ต้องพิจารณาว่าคำสั่งว่ากล่าวตักเตือนนั้นมีผลกระทบต่อผู้ประกอบโรคศิลปะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่
เช่น ทำให้ถูกคาดโทษ เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือไม่ได้รับความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพ หรือไม่ เมื่อมาตรา ๔๕
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะฯ กำหนดว่า ให้ผู้อำนวยการกองประกอบโรคศิลปะมีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวิ ช าชี พ ไปให้ ค ณะกรรมการการประกอบโรคศิ ล ปะและผู ้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะซึ ่ ง ถู ก กล่ า วหา
หรือกล่าวโทษทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย และให้บันทึกข้อความตามคำวินิจฉัยนั้นไว้ในทะเบียนผู้ประกอบ
โรคศิลปะ กรณีจึงถือได้ว่ามีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ ดังนั้น คำสั่งว่ากล่าวตักเตือนและคำสั่งภาคทัณฑ์
จึงเป็นคำสัง่ ทางปกครองทีอ่ าจอุทธรณ์ตอ่ ไปได้ภายใต้บงั คับของพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
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ประเด็นปัญหาที่สอง เนื่องจากมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒
กำหนดให้ผู้ประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกได้เมื่อพ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต แต่ถ้าคณะกรรมการวิชาชีพได้พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผู้นั้นจะยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตได้อกี ต่อเมือ่ สิน้ ระยะเวลาหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีค่ ณะกรรมการวิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูย้ น่ื คำขอรับใบอนุญาต
จะอุทธรณ์คำสัง่ ปฏิเสธการออกใบอนุญาตของคณะกรรมการวิชาชีพได้หรือไม่
ความเห็นทีป่ ระชุม
ความเห็นที่หนึ่ง เห็นว่า ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่สามารถอุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาตของ
คณะกรรมการวิชาชีพได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตในครั้งที่สองในกรณีที่คณะกรรมการวิชาชีพปฏิเสธการออกใบอนุญาตมาครั้งหนึ่งไว้โดยเฉพาะแล้ว ดังนั้น
ผูย้ น่ื คำขอรับใบอนุญาตจึงไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสัง่ ปฏิเสธการออกใบอนุญาต เพียงแต่ตอ้ งรอให้กำหนดระยะเวลาหนึง่ ปีพน้ ไป
ก่อนจึงจะยืน่ คำขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการวิชาชีพอีกครัง้ หนึง่
ความเห็นที่สอง เห็นว่า สิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้รับคำสั่งที่จะโต้แย้งคำสั่ง
ทางปกครองนั้นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็น อย่างไร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งพิจารณาทบทวน
คำสั่งของตน โดยถ้าเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ก็จะได้เพิกถอนคำสั่งแต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ก็จะได้ยืนยันคำสั่งเดิม
ซึ ่ ง เป็ น คนละกรณี ก ั บ การยื ่ น คำขอรั บ ใบอนุ ญ าตซึ ่ ง เป็ น เงื ่ อ นไขในการเปิ ด กระบวนพิ จ ารณาทางปกครอง ดั ง นั ้ น
เมื่อพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะฯ มิได้บัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาตไว้ จึงต้องนำ
บทบัญญัตใิ น หมวด ๒ คำสัง่ ทางปกครอง ส่วนที่ ๕ การอุทธรณ์คำสัง่ ทางปกครอง ของพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาใช้บงั คับกับคำสัง่ ดังกล่าวด้วย
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สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดให้มีการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยเป็นการขยายผลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ในเชิงรุกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการติดตามประเมินผล
เพื ่ อ รั บ ทราบถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บ ั ต ิ ต ามพระราชบั ญ ญั ต ิ ว ิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ของเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ ๒ เป็นการจัดสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค
คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยเป็นครั้งแรกที่ได้จัดให้เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค
ส่วนในรุ่นที่ ๑ นั้น เป็นการจัดสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ในส่วนกลางและจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ เพื่อร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และเพือ่ เป็นการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ได้ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ สำหรับการดำเนินงานทางปกครองให้เป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรม มีประสิทธิภาพและอำนวย
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งนี้ ตามหลักการ
เรื่องความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติราชการ และนับแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ
เมือ่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบนั เป็นเวลากว่า ๘ ปี ปรากฏว่า กฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานของรัฐอย่างจริงจัง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างจริงจัง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำนักงานฯ จึงได้จัดให้มีโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้แก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัด
สัมมนาฯ ให้กบั กระทรวงอุตสาหกรรมไปแล้ว ๒ รุน่ และกระทรวงสาธารณสุข ๑ รุน่ เพือ่ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการขยายผล
การบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวไปยังหน่วยงานราชการอืน่ ๆ ต่อไป
กำหนดการสัมมนาครัง้ นีม้ รี ะยะเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘
สำหรับรูปแบบการสัมมนาแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ช่วงเช้า เป็นการบรรยายทางวิชาการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และช่วงบ่าย รวมทั้งในวันที่ ๓๐ เมษายน
เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อระดมความเห็น รวบรวมปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไข สำหรับ
ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะเป็นการสรุปผลการสัมมนาและมอบหนังสือรับรองการผ่านการสัมมนา
ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงพาณิชย์ควบคูก่ บั พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ได้แบ่งกลุม่ สัมมนาเป็น ๓ กลุม่
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ได้แก่ (๑) กลุ่มวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒
และวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยหุน้ ส่วนบริษทั (๒) กลุม่ วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และ (๓) กลุม่ วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองตามพระราชบัญญัตมิ าตราชัง่ ตวงวัด
พ.ศ.๒๕๔๒ ซึง่ ผลการสัมมนาดังกล่าวสรุปได้ดงั นี้
(๑) วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒
และวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยหุน้ ส่วนบริษทั
(๑.๑) วิธีปฏิบัติราชการปกครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ.๒๕๔๒
ประเด็นปัญหาทีห่ นึง่ การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยหรือความมัน่ คง
ของประเทศ ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ฯลฯ ตามมาตรา ๘ (๒) ซึ่งกำหนดว่าให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีสอง
กรณีจึงมีประเด็นปัญหาว่า ผู้ใดมีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองในกรณีนี้ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับ
คณะรัฐมนตรีและในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครอง การอนุญาตหรือการไม่อนุญาตให้ประกอบ
ธุ ร กิ จ ตามบั ญ ชี ส อง จะเป็ น การออกคำสั ่ ง ทางปกครองหรื อ เป็ น การใช้ อ ำนาจในเชิ ง นโยบายที ่ ไ ม่ อ ยู ่ ภ ายใต้ บ ั ง คั บ
ของพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
ความเห็นทีป่ ระชุม
ความเห็นที่หนึ่ง เห็นว่า ผู้มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ตามบัญชีสอง ตามมาตรา ๘ (๒) คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพราะการอนุมัติหรือไม่อนุมัติของคณะรัฐมนตรี
เป็นเงื่อนไขของการออกคำสั่งทางปกครองไม่ใช่กรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครอง เมื่อกรณีนี้
ปรากฏว่าผู้ออกคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามบัญชีสองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้ว
การอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวย่อมต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฯ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฯ ไม่ได้กำหนด
ขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสองไว้ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ กำหนดว่าคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรีเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ภายใน
ฝ่ายปกครอง ดังนั้น คู่กรณีสามารถนำคำสั่งทางปกครองไปฟ้องเพิกถอนต่อศาลปกครองได้ โดยไม่จำต้องอุทธรณ์คำสั่ง
ดังกล่าวต่อองค์กรฝ่ายปกครอง
ความเห็นที่สอง เห็นว่า ผู้มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ตามบั ญ ชี ส องตามมาตรา ๘ (๒) คื อ คณะรั ฐ มนตรี หากคณะรั ฐ มนตรี ไ ม่ อ นุ ม ั ต ิ ใ ห้ ค นต่ า งด้ า วประกอบธุ ร กิ จ
ตามบัญชีสอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่สามารถอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีสองได้ ดังนั้น
อำนาจเด็ดขาดในการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีสองจึงเป็นของคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
มาตรา ๑๗ วรรค ๔ ซึ่งกำหนดว่าในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีสอง ให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์แจ้งการไม่อนุมัติให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีสองทราบเป็นหนังสือ ดังนั้น ถ้ากรณีนี้
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ผู้มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาตรา ๑๗ วรรค ๔ จะต้องใช้ถ้อยคำว่า ในกรณี
ทีร่ ฐั มนตรีไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีสอง ให้รฐั มนตรีแจ้งการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทราบเป็นหนังสือ
เมื่อมาตรา ๑๗ วรรค ๔ ใช้ถ้อยคำว่า ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีสอง ดังนั้น
ผูม้ อี ำนาจออกคำสัง่ อนุญาตไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามบัญชีสอง คือ คณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครองในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตาม
บัญชีสองคือคณะรัฐมนตรี มีประเด็นปัญหาต่อไปว่าการอนุญาตหรือไม่อนุญาตดังกล่าวเป็นคำสัง่ ทางปกครองหรือการกระทำ
ในเชิงนโยบาย เพราะคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรทีม่ สี ถานะ ๒ ประการ คือ (๑) องค์กรฝ่ายปกครอง และ (๒) องค์กรทางการเมือง
หากคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามบัญชีสองในฐานะที่เป็นองค์กรทางการเมือง
การกระทำดังกล่าวจะไม่อยูภ่ ายใต้บทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ เพราะเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา
๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
ในประเด็นย่อยนี้ มีผใู้ ห้ความเห็น ๒ แนวทาง
แนวทางหนึ่ง เห็นว่า การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีสองเป็นกรณีที่
คณะรัฐมนตรีใช้อำนาจตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติคณะรัฐมนตรีจึงเป็นองค์กรฝ่ายปกครอง การอนุญาต
หรือไม่อนุญาตดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองและอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ทัง้ นี้ องค์กรตุลาการสามารถเข้ามาควบคุมความชอบด้วยกฎหมายคำสัง่ อนุญาตหรือไม่อนุญาตดังกล่าวได้
แนวทางที่สอง เห็นว่า พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฯ กำหนดประเภทของธุรกิจตาม
บัญชีสองไว้ในบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ ส่วนคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจประเภทใด
ขึน้ อยูก่ บั นโยบายของคณะรัฐมนตรี ดังนัน้ การทีค่ ณะรัฐมนตรีอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามบัญชีสอง
จึงเป็นการกระทำในฐานะที่เป็นองค์กรทางการเมืองและเป็นการกระทำในเชิงนโยบาย ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง การอนุญาต
หรือไม่อนุญาตดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และไม่อาจถูกตรวจสอบ
ได้โดยองค์กรตุลาการ
ประเด็นปัญหาทีส่ อง มาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฯ กำหนดว่า
ในกรณีที่คนต่างด้าวฝ่าฝืนเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๕ ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองปฏิบัติตามเงื่อนไข
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับหนังสือรับรองไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้อธิบดี
มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวหรือประกอบธุรกิจชั่วคราว ในเรื่องนี้มีประเด็นปัญหาว่า หนังสือแจ้งตามมาตรา ๑๙
วรรคสอง เป็นคำสัง่ ทางปกครองหรือไม่
ความเห็นทีป่ ระชุม
ความเห็นทีห่ นึง่ หนังสือแจ้งตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง มีลกั ษณะเป็นคำสัง่ ทางปกครอง เพราะมีองค์ประกอบ
ของคำสัง่ ทางปกครอง กล่าวคือ เป็นกรณีทอ่ี ธิบดีซง่ึ เป็นเจ้าหน้าทีใ่ ช้อำนาจตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง กระทำการทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อสิทธิและหน้าที่ของคนต่างด้าวโดยมีผลให้คนต่างด้าวที่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือระงับ
การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวต่อไป หนังสือแจ้งตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง จึงเป็นคำสัง่ ทางปกครอง และคูก่ รณีอาจอุทธรณ์
โต้แย้งหนังสือแจ้งนีไ้ ด้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งรอให้อธิบดีมคี ำสัง่ พักใช้ใบอนุญาต หรือสัง่ ระงับการประกอบธุรกิจชัว่ คราว
ความเห็นทีส่ อง หนังสือแจ้งตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ไม่มลี กั ษณะเป็นคำสัง่ ทางปกครอง เพราะเป็นขัน้ ตอน
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ที่เป็นเงื่อนไขก่อนที่อธิบดีจะใช้อำนาจออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือสั่งระงับการประกอบธุรกิจ และการมีหนังสือแจ้ง
จะยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของคนต่างด้าวทันที สิทธิหรือหน้าที่ของคนต่างด้าวจะถูกกระทบ
ต่อเมื่ออธิบดีมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือสั่งระงับการประกอบธุรกิจชั่วคราว หนังสือแจ้งตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง
จึงยังไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง หากคู่กรณีไม่เห็นด้วย ยังไม่สามารถอุทธรณ์โต้แย้งได้ คู่กรณีจะต้องรอให้อธิบดีมีคำสั่ง
พักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งระงับการประกอบธุรกิจชั่วคราวก่อน จึงจะมีอำนาจโต้แย้งคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือคำสั่งระงับ
การประกอบธุรกิจชัว่ คราวนัน้
ประเด็นปัญหาที่สาม มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฯ กำหนดว่าหากมี
ผู้ใดขอตรวจหรือคัดสำเนาเอกสาร ให้นายทะเบียนดำเนินการอนุญาตโดยเร็ว เว้นแต่เอกสารนั้นมีลักษณะต้องห้ามมิให้
เปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือตามกฎหมายอื่นมีประเด็นปัญหาว่า หากนายทะเบียนมีคำสั่ง
ไม่เปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือตามกฎหมายอื่น คู่กรณีจะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าว
ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ หรือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ความเห็นทีป่ ระชุม
ความเห็นทีห่ นึง่ เห็นว่า คำสัง่ ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารเป็นคำสัง่ ทีอ่ อกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฯ ส่วนลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่ต้องห้ามไม่เปิดเผยก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่น ดังนั้นคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลเอกสารนี้จึงเป็นคำสั่งตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฯ คูก่ รณีทไ่ี ม่พอใจคำสัง่ ดังกล่าวจึงต้องอุทธรณ์โต้แย้งตามขัน้ ตอนทีก่ ำหนดในพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฯ เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฯ ไม่ได้กำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์
คำสัง่ ไม่เปิดเผยข้อมูลเอกสารไว้ จึงต้องนำขัน้ ตอนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ มาใช้บงั คับ
กล่าวคือ เมือ่ นายทะเบียนในกรณีนค้ี อื อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การอุทธรณ์คำสัง่ ของอธิบดี ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา ๔๔
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยคู่กรณีต้องยื่นคำอุทธรณ์ต่ออธิบดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง
หากอธิบดีพจิ ารณาคำอุทธรณ์แล้วไม่เห็นด้วย จะต้องรายงานความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ ในกรณีนค้ี อื ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ ๔ ข้อ ๒ (๔)) ดังนั้น การอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลเอกสารจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
ในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
ความเห็นที่สอง เห็นว่า คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารจะต้องพิจารณาลักษณะของข้อมูลข่าวสาร
ทีต่ อ้ งห้ามมิให้เปิดเผยตามทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอืน่ ซึง่ พระราชบัญญัตขิ อ้ มูล
ข่าวสารของราชการฯ ได้กำหนดวิธีการอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้ผู้ขอ
อาจอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น เมื่อกรณีตาม
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฯ เป็นกรณีที่ต้องอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ผู้อุทธรณ์จึงต้องอุทธรณ์คำสั่งตามกระบวนการในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ โดยไม่นำบทบัญญัติว่าด้วย
การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ มาใช้บงั คับกับกรณีน้ี เพราะการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เป็นการอุทธรณ์คำสั่งในเรื่องทั่วไป หากเป็นการอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ กำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ก็ย่อมต้องอุทธรณ์คำสั่ง
ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามขัน้ ตอนในพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการฯ
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(๑.๒)

วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยหุน้ ส่วนบริษทั

ประเด็นปัญหาที่หนึ่ง หากนายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้เริ่มก่อการ
ทั้งเจ็ดคนไปแล้วแต่ความมาปรากฏภายหลังว่าลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการจำนวนห้าคนเป็นลายมือชื่อปลอมโดยเจ้าของ
ลายมือชื่อมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยในการจัดตั้งบริษัท นายทะเบียนจะเพิกถอนการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้หรือไม่
เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้ให้อำนาจนายทะเบียนที่จะเพิกถอนการจดทะเบียนในกรณีดังกล่าวได้
นายทะเบี ย นจะอาศั ย บทบั ญ ญั ต ิ ใ นหมวด ๒ คำสั ่ ง ทางปกครอง ส่ ว นที ่ ๖ การเพิ ก ถอนคำสั ่ ง ทางปกครอง
ของพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาใช้กบั กรณีดงั กล่าวได้หรือไม่
ความเห็นทีป่ ระชุม
ในประเด็นนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นว่า มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ บัญญัติว่า วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว
และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทไว้ จึงต้องนำบทบัญญัติในหมวด ๒ คำสั่งทางปกครอง ส่วนที่ ๖ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
ของพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ มาใช้บงั คับ และโดยทีม่ าตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครองฯ บัญญัติว่า คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนให้มีผลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตก็ได้
เมื่อคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังนั้น นายทะเบียนจึงอาจเพิกถอนคำสั่งให้มีผลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การเพิกถอนนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนหนึ่ง เห็นว่า เนื่องจากกรณีนี้เป็นกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายทะเบียนควรจะเพิกถอนคำสั่งให้มีผลย้อนหลังไปถึงเวลาที่รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
หากการเพิ ก ถอนคำสั ่ ง ดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ บ ุ ค คลภายนอกผู ้ ส ุ จ ริ ต เช่ น นิ ต ิ ก รรมสั ญ ญาที ่ บ ริ ษ ั ท
ได้กระทำกับบุคคลภายนอกก่อนการเพิกถอนคำสั่งจะไม่มีผลผูกพันบริษัท บุคคลภายนอกย่อมสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผูเ้ ริม่ ก่อการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้
ประเด็นปัญหาที่สอง ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นเป็นสถานที่
ของบุคคลภายนอก ซึง่ ห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั นำมาแอบอ้างใช้เป็นสำนักงานใหญ่โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของสถานที่
เจ้าของสถานที่จ ึงได้มาร้องขอให้นายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษ ัท นายทะเบียน
จะเพิกถอนการจดทะเบียนจัดตัง้ ห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ได้หรือไม่
ความเห็นทีป่ ระชุม
ความเห็นที่หนึ่ง สถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเป็นรายการที่เป็นสาระสำคัญ
ในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เมื่อการใช้สถานที่เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
มิได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของสถานที่ การจดทะเบียนจัดตัง้ ห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนายทะเบียน
มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
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ความเห็นที่สอง กรณีดังกล่าวย่อมถือได้ว่ามีข้อโต้แย้งระหว่างเอกชนสองฝ่าย ดังนั้น นายทะเบียนควรที่จะ
รอรับฟังข้อเท็จจริงให้เป็นทีย่ ตุ โิ ดยคำพิพากษาก่อนว่ามีการยินยอมให้ใช้สถานทีเ่ ป็นสำนักงานใหญ่ของห้างหุน้ ส่วน หรือบริษทั
จริงหรือไม่ หากศาลพิพากษาว่ามิได้มีการยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสำนักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท นายทะเบียน
จึงจะเพิกถอนคำสัง่ รับจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
ประเด็นปัญหาที่สาม ในกรณีที่นายทะเบียนมีเหตุเชื่อว่าบริษัทไม่ได้ประกอบการค้าหรือไม่ประกอบการงาน
โดยนายทะเบียนได้ส่งจดหมายสอบถามและรอถึงหนึ่งเดือนแล้วไม่ได้รับตอบกลับมา จึงได้มีหนังสือเตือนซึ่งได้อ้างอิง
ถึงจดหมายฉบับแรก พร้อมกับแจ้งไปด้วยว่าถ้าไม่ได้รับตอบกลับมาภายในหนึ่งเดือน จะแจ้งความโฆษณาเพื่อขีดฆ่าชื่อ
บริษัทออกจากทะเบียน ปรากฏว่า นายทะเบียนไม่ได้รับแจ้งความตอบกลับมา จึงได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่
และส่งจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังบริษัทว่า “เมื่อพ้นเวลาสามเดือนนับแต่วันส่งจดหมายฉบับนี้ บริษัทจะถูก
ขีดฆ่าชื่อออกจากทะเบียนและต้องเลิกบริษัท” ครั้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว นายทะเบียนจึงขีดฆ่าชื่อบริษัท
ออกจากทะเบียน ต่อมา กรมสรรพากรได้มีหนังสือถึงนายทะเบียนขอให้ทบทวนคำสั่งขีดฆ่าชื่อบริษัทออกจาก
ทะเบียน เนื่องจากบริษัทที่ถูกขีดฆ่าชื่อออกจากทะเบียนมีหนี้ค่าภาษีกับกรมสรรพากรอยู่ นายทะเบียนจะเพิกถอนคำสั่ง
ขีดฆ่าชือ่ บริษทั ออกจากทะเบียนได้หรือไม่
ความเห็นทีป่ ระชุม
ความเห็นที่หนึ่ง เห็นว่า มีข้อพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่าการขอให้นายทะเบียนทบทวนการขีดฆ่าชื่อบริษัท
ออกจากทะเบียนซึ่งได้ดำเนินการมาตามมาตรา ๑๒๔๖ ถือเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองหรือไม่ ถ้าถือเป็น
การอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครอง นายทะเบียนมีหน้าที่ต ้องพิจารณาคำอุทธรณ์ว ่าเห็นด้วยกับอุทธรณ์หรือไม่
ถ้าเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ก็พิจารณาเพิกถอนคำสั่งขีดฆ่าชื่อบริษัทออกจากทะเบียน แต่ถ้านายทะเบียนพิจารณาแล้ว
ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์กร็ ายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ความเห็นที่สอง เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติถึงวิธีการในการใส่ชื่อบริษัทกลับคืน
สู่ทะเบียนอยู่แล้ว โดยให้กรรมการบริษัทยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ใส่ชื่อบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนตามมาตรา ๑๒๔๖ (๖)
เมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติถึงวิธีการนำชื่อบริษัทกลับคืนสู่ทะเบียนไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่นำ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มา
ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่กรมสรรพากรขอให้นายทะเบียน
ทบทวนการขีดฆ่าชื่อบริษัทออกจากทะเบียนจึงไม่ใช่การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง แต่เป็นเพียงการเสนอข้อสังเกต
แก่นายทะเบียนเท่านัน้
(๒) วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕
ประเด็นปัญหาทีห่ นึง่ บทบัญญัตมิ าตราใดแห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ บ้าง
ทีใ่ ห้อำนาจเจ้าหน้าทีใ่ นการออกคำสัง่ ทางปกครองได้
ความเห็นทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่า การดำเนินการตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวอาจเป็นการ
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ใช้อำนาจในการออกคำสัง่ ทางปกครองได้ ดังนี้
- คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์โดย
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ (มาตรา ๑๐ ตรี)
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า คำสัง่ ดังกล่าวเป็นคำสัง่ ทางปกครอง
- คำสัง่ เรียกเงินคืนและเรียกเงินเพิม่ จากเจ้าของรถหรือบริษทั โดยนายทะเบียน กรณีสำนักงานกองทุนทดแทน
ผูป้ ระสบภัยได้จา่ ยค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยไปแทน (มาตรา ๒๒)
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เดิมมีปญ
ั หาว่า คำสัง่ เรียกเงินคืนและเรียกเงินเพิม่ ตามมาตรา ๒๖ เป็นคำสัง่
ทางปกครองหรือไม่ อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั ได้มมี ติคณะรัฐมนตรีรบั รองตามคำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาทแล้วว่า
คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งหน่วยงานไม่จำเป็นต้องเสนอให้พนักงานอัยการฟ้องคดีเพื่อเรียกเงินดังกล่าวคืน
โดยสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้เลย
- คำสัง่ ยึดรถทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายโดยนายทะเบียน (มาตรา ๒๘)
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า คำสัง่ ดังกล่าวเป็นคำสัง่ ทางปกครอง
- คำสัง่ ขายทอดตลาดรถทีย่ ดึ ไว้ตามมาตรา ๒๘ โดยนายทะเบียน (มาตรา ๒๙)
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า คำสัง่ ดังกล่าวเป็นคำสัง่ ทางปกครอง
- คำสัง่ จ่ายค่าเสียหายเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยโดยสำนักงานกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย (มาตรา ๓๕)
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า คำสัง่ ดังกล่าวเป็นคำสัง่ ทางปกครอง
- การใช้สทิ ธิไล่เบีย้ จากบุคคลภายนอก เจ้าของรถ ผูข้ บั ขีร่ ถหรือผูซ้ ง่ึ อยูใ่ นรถ และคำสัง่ เรียกให้ผปู้ ระสบภัย
คืนเงิน (มาตรา ๓๑)
ที่ประชุมพิจารณาแล้วยังมีความเห็นเป็น ๒ ฝ่าย โดยความเห็นที่หนึ่ง เห็นว่า การใช้สิทธิไล่เบี้ย
และการออกคำสั่งเรียกเงินคืนตามมาตรา ๓๑ ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง เป็นเพียงการใช้สิทธิไล่เบี้ย ซึ่งเป็นนิติสัมพันธ์
ในทางแพ่งเท่านั้น สำหรับความเห็นที่สองนั้น เห็นว่า การใช้สิทธิไล่เบี้ยและการออกคำสั่งเรียกเงินคืนตามมาตรา ๓๑
เป็นคำสั่งทางปกครอง เนื่องจากเป็นกลไกทางปกครองที่กำหนดให้อำนาจในการเรียกเงินคืนจากการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
หรือค่าสินไหมทดแทนหรือการจ่ายเงินคืนกองทุนไปได้
ประเด็นปัญหาที่สอง ปัจจุบันทางหน่วยงานยังมิได้มีการแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๒๖
เช่นนี้ มีปญ
ั หาว่าเรือ่ งดังกล่าวจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร
ความเห็นทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยทีพ่ ระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
มิได้กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาและวิธีการอุทธรณ์ไว้ จึงต้องนำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และคำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้
จะต้องระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งการยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง
ไว้ด้วย มิฉะนั้นระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งจะเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือถ้าไม่มีการแจ้งใหม่
และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่า ๑ ปี ให้ขยายเป็น ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๔๐
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ดังนั้น ทางหน่วยงานควรต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่ง
ดังกล่าวอีกครัง้ หนึง่
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ประเด็นปัญหาทีส่ าม การใช้มาตรการบังคับทางปกครองจากการออกคำสัง่ ตามมาตรา ๒๖ โดยทีม่ าตรา ๒๖
ได้กำหนดให้นายทะเบียนอาจเรียกเงินคืนและเรียกเงินเพิ่มจากเจ้าของรถหรือบริษัทได้ และหากไม่ชำระ นายทะเบียน
อาจยึดรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายไว้จนกว่าเจ้าของรถจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจนครบจำนวนหรือจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุน ตามมาตรา ๒๘ นอกจากนี้ นายทะเบียนมีอำนาจในการขายทอดตลาดรถที่ยึดไว้ได้ตาม
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ แต่มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคำสั่ง
ทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
กำหนดให้เจ้าหน้าที่อาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชำระให้ครบถ้วนได้ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว
มิได้จำกัดว่าจะยึดได้เฉพาะรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายเท่านั้น จึงมีปัญหาว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองจากการ
ออกคำสั่งมาตรา ๒๖ นายทะเบียนจะยึดทรัพย์สินได้แค่ไหน เพียงใด โดยจะยึดได้เฉพาะรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือยึดทรัพย์สนิ ได้ทกุ ชนิด
ความเห็นทีป่ ระชุม ในประเด็นนีท้ ป่ี ระชุมได้รว่ มกันพิจารณาแล้วยังไม่มคี วามเห็นเป็นทีย่ ตุ ิ
ประเด็นปัญหาทีส่ ่ี การดำเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สนิ มีวธิ กี ารอย่างไร
ความเห็นที่ประชุม เนื่องจากมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับวิธกี ารยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ไว้กว้างๆ โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่งมาใช้โดยอนุโลมทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการบังคับทางปกครอง จึงไม่กล้าดำเนินการด้วยตนเอง
ซึ่งประเด็นนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดำเนินการแก้ไขบทบัญญัติในส่วนของการบังคับทางปกครองตาม
มาตรา ๕๗ โดยได้พจิ ารณาแนวทางแก้ไขไว้ ๔ แนวทางคือ
๑. ให้ฟอ้ งคดีตอ่ ศาลปกครองโดยศาลปกครองจะเป็นผูด้ ำเนินการบังคับทางปกครอง
๒. ให้กรมบังคับคดีเป็นผูด้ ำเนินการบังคับทางปกครองแก่หน่วยงานต่างๆ
๓. กำหนดให้มรี ะเบียบว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๔. กำหนดให้มหี น่วยงานกลางทำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบังคับทางปกครอง
(๓) วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองตามพระราชบัญญัตมิ าตราชัง่ ตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒
ประเด็นปัญหาทีห่ นึง่ “คูก่ รณี” ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มีความหมาย
อย่างไร เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมสัมมนาบางท่านเข้าใจว่าคำว่า “คู่กรณี” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มีลักษณะทำนองเดียวกับคู่ความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล ซึ่งประกอบด้วยบุคคลสองฝ่าย ดังนั้น กรณีที่นายตรวจ
ชั่งตวงวัดออกไปตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดของผู้ประกอบการ และพบว่าเครื่องชั่งตวงวัดไม่ได้มาตรฐาน จึงสั่งผูกบัตร
ห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นโดยนายตรวจชั่งตวงวัดต้องพิสูจน์ให้ผู้ประกอบการเห็นว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นไม่ได้มาตรฐานจริงๆ
กรณีเช่นนี้จะถือได้หรือไม่ว่านายตรวจชั่งตวงวัดเป็นคู่กรณีเสียเองกับผู้ประกอบการ จึงไม่อาจเป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครอง
ได้ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมกลุ่มย่อยมีความเห็นเป็นที่ยุติว่า คำว่า “คู่กรณี” ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หมายถึง เอกชนผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองและเป็นผู้ถูกกระทบกระเทือนสิทธิ
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ตามคำสั่งทางปกครองนั้น ดังนั้น กรณีข้างต้นจึงไม่ถือว่านายตรวจชั่งตวงวัดเป็นคู่กรณีตามความหมายที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่นายตรวจชั่งตวงวัดอยู่ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจตามกฎหมาย
ในการออกคำสั่งทางปกครอง โดยผู้ประกอบการเจ้าของเครื่องชั่งตวงวัดต่างหากที่ถือเป็นคู่กรณีกับนายตรวจชั่งตวงวัด
กรณี ท ี ่ จ ะถื อ ว่ า นายตรวจชั ่ ง ตวงวั ด เป็ น คู ่ ก รณี เ สี ย เองและต้ อ งห้ า มเป็ น ผู ้ ท ำคำสั ่ ง ทางปกครองตามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ต้องเป็นกรณีที่นายตรวจชั่งตวงวัดเป็นเจ้าของเครื่องชั่งตวงวัด
และมาตรวจสอบรับรองเครือ่ งชัง่ ตวงวัดของตนเอง
ประเด็นปัญหาทีส่ อง มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัตมิ าตราชัง่ ตวงวัดฯ เป็นกรณีผปู้ ระกอบการยืน่ คำขอให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดชั้นแรก โดยมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง กำหนดให้กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่
เห็นว่าเครื่องชั่งตวงวัดที่ขอให้ตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองนั้นไม่ถูกต้อง และพอจะแก้ไขให้ถูกต้องได้ จึงสั่งให้ผู้ยื่นคำขอทำ
การแก้ไขให้ถูกต้องแล้วตรวจสอบใหม่ คำสั่งให้แก้ไขเครื่องชั่งตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง
จะถือเป็นคำสัง่ ทางปกครองหรือไม่
ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมกลุ่มย่อยมีความเห็นว่าคำสั่งให้แก้ไขเครื่องชั่งตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง แต่นับว่าเป็นการพิจารณาทางปกครองเพราะเป็นการเตรียมการหรือ
ดำเนินการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองต่อไป ซึ่งคำสั่งทางปกครองในที่นี้ คือ การให้คำรับรอง
เครื่องชั่งตวงวัดชั้นแรก ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการพิจารณาว่ากรณีใดเป็นคำสั่งทางปกครองหรือกรณีใดเป็นการพิจารณา
ทางปกครองมีความสำคัญ เพราะหากเป็นคำสัง่ ทางปกครอง คูก่ รณีสามารถโต้แย้งคัดค้านคำสัง่ ทางปกครองนัน้ ได้ และเจ้าหน้าที่
ต้องแจ้งสิทธิอทุ ธรณ์ให้คกู่ รณีทราบด้วย
ประเด็นปัญหาที่สาม เนื่องจากพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ บัญญัติให้
ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดจะขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบ
และให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อมก็ได้ จึงมีประเด็นว่า หากผู้ผลิตหรือผู้ซ ่อมเครื่องชั่งตวงวัด
ที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ทำการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อมเองแล้ว การให้คำรับรอง
ดังกล่าวจะถือว่าเป็นการทำคำสัง่ ทางปกครองหรือไม่
ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมกลุ่มย่อยมีความเห็นว่า การให้คำรับรองดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง
เพราะผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายในการทำ
คำสั่งทางปกครอง แต่เป็นผู้ได้รับสิทธิจากอธิบดีในการรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อมเองเท่านั้น และหากมองว่า
เป็นคำสั่งทางปกครองจะเกิดความลักลั่นในการใช้กฎหมายอย่างมาก เนื่องจากผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด
ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการรับรองเครื่องชั่งตวงวัดของตนเอง จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นคู่กรณีซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำคำสั่ง
ทางปกครอง และทำให้คำสั่งทางปกครองที่ออกมานั้นไม่ชอบ ประกอบกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติกรณีที่จะให้เอกชน
เป็นผู้รับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อมเองนั้น ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีที่เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอ
และคำรับรองของเอกชนใช้ได้แค่ ๖๐ วัน หลังจากนัน้ ต้องนำเครือ่ งชัง่ ตวงวัดมาให้เจ้าหน้าทีต่ รวจและให้คำรับรองอีกครัง้
ประเด็นปัญหาทีส่ ่ี กรณีทม่ี าตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตมิ าตราชัง่ ตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดกระบวนการ
แจ้งคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตไว้โดยเฉพาะแล้ว ขณะเดียวกันในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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พ.ศ.๒๕๓๙ ก็ ไ ด้ ก ำหนดกระบวนการแจ้ ง คำสั ่ ง ทางปกครองไว้ เ ช่ น เดี ย วกั น กรณี น ี ้ เ จ้ า หน้ า ที ่ จ ะต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต าม
พระราชบัญญัตมิ าตราชัง่ ตวงวัดฯ หรือพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
ความเห็นทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมกลุม่ ย่อยมีความเห็นว่า เนือ่ งจากมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครองฯ บัญญัติว่า บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการแจ้งซึ่งไม่อาจกระทำโดยวาจาหรือเป็นหนังสือได้
หรือมีกฎหมายกำหนดวิธีการแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้น กรณีที่กฎหมายเฉพาะได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการ
แจ้งคำสั่งทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว ก็ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายเฉพาะนั้นกำหนดไว้ ไม่ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่า วิธีการแจ้งที่กำหนดไว้
ในกฎหมายเฉพาะนัน้ จะมีหลักเกณฑ์ทป่ี ระกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานต่ำกว่าหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ หรือไม่
ประเด็นปัญหาที่ห้า กรณีที่นายตรวจชั่งตวงวัดจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ
มาตราชัง่ ตวงวัดฯ จะถือว่าเป็นการทำคำสัง่ ทางปกครองหรือไม่
ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมกลุ่มย่อยมีความเห็นว่า เนื่องจากมาตรา ๔ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ บัญญัติให้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไม่ใช้บังคับกับการดำเนินงาน
ตามกระบวนยุติธรรมทางอาญา ดังนั้น กรณีที่นายตรวจชั่งตวงวัดจับกุมผู้กระทำความผิดจึงไม่ถือว่าเป็นการทำคำสั่ง
ทางปกครองภายใต้พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
ประเด็นปัญหาที่หก กรณีที่เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจจับเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้ประกอบการ
การที่เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจปฏิบัติต่อผู้ประกอบการแตกต่างกัน เช่น ผู้ประกอบการรายนี้สั่งให้แก้ไขเครื่องชั่งตวงวัด
แต่ผปู้ ระกอบการอีกรายสัง่ ห้ามใช้เครือ่ งชัง่ ตวงวัด กรณีเช่นนีเ้ จ้าหน้าทีจ่ ะมีความรับผิดหรือไม่
ความเห็นทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมกลุม่ ย่อยมีความเห็นว่า ประเด็นนีเ้ ป็นประเด็นเกีย่ วกับเรือ่ งความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญอยู่ว่า หากเป็น
การกระทำละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรับผิดเป็นการส่วนตัว หน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่ต้องเป็นผู้รับผิดต่อผู้เสียหาย อย่างไรก็ดี หากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
นั้นเกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แม้ผู้เสียหายจะฟ้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดไม่ได้ แต่เมื่อใดก็ตาม
ที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายไปแล้ว หน่วยงานของรัฐมีสิทธิไล่เบี้ยเรียกให้เจ้าหน้าที่
ผู้กระทำละเมิดนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนได้ ส่วนกรณีที่เป็นการกระทำละเมิดในทางส่วนตัว เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด
ต่อผู้เสียหายเป็นการส่วนตัว ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ไม่ได้ใช้ดุลพินิจเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ
โดยไม่ชอบ กรณีเช่นนีเ้ จ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่ตอ้ งกังวลว่าจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อผูเ้ สียหาย
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ความเป็นมาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก่อนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยยังไม่มีองค์กร
กลางด้านการร่างกฎหมายโดยเฉพาะ โดยปกติแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชดำรัสให้อาลักษณ์
เป็นผู้ร่างกฎหมายขึ้นตามพระราชประสงค์ เมื่ออาลักษณ์ดำเนินการเสร็จก็จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อทรงตรวจแก้ด้วยพระองค์เอง แล้วจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้บังคับเป็น
เรือ่ งๆ ไป
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
“พระราชบัญญัตเิ คาน์ซลิ ออฟสเตด คือ ทีป่ ฤกษาราชการแผ่นดิน” ขึน้ ในปี พ.ศ.๒๔๑๗ เพือ่ เป็นองค์กร
ถวายคำปรึกษาแก่พระองค์ในการบริหารราชการแผ่นดิน การร่างกฎหมาย และการพิจารณาเรือ่ งทีร่ าษฎร
ได้รบั ความเดือดร้อน ซึง่ อำนาจหน้าทีข่ ององค์กรดังกล่าวคล้ายคลึงกับ Conseil d’Etat หรือ Council
of state ของกลุม่ ประเทศภาคพืน้ ทวีปยุโรป
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิรปู ระบบกฎหมาย
และการศาลให้เป็นสากล เพือ่ ใช้เป็นเหตุผลในการแก้ไขสนธิสญ
ั ญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทีป่ ระเทศไทย
ทำไว้กับต่างประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งคณะกรรมการร่างประมวลกฎหมายต่างๆ
ขึ้นหลายคณะเพื่อร่างกฎหมายอย่างสากล และต่อมาทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
“กรมร่างกฎหมาย” สังกัดกระทรวงยุติธรรมขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๖๖ เพื่อให้การชำระประมวลกฎหมาย
และร่างกฎหมายอืน่ ๆ เป็นระบบมากยิง่ ขึน้
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.๒๔๗๕ กรมร่างกฎหมายได้ไปขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการราษฎร์ เพื่อความสะดวกในการดำเนินการออกกฎหมายและในปีต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๗๖ เพือ่ จัดตัง้ “คณะกรรมการกฤษฎีกา”
ขึน้ ตามแนวทางของสถาบันทีป่ ฤกษาราชการแผ่นดินในสมัยรัชการที่ ๕ และ Conseil d’Etat ของประเทศ
ภาคพื้นทวีปยุโรป โดยองค์กรดังกล่าวจะทำหน้าที่ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่รัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐแทนกรมร่างกฎหมาย รวมทัง้ มีอำนาจพิจารณาเรือ่ งทีร่ าษฎรได้รบั ความเสียหายจาก
การกระทำตามหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือคดีปกครองด้วย เพือ่ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กฎหมายดังกล่าวได้จดั ตัง้ “สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” ขึน้
เพือ่ ทำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ ได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.๒๔๒๒ ขึ้น
เพื่อปรับปรุงการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ และกลไกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้
สำหรั บ อำนาจหน้ า ที ่ ข องคณะกรรมการกฤษฎี ก าในการพิ จ ารณาเรื ่ อ งที ่ ร าษฎรได้ ร ั บ
ความเสียหายจากการกระทำตามหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือคดีปกครองนัน้ ได้รบั การพัฒนาตลอดมา
จนในทีส่ ดุ ได้โอนไปเป็นอำนาจของศาลปกครองเมือ่ มีการจัดตัง้ ศาลปกครองขึน้ ในปี พ.ศ.๒๕๔๒
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วิสยั ทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ เชือ่ ถือ ในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

พันธกิจ
๑. จัดทำร่างกฎหมายทีม่ คี วามถูกต้องและสมบูรณ์ เพือ่ ให้เป็นกลไกการบริหารงานของภาครัฐ
และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพือ่ เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ริ าชการภายใต้
ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย
๓. พัฒนากฎหมายของประเทศ เพือ่ ให้กฎหมายเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ
๔. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ริ าชการของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
๕. เสริมสร้างความรูค้ วามเชีย่ วชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
๖. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ
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