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ออกแบบและพิมพ์ที่
บริษัท รำไทยเพรส จำกัด
๑๑๑/๙๓-๙๕ ซ.สามเสน ๒๘ ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๖๖๙-๐๓๐๐-๔
โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๕๘๗๐

คำนำ
รายงานผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านประจำปี ๒๕๕๑ ของคณะกรรมการวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการ
ทางปกครองฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรา ๑๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครัง้ คราว
ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองได้จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๕ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ส่วนที่ ๒   สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและผลงานในรอบปี ๒๕๕๑
เป็นการกล่าวถึงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ผลงานและกิจกรรมต่างๆ
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในรอบปีที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไข
ส่วนที่ ๕   ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการตอบ
ข้อหารือแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ภาคผนวก ข. ภาพกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๑
สำนักกฎหมายปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑   ความเป็นมาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

๑

ส่วนที่ ๒ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

๑๗

ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและ
ผลงานในรอบปี  ๒๕๕๑          

๓๗

ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบังคับใช้

๔๓

ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก ก. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ

๔๗

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

พระราชบั ญ ญั ต ิ ว ิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
     - ปัญหาและอุปสรรค
     - แนวทางการแก้ไข

                 

ราชการทางปกครองในการตอบข้อหารือแก่หน่วยงาน
ของรัฐเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙

ภาคผนวก ข. ภาพกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประจำปี ๒๕๕๑

๘๓

สำนักกฎหมายปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๑
ความเป็นมาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ส่วนที่
๑
ความเป็นมาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
การดำเนินงานทางปกครองต้องมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ดำเนินงานเป็นไปโดยความถูกต้อง
ตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการบังคับ สามารถรักษาประโยชน์ อำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้ง
ยังเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมี
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกฎหมายกลางที่กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ นการใช้อำนาจตามกฎหมาย เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ดำเนินการต่างๆ ด้วยความ
เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การบริหารราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามมิติใหม่
ของการปฏิบัติราชการตามหลักการที่รัฐเป็นของประชาชนและราชการต้องเป็นไปเพื่อประชาชน

ความเป็นมาของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในต่างประเทศ

การจัดทำกฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองเริม่ ครัง้ แรกในประเทศสเปนใน       ค.ศ. ๑๘๘๙          ซง่ึ มี
สาระที่ครอบคลุมกิจกรรมทางปกครองบางเรื่อง     ใน    ค.ศ. ๑๙๒๕   ประเทศออสเตรียมีการจัดทำกฎหมาย
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองแห่งสหพันธ์ (Federal Law on General Administrative Procedure) โดยรวมเรือ่ ง
การจัดองค์กรทางปกครอง วิธีพิจารณา กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการบังคับทางปกครองเข้าไว้ใน
ฉบับเดียวกัน        ส่วนประเทศเยอรมันนีมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของมลรัฐมาตั้งแต่      ค.ศ.   ๑๙๒๖
(มลรัฐ      Thuringen)    และมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของสหพันธ์ใน       ค.ศ.  ๑๙๗๖    ปัจจุบันมีประเทศ
ต่างๆ  ที่ได้ตรากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขึ้นใช้บังคับแล้วหลายประเทศ เช่น สเปน ออสเตรีย
เยอรมันนี ยูโกสลาเวีย สหรัฐอเมริกา ฮังการี เชคโกสโลวาเกีย เปรู สวิตเซอร์แลนด์ บุลกาเรีย สวีเดน อาร์เจนตินา
คอสตาริกา เวเนซูเอลา โคลอมเบีย ญี่ปุ่น เป็นต้น

ความเป็นมาของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในประเทศไทย
- ในอดีต
เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายปกครองในประเทศไทยยังมี
อยูอ่ ย่างจำกัดและในการจัดทำร่างกฎหมายไม่คอ่ ยให้ความสำคัญในเรือ่ งหลักกฎหมายปกครองทีป่ รากฏ
๒

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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อยูใ่ นกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองนีเ้ ท่าใดนัก อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้วา่ ประเทศไทยมีกฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตั้งแต่มีการปฏิรูประบบราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยในการปฏิรูปครั้งนั้น ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กรของรัฐ สำหรับ
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองยังไม่ได้มีการให้ความสำคัญเท่าใดนัก      โดยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองจะมีลักษณะที่กระจัดกระจายออกไปตามแต่ละกฎหมายที่ให้อำนาจแก่รัฐหรือเจ้าหน้าที่
ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพของความจำเป็นและความสะดวกในการปฏิบัติภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานของรัฐ
- ในปัจจุบัน
นักวิชาการของไทยได้เริ่มกล่าวถึงความสำคัญที่จะจัดให้มีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ขึ้นในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ (โดย ผศ.สมยศ  เชื้อไทย ได้เขียนบทความ เรื่อง “ปัญหาทางทฤษฎีในการ
จัดทำประมวลกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ” ในวารสารนิติศาสตร์) และใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้มีการออกระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ พร้อมกันนี้ได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นองค์กรที่ทำ
หน้าที่เร่งรัด กระตุ้น หรือส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบ อันจะเป็นการสร้างหลักประกันหรือความเชื่อมั่นในระบบราชการให้กับประชาชน ซึ่งผลจาก
ระเบียบและการทำงานของคณะกรรมการดังกล่าวทำให้หน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้ออกระเบียบภายใน
กำหนดขั้นตอน วิธีการดำเนินการ และระยะเวลาการปฏิบัติราชการขึ้น อันเป็นการยกระดับมาตรฐาน
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
ในรัฐบาลซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๕๕/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดโครงการและแผนงาน
สำหรับการปรับปรุงคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ขึ้นตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงและอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งมีกรรมการหลายท่านให้
ความเห็นว่าถ้าสามารถจัดให้มกี ฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองได้กจ็ ะเป็นการดีเพือ่ ช่วยเร่งการพัฒนาระบบ
กฎหมายปกครองให้มั่นคงยิ่งขึ้น
ต่อมา ในรัฐบาลซึ่งมีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลที่เสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๔ ในเรื่องนโยบายการบริหารราชการและปรับปรุงกฎหมาย
ข้อ ๑.๒ ได้มีแนวทางว่าจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้เกิดความรวดเร็ว ปรับระบบการอนุญาต
การอนุมตั หิ รือการดำเนินการอืน่ ของข้าราชการและส่วนราชการให้มหี ลักเกณฑ์และระยะเวลาในการดำเนินการ
ที่ชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์และระยะเวลาดังกล่าวให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้า เพื่อ
ขจัดช่องทางในการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๙๔/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔ แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณา
ทางปกครองขึ้น โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเจ้าของเรื่อง
สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑
คณะกรรมการยกร่างกฎหมายเกีย่ วกับวิธพี จิ ารณาทางปกครองได้ยกร่างกฎหมายดังกล่าวจนแล้วเสร็จ
โดยอาศัยกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศเยอรมันนีเป็นแนวทางในการยกร่าง   และจัดทำ
เป็นร่างพระราชบัญญัตเิ สนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชยั ฤชุพนั ธ์) เมือ่ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔ แต่เนือ่ งจาก
ในขณะนั้นมีร่างกฎหมายต้องเร่งรัดเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงไม่มีโอกาสพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว
ต่อมา ในรัฐบาลซึ่งมีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี แนวความคิดในการจัดทำกฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ได้รับการสนใจอีกครั้ง โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินได้มี
คำสั่งที่ ๗/๒๕๓๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบด้วยบุคคลคณะเดิมทีจ่ ดั ทำร่างกฎหมายในชัน้ รัฐบาลของนายอานันท์ฯ คณะอนุกรรมการชุดนีไ้ ด้รว่ มกัน
พิจารณาจนสำเร็จ และได้เสนอร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... เข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ร่างกฎหมายดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบในหลักการแต่ยังไม่ทันเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาก็มีการยุบสภาเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
จนกระทัง่ ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ได้ให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ทีค่ ณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมาย
เกีย่ วกับวิธพี จิ ารณาทางปกครองจัดทำไว้ และเสนอต่อรัฐสภาเพือ่ พิจารณาจนกระทัง่ ตราเป็นกฎหมายใช้บงั คับ
ในปัจจุบัน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการ
พิจารณาจัดให้มคี ำสัง่ ทางปกครอง     อาทิ     คณ
ุ ลักษณะของเจ้าหน้าทีท่ ม่ี อี ำนาจทำคำสัง่ ทางปกครอง          กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลเพือ่ ประกอบการพิจารณาทำคำสัง่ ทางปกครอง กระบวนการจัดทำคำสัง่ ทางปกครอง การมีผลของ
คำสัง่ ทางปกครอง   การอุทธรณ์คำสัง่ ทางปกครอง   การเพิกถอนคำสัง่ ทางปกครอง   และมาตรการบังคับทางปกครอง
รวมทั้งกำหนดสิทธิของประชาชนในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง         เ  ช่น       สิทธิในการโต้แย้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่
เป็นกลาง         สิทธิทจ่ี ะมีทป่ี รึกษาหรือผูท้ ำการแทน           สิทธิทจ่ี ะโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน          สิทธิทจ่ี ะได้รบั ทราบเหตุผล
ของคำสั่ง สิทธิที่จะได้รับแจ้งวิธีการอุทธรณ์ สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่ง และสิทธิในการขอให้
พิจารณาใหม่ เป็นต้น
นอกจากนี้พระราชบัญญัติวิธีปฏิ บ ั ต ิ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยั ง ได้ ก ำหนดให้ ม ี
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่องดูแล ให้คำแนะนำ และให้
คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันและมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออก
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตฉิ บับนี     ้ เพือ่ ให้รายละเอียดประกอบพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
เป็นไปในทางเดียวกัน โดยมีสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทำหน้าที่เป็น
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๔

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและสำนักกฎหมายปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีดังนี้
- การให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองโดยการตอบข้อหารือให้แก่หน่วยงานของรัฐ
- การเสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง และประกาศสำนักนายก
รัฐมนตรี  ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
- การจัดสัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
- การให้บริการจัดวิทยากรเพื่อบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริ าชการ
ทางปกครองฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
- การจัดพิมพ์เอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวก่อให้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ   ได้ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนได้ทราบถึงสิทธิของตนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทำคำสั่งทางปกครอง และสามารถใช้สิทธินั้น
โต้แย้งกับเจ้าหน้าที่ได้

การปฏิรูปวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองจากเดิมที่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้มีอำนาจปกครองและประชาชนเป็นผู้อยู่ใต้อำนาจ
ปกครอง มาเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัตนิ จ้ี ะเป็นผูจ้ ดั ทำบริการสาธารณะและประชาชน
เป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย ดังนั้น ฝ่ายปกครองจะปฏิบัติราชการทางปกครองที่กระทบสิทธิของประชาชนได้
เฉพาะกรณีทม่ี กี ฎหมายให้อำนาจไว้เท่านัน้ และประชาชนก็มสี ทิ ธิบางประการในการปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
นั้น  ดังจะกล่าวต่อไป

ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ที่จะมีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะต้องเป็นคู่กรณี
ในกระบวนการจัดทำคำสั่งทางปกครอง
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดำเนินการใดๆ ในทางการปกครองตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้
สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑
คำสั่งทางปกครอง หมายความว่า การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้าง
นิตสิ มั พันธ์ขน้ึ ระหว่างบุคคลในอันทีจ่ ะก่อ เปลีย่ นแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือ
หน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์
การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ และการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
ลักษณะคำสั่งทางปกครอง
๑. คำสั่งทางปกครองอาจทำเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น
ก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้
๒. คำสั่งทางปกครองที่กำหนดเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลด้วย
๓. คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งการยื่น
คำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้งและระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ด้วย ถ้าไม่มีการแจ้งเรื่องดังกล่าว
อาจมีผลให้ระยะเวลาในการอุทธรณ์ขยายเป็นหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งทางปกครอง
๔. ผลของคำสั่งทางการปกครอง ใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไปตราบเท่าที่
ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น
คู่กรณี หมายถึง ผู้ยื่นคำขอ หรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่ง
ทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือน
จากผลของคำสั่งทางปกครอง
คู่กรณี แบ่งได้ ๓ ประเภท ดังนี้
๑. ผู้ยื่นคำขอ หรือ ผู้คัดค้านคำขอ เช่น นาย ก. ไปขอออกโฉนด แล้วนาย ข. ก็มาคัดค้านการออก
โฉนดที่ดิน นาย ก. เป็นผู้ยื่นคำขอ ส่วนนาย ข. เป็นผู้คัดค้านคำขอ
๒. ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง เช่น ข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย
๓. ผู้ที่เข้ามาในกระบวนพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นถูกกระทบกระเทือนจาก
คำสั่งทางปกครอง เช่น นาย ก. ยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน แต่ว่าที่ดินของนาย ก. ที่จะสร้างโรงงาน
ไปติดกับที่ดินของนาย ข. นาย ข. เกรงว่าถ้านาย ก. ได้รับอนุญาตให้เปิดโรงงาน ที่ดินของนาย ข. อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากเสียง น้ำเสีย เช่นนี้ นาย ข. คือผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนจากคำสั่งทางปกครอง
สิทธิของคู่กรณี
๑. สิทธิคัดค้าน ความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๑๓
๒. สิทธิในการมีที่ปรึกษา (มาตรา ๒๓) หรือ ผู้ทำการแทน (มาตรา ๒๔)
๓. สิทธิที่จะได้รับคำแนะนำและแจ้งสิทธิและหน้าที่ต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครอง ตามมาตรา ๒๗ หากมีข้อบกพร่องที่เกิดจากความไม่รู้ เจ้าหน้าที่ต้องแนะนำให้ทราบเพื่อให้
คู่กรณีได้แก้ไข
๔. สิทธิในการที่จะได้รับการพิจารณาอย่างสมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐานได้ตามความเหมาะสม ตามมาตรา ๒๘, ๒๙
๕. สิทธิที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิ และมีโอกาสโต้แย้ง
แสดงพยานหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๓๐
๖
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๖. สิทธิในการขอดูเอกสารหรือพยานหลักฐานทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ ช้ในการออกคำสัง่ ทางปกครอง    ตามมาตรา
๓๑ และมาตรา ๓๒
๗. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยเร็ว มาตรา ๓๓
๘. สิทธิที่จะได้ทราบเหตุผลของการวินิจฉัยสั่งการ เพื่อความชัดเจนและเพื่อประโยชน์ในการ
โต้แย้งคำสั่ง ตามมาตรา ๓๗
๙. สิทธิที่จะได้รับแจ้ง วิธีการอุทธรณ์ และระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ ตามมาตรา ๔๐

กรณีตัวอย่าง “คู่กรณี” ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ตัวอย่างที่หนึ่ง
นาง ง. ยืน่ คำขอเปลีย่ นชือ่ ต่อนายทะเบียนราษฎร์ ณ ทีว่ า่ การอำเภอ แต่นายทะเบียนไม่อนุญาตโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือได้ว่าการไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อของนายทะเบียนเป็นคำสั่งทางปกครองที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิของบุคคล นาย ง. ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองโดยตรงย่อมเป็นคู่กรณี
ในเรื่องดังกล่าว และมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ตัวอย่างที่สอง
นาย ก. ต้องการก่อสร้างอาคารพาณิชย์สามชั้นจึงได้ไปขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวจาก
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ไม่วา่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะอนุญาตให้กอ่ สร้างอาคาร
หรือไม่ก็ตาม  ถือว่าการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเป็นคำสั่งทางปกครอง  เนื่องจากเป็นการ
อนุญาตหรือการสั่งการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ยื่นคำขอ และนาย ก. ย่อมเป็นคู่กรณีในเรื่องการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารโดยตรง เพราะเป็นผู้ที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว และสามารถใช้
สิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้
นอกจากนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วจึงอนุญาตให้นาย ก. ก่อสร้าง
อาคารได้ แต่ปรากฏว่าอาคารที่นาย ก. ก่อสร้างนั้นรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินข้างเคียงซึ่งเป็นของนาย ข.
เมื่อการอนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นคำสั่งทางปกครอง ถือว่านาย ข. เป็นคู่กรณีในเรื่องนี้ด้วย เนื่องจาก
เป็นผู้ที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนจากคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าว และมีสิทธิต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เช่นกัน

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

ตัวอย่างที่สาม
นาย  ค. เป็นผู้เช่าอาคารห้าชั้นริมถนนซึ่งต่อเติมผิดแบบ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้นาย ค.
เจ้าของอาคาร รื้อถอนอาคารภายใน ๓๐ วัน ซึ่งคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเป็นคำสั่งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกโดย
กำหนดหน้าที่ให้นาย ค. ต้องรื้อถอนอาคารจึงเป็นการสั่งการที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลถือว่า
เป็นคำสั่งทางปกครอง เมื่อนาย ค. ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ถือว่านาย ค. เป็นผู้ที่อยู่ในบังคับของคำสั่ง
ทางปกครองซึ่งเป็นคู่กรณี นาย ค. จึงสามารถใช้สิทธิโต้แย้งคัดค้านตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ได้
ตัวอย่างที่สี่
นาย จ. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาหนึ่งภาคเรียน
เนื่องจากถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ         ๖๐      คะแนน      คำสั่งพักการศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นคำสั่ง
ที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของนักศึกษาจึงเป็นคำสั่งทางปกครอง นาย จ. ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง
ทางปกครองย่อมเป็นคู่กรณีที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

๘
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สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการ
หากคุณเป็นผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
คุณจะใช้สิทธิโดยมีขั้นตอนอย่างไร

ยื่นคำขอ

ประชาชน

เจ้าหน้าที่

๒. สิทธิได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
ความเป็นกลาง (มาตรา ๑๓, ๑๔, ๑๖)
๓. สิทธิที่จะได้รับคำแนะนำและได้รับแจ้ง
สิทธิต่างๆ ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
(มาตรา ๒๗)
๑.สิทธิมี
ที่ปรึกษา
หรือผู้ทำ
การแทน
(มาตรา
๒๓,๒๔)

๔. สิทธิได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่
คำสั่งใดจะมีผลกระทบต่อตน
(มาตรา ๓๐, ๕๔)
๕. สิทธิที่จะโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
(มาตรา ๓๐)
๖. สิทธิที่จะได้ตรวจดูเอกสารของเจ้าหน้าที่    
(มาตรา ๓๑)
ไม่อนุญาต

๗. สิทธิได้รับทราบเหตุผล
ของคำสั่ง (มาตรา ๓๗)

อนุญาต

คู่กรณีผู้ยื่นคำขอ /
คู่กรณีบุคคลที่สาม

๘. สิทธิที่จะได้รับแจ้ง
วิธีการอุทธรณ์หรือ
โต้แย้ง (มาตรา ๔๐)
และสิทธิในการอุทธรณ์
คำสั่ง (มาตรา ๔๔)
๙. สิทธิในการขอให้
พิจารณาใหม่
(มาตรา ๕๔)
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สิทธิประชาชนเมื่อติดต่อหน่วยงานราชการ
เมือ่ ท่านต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเพือ่ ขอออกใบอนุญาต ขออนุมตั ิ หรือขอออกใบรับรอง
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี้

๑. สิทธิมีที่ปรึกษาหรือผู้ทำการแทน (มาตรา ๒๓, ๒๔)

ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอออกใบอนุญาตหรือใบรับรองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งกรณีที่
คำสั่งมีผลกระทบต่อท่าน ท่านอาจไม่มีความรู้ในรายละเอียด และต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา เช่น ผู้ขอ
ใบอนุญาตตัง้ โรงงานอาจจะต้องมีทป่ี รึกษาทางด้านวิศวกรรมและสิง่ แวดล้อมหรือผูข้ อใบอนุญาตผลิตยาอาจจะ
ต้องมีที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเภสัชกรรม เป็นต้น กฎหมายจึงให้ท่านมีสิทธิที่จะนำบุคคลอื่นที่มี
ความรู้ในเรื่องนั้นๆ เช่น ทนายความ วิศวกร นักบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ มาพร้อมกับท่าน เพื่อให้คำแนะนำ
หรือช่วยชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ได้ นอกจากนี้ หากท่านไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองไม่ได้ ท่านมีสิทธิที่จะ
มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนท่านได้

๒. สิทธิได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเป็นกลาง (มาตรา ๑๓, ๑๔, ๑๖)

ถ้าท่านเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีความเป็นกลางท่านสามารถคัดค้านเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ให้เป็นผู้พิจารณา
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับท่าน และขอให้เปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่
อาจสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่นั้นเป็นผู้มีความใกล้ชิดกับผู้ยื่นคำขอ เช่น เป็นคู่สมรส ญาติ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือ
เป็นผู้ซึ่งมีเหตุอื่นใดซึ่งมีสภาพร้ายแรง เช่น มีเหตุโกรธเคืองกับท่านมาก่อน
ข้อห้ามในการพิจารณาทางการปกครอง  เจ้าหน้าที่ที่จะทำการพิจารณาทางการปกครองไม่ได้
(๑) เป็นคู่กรณีเอง
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(๓) เป็นญาติของคู่กรณีหรือบุพการีหรือผู้สืบสันดาน พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง นับได้เพียงใน ๓ ชั้น หรือ
ญาติเกี่ยวพันทางการแต่งงานนับได้เพียง ๒ ชั้น
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม
(๕) เป็นผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
(๖) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้
(๗) เป็นนายจ้างของคู่กรณี

๓. สิทธิที่จะได้รับคำแนะนำและได้รับแจ้งสิทธิหน้าที่ต่างๆ ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๒๗)

ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ หรือขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ
หรือมายืน่ คำคัดค้านคำขอบุคคลอืน่ นัน้ อาจมีขน้ั ตอนการปฏิบตั หิ ลายประการ กฎหมายจึงให้เจ้าหน้าทีม่ หี น้าที่
ต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ในกระบวนการพิจารณาคำขอให้ท่านทราบและหากคำขอของท่านมีข้อบกพร่อง
อันเกิดจากความไม่รู้ เจ้าหน้าที่จะต้องแนะนำให้ท่านทราบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้น
๑๐
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๔. สิทธิได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ในกรณีคำสั่งมีผลกระทบต่อตน (มาตรา ๓๐, ๕๔)

หากเจ้าหน้าทีจ่ ะมีคำสัง่ อย่างใดอย่างหนึง่ ทีม่ ผี ลกระทบถึงสิทธิหน้าทีข่ องท่าน          ทา่ นมีสทิ ธิได้รบั แจ้ง
รายละเอียดและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่เสมอ เพื่อให้ท่านมีโอกาสได้ทราบและสามารถป้องกันสิทธิ
ของตนก่อนที่จะมีคำสั่งในเรื่องนั้น หากเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบ ทำให้ท่านไม่ได้เข้ามาในกระบวนการ
พิจารณาออกคำสั่ง ท่านที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งก็อาจขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการพิจารณาเรื่องนั้นใหม่ได้
เช่น การออกคำสั่งให้ปิดโรงงานจะต้องแจ้งให้เจ้าของโรงงานทราบหรือมีผู้ขออนุญาตก่อสร้างโรงงานจะต้อง
แจ้งให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงทราบด้วย

๕. สิทธิที่จะโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน (มาตรา ๓๐)

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานใดๆ เนื่องจากเห็นว่าเอกสารและหลักฐานที่
เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการพิจารณาคำขอของท่านไม่ถูกต้อง ท่านสามารถนำพยานหลักฐานต่างๆ ยื่นเพิ่มเติม
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าทีไ่ ด้เสมอ และเจ้าหน้าทีต่ อ้ งให้โอกาสท่านแสดงพยานหลักฐานพอสมควร
เว้นแต่เป็นกรณีรีบด่วนหรือมีเหตุจำเป็นอื่นเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ

๖. สิทธิที่จะได้ตรวจดูเอกสารของเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๓๑)

เมือ่ การพิจารณาคำขอต่างๆ       เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของท่าน           เจ้าหน้าทีจ่ งึ ไม่มคี วามจำเป็นทีจ่ ะปกปิด
เอกสารที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา เว้นแต่กรณีที่เป็นความลับเท่านั้น กฎหมายจึงกำหนดให้ท่านมีสิทธิ
ขอตรวจดูเอกสารพยานหลักฐานทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ ช้ประกอบการพิจารณาได้ เพือ่ ให้ทา่ นตรวจสอบความถูกต้องและ
อาจโต้แย้ง ชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้

๗. สิทธิได้รับทราบเหตุผลของคำสั่ง (มาตรา ๓๗)

กรณีทม่ี คี ำสัง่ เป็นหนังสือ   ท่านมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ทราบเหตุผลของเจ้าหน้าที่ อันประกอบด้วยข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจของการออกคำสั่งในเรื่องนั้นๆ ได้ เพื่อให้ท่าน
ทราบได้วา่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้พจิ ารณาคำขอโดยถูกต้องเหมาะสมหรือไม่อันจะทำให้ทา่ นสามารถโต้แย้งได้โดยถูกต้อง
ทั้งการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่ง หรือการฟ้องต่อศาลปกครอง

๘. สิทธิที่จะได้รับแจ้งวิธีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งและสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่ง (มาตรา ๔๐, ๔๔)

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งให้ท่านปฏิบัติตามหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตตาม
คำขอของท่าน ท่านสามารถอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในคำสั่ง ในการออกคำสั่งต่างๆ เจ้าหน้าที่จึงต้องแจ้งสิทธิการอุทธรณ์
คำสั่ง พร้อมทั้งระบุวิธีการยื่นอุทธรณ์และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์ไว้ในคำสั่งเพื่อให้ท่านได้ทราบด้วย
และหากเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งสิทธิและวิธีการอุทธรณ์ไว้ จะทำให้ระยะเวลาการใช้สิทธิอุทธรณ์ของท่านขยายเป็น
๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งครั้งแรก
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ประจำปี ๒๕๕๑
การอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครอง
(๑) กรณีคำสั่งใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายใน
ฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองนั้น โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว
(๒) คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ โดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ประกอบด้วย
(๓) การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับ
(๔) ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
(๕) ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ก็ให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมทั้งเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในกำหนดสามสิบวันและให้ผู้มีอำนาจพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

๙. สิทธิในการขอให้พิจารณาใหม่ (มาตรา ๕๔)

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งให้ท่านปฏิบัติตามหรือมีคำสั่งไม่อนุญาตตาม
คำขอของท่าน หากท่านไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งท่านอาจยื่นคำขอให้
เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคำสั่งเพื่อเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มคำสั่งได้ ต่อเมื่อท่านมีพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งทำให้
ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไป หรือเป็นกรณีที่ท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งที่แท้จริง แต่ท่านไม่ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาทำคำสั่งนั้นตั้งแต่ต้น     หรือเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจ
ออกคำสั่งนั้น หรือข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ใช้พิจารณาออกคำสั่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
เป็นประโยชน์แก่ท่าน  ทั้งนี้ ท่านต้องยื่นขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคำสั่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ท่าน
รู้เหตุที่ขอให้พิจารณาใหม่ได้

๑๒
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานราชการ
ตามพระราชบัญญั ต ิวิธีปฏิบ ัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑) การเริ่มต้นกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง
ประชาชนยื่นคำขอต่อ
เจ้าหน้าที่
- ยื่นคำขอด้วยตนเอง
- แต่งตั้งตัวแทนให้ยื่นคำขอ

(๒) การดำเนินกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง
เจ้าหน้าทีท่ จ่ี ะพิจารณาคำขอ
ของประชาชนเพื่อทำคำสั่ง
ทางปกครอง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะ
พิจารณาโดย
- เปิดเผย
- ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพิจารณา

(๓) ขั้นตอนการออกคำสั่ง
ทางปกครอง
เจ้าหน้าทีท่ ำคำสัง่ ทางปกครอง
โดยแสดงเหตุผลในการทำคำสัง่ นัน้
และแจ้งคำสั่งต่อประชาชน

(๔) การทบทวนคำสั่ง
ทางปกครอง
เมื่อประชาชนได้รับคำสั่ง   
ทางปกครองแล้ว ประชาชนไม่
พอใจคำสั่งและต้องการโต้แย้ง
คำสั่ง ประชาชนอาจจะ
- อุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
- มีคำขอให้เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณา
ทบทวนคำสั่งใหม่

(๕) การบังคับทางปกครอง
เมือ่ ประชาชนได้รบั คำสัง่ ทางปกครอง
ให้กระทำการหรือละเว้นการกระทำใดๆ
แต่ประชาชนไม่ปฏิบตั ติ ามคำสัง่ เจ้าหน้าที่
อาจใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครอง
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองได้
เว้นแต่จะมีการสั่งทุเลาการบังคับไว้ก่อน

(๖) เมื่อประชาชนได้รับคำสั่ง
ทางปกครองแล้ว
ประชาชนไม่ ม ี ข ้ อ โต้ แ ย้ ง
ใดๆ และปฏิบัติตามคำสั่งนั้น
กระบวนการพิจารณาทางปกครอง
จะสิ้นสุดลง

(๔.๑) การอุทธรณ์
ประชาชนอาจอุ ท ธรณ์ โ ดย
ทำเป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ทำคำสั่ง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

(๔.๒) การพิจารณาใหม่
ประชาชนอาจยืน่ คำขอภายใน ๙๐ วัน นับแต่
มีเหตุตามทีก่ ฎหมายกำหนด เพือ่ ขอให้เจ้าหน้าที่
พิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งเมื่อ
มีเหตุดังต่อไปนี้
๑. มีพยานหลักฐานใหม่
๒. คู่กรณีที่แท้จริงไม่มีโอกาสเข้ามาในกระบวนการ
พิจารณา
๓. เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจทำคำสั่งในเรื่องนั้น
๔. ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป
ในสาระสำคัญ

(๕.๑) คำสั่งให้ประชาชนชำระเงิน
เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
เพื่อขายทอดตลาด

(๕.๒) คำสั่งให้ประชาชนกระทำการหรือละเว้น
การกระทำ
เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
โดยเข้ า ดำเนิ น การเองหรื อ มอบหมายให้ ค นอื ่ น
กระทำการหรือให้ชำระค่าปรับทางปกครอง
สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๓
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ประจำปี ๒๕๕๑
เมือ่ ท่านต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเพือ่ ขอใบอนุญาต หรืออนุมตั ิ หรือขอใบรับรองในเรือ่ งใด
เรื่องหนึ่ง หรือเมื่อท่านได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหรือห้ามปฏิบัติในเรื่องใดๆ ท่านอาจติดต่อกับ
หน่วยงานราชการได้ด้วยตนเอง หรือหากท่านไม่มีเวลาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องที่ติดต่อกับทางราชการ ท่านอาจ
แต่งตั้งผู้แทนให้ดำเนินการแทนท่าน หรือมีที่ปรึกษาเพื่อไปติดต่อกับหน่วยงานราชการพร้อมกับท่านได้
ในกรณีทท่ี า่ นยืน่ คำขอต่อเจ้าหน้าทีห่ รือเจ้าหน้าทีจ่ ะต้องพิจารณาทำคำสัง่ ใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อท่าน
การพิจารณาเพื่อทำคำสั่งปกครองดังกล่าวจะต้องกระทำโดยเปิดเผยและให้ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆ อย่างรอบด้านและรับฟังพยานหลักฐานของท่าน
โดยเปิดโอกาสให้ท่านโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานได้
เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและได้ออกคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด เจ้าหน้าที่จะต้องแสดงเหตุผล
ประกอบการทำคำสั่งนั้น โดยระบุข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อสนับสนุนในการออกคำสั่งนั้น
หากคำสั่งนั้นอาจอุทธรณ์ต่อไปได้ เจ้าหน้าที่จะต้องระบุสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่ง พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการอุทธรณ์คำสั่ง
เมือ่ ท่านได้รบั แจ้งคำสัง่ จากเจ้าหน้าทีแ่ ล้ว หากท่านปฏิบตั ติ ามคำสัง่ โดยไม่มขี อ้ โต้แย้ง กระบวนการ
พิจารณาทางปกครองจะสิ้นสุดลง แต่หากท่านไม่พอใจคำสั่งนั้นท่านอาจจะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งได้ภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ที่กำหนดไว้ในคำสั่ง หรือหากพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์แล้วท่านอาจยื่นคำขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคำสั่งเพื่อเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่ง หากมีเงื่อนไขครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
เพือ่ บังคับให้เป็นไปตามคำสัง่ ทางปกครองได้ ในกรณีทท่ี า่ นไม่ปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ให้ชำระเงิน เจ้าหน้าทีอ่ าจยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินท่านและขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ หรือในกรณีที่ท่านไม่กระทำการหรือละเว้น
การกระทำตามทีก่ ำหนดในคำสัง่ เจ้าหน้าทีอ่ าจเข้าดำเนินการเอง หรือมอบหมายให้คนอืน่ กระทำการหรือให้ทา่ น
ชำระค่าปรับทางปกครอง อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งบังคับทางปกครองดังกล่าว ท่านอาจ
อุทธรณ์โต้แย้งมาตรการบังคับทางปกครองได้เช่นกัน
ตัวอย่าง
นางสาวชนนีต้องการต่อเติมอาคารพาณิชย์ขนาดสี่ชั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
กำหนดว่า นางสาวชนนีต้องยื่นคำขออนุญาตต่อเติมอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น นางสาวชนนีจึงได้ยื่น
คำขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาคำขอ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าในการยื่นคำขอใบอนุญาตครั้งแรกนี้
นางสาวชนนีนำเอกสารมาไม่ครบ จึงต้องกลับไปนำเอกสารมายื่นเพิ่มเติม ต่อมาปรากฏว่านางสาวชนนี
มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า ไม่สามารถไปยื่นคำขออนุญาตได้ด้วยตนเอง นางสาวชนนีจึงได้มอบหมายให้
นางสาวหญิงวรรณไปยืน่ คำขอใบอนุญาตแทน เมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั คำขอใบอนุญาต และได้พจิ ารณาเอกสารประกอบการ
ยื่นคำขออนุญาตต่อเติมอาคารแล้ว ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่เห็นว่า แบบของอาคารที่นางสาวชนนีขออนุญาต
ต่อเติมนั้น ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จึงได้แจ้งให้นางสาวชนนีมายื่น
เอกสารเกี่ยวกับแบบของอาคารเพิ่มเติม นางสาวชนนีเกรงว่าตนไม่สามารถอธิบายเรื่องแบบของอาคารให้
เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ ในวันที่ยื่นเอกสารเกี่ยวกับแบบของอาคารเพิ่มเติม นางสาวชนนีจึงได้ให้นายหริพันธุ์ ซึ่งเป็น
๑๔
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วิศวกรควบคุมการก่อสร้างไปเป็นผู้อธิบายเกี่ยวกับแบบของอาคารด้วย เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารเพิ่มเติม
และได้ฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมจากนางสาวชนนีและนายหริพันธุ์แล้ว แต่ยังมีความเห็นว่าแบบของอาคารที่ขอ  
ต่อเติมนั้น ยังไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้นางสาวชนนีต่อเติมอาคารพาณิชย์ พร้อมทั้งแจ้ง
ในคำสั่งว่านางสาวชนนีมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในคำสั่ง
เมื่อนางสาวชนนีได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อเติมอาคารพาณิชย์แล้ว ปรากฏว่านางสาวชนนี
ไม่เห็นด้วยกับการไม่อนุญาตให้ต่อเติมอาคารดังกล่าว จึงได้อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีก่ ำหนดไว้ในคำสัง่   ซึง่ มีผลให้ผมู้ อี ำนาจพิจารณาอุทธรณ์อาจแก้ไขหรือยกเลิกคำสัง่ ไม่อนุญาตให้ตอ่ เติมอาคารได้
จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะเห็นได้ว่า
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙  มีความสำคัญต่อทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ กล่าวคือ
กฎหมายนี้กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิหลายประการในการติดต่อกับทางราชการ  เช่น  สิทธิได้รับการพิจารณา
จากเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ มีความเป็นกลาง   สิทธิได้รบั คำแนะนำและได้รบั แจ้งสิทธิหน้าทีต่ า่ งๆ จากเจ้าหน้าที่ สิทธิทจ่ี ะได้
ตรวจดูเอกสารของเจ้าหน้าที่ สิทธิที่จะรับทราบเหตุผลของคำสั่ง ฯลฯ ซึ่งสิทธิต่างๆ   เหล่านี้มีผลให้การยื่น
คำขอใบอนุญาต ขออนุมัติ หรือขอใบรับรองของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ในขณะที่เจ้าหน้าที่จะต้องให้ความสำคัญกับสิทธิต่างๆ ของประชาชนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะหากเจ้าหน้าทีล่ ะเลยสิทธิประการใดประการหนึง่ ของประชาชนแล้ว อาจมีผล
ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอของประชาชนโดยไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามที่กำหนด
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และทำให้คำสั่งทางปกครองไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ควรให้ความสำคัญต่อพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง โดยศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้ตนได้ทราบถึงสิทธิต่างๆ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
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๑๕

ส่วนที่ ๒
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

ส่วนที่
๒
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑. บททั่วไป

๑.๑ วันใช้บังคับ (มาตรา ๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป
๑.๒ ความเป็นกฎหมายกลาง (มาตรา ๓) กรณีไม่มีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเฉพาะหรือมีแต่
หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีมาตรฐานต่ำกว่ากฎหมายนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ เว้นแต่กรณีของขั้นตอน และระยะ
เวลา ในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ
๑.๓ กรณียกเว้นไม่ใช้บังคับกฎหมายนี้ (มาตรา ๔)
(๑) การดำเนินงานของรัฐสภาในฐานะองค์กรนิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี
(๒) องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ เช่น ตุลาการรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(๓) การดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในทางนโยบายโดยตรง คือ ในฐานะที่เป็น
องค์กรทางการเมือง มิใช่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล รวมทั้งการดำเนินการในกระบวนวิธีพิจารณา
การบังคับคดี การวางทรัพย์
(๕) การวินิจฉัยและสั่งการในเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมาย ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) การดำเนินนโยบายต่างประเทศ
(๗) ราชการทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร
(๘) การดำเนินการตามกระบวนยุติธรรมทางอาญา ซึ่งต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาอยู่แล้ว
(๙) การดำเนินการขององค์กรทางศาสนา เช่น มหาเถรสมาคม
(๑๐) การดำเนินการที่มีพระราชกฤษฎีกายกเว้น
๑.๔ ความหมายของ        “คำสัง่ ทางปกครอง”        (มาตรา ๕)        การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐใช้อำนาจรัฐทีม่ อี ยู่
ตามกฎหมาย อันมีผลกระทบทางกฎหมายต่อสิทธิหรือหน้าทีข่ องบุคคลเป็นการเฉพาะกรณี เช่น การอนุมตั ิ อนุญาต
การไม่อนุมตั ิ ไม่อนุญาต การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรองสิทธิ การรับจดทะเบียน หรือคำสั่งให้กระทำการใดๆ  
แต่ไม่รวมถึงการออกกฎที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป
๑๘
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๒. เจ้าหน้าที่

๒.๑  ความหมายของ “เจ้าหน้าที่” (มาตรา ๕)
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่วา่ จะเป็นบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคล        (คณะกรรมการ)       และไม่วา่ จะเป็น
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่ใช้อำนาจรัฐ หรือบุคคลอื่น
ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจรัฐ เช่น สภาทนายความ แพทยสภา ช่างรังวัดเอกชน เป็นต้น
๒.๒ เจ้าหน้าที่ต้องมีความเป็นกลาง กฎหมายห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียหรือจะขาดความ
เป็นกลางเป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้
(๑) เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือจะขาดความเป็นกลางในการทำคำสั่งทางปกครองโดย
เงื่อนไขภายนอก (มาตรา ๑๓) กรณีเช่นนี้ พิจารณาจากสถานภาพทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นโดยไม่ต้อง
คำนึงถึงมูลเหตุจูงใจภายในในการออกคำสั่งทางปกครอง กรณีเหล่านี้ ได้แก่
(ก) เจ้าหน้าที่เป็นคู่กรณีเอง
(ข) เจ้าหน้าที่เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(ค) เจ้าหน้าที่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องหรือเป็นญาติทางการ
สมรสของคู่กรณี
(ง) เจ้าหน้าที่เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือตัวแทนของคู่กรณี
(จ) เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือนายจ้างของคู่กรณี
(ฉ) กรณีอื่นๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสีย  หรือจะขาดความเป็นกลางในการทำคำสั่งทางปกครอง  โดย
เงื่อนไขภายใน เช่น เคยอุปถัมภ์ หรือทะเลาะวิวาทกับคู่กรณี (มาตรา ๑๖)
๒.๓ ข้อยกเว้นกรณีของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียหรือเข้าข่ายขาดความเป็นกลางสามารถทำคำสั่ง
ทางปกครองได้ (มาตรา๑๘)
(๑) กรณีเป็นความจำเป็นเร่งด่วนหากล่าช้าจะเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ
(๒) สิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยแก้ไขไม่ได้
(๓) ไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้น
กรณีเหล่านี้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสามารถทำคำสั่งทางปกครองได้ แต่ทั้งนี้คำสั่งทางปกครองดังกล่าว
จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ความจริงว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้พิจารณาและทำคำสั่งโดยความเป็นธรรม
๒.๔ การดำเนินการเมื่อเกิดกรณีเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือจะขาดความเป็นกลาง
(๑) เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการดำเนินการเองและรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
ทราบ เพื่อมีคำสั่งต่อไป (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ (๑))
(๒) เมื่อคู่กรณีคัดค้านให้หยุดการดำเนินการและรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป
ชั้นหนึ่งทราบเพื่อมีคำสั่งต่อไป (มาตรา ๑๔)
(๓) หากเป็นกรณีของการเป็นกรรมการ ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉัยโดยกรรมการที่ถูกคัดค้านไม่สามารถอยู่ร่วมในที่ประชุมได้ (มาตรา ๑๕)
(๔) หากเป็นกรณีมีการคัดค้านตามมาตรา ๑๖ ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุ
ตามที่คัดค้านให้ดำเนินการต่อไปแต่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการ
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ทราบด้วยและให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีอำนาจทำคำสั่ง
ทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่ (มาตรา ๑๖ (๒))  
(๕) การกระทำใดๆ ของเจ้าหน้าทีห่ รือกรรมการทีไ่ ด้กระทำไปก่อนหยุด การพิจารณาไม่เสียไป
เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้านหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีจะเห็นสมควรดำเนินการ
ส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ (มาตรา ๑๗)

๓. คู่กรณี

๓.๑ ความหมายของ “คู่กรณี” คู่กรณีหมายถึง เอกชนผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาเพื่อออก
คำสั่งทางปกครอง ซึ่งได้แก่บุคคล ดังนี้ (มาตรา ๕ และมาตรา ๒๑)
(๑) ผู้ยื่นคำขอ เช่น กรณีการขออนุญาตตั้งโรงงาน
(๒) ผู้คัดค้านคำขอ เช่น กรณีการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของบุคคลอื่น
(๓) ผู้อยู่ในข้อบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง เช่น กรณีที่อาจจะถูกเพิกถอน
โฉนดที่ดิน
(๔) ผูท้ ส่ี ทิ ธิกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้           เช่น         กรณีเจ้าของทีด่ นิ ซึง่ อยูใ่ กล้กบั ทีด่ นิ
ที่สร้างโรงงาน
๓.๒ ความสามารถของคู่กรณี ผู้ที่เป็นคู่กรณีจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ หรือกรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  (มาตรา ๒๒)
๓.๓ สิทธิของคู่กรณี
(๑) สิทธิแต่งตั้งทนายหรือที่ปรึกษา  (มาตรา ๒๓)
(๒) สิทธิแต่งตั้งตัวแทน  (มาตรา ๒๔)
๒.๑ ประเภทของตัวแทน
(๑) ตัวแทนของคู่กรณีรายเดียว  (มาตรา ๒๔ วรรคแรก)
(๒) ตัวแทนร่วมของคู่กรณีเกิน ๕๐ คน  (มาตรา ๒๕)
(ก) กรณียื่นคำขอโดยการร่วมกันลงชื่อเกิน ๕๐ คน “ลงรายชื่อหางว่าว”
(ข) กรณีมีคำขอจากบุคคลเกิน ๕๐ คน “คำร้องเรียนโรเนียว”
(ค) กรณีที่มีคำขอในเรื่องเดียวกันเกิน ๕๐ คน และไม่ได้กำหนดตัวแทน
เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทนร่วม
๒.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีกับตัวแทน
(๑) เมื่อได้ตั้งตัวแทนไว้แล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกให้คู่กรณีกระทำการไม่ได้ เว้นแต่
จะเป็นหน้าที่โดยตรงของคู่กรณี ซึ่งจะต้องกระทำการด้วยตนเอง
(๒) เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
๒.๓ ความสิ้นสุดของการเป็นตัวแทน
(๑) คูก่ รณีบอกเลิกการให้เป็นตัวแทน ถ้าเป็นกรณีทม่ี กี ารตัง้ ตัวแทนร่วม และตัวแทน
ร่วมเป็นบุคคลธรรมดา คู่กรณีแต่ละรายมีอิสระที่จะบอกเลิก การให้ตัวแทนร่วมดำเนินการแทนตนได้
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(๒) คู่กรณีถึงแก่ความตาย หรือความสามารถของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไปไม่มีผล
ทำให้ความเป็นตัวแทนระงับลงเว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายจะถอนการตั้งตัวแทน

๔. การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง

ก่อนมีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น ไม่มีกฎหมายกลางกำหนด
กระบวนการพิจารณาออกคำสัง่ ทางปกครองของเจ้าหน้าที         ่ กฎหมายแต่ละฉบับมักมีเพียงบทบัญญัตทิ ใ่ี ห้อำนาจ
เจ้าหน้าที่ในการออกคำสั่ง เช่น สั่งให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ อนุญาต อนุมัติ จดทะเบียน หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต        เป็นต้น       แต่มักไม่มีบทบัญญัติกำหนดว่าในการออกคำสั่ง เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการอย่างไร       
หรือแม้มีบทบัญญัติกำหนดวิธีดำเนินการก็เป็นเพียงหลักเกณฑ์กว้างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิจในการ
ดำเนินการได้อย่างกว้างขวางหรือไม่กเ็ ป็นการกำหนดวิธดี ำเนินการทีม่ งุ่ ประสงค์ให้เกิดความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าทีม่ ากกว่าเพือ่ คุม้ ครองสิทธิของประชาชนหรือผูท้ จ่ี ะต้องได้รบั ผลกระทบจากคำสัง่ นัน้     ซง่ึ ผลทีเ่ กิดขึน้
ตามมาก็คือ ทำให้การสั่งการของเจ้าหน้าที่เกิดความผิดพลาดได้ง่าย เช่น สั่งการโดยเข้าใจข้อเท็จจริงผิดหรือ
ทำให้การปฏิบตั ริ าชการทางปกครองไม่โปร่งใส         สร้างภาพด้านลบให้แก่ภาคราชการ        รวมทัง้ อาจเกิดข้อพิพาทขึน้
โดยง่าย ซึ่งทำให้มีการร้องเรียนหรือฟ้องคดีในภายหลังมากขึ้นเรื่อยๆ  ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มี
การตราพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึน้ เพือ่ ให้เป็นกฎหมายกลางในการกำหนด
กระบวนการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองไว้ในส่วนที่ ๓ ตั้งแต่มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๓ โดยมี
สาระสำคัญดังนี้
(๑) การกำหนดภาษาที่ใช้ในการพิจารณาทางปกครอง เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ต้องจัดทำเป็น
ภาษาไทยถ้าเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศคู่กรณีต้องจัดหาคำแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้อง
มาให้ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดโดยให้ถือว่าได้มีการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ
คำแปลนั้นเว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศก็ให้ถือว่าได้มีการยื่นเมื่อเจ้าหน้าที่
ได้รับเอกสารนั้น ส่วนหลักเกณฑ์ในการรับรองความถูกต้องคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยก็ดี กรณีที่ให้ยอมรับ
เอกสารภาษาต่างประเทศก็ดี จะได้มีการกำหนดโดยกฎกระทรวงต่อไป (มาตรา ๒๖)
(๒) หลักการพิจารณาแบบไต่สวนเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการพิจารณาเรื่องทางปกครองต้อง
รับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะเป็นกรณีที่การพิจารณาริเริ่มโดยเอกชน (เช่น กรณีขอรับใบอนุญาต) หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ริเริ่มเอง (เช่น
การเพิกถอนใบอนุญาต) โดยเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดังนี้
(๒.๑) หน้าที่ในการแจ้งให้คู่กรณีทราบถึงสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ในกระบวนพิจารณา
อย่างชัดเจนและคอยช่วยเหลือให้คู่กรณีดำเนินการให้ถูกต้อง (มาตรา ๒๗)
(๒.๒) หน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง
โดยไม่จำกัดเฉพาะข้อเท็จจริงทีไ่ ด้มาจากคูก่ รณี (มาตรา ๒๘) ดังนัน้ ถ้าข้อเท็จจริงทีไ่ ด้มาจากคูก่ รณีไม่เพียงพอ
เจ้าหน้าที่ต้องหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือหากไม่แน่ใจในความถูกต้องของข้อเท็จจริง ก็จะต้องทำการตรวจสอบ
โดยแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือรับฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๙
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ส่วนคู่กรณีมีหน้าที่ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่มิเช่นนั้นหากเกิดความผิดพลาดขึ้นอาจต้องร่วมรับผิด หรือ
มิอาจเรียกร้องค่าเสียหายได้
(๓) หลักการให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งข้อเท็จจริงและมีส่วนร่วมในกระบวนพิจารณา หลักการใน
ข้อนี้ใช้ควบคู่กับหลักการไต่สวนตามข้อ ๒ และก่อให้เกิดสิทธิแก่คู่กรณี ดังนี้
(๓.๑) สิทธิในการได้รับคำแนะนำและได้รับแจ้งสิทธิหน้าที่ของตนในกระบวนพิจารณา
รวมถึงผลกระทบสิทธิหน้าทีจ่ ากคำสัง่ ทางปกครองทีจ่ ะเกิดขึน้ (มาตรา ๒๗) ตลอดจนสิทธิในการอุทธรณ์หรือ
โต้แย้งคำสั่งทางปกครองและระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งนั้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๐
(๓.๒) สิทธิในการทราบข้อเท็จจริง ข้อกล่าวหาอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาอันสมควร
เพือ่ ให้สามารถโต้แย้งและแก้ขอ้ กล่าวหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ     เว้นแต่กรณีตามข้อยกเว้นทีก่ ฎหมายกำหนด
โดยเหตุเกี่ยวกับความเร่งด่วน หรือสภาพของเรื่อง ซึ่งหากเจ้าหน้าที่เห็นควรก็อาจยังคงให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้ง
ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ (มาตรา ๓๐)
(๓.๓) สิทธิในการขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นแก่การใช้สิทธิโต้แย้งหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
หรือแก้ข้อกล่าวหา (มาตรา ๓๑) แต่ไม่รวมถึงต้นร่างคำวินิจฉัยและเอกสารที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ
(มาตรา ๓๒)
(๔) กำหนดให้การพิจารณาเรื่องต้องดำเนินการโดยรวดเร็วและใช้เวลาที่แน่นอน มาตรา ๓๓
กำหนดให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐกำหนดเวลาสำหรับการพิจารณา
ตามความเหมาะสมเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน

๕. แบบของคำสั่งทางปกครอง

มาตรา ๓๔ กำหนดเป็นหลักการว่า คำสั่งทางปกครองจะทำเป็นหนังสือหรือทำโดยวาจาหรือเป็น
รูปแบบอื่นก็ได้ โดยทั่วไปแล้วคำสั่งทางปกครองจะทำเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือโดย
สภาพการณ์คำสั่งทางปกครองอาจทำเป็นวาจาหรือรูปแบบอื่นก็ได้ หากกฎหมายเฉพาะระบุไว้ชัดเจนว่า
เจ้าหน้าที่จะต้องทำคำสั่งในเรื่องใดเป็นหนังสือ เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งก็ไม่อาจทำคำสั่งในรูปแบบอื่นได้ เพราะ
เป็นการขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจน สำหรับคำสั่งทางปกครองนั้นอาจแบ่งได้เป็น ๓ รูปแบบ คือ
(๕.๑) คำสั่งด้วยวาจา โดยทั่วไปจะเป็นการทำคำสั่งในกรณีเร่งด่วนและมิได้มีสิ่งใดเป็นหลักฐาน
เช่น         การสัง่ การของเจ้าพนักงานจราจร        การสัง่ การของเจ้าหน้าทีต่ ำรวจดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้        หากผูร้ บั คำสัง่
ร้องขอโดยมีเหตุอนั สมควรภายใน      ๗      วนั นับแต่วนั ทีเ่ จ้าหน้าทีม่ คี ำสัง่ โดยขอให้ยนื ยันเป็นหนังสือ      เจ้าหน้าทีผ่ อู้ อก
คำสั่งต้องยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ (มาตรา ๓๕)
(๕.๒) คำสั่งเป็นหนังสือ มาตรา ๓๖ กำหนดให้คำสั่งที่ทำเป็นหนังสือต้องมีรายการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ วันเดือนปีทท่ี ำคำสัง่ ชือ่ และตำแหน่งผูท้ ำคำสัง่ ลายมือชือ่ ของเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ำคำสัง่ และมาตรา ๓๗
ได้กำหนดให้คำสั่งที่ทำเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ   ข้อกฎหมาย
ทีอ่ า้ งอิงและข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดลุ ยพินจิ การบังคับให้คำสัง่ ทีท่ ำเป็นหนังสือต้องแสดงเหตุผล
เป็นการบังคับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังในการทำคำสั่งอันมีผลไปทางการป้องกันไม่ให้ใช้อำนาจโดยไม่ชอบ
๒๒
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ได้อีกทั้งทำให้คู่กรณีได้ทราบว่าตนได้รับการปฏิบัติโดยถูกต้องหรือไม่   อันจะเป็นประโยชน์แก่การควบคุม
ทางกฎหมายโดยการพิจารณาทบทวนในกระบวนการยุตธิ รรมทางปกครองต่อไป อย่างไรก็ดี มาตรา  ๓๗  ได้กำหนด
ข้อยกเว้นในกรณีที่ไม่ต้องจัดให้มีการให้เหตุผลไว้ ๕ กรณี ดังนี้คือ
(๑) ผลของคำสั่งทางปกครองตรงตามคำขอของคู่กรณีและไม่กระทบสิทธิของบุคคลอื่น แต่
หากไปกระทบสิทธิบุคคลอื่น เช่น การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขอเปิดกิจการสถานเริงรมย์ หรือขอตั้งโรงงาน
ผู้ออกคำสั่งต้องให้เหตุผลที่ทางการอนุญาตไว้ด้วย
(๒) เหตุผลนั้นรู้อยู่โดยไม่จำต้องระบุอีก เช่น การยื่นขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน
(๓) กรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล แต่อาจให้เหตุผลใน
ระเบียบภายในขององค์กรเองก็ได้
(๔) การออกคำสั่งด้วยวาจาซึ่งจะระบุเหตุผลไม่ได้โดยสภาพ
(๕) กรณีเร่งด่วนหากระบุเหตุผลอาจทำให้การงานล่าช้าเกินควรในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะ
บังคับให้แสดงเหตุผล และกรณีมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง
จะต้องระบุเหตุผลไว้พร้อมกับคำสั่ง การไม่ให้เหตุผลย่อมเป็นการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย คำสั่ง
ดังกล่าวย่อมไม่มีผล
(๕.๓)   คำสั่งโดยวิธีอื่น   โดยหลักแล้วคำสั่งทางปกครองอาจเกิดขึ้นตามสภาพความจำเป็นแห่ง
สถานการณ์ และผู้ทำคำสั่งดังกล่าวไม่อาจทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ เช่น การให้สัญญาณมือ
ของเจ้าพนักงานตำรวจจราจร สัญญาณธงของเจ้าหน้าที่การรถไฟ หรือเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าหรือสัญญาณไฟ
จราจร สัญญาณไฟกระพริบของประภาคาร ซึ่งโดยลักษณะเป็นคำสั่งประเภทหนึ่ง
นอกเหนือจากรูปแบบของคำสั่งทางปกครองแล้ว มาตรา ๓๙ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง
ทางปกครองอาจกำหนดเงือ่ นไขในคำสัง่ ทางปกครองซึง่ การกำหนดเงือ่ นไขดังกล่าวจะทำได้เท่าทีจ่ ำเป็น
เพือ่ ให้สำเร็จวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เช่น การอนุญาตให้ประกอบการขนส่ง โดยมีเงือ่ นไขบังคับให้ผปู้ ระกอบการ
จะต้องจัดให้มีประกันชีวิตผู้โดยสาร เงื่อนไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายตามความเหมาะสม
แก่กรณี ได้แก่
(๑) กำหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ออกใบอนุญาต
ให้มีผลตั้งแต่วันใด และสิ้นสุดในวันใด
(๒) กำหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นกับเหตุการณ์ในอนาคต
ที่ไม่แน่นอน เช่น กำหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนหรือเงื่อนไขบังคับหลัง เช่น ออกใบอนุญาตให้ตั้งโรงงาน แต่มี
เงื่อนไขให้มีผลนับแต่ผู้ขออนุญาตได้ดำเนินการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียในบริเวณนั้นหรือออกใบอนุญาต
ขับขี่ให้แต่มีเงื่อนไขสิ้นผลว่าหากตรวจสายตาไม่ผ่านใบอนุญาตสิ้นผลทันที
(๓) ข้อสงวนสิทธิที่จดยกเลิกคำสั่งทางปกครอง เช่น อนุญาตขึ้นทะเบียนยาอันตรายให้เพราะ
ยังไม่มียาอื่นที่มีประสิทธิภาพดี โดยมีข้อสงวนว่าอาจเพิกถอนได้หากทราบว่ามีอันตรายแก่ผู้ใช้
(๔) กำหนดภาระหน้าที่ให้แก่ผู้รับประโยชน์ เช่น อนุญาตให้สร้างโรงแรมแต่ต้องจัดให้มีที่จอดรถ
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

๖. ผลของคำสั่งทางปกครอง

มาตรา       ๔๒        วางหลักไว้ชัดเจนว่าคำสั่งทางปกครองมีผลใช้ยันบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง
เป็นต้นไป และคำสัง่ ดังกล่าวย่อมมีผลตราบเท่าทีย่ งั ไม่มกี ารเพิกถอนหรือสิน้ ผลโดยเงือ่ นเวลา คำสัง่ ทางปกครอง
ที่มีข้อบกพร่องในวิธีพิจารณา หรือบกพร่องในแบบคำสั่งทางปกครองย่อมไม่ทำให้คำสั่งทางปกครองเป็นโมฆะ
หรือเสียเปล่ามาแต่ต้น หากไม่กระทำผิดวิธีพิจารณาหรือขาดความชัดเจนในรูปแบบในสาระสำคัญสำหรับ
การแก้ไขข้อบกพร่องในคำสั่งทางปกครองอาจแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
(๖.๑) การแก้ ไ ขคำสั ่ ง ทางปกครองที ่ ม ี ข ้ อ บกพร่ อ งในวิ ธ ี พ ิ จ ารณาขั ้ น ตอนในการทำคำสั ่ ง
ทางปกครองไม่ใช่เนือ้ หาของคำสัง่ ทางปกครอง   หากเนือ้ หาบกพร่องก็ตอ้ งเพิกถอนคำสัง่ ทางปกครองสถานเดียว
หากเนื้อถูกต้องแต่บกพร่องในเรื่องวิธีพิจารณา มาตรา ๔๑ กำหนดหลักเกณฑ์ให้แก้ไขข้อบกพร่องได้
๔  กรณี คือ
(๑) การออกคำสัง่ ทางปกครองทีเ่ จ้าหน้าทีอ่ อกเองไม่ได้        เว้นแต่จะมีคำขอนัน้          ถ้าเจ้าหน้าที่
ได้ดำเนินการไปแล้วโดยยังไม่มีผู้ขอ ข้อบกพร่องดังกล่าวอาจแก้ไขได้เมื่อมีผู้ยื่นคำขอให้กระทำโดยถูกต้อง เช่น
ในหนังสือมอบอำนาจขอนำเข้าวัตถุอันตรายผู้รับมอบอำนาจมาขออนุญาตนำเข้าจากเจ้าหน้าที่แต่ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าวัตถุอันตรายดังกล่าวจะต้องมีการขึ้นทะเบียนก่อนจึงจะนำเข้ามาได้เจ้าหน้าที่อาจขึ้นทะเบียนให้
โดยแจ้งให้ผู้รับมอบอำนาจทำหนังสือมอบอำนาจให้ถูกต้องในภายหลัง
(๒) คำสั่งทางปกครองที่ไม่ระบุเหตุผลถือเป็นข้อบกพร่องสำคัญ หากเจ้าหน้าที่จัดให้มี
เหตุผลในภายหลังแล้วคำสั่งทางปกครองนั้นถือว่าสมบูรณ์
(๓) คำสั่งทางปกครองที่ต้องรับฟังคู่กรณี แต่หากคำสั่งที่ออกมามีข้อบกพร่องโดยรับฟัง
น้อยเกินไปไม่มีเอกสารครบถ้วน หากภายหลังได้รับฟังแล้วและผลการพิจารณาไม่เปลี่ยนไปจากเดิมถือว่า
คำสั่งนั้นได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์แล้ว
(๔) คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อนหากเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ให้ความเห็นชอบในภายหลังถือว่าคำสั่งนั้นได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์แล้ว
(๖.๒) การแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องรูปแบบของคำสั่งทางปกครอง โดยหลักการแล้วคำสั่ง
ทางปกครองที่ไม่มีความชัดเจนเพียงพอจะต้องถือว่าเป็นโมฆะ เพราะผู้รับคำสั่งไม่อาจปฏิบัติตามได้ อย่างไรก็ดี
หากคำสั่งทางปกครองมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องรูปแบบของคำสั่ง มาตรา ๔๓ วางหลักว่า
เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานเพียงใดก็ตามและถ้าได้แก้ไขเพิ่มเติมอย่างใด
ต้องแจ้งให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถอ้างอิงคำสั่งทางปกครองที่ถูกต้องต่อไป
ฉะนั้น มาตรา ๔๓ วรรคสองจึงให้อำนาจเจ้าหน้าที่เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งคำสั่งทางปกครอง เอกสาร หรือ
วัตถุใดที่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมได้ เพื่อมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหลงผิดในการใช้เอกสารหรือวัตถุ
ดังกล่าวต่อไป

๗. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่

(๗.๑) หลักทั่วไป
เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นอาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเมื่อใดและในชั้นใด
ก็ได้ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกำหนดให้อุทธรณ์ หรือให้โต้แย้งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
๒๔
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ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือตามกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่ (มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง) เว้นแต่จะเป็นคำสั่ง
ทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ที่มิได้ทำขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง หรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย การเพิกถอนจะต้องกระทำภายใน ๙๐ วันนับแต่ได้รู้เหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น
(มาตรา ๔๙ วรรคสอง) โดยหลักแล้วการเพิกถอนคำสัง่ ทางปกครองจะต้องคำนึงถึงความมัน่ คงแห่งสิทธิทเ่ี กิดขึน้
สืบเนื่องมาจากคำสั่งทางปกครองและต้องปกป้องผู้ที่เชื่อโดยสุจริต ในผลของคำสั่งทางปกครองโดยพิจารณา
ประโยชน์ของผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองและประโยชน์
สาธารณะประกอบ
(๗.๒) การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจแบ่งได้เป็น ๓ กรณี คือ
(๑) คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งนั้นไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับ
คำสั่ง เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดและบางส่วนโดยจะให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่ย้อนหลัง หรือให้มีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดก็ได้ (มาตรา ๕๐)
(๒) การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและคำสั่งนั้นเป็นการให้เงินหรือให้
ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยก ได้แก่ ผู้รับคำสั่ง เจ้าหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้น
อาจเพิกถอนทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยจะให้มผี ลย้อนหลังหรือไม่ยอ้ นหลังหรือให้มผี ลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึง่
ตามที่กำหนดก็ได้ แต่การเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์
ในความคงอยูข่ องคำสัง่ ทางปกครองนัน้ กับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน (มาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๑
วรรคหนึ่ง)
(๓) ในกรณีที่ผู้รับคำสั่งทางปกครองมีความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครอง
ถ้าได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคำสั่งทางปกครองนั้นหรือได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ผู้นั้นเสียหายเกินสมควรเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่นั้นอาจจะไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นย้อนหลังไปลบล้างคำสั่งเดิมได้  (มาตรา ๕๐
ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคสอง) กรณีดังต่อไปนี้ผู้รับคำสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้
(มาตรา ๕๑ วรรคสาม)
(ก) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งข่มขู่หรือ
ชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันมิชอบ
(ข) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ
(ค) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของคำสั่งทางปกครองในขณะได้รับคำสั่ง
หรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
(๗.๓) การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
คำสั่งทางปกครองแม้จะออกมาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่บางกรณีนั้นมีผลบังคับที่ไม่เหมาะสม
แก่สถานการณ์หรือมีเหตุการณ์สำคัญการคงคำสั่งดังกล่าวย่อมไม่เกิดผลดีจึงจำเป็นต้องมีการเพิกถอนคำสั่ง
ทางปกครองนั้น การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายอาจแบ่งได้เป็น  ๓ กรณี คือ
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๒๕

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑
(๑) คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่ง
เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผล
ตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดไว้ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องทำ
คำสั ่ ง ทางปกครองที ่ ม ี เ นื ้ อ หาทำนองเดี ย วกั น อี ก หรื อ การเพิ ก ถอนคำสั ่ ง นั ้ น ไม่ อ าจทำได้ เ พราะเหตุ อ ื ่ น
แต่อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนคำสั่งที่มีลักษณะดังกล่าวจะต้องคำนึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกด้วย
(มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง)
(๒) คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งเจ้าหน้าที่
หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน   หรือมีผล
ในอนาคตได้เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา ๕๓ วรรคสอง)
(ก) มีกฎหมายกำหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้
(ข) คำสั่งนั้นมีข้อกำหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายในกำหนด
เวลา
(ค) มีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปและหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ
(ง) มีบทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเพิกถอนจะจำกัดให้กระทำได้เท่าที่ผู้รับ
ประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือยังไม่ได้รับประโยชน์และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์สาธารณะ
(จ) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชน
(๓) คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน ให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์
ที่แบ่งแยกได้
เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยให้มีผล
ย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงในขณะใดขณะหนึ่งก็ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา ๕๓
วรรคสี่)
(ก) ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคำสั่ง
ทางปกครอง
(ข) ผู้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของคำสั่งทางปกครอง
(๗.๔) การเยียวยาประโยชน์ที่เสียหาย
(๑) กรณีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ก) ในกรณีที่เป็นการเพิกถอน การให้ประโยชน์ที่แบ่งแยกได้การเพิกถอนคำสั่ง
ทางปกครองจะให้มผี ลย้อนหลังหรือไม่จะต้องพิจารณาจากสภาพของเรือ่ งความเชือ่ โดยสุจริตของผูร้ บั ประโยชน์
และประโยชน์สาธารณะประกอบกันโดยกำหนดให้บคุ คลผูร้ บั คำสัง่ ทางปกครองต้องคืนประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ไปตามหลัก
ลาภมิควรได้ ถ้าผูน้ น้ั ได้รถู้ งึ ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสัง่ ทางปกครองในขณะได้รบั คำสัง่ หรือการไม่รนู้ น้ั
เป็นไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้นั้นก็ต้องคืนประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจำนวน (มาตรา ๕๑
วรรคสี)่
๒๖
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(ข) ในกรณีทเ่ี ป็นการเพิกถอนการให้ประโยชน์ทแ่ี บ่งแยกไม่ได้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากการ
เพิกถอนมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหาย เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งนั้น โดย
ค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับ (มาตรา ๕๒)
(๒) กรณีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูเ้ สียประโยชน์จากการเพิกถอนคำสัง่ ทางปกครองทีช่ อบด้วยกฎหมายตามเหตุใน ข้อ ๗.๓
(๒) (ค) (ง) และ (จ) ย่อมได้รบั ค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชือ่ โดยสุจริตในความคงอยูข่ องคำสัง่ นัน้
ทำนองเดียวกันกับผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการ
ให้ประโยชน์ที่แบ่งแยกไม่ได้ (มาตรา ๕๓ วรรคสาม)

๘. คู่กรณีขอให้พิจารณาใหม่

การขอให้พิจารณาใหม่ตามมาตรา     ๕๔      เป็นประเภทหนึ่งของกระบวนการเยียวยาในฝ่ายปกครอง
ที่คู่กรณีผู้รับคำสั่งได้ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งได้พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกับการ
อุทธรณ์ตามมาตรา  ๔๔  หรือการเพิกถอนคำสัง่ ทางปกครองตามมาตรา  ๔๙  ถึงมาตรา  ๕๓  กระบวนวิธพี จิ ารณา
กรณีมีการขอให้พิจารณาใหม่ อาจแยกออกได้เป็น ๓ ขั้นตอนคือ
(๘.๑) ขั้นตอนการพิจารณาคำขอ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการรับคำขอไว้ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ต้องมีการยื่นคำขอโดยคู่กรณีผู้ได้รับคำสั่งทางปกครอง (มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง)
(๒) คำสั่งทางปกครองนั้นได้พ้นระยะเวลาที่จะอุทธรณ์ (มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง)
(๓) คู่กรณีต้องไม่ทราบเหตุแห่งการขอให้พิจารณาใหม่ในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อน
โดยมิใช่ความผิดของตน (มาตรา ๕๔ วรรคสอง)
(๔) คำขอให้พิจารณาใหม่ต้องยื่นภายใน ๙๐ วัน นับแต่ได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้มี
การพิจารณาใหม่ได้ (มาตรา ๕๔ วรรคสาม)
(๘.๒) ขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขอำนาจที่ให้มีการพิจารณาใหม่
ซึ่งเป็นขั้นตอนพิจารณาว่ากรณีเข้าเงื่อนไขสมควรจะมีการพิจารณาใหม่ให้หรือไม่โดยมาตรา
๕๔ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดเหตุที่จะต้องพิจารณาใหม่ให้หากมีคำขอด้วยกัน ๔ ประการคือ
(๑) มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไป
(มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑))
(๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง หรือได้เข้ามาแล้ว
แต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง (มาตรา ๕๔
วรรคหนึง่ (๒))
(๓) เจ้าหน้าทีไ่ ม่มอี ำนาจทีจ่ ะทำคำสัง่ ทางปกครองในเรือ่ งนัน้ (มาตรา ๕๔ วรรคหนึง่ (๓))
(๔) คำสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมา
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในทางที่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณี
(๘.๓)  ขั้นตอนการพิจารณาตัดสิน
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องชี้ขาดข้อเท็จจริงอีกครั้งในขณะที่มีการพิจารณาใหม่ว่ามีอยู่อย่างไร
ข้อเท็จจริงที่มีการฟังเป็นยุติใหม่นั้นหรือในกรณีที่ข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปนั้น     มีผลกระทบต่อสิทธิหรือ
หน้าที่ของคู่กรณีแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร และควรมีคำสั่งใหม่ประการใด
สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๗
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๙. การบังคับทางปกครอง

(๙.๑) ความหมายของ “การบังคับทางปกครอง”
การบังคับทางปกครอง หมายถึง การดำเนินการของเจ้าหน้าที่โดยใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองกับประชาชน ทีม่ ภี าระผูกพันต้องปฏิบตั กิ ารตามหน้าทีเ่ พือ่ ให้เป็นไปตามคำสัง่ ทางปกครอง (มาตรา
๕๖ วรรคหนึ่ง)
(๙.๒) ขอบเขตของการบังคับทางปกครอง
ขอบเขตของการบังคับทางปกครองแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ
(๑) ในด้านเนื้อหาของคำสั่งทางปกครอง
คำสั่งทางปกครองที่จะมีการบังคับทางปกครองได้นั้น จะต้องเป็นคำสั่งทางปกครองประเภท
ที่ต้องมีการบังคับการให้เป็นไปตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ของคำสั่งทางปกครองเท่านั้น หากเป็นคำสั่ง
ทางปกครองประเภทที่เนื้อหาของคำสั่งทางปกครองนั้นมีความสมบูรณ์ในตัวเองไม่จำเป็นต้องมีการบังคับ
ทางปกครองต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่จะได้แก่คำสั่งทางปกครองที่เป็นการให้สิทธิหรือรับรองสิทธิของประชาชนผู้รับ
คำสั่งทางปกครอง เช่น ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน หรือหนังสือรับรองสัญชาติ เป็นต้น คำสั่ง
ทางปกครองที่มีเนื้อหาในลักษณะดังกล่าวก็ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องมีการบังคับทางปกครอง
(๒) ในด้านตัวบุคคลที่จะถูกบังคับทางปกครอง
บุคคลที่จะถูกบังคับทางปกครอง ได้แก่ ประชาชนที่มีความผูกพันต้องปฏิบัติตามคำสั่ง
ทางปกครอง การบังคับทางปกครองจึงไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(มาตรา ๕๕)
(๙.๓) หลักการที่สำคัญของการบังคับทางปกครอง
โดยทีก่ ารบังคับทางปกครองเป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองทีจ่ ะมีผลกระทบกระเทือน
ต่อสิทธิของประชาชนผูอ้ ยูใ่ นบังคับของคำสัง่ ทางปกครอง นอกจากนี้ ในการกำหนดมาตรการบังคับทางปกครอง
นัน้ เจ้าหน้าทีก่ ม็ ดี ลุ ยพินจิ ในการเลือกใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ (มาตรา ๖๓) ดังนัน้ ในการดำเนินการ
บังคับทางปกครองเจ้าหน้าที่จึงต้องคำนึงถึงหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้ คือ
(๑) หลักความสมเหตุสมผล (มาตรา ๕๖ วรรคสาม)
(๒) หลักการบังคับทางปกครองเท่าที่จำเป็น (มาตรา ๕๖ วรรคสาม)
(๓) หลักความแน่นอนและชัดเจน (มาตรา ๕๙ วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง)
(๙.๔) มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน
สำหรับกรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินมาตรการบังคับทางปกครอง ได้แก่
การยึด  การอายัด  และการขายทอดตลาดเพื่อชำระเงิน  โดยก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ต้องมีหนังสือเตือนให้ประชาชนผู้อยู่ในบังคับคำสั่งทางปกครองชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง) นอกจากนั้น มาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าวข้างต้น
เจ้าหน้าที่ยังสามารนำมาใช้ในกรณีไม่มีการชำระค่าปรับทางปกครองได้เช่นเดียวกัน (มาตรา ๖๑)
(๙.๕) มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ
สำหรับกรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำมาตรการบังคับ
ทางปกครองที่เจ้าหน้าที่จะนำมาใช้ ได้แก่ มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๒๘
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(๑) การจัดการแทน
โดยเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน
โดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ (มาตรา ๕๘ (๒))
(๒) การกำหนดค่าปรับทางปกครอง
โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนดค่าปรับทางปกครองตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้อง
ไม่เกินสองหมืน่ บาทต่อวัน (มาตรา ๕๘ (๒)) ก่อนทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ะใช้มาตรการบังคับทางปกครองในข้อ ๑. และ
ข้อ ๒. เจ้าหน้าที่ต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองกระทำหรือละเว้นกระทำตาม
คำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสมควรแก่กรณีก่อน โดยคำเตือนดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียด
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย เช่น ระบุถึงมาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่
เข้าดำเนินการแทน หรือจำนวนค่าปรับทางปกครอง เป็นต้น
(๙.๖) การขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจ
ในการที่เจ้าหน้าที่ใช้กำลังเข้าดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครอง
เนื่องจากประชาชนผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครองนั้นหากมี
ความจำเป็นเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจได้  (มาตรา ๖๐ วรรคสอง)
(๙.๗) สิทธิในการอุทธรณ์การบังคับทางปกครอง
ผู้ถูกดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองมีสิทธิอุทธรณ์การบังคับทางปกครองได้
เนื่องจากการบังคับทางปกครองมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองเช่นเดียวกันสำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการอุทธรณ์การบังคับทางปกครองเป็นไปทำนองเดียวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในกรณีทั่วไป
(มาตรา ๖๒)

๑๐. ระยะเวลา อายุความ และการแจ้ง

(๑๐.๑) ระยะเวลา
การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง และการบังคับตามคำสั่งทางปกครองจำเป็นต้องมีเรื่อง
ระยะเวลาเข้ามาเกีย่ วข้อง การนับระยะเวลาหากกำหนดเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี มิให้นบั วันแรกแห่งระยะเวลา
รวมเข้าไปด้วย เว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้นหรือมีการกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๖๔
วรรคหนึ่ง) สำหรับกรณีกำหนดเวลาที่สั้นกว่าวันพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มิได้กล่าวถึง
กรณีกค็ งต้องนำหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ กล่าวคือต้องนับระยะเวลาโดยละเอียด
เป็นชั่วโมง นาที ตามความเป็นจริงในกรณีที่วันสุดท้ายของกำหนดเวลาเป็นวันหยุด และเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่
มีหน้าที่ต้องกระทำการนั้น ให้นับวันหยุดนั้นรวมเข้ากับระยะเวลาด้วย เพื่อมิให้ยืดเวลาการปฏิบัติให้แก่
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอแม้จะเป็นวันหยุดก็ตาม แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่เอกชนมีหน้าที่ต้อง
กระทำการ หากไม่มีกฎหมายหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าระยะเวลาสิ้นสุด
ในวันทำงานทีน่ บั จากวันหยุดนัน้ ๆ          เนือ่ งจากในวันหยุดย่อมไม่มเี จ้าหน้าทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ าน ทำให้เอกชนไม่สามารถ
ติดต่อด้วยได้ (มาตรา ๖๔ วรรคสองและวรรคสาม)
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งของเจ้าหน้าที่นั้น เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาขยายให้อีกได้ซึ่งโดย
ปกติก็จะต้องนับเวลาที่ขยายต่อไปจากกำหนดเวลาเดิม แต่อย่างไรก็ดีถ้าระยะเวลาเดิมได้สิ้นสุดลงแล้ว
และการสิ้นสุดเช่นนั้นจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม เช่น การที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานในการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และได้มีคำสั่งให้ต่ออายุใบอนุญาตภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตเดิม เจ้าหน้าที่ก็อาจ
ขยายกำหนดเวลาการอนุญาตให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับ
สิทธิประโยชน์ต่อเนื่องกันได้ (มาตรา ๖๕) นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องกระทำการใดภายในเวลาที่กำหนดไม่สามารถ
กระทำการภายในเวลาดังกล่าวได้โดยมิใช่ความผิดของตน เช่น เจ้าหน้าที่เรียกให้ผู้รับใบอนุญาตส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาแต่ระหว่างนั้นเอกสารดังกล่าวถูกโจรกรรม และได้รับเอกสารคืน เมื่อ
จับคนร้ายได้หลังจากพ้นกำหนดเวลาแล้ว ดังนี้ ย่อมมีคำขอให้เจ้าหน้าที่ขยายระยะเวลาให้ได้ หรือหากเป็น
กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองก็อาจให้ดำเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวมาแล้ว
เสียใหม่ก็ได้ เช่น ให้นำพยานหลักฐาน  มาแสดงเพิ่มเติม (มาตรา ๖๖)
(๑๐.๒) อายุความ
โดยปกติอายุความฟ้องคดีย่อมนับเดินไปตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ดี หากผู้ได้รับคำสั่งทางปกครอง
หรือผู้ถูกบังคับทางปกครองไม่พอใจคำสั่งหรือคำบังคับดังกล่าวได้ยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายนี้ หรือยื่นคำขอ
ต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาทหรือคณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
แล้วอายุความย่อมสะดุดหยุดอยู่ คือไม่นบั เดินระหว่างนัน้ จนกว่าการพิจารณาจะถึงทีส่ ดุ หรือเสร็จไป โดยประการอืน่
ที่มิใช่การถอนคำขอหรือทิ้งคำขอเพื่อให้โอกาสที่ผู้นั้นจะได้ใช้สิทธิของตนในการขอให้องค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท
ทางปกครองได้พิจารณา โดยไม่กระทบถึงอายุความในการฟ้องคดีต่อศาล (มาตรา ๖๗)
(๑๐.๓) การแจ้ง
การแจ้งเป็นการทำให้ทราบถึงคำสั่งทางปกครองตลอดจนขั้นตอนการพิจารณาหรือการอื่นๆ
โดยเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ โดยการแสดงด้วยวิธีการต่างๆ ให้ผู้รับทราบความหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สัญญาณ
แสง เครื่องหมาย สัญญาณเสียง ฯลฯ โดยปกติหากไม่มีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่นการแจ้งอาจกระทำด้วย
วาจาก็ได้        (มาตรา       ๖๙)          ซึง่ ย่อมมีผลทันทีเมือ่ ได้รบั แจ้ง     แต่อย่างไรก็ด          ี หากผูร้ บั แจ้งต้องการให้กระทำเป็นหนังสือ
ก็ให้แจ้งเป็นหนังสือซึ่งก็เป็นการยืนยันการแจ้งด้วยวาจาที่มีผลสมบูรณ์ไปแล้วนั่นเอง        การแจ้งเป็นหนังสือ
จะมีผลตั้งแต่ส่งหนังสือให้ถึงผู้รับ ไม่ว่าจะส่งต่อหน้าผู้รับนั้น หรือส่งไปยังภูมิลำเนาซึ่งรวมไปถึงที่อยู่ที่ได้ให้ไว้
ต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีที่ผู้รับไม่ยอมรับหรือไม่พบผู้รับและได้มีการวางหรือปิดหนังสือนั้นไว้ต่อหน้า
เจ้าพนักงาน ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว (มาตรา ๗๐) การส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ (มาตรา ๗๑) และในกรณีจำเป็น
การส่งทางโทรสาร (มาตรา ๗๔) ก็เป็นวิธีการที่กฎหมายรับรองด้วย การปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของ
เจ้าหน้าที่และที่ว่าการอำเภอที่ผู้รับมีภูมิลำเนาก็สามารถกระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีผู้รับเกิน ๕๐ คน
(มาตรา ๗๒) สำหรับการประกาศหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นก็สามารถกระทำได้ ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับ
หรือภูมิลำเนาหรือในกรณีที่มีผู้รับเกิน ๑๐๐ คน (มาตรา ๗๓)

๓๐
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๑๑. การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

(๑๑.๑) การใช้บังคับ
ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้คำสั่งทางปกครองใดมีขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์
หรือโต้แย้งไว้แล้วเช่นใด คู่กรณีก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายเฉพาะนั้นบัญญัติไว้ แม้ว่า
ขั้นตอนและระยะเวลาดังกล่าวนั้นจะมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะแต่ละฉบับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละเรื่องแต่ละฉบับ      การกำหนดหลักเกณฑ์กลางเพื่อให้ใช้บังคับกับกฎหมายเฉพาะทุกฉบับจึงไม่เหมาะสม
และกระทำได้ยาก ส่วนคำสั่งทางปกครองที่ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายเฉพาะกำหนดเรื่องขั้นตอนและ
ระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ก็ย่อมถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาตามพระราชบัญญัตินี้
มิฉะนั้นคู่กรณีจะไม่สามารถนำคดีไปสู่การพิจารณาขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองได้ (มาตรา ๓ วรรคสอง)
ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้คำสั่งทางปกครองใดต้องอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
นอกจากขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์และกระบวนการพิจารณาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้นแล้ว
ยังให้ใช้กระบวนพิจารณาที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัตินี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกระบวน
พิจารณาในกฎหมายเฉพาะฉบับนั้นอีกด้วย (มาตรา ๔๗) แต่อย่างไรก็ตาม มีคำสั่งทางปกครองอยู่ ๒ ประเภท
ที่แม้จะมิได้มีกฎหมายเฉพาะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งเอาไว้ แต่ก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ให้ต้องอุทธรณ์เสียก่อนจึงจะนำคดีไปสู่การพิจารณาขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองได้ ได้แก่
(๑) คำสั่งทางปกครองของรัฐมนตรี
ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองได้ออกโดยรัฐมนตรีคำสั่งทางปกครองดังกล่าวจะไม่อยู่
ภายใต้บังคับให้ต้องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้เนื่องจากรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเฉพาะ
ฉบับใดก็เป็นองค์กรสูงสุดตามกฎหมายฉบับนั้นๆ จึงไม่มีผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าที่จะพิจารณาคำอุทธรณ์ได้
ดังนัน้ คูก่ รณีจงึ ต้องโต้แย้งคำสัง่ ทางปกครองนัน้ ต่อองค์กรวินจิ ฉัยคดีปกครองโดยตรง (มาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ )
(๒) คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ
ในกรณีทค่ี ำสัง่ ทางปกครองได้ออกโดยคณะกรรมการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นคณะกรรมการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไม่ คำสั่งทางปกครองดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากคณะกรรมการต่างๆ เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจทางปกครองโดยเฉพาะและไม่อยู่ใน
ระบบสายการบังคับบัญชา คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการจึงเป็นที่สุดไม่มีองค์กรใดที่สูงกว่าที่
จะพิจารณาคำอุทธรณ์ได้ ดังนั้น คู่กรณีจึงต้องโต้แย้งคำสั่งทางปกครองนั้นต่อองค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง
โดยตรง (มาตรา ๔๘)
(๑๑.๒) การยื่นอุทธรณ์และกำหนดเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
(๑)  ผู้ที่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
ผู้ที่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง คือ “คู่กรณี” ซึ่งได้แก่ ผู้ที่ได้เข้ามาในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองทุกคนนัน่ เอง      ซง่ึ ได้แก่      ผทู้ ไ่ี ด้ยน่ื คำขอผูค้ ดั ค้านคำขอผูอ้ ยูใ่ นบังคับหรือจะอยูใ่ นบังคับของ
คำสั่งทางปกครอง และผู้ที่ได้เข้ามาในกระบวนพิจารณาทางปกครองอื่นๆ แต่สำหรับบุคคลภายนอกที่มิได้

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๑
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ประจำปี ๒๕๕๑
เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองนั้นจะอุทธรณ์ไม่ได้ แต่บุคคลดังกล่าวสามารถโต้แย้งคำสั่ง
ทางปกครองนั้นต่อองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองได้โดยตรง (มาตรา ๔๔)
(๒) ผู้ที่จะรับอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
คู่กรณีจะต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองที่ระบุชื่อ
และตำแหน่งในคำสั่งทางปกครองนั้นเพราะบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ทราบเรื่องและอยู่ในฐานะที่จะทบทวนคำสั่ง
ทางปกครองของตนเองได้ดีที่สุด (มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง)
(๓) กำหนดเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
คู่กรณีต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่ง
ดังกล่าว (มาตรา ๔๘ วรรคหนึง่ ) แต่ในกรณีทค่ี ำสัง่ ทางปกครองดังกล่าวมิได้ระบุกรณีทอ่ี าจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
การยืน่ คำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งไว้ในคำสัง่ ทางปกครองนัน้ ด้วย
(มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง) ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งนั้นจะเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
หลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ดังกล่าวและระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้
(สิบห้าวัน ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ ) หรือตามกฎหมายเฉพาะ (ถ้ามี) มีระยะเวลาสัน้ กว่าหนึง่ ปีให้ขยายเป็น
หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งทางปกครอง (มาตรา ๔๐ วรรคสอง) อนึ่ง คำสั่งทางปกครองที่ออกก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง
ทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๑.๓) รูปแบบของคำอุทธรณ์
(๑) คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ
(๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทางปกครองนั้นอย่างชัดเจน
(๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
ข้อ ความดั ง กล่ าวก็เป็นแต่เพียงแสดงให้เกิด ความเข้ า ใจว่ า ประสงค์ จ ะโต้ แ ย้ ง ส่ ว นใดหรื อ โต้ แ ย้ ง คำสั ่ ง
ทางปกครองนั้นทั้งหมดก็เพียงพอแล้ว (มาตรา ๔๔ วรรคสอง)
(๑๑.๔) การพิจารณาอุทธรณ์
เจ้าหน้าทีผ่ อู้ อกคำสัง่ ทางปกครองทีไ่ ด้รบั คำอุทธรณ์คำสัง่ ทางปกครองมีอำนาจพิจารณา
ทบทวนคำสั ่ ง ทางปกครองของตนเองตามคำอุ ท ธรณ์ ไ ด้ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น ปั ญ หาข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมายหรื อ
ความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครองและอาจมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลง
คำสัง่ นัน้ ไปในทางใดและในเรือ่ งใดก็ได้ภายในขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องตน (มาตรา ๔๖) โดยต้องพิจารณาให้เสร็จ
และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่าตนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์นั้นโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ (มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง) ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
คำอุทธรณ์ (มาตรา ๔๕ วรรคหนึง่ ) แต่ถา้ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์นอกจากจะต้องแจ้งผลให้แก่ผรู้ อ้ งทุกข์ทราบแล้ว
ก็ต้องเร่งรายงาน “ความเห็น” พร้อมด้วย “เหตุผล” ไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ดังกล่าวด้วย ส่วนว่าผู้ใดจะเป็น  “ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์”  นั้น ให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่โดยทั่วไปแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ในระดับสูงขึ้นตามสายงานบังคับบัญชานั่นเอง
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(มาตรา ๔๕ วรรคสาม) ซึง่ ผูม้ อี ำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ตอ้ งพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ก็ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบก่อนครบกำหนดระยะเวลาสามสิบวันดังกล่าวและผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์สามารถขยายระยะเวลา
พิจารณาคำอุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาสามสิบวันแรก (มาตรา ๔๕
วรรคสอง) ส่วนขอบเขตการพิจารณาคำอุทธรณ์นั้นก็เป็นเช่นเดียวกับขอบเขตการพิจารณาคำอุทธรณ์ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองนั่นเอง (มาตรา ๔๖)
(๑๑.๕) ผลการพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อผู้ออกคำสั่งทางปกครองพิจารณาคำอุทธรณ์หรือเมื่อผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์
พิจารณาคำอุทธรณ์ตามขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บุคคลดังกล่าวอาจจะมีคำสั่งแทนคำสั่งเดิมได้
เต็มที่ เพราะในระบบนี้เป็นการพิจารณาอุทธรณ์โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานปกติจึงเป็นการทบทวนคำสั่ง
ทางปกครองภายในฝ่ายปกครองด้วยกันเองแต่หลักเกณฑ์การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเดิมจะกระทำได้
เพียงใดและจะมีผลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตอย่างไรก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนคำสั่ง
ทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้  (มาตรา ๔๙  ถึงมาตรา ๕๓)
(๑๑.๖) การทุเลาการบังคับ
การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไม่เป็นเหตุให้มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองยังคงบังคับการให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองนั้นได้แม้ว่าจะมี
ผู้อทุ ธรณ์คำสัง่ ทางปกครองนัน้            (มาตรา   ๔๔   วรรคสาม)          แต่อย่างไรก็ตาม       เจ้าหน้าทีผ่ อู้ อกคำสัง่ ทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ หรือองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองมีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้ทุเลาการ
บังคับคำสั่งทางปกครองนั้นได้  (มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง)

๑๒. คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง

บทบัญญัติในหมวด ๕ ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นี้ เป็นบท
บัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งกำหนดรายละเอียดต่างๆ    เกี่ยวกับ
คณะกรรมการไว้    ๑๐   ประการ ตัง้ แต่มาตรา   ๗๕   ถงึ มาตรา   ๘๔   แต่มปี ญ
ั หาพืน้ ฐาน    ๓   ประการทีจ่ ะต้องพิจารณา
ก่อนจะไปพิจารณาในรายละเอียดทั้ง ๑๐ ประการข้างต้น คือ  
(๑) วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติในหมวดนี้  
(๒) ประเภทของคณะกรรมการตามบทบัญญัตินี้  
(๓) คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติประเภทใด  
(๑๒.๑) วัตถุประสงค์  
วัตถุประสงค์ของบทบัญญัตใิ นหมวด  ๕  ม  ี ๒  ประการ คือ ประการแรกเพือ่ ให้มบี ทบัญญัติ
กลางเกีย่ วกับการแต่งตั้งและการประชุมของคณะกรรมการไว้ในกฎหมายนี้ และในอนาคตจะได้ไม่ตอ้ งบัญญัติ
ซ้ำซ้อนไว้ในกฎหมายฉบับอืน่ ๆ อีกซึง่ กฎหมายทีจ่ ะบัญญัตใิ หม่อาจไม่ตอ้ งบัญญัตสิ ว่ นทีเ่ กีย่ วกับคณะกรรมการ
ไว้เลยหรือบัญญัตไิ ว้เฉพาะส่วนทีจ่ ะต้องเพิม่ เติมหรือแตกต่างไปจากกฎหมายฉบับนี้ขอให้ดตู วั อย่างในกฎหมาย
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ประจำปี ๒๕๕๑
ฉบับนี้ เช่น มาตรา ๙ บัญญัติให้ใช้ความในมาตรา ๗๖ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดบางประการขึ้น ประการที่สอง
เพื่อตีกรอบกำหนดบทบาทและเอกภาพของคณะกรรมการไว้เพื่อให้การพิจารณาและการตัดสินใจออกคำสั่ง
ทางปกครองมีระบบที่ชัดเจนเนื่องจากคำสั่งทางปกครองนั้นจะต้องออกโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งหมายความรวมถึง
“คณะบุคคล” ซึ่งได้แก่คณะกรรมการด้วย  
(๑๒.๒) ประเภทของคณะกรรมการ  
บทบัญญัติในหมวดนี้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง  
(๒) คณะกรรมการทีม่ อี ำนาจวินจิ ฉัยข้อพิพาทโดยชือ่ ของหมวดนีอ้ าจทำให้เข้าใจผิดว่า
ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท แต่เมื่อดูในบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ วรรคสอง
และมาตรา ๘๔ แล้วจะเห็นว่าบทบัญญัติในหมวดนี้ครอบคลุมคณะกรรมการทั้ง ๒ ประเภทแต่บทบัญญัตินี้
ไม่ครอบคลุมถึงคณะกรรมการอื่นที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและวินิจฉัยคำสั่งทางปกครอง เช่น
คณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายต่างๆ เป็นต้น  
(๑๒.๓) คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติประเภทใด  
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามบทบัญญัติในหมวด ๕ นี้มีทั้งที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น
พระราชบัญญัติ (มาตรา ๗๖ (๖)) และ คณะกรรมการทีต่ ง้ั ขึน้ ตามกฎหมายลำดับรองและคำสัง่ ในทางบริหารอืน่
(มาตรา ๗๙ วรรคสอง) ฉะนั้น บทบัญญัติในหมวดนี้จึงครอบคลุมถึงคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยไม่จำกัดว่าเป็น
คณะกรรมการระดับใดเพียงแต่ว่าถ้ามีบทบัญญัติเฉพาะไว้แล้วก็จะไม่นำบทบัญญัติในหมวดนี้มาใช้  
เมื่อพิจารณาจากหลักทั่วไปทั้ง ๓ ประการข้างต้น อาจจะสรุปได้ว่าบทบัญญัติในหมวดนี้
เกี่ยวพันกับชีวิตการบริหารราชการแผ่นดินในทุกระดับและตลอดเวลา    เพราะความในหมวดนี้จะเกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการต่างๆ ในระดับชาติ เช่น ก.พ. ก.ค. ก.ตร. อ.ก.พ. คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติต่างๆ เช่น
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งรัฐวิสาหกิจต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการ
ระดับต่ำลงมา เช่น คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย คณะกรรมการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการสอบคัดเลือกสอบแข่งขัน    ฯลฯ    ซึ่งในทุกวันข้าราชการทุกระดับจะต้อง
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดังกล่าวทั้งสิ้น ทั้งที่เป็นกรรมการเองและเป็นคู่กรณีกับคณะกรรมการ
ดังกล่าว การเรียนรู้บทบัญญัติในหมวดนี้จึงสำคัญมาก เพราะหากคณะกรรมการดำเนินการไม่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติในหมวดนี้คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการอาจถูกเพิกถอนเสียได้ โดยหากศาลปกครอง
หรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของ
คำสั่งทางปกครองนั้นซึ่งเป็นปัญหาในทางคดีปกครองอีกส่วนหนึ่งแต่ทางที่ดีคือควรจะได้ศึกษาบทบัญญัติใน
หมวดนี้และดำเนินการให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ต้น ซึ่งรายละเอียดปรากฏในข้อ (๑๒.๔) ดังต่อไปนี้  
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(๑๒.๔) สาระสำคัญของบทบัญญัติในหมวด ๕  
สาระสำคัญของบทบัญญัติในหมวด ๕ ประกอบด้วย ๑๐ ส่วน คือ  
(๑) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องระบุตัวบุคคล (มาตรา ๗๕)  
(๒) กรณีพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (มาตรา ๗๖)  
(๓) คณะกรรมการที่เป็นแทนหรือเพิ่มขึ้น (มาตรา ๗๗)  
(๔) การให้กรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทพ้นก่อนวาระ (มาตรา ๗๘)  
(๕) องค์ประชุม (มาตรา ๗๙)  
(๖) การประชุม (มาตรา ๘๐)  
(๗) ประธานกรรมการ (มาตรา ๘๑)  
(๘) การลงมติ (มาตรา ๘๒)  
(๙) รายงานการประชุม (มาตรา ๘๓)  
(๑๐) คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (มาตรา ๘๔)

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๕

ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองและผลงานในรอบปี ๒๕๕๑

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

ส่วนที่
๓
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองและผลงานในรอบปี ๒๕๕๑
องค์ประกอบ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ชุดปัจจุบัน มีองค์ประกอบดังนี้
๑. นายวัฒนา  รัตนวิจิตร
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี๑
กรรมการ
๓. ปลัดกระทรวงมหาดไทย๒
กรรมการ
๔. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี๓
กรรมการ
๔
๕. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการ
๕
๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
๗. นายกมลชัย  รัตนสกาววงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายนันทวัฒน์  บรมานันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายวรเจตน์  ภาคีรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายสมยศ  เชื้อไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายอัชพร  จารุจินดา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายอภิรัตน์  เพ็ชรศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์
๒ นายชำนาญวิทย์  เตรัตน
๓ นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ
๔ นายอนุสรณ์  สุขแสงทอง
๕ คุณพรทิพย์  จาละ
๑

๓๘

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอำนาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติไว้ดังนี้
๑. สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
๒. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่บุคคลดังกล่าว
ร้องขอ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกำหนด
๓. มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา
ได้
๔. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎี ก าและการออกกฎกระทรวงหรื อ ประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้
๕. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตาม
ความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นไป
โดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖. เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
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๓๙

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ดังนี้

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีผลการปฏิบัติงานในรอบปี  พ.ศ. ๒๕๕๑  สรุปได้

๑. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยตอบข้อหารือแก่หน่วยงานของรัฐ ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน

๔๐

เรื่องที่ขอหารือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองตามมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กับทรัพย์สินที่มีทะเบียน

กรมราชทัณฑ์

ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังของ
กรมราชทัณฑ์

เทศบาลตำบลเขาสมิง

การใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองของนายกเทศมนตรี
ตำบลเขาสมิงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผลของการถอนอุทธรณ์เมื่อกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์
เสร็ จ สิ ้ น ลง:กรณี ก ารถอนอุ ท ธรณ์ ผ ลการประกวดราคา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

การแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด
ทางละเมิดกรณีผู้มีอำนาจแต่งตั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

การคัดค้านผู้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีการเพิกถอน
ประกาศแต่งตั้งคณะเทศมนตรี

กรมชลประทาน

สถานะของหนังสือกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและประกาศ
หนังสือพิมพ์รายวันที่เรียกให้ประชาชนที่ได้รับค่าขนย้าย
คืนเงินให้แก่ทางราชการ

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ชื่อหน่วยงาน

เรื่องที่ขอหารือ

กรมบัญชีกลาง

แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทรัพย์สินที่อยู่
ต่างพื้นที่และความคุ้มครองตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง

กรมบัญชีกลาง

การเรียกคืนเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดของข้าราชการ
พลเรื อ น กรณี ศ าลปกครองสู ง สุ ด เพิ ก ถอนคำสั ่ ง แต่ ง ตั ้ ง
ข้าราชการพลเรือนไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยให้มีผลย้อนหลัง

กรุงเทพมหานคร

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนอกเขตกรุงเทพมหานคร

กรมป่าไม้

การกำหนดมาตรการบังคับทางปกครอง กรณีร่างระเบียบ
กรมป่าไม้วา่ ด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยใน
เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

การกำหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาโทษทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการทหารที่พ้นจากราชการ
ด้วยเหตุเกษียณอายุราชการและมีสิทธิรับบำนาญ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผลของคำสั่งและคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น : กรณี
คำสั่งทุเลาการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีและคำพิพากษาเพิกถอนข้อบัญญัติดังกล่าว

กรมป่าไม้

หารื อ ข้ อ กฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ว ิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (กรณีคำสั่งอนุมัติให้จัดตั้งโครงการ
ป่าชุมชนของอธิบดีกรมป่าไม้ไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง)

อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง

การออกประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ
คัดเลือกซึ่งลงนามโดยผู้ที่ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคำสั่ง
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (กรณีผู้มีอำนาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองและแจ้งผลการขอให้พิจารณาใหม่)

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔๑

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑
๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง ได้จดั ฝึกอบรมข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ เป็นวิทยากร
ออกไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามที่หน่วยงานของรัฐต่างๆ
ร้องขอ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับปี ๒๕๕๑ ได้มีการจัด
วิทยากรไปบรรยาย ณ กรมบัญชีกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน ๑๐๐ คน
นอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และประชาชนที่ต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง โดยในปี ๒๕๕๑ มีการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์จำนวนทัง้ สิน้ ๓๕๐ ครัง้ อีกทัง้ ได้เผยแพร่
เอกสารทีจ่ ดั พิมพ์ขน้ึ เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองให้แก่หน่วยงาน
ต่างๆ ของรัฐ และประชาชนที่สนใจเป็นระยะๆ ซึ่งกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ในรอบปี ๒๕๕๑ ประกอบด้วย
๑. นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ ศาลาศิรริ าช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิรริ าช
๒. นิทรรศการเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๑
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลแสดงที่ ๙
๓. การฝึกอบรมบุคลากรเพือ่ ปฏิบตั ริ าชการตามกฎหมายปกครอง ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม
๒๕๕๑ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์
๔. โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
๕. จัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐
๖. นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง ระหว่างวันที่  ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๗. โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
๘. นิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วันระพี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๔-๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๙. โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
๑๐. โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๔ วันพุธ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๑๑. นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ กรมการขนส่งทางบก
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ส่วนที่ ๔
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบังคับใช้พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
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ส่วนที่
๔

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบังคับใช้พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ปัญหาและอุปสรรค

โดยที่การบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยังมีปัญหาและ
อุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอยู่เป็นอันมาก อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เป็นต้นว่า
ประการแรก หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ ผูม้ อี ำนาจดำเนินกระบวนการใดๆ ทางปกครอง
(โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ) ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ของตน
รวมทั้งการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประการที่สอง ประชาชน
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอันเกี่ยวกับสิทธิ
ของตน เช่น สิทธิของคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ความเข้าใจในขั้นตอนหรือกระบวนการ
อุทธรณ์คำสัง่ ทางปกครอง หรือสิทธิในการขอให้มกี ารพิจารณาใหม่ ประการทีส่ าม ฐานข้อมูลเกีย่ วกับกฎหมาย
ปกครองและกฎหมายมหาชน โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ยังขาดแคลนฐานข้อมูลทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นบทความ
หนังสือ ตำรากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ ตลอดทั้งเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวกับ
หลักกฎหมายปกครองและหลักกฎหมายมหาชน รวมทั้งคำพิพากษาศาลปกครองในชั้นต่างๆ  โดยที่ฐานข้อมูล
ดังกล่าวมีอยู่เป็นจำนวนมากและสมควรที่จะรวบรวมมีไว้สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการสืบค้น อ้างอิง และศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการเพื่อประกอบการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ ทั้งสามประการ ดังตัวอย่างข้างต้นจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณเพื่อการจัด
ฝึกอบรม การเผยแพร่ และการจัดทำฐานข้อมูล ซึ่งในปี ๒๕๕๑ สำนักกฎหมายปกครองได้รับงบประมาณ
จำนวน  ๒๓๕,๐๐๐ บาท  (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับกิจกรรมทั้งหมด

แนวทางแก้ไข

เมื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เห็นควรมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ดังนี้
ประการที่หนึ่ง จัดให้มีการสัมมนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครองให้แก่
หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหรือมีส่วนสัมพันธ์กับกระบวนการออกคำสั่งทางปกครอง โดยแต่ละครั้งจะใช้
๔๔
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ระยะเวลาในการอบรมเป็นจำนวน ๒ วัน การสัมมนาในวันแรกจะเป็นการบรรยายให้ความรูเ้ พือ่ เป็นการปูพน้ื ฐาน
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ เป็นกฎหมายทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกัน โดยมีวทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็นผูใ้ ห้การบรรยาย และในวันทีส่ อง
จะเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองควบคูก่ บั กฎหมายทีใ่ ห้อำนาจแก่เจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยในการสัมมนานัน้
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีการแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อม
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปฏิบัติราชการ อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู้ ความเข้าใจในสภาพปัญหา
และกำหนดแนวทางพื ้ น ฐานในการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการ
ทางปกครอง พร้อมนี้ ควรทีจ่ ะมีการรวบรวมสรุปประเด็นปัญหาและความเห็นทีไ่ ด้จากการสัมมนาดังกล่าว เพือ่
นำมาเป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นต่อไป
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา การจัดให้มีการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ยังคงจำกัดอยู่เฉพาะหน่วยงานของรัฐบางแห่ง
เท่านั้นด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ ดังนั้น จึงเห็นควรจัดให้มีการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ของรัฐอืน่ ๆ เพิม่ เติม ซึง่ จะทำให้เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ เกิดความรู้ และความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และไม่เกิดความลักลั่น
ในการปฏิบัติราชการต่อประชาชน ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรของรัฐที่ต้องบริหารราชการ
ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประการที่สอง ในส่วนของการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
แก่ประชาชนนั้น สำนักงานฯ ควรจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยจัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสถานที่
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวก เช่น แหล่งชุมชนทั่วไป ศูนย์การแสดงสินค้า หรือ
สถานที่ราชการที่ประชาชนเข้ามาติดต่อเป็นจำนวนมาก รวมถึงสถานศึกษาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลที่ได้รับ
ข้อมูลนัน้ สามารถนำความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง และทำการเผยแพร่ตอ่ ไป
ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรรมดังกล่าวไว้ในแผนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จึงควรเป็นไปโดยต่อเนื่อง และควร
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปในแนวกว้าง สำนักงานฯ อาจมีการเข้าร่วมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ได้
ซึง่ ในการประชาสัมพันธ์ทผ่ี า่ นมาสำนักงานฯ    ได้เข้าร่วมการเผยแพร่ให้ความรูใ้ นงานนิทรรศการเนือ่ งในสัปดาห์
วันระพี ระหว่างวันที่ ๔-๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเพือ่ ให้การประชาสัมพันธ์ดงั กล่าว
มีการขยายขอบเขตสู่ประชาชนทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น สมควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองผ่านทางสื่ออื่นๆ ด้วย เช่น สื่อโฆษณา
ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ประการที่สาม เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ
สำนักงานฯ จึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครองของบุคลากรสาย
สนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่ เป็นการสร้างพืน้ ฐานความรูท้ เ่ี กีย่ วเนือ่ งกับกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อันจะส่งผลต่อการส่งเสริมให้สำนักงานฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย และทำให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยให้การสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองแก่หน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรจัดให้มกี ารอบรมข้าราชการของสำนักงานฯ
เพื่อเป็นวิทยากรออกไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามที่หน่วยงาน
ของรัฐต่างๆ ร้องขอ ทั้งหน่วยงานในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วย
ประการที่สี่ สำหรับฐานข้อมูลด้านกฎหมายนั้น ควรจัดให้มีการรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะบทความหรือเอกสารต่างๆ รวมทั้งหนังสือ วิทยานิพนธ์
อันเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองหรือหลักกฎหมายมหาชน ตำรากฎหมายปกครองและตำรากฎหมายมหาชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คำพิพากษาของศาลต่างประเทศที่สำคัญ คำพิพากษาศาลปกครองในชั้นต่างๆ
โดยอาจจัดทำดัชนีค้นเรื่อง มีการแยกหมวดหมู่ที่ชัดเจน  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นฐานข้อมูล (โดยนำ
ฐานข้อมูลนั้นลงระบบในคอมพิวเตอร์) เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิง ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลให้สำนักงานฯ เป็นองค์กรสำคัญในด้าน
แหล่งที่มาของข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน
นอกจากนี้ ควรมีการจัดทำคู่มือประกอบการอบรมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ รวมถึงการจัดทำคู่มือสิทธิของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วย
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทำให้เกิดพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองอย่างถูกต้อง

๔๖
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ส่วนที่ ๕
ภาคผนวก ก.
ความเห็นของคณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครองในการตอบข้อหารือแก่หน่วยงาน
ของรัฐเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

เรื่องเสร็จที่ ๑๗๓/๒๕๕๑
เรื่อง
							

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กับทรัพย์สินที่มีทะเบียน

หน่วยงานที่หารือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อหารือ

กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสงค์จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธกี ารยึด
หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ทำ
ละเมิดต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งยึดโฉนดที่ดินและมี
หนังสือแจ้งการอายัดทางทะเบียนสำหรับรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดแล้ว
แต่มหาวิทยาลัยยังมีขอ้ ขัดข้องในการดำเนินการดังกล่าวจึงประสงค์จะหารือปัญหา
ข้อกฎหมายว่าการขายทอดตลาดบ้านและที่ดินที่ได้ยึดไว้ตามคำสั่งทางปกครอง
จะทำการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อบ้านและที่ดินจากการ
ขายทอดตลาดกรณีนไ้ี ด้หรือไม่ ในการขายทอดตลาดกรณีนจ้ี ะสามารถขออนุญาต
ต่อศาลก่อนตามมาตรา ๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งได้หรือไม่
และในกรณีทเ่ี ป็นการขายทอดตลาดรถยนต์ เมือ่ ได้ขายให้กบั บุคคลภายนอกแล้ว
จะสามารถใช้คำสั่งทางปกครองแสดงการได้มาซึ่งทรัพย์สินเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อ
ผู้ครอบครองทางทะเบียนได้หรือไม่ อย่างไร

ความเห็น

คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง       ได้พจิ ารณาปัญหาดังกล่าวแล้วเห็นว่า
มีประเด็นที่ต้องพิจารณาสองประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จะดำเนินการขอให้อายัดที่ดินได้อย่างไร และหากมีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ที่มีทะเบียนจะทำการเปลี่ยนแปลงชื่อทางทะเบียนได้หรือไม่ อย่างไร และประเด็น
ที่สอง การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร โดยคณะกรรมการมีความเห็น
ในแต่ละประเด็น ดังนี้
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ประเด็นทีห่ นึง่ เห็นว่า การอายัดทีด่ นิ ย่อมเป็นไปตามคำสัง่ กระทรวงมหาดไทย
ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ เรื่อง การอายัดที่ดิน และควรจะหารือแนวทางปฏิบัติไปยัง
กรมที่ดินสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้กับผู้ซื้อที่ดินหรือรถยนต์จากการ
ขายทอดตลาดนั้น ควรจะหารือไปยังกรมที่ดินหรือกรมการขนส่งทางบกโดยตรง
ประเด็นที่สอง เห็นว่า การใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะต้องเทียบเคียง
อำนาจของศาลมาเป็นของเจ้าหน้าที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้ขายทอดตลาดจึงได้แก่เจ้าหน้าที่ตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้ชำระเงินหน่วยงานของรัฐก็อาจรอ
การขายทอดตลาดไว้จนกว่าคดีจะถึงทีส่ ดุ ได้ แต่ตอ้ งระมัดระวังไม่ให้ลว่ งเลยระยะเวลา
สิบปีนับตั้งแต่ออกคำสั่งทางปกครอง

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔๙

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

เรื่องเสร็จที่ ๑๘๐/๒๕๕๑
เรื่อง							

ผูม้ อี ำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสัง่ ลงโทษทางวินยั ผูต้ อ้ งขังของกรมราชทัณฑ์

หน่วยงานที่หารือ

กรมราชทัณฑ์

ข้อหารือ

ขอหารือเกี่ยวกับผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังตาม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออก
ตามมาตรา       ๕๘        แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว          ซึง่ ในกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้
อำนาจพัศดีและผู้บัญชาการเรือนจำในการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ต้องขัง
แต่มิได้มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไว้ ซึ่ง
กรมราชทัณฑ์เห็นว่าผู้ต้องขังสามารถอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยได้ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่กรมราชทัณฑ์
มีหน่วยงานในสังกัดทั้งราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค
จึงประสงค์จะหารือปัญหาว่าเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีผอู้ อกคำสัง่ ลงโทษทางวินยั ผูต้ อ้ งขังเป็นเจ้าหน้าทีใ่ นระดับต่างๆ
เป็นผู้ใด และกรมราชทัณฑ์จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์คำสั่งนี้
เป็นการเฉพาะได้หรือไม่

ความเห็น

คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง มีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นว่า ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในแต่ละกรณี ได้แก่
(๑) กรณีที่พัศดีทัณฑสถาน เรือนจำกลาง หรือเรือนจำพิเศษเป็น
ผูม้ คี ำสัง่ ลงโทษทางวินยั ผูม้ อี ำนาจพิจารณาอุทธรณ์        คอื      ผอู้ ำนวยการทัณฑสถาน
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางหรือผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษ ในฐานะหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกอง ตามนัยข้อ ๒ (๒) แห่งกฎกระทรวงฯ เนื่องจากทัณฑสถาน
เรือนจำกลาง หรือเรือนจำพิเศษ เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองในราชการ
บริหารส่วนกลาง
(๒) กรณีที่พัศดีเรือนจำจังหวัด หรือเรือนจำอำเภอเป็นผู้มีคำสั่ง
ลงโทษทางวินัย ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ คือ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหรือ

๕๐
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ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอในฐานะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ตามนัย
ข้อ ๒ (๑) แห่งกฎกระทรวงฯ เนื่องจากเรือนจำจังหวัดหรือเรือนจำอำเภอมีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรมราชทัณฑ์
(๓) กรณีที่ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง
หรือผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษเป็นผู้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้มีอำนาจพิจารณา
อุทธรณ์ คือ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตามนัยข้อ ๒ (๓) แห่งกฎกระทรวงฯ เนื่องจาก
ทัณฑสถานเรือนจำกลาง เรือนจำพิเศษ เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองใน
ราชการบริหารส่วนกลาง
(๔) กรณีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหรือผู้บัญชาการเรือนจำ
อำเภอเป็นผูอ้ อกคำสัง่ ลงโทษทางวินยั ผูม้ อี ำนาจพิจารณาอุทธรณ์คอื ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดตามนัยข้อ ๒ (๘) แห่งกฎกระทรวงฯ เนือ่ งจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า
บังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาค
ในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอ
ประเด็นที่สอง เห็นว่า พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ
มิได้ให้อำนาจกรมราชทัณฑ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์คำสั่ง
ลงโทษทางวินัยเป็นการเฉพาะ กรมราชทัณฑ์จึงไม่อาจออกหลักเกณฑ์ให้ขัดแย้ง
กับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ เว้นแต่จะดำเนินการโดยแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ
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ประจำปี ๒๕๕๑

เรื่องเสร็จที่ ๒๓๗/๒๕๕๑
เรื่อง
							
							

การใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองของนายกเทศมนตรี ต ำบลเขาสมิ ง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

หน่วยงานที่หารือ

เทศบาลตำบลเขาสมิง

ข้อหารือ

ขอหารือเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นโดยการการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้
บังคับของคำสั่งทางปกครองว่าในการออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ กรณีที่ออก
คำสั ่ ง ดั ง กล่ า วแล้ ว โดยไม่ ไ ด้ ข อความเห็ น ชอบก่ อ นจะทำให้ ค ำสั ่ ง ดั ง กล่ า ว
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร และหากคำสัง่ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วจะ
มีแนวทางปฏิบตั อิ ย่างไร

ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนด
อำนาจของเจ้ า หน้ า ที ่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ในการใช้ ม าตรการบั ง คั บ
ทางปกครองโดยวิธกี ารยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ เป็นสองกรณี คือ
กรณีทห่ี นึง่ เจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ เป็นผูท้ ำคำสัง่ ทางปกครอง
นั้น ข้อ ๑ (๕) และ (๖) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)ฯ ได้แบ่งองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นออกเป็นสองประเภท และกำหนดขั้นตอนการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองที่แตกต่างกันดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ตามข้อ ๑ (๕) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา กรณีนผ้ี วู้ า่ ราชการกรุงเทพ
มหานคร นายกเทศมนตรีเมือง นายกเทศมนตรีนคร นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือปลัดเมืองพัทยาจะเป็นผูม้ อี ำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
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๒. องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ตามข้อ ๑ (๖) ได้แก่ เทศบาลตำบล และองค์การ
บริหารส่วนตำบล กรณีนี้นายกเทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จะเป็นผู้มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด
กรณีที่สอง กรณีที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำคำสั่ง
ทางปกครองนัน้ ข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)ฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่
ผู้มีอำนาจตามข้อ ๑ เป็นผู้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้อยู่ใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองโดยบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนที่จะใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง แต่เมือ่ พิจารณาเจตนารมณ์ของข้อ ๑ (๖) แห่งกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน
ที่มีความประสงค์จะให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นบางประเภทต้องอยู่ภายใต้การกลั่นกรองการใช้ดุลพินิจโดยรัฐ  ดังนั้น
การใช้มาตรการบังคับทางปกครองของผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นตาม
ข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที  ่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ฯ จึงต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับของ
ข้อ ๑ (๖) ด้วย คือ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนด้วย
ประเด็นที่สอง เห็นว่า คำสั่งให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็นคำสัง่ ทางปกครองทีไ่ ม่สมบรูณเ์ พราะไม่ได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน
ประเด็นที่สาม เห็นว่า หากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความเห็นชอบกับ
คำสั่งให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเทศบาลตำบลเขาสมิงในภายหลัง
ก็จะทำให้คำสัง่ ทางปกครองนัน้ สมบูรณ์ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

เรื่องเสร็จที่ ๓๑๙/๒๕๕๑
เรื่อง
							

ผลของการถอนอุ ท ธรณ์ เ มื ่ อ กระบวนการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ เ สร็ จ สิ ้ น ลง
: กรณีการถอนอุทธรณ์ผลการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานที่หารือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อหารือ

ขอหารือเกี่ยวกับการถอนอุทธรณ์ผลการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรณีคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการประกวดราคาเพื่อ
จัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นฯ ของเทศบาลตำบลหนองบัวประกาศให้บริษัท ม. เป็น
ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งบริษัท ม. ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเทศบาลตำบลหนองบัวและ
สำนักงานท้องถิ่นอุดรธานีอีกทางหนึ่งด้วย และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้
พิจารณาคำอุทธรณ์แล้ววินิจฉัยว่าคณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ ดำเนินการ
ไม่ถูกต้องตามนัยข้อ ๑๖ (๖) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์
การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดให้
คณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ  ดำเนินการแจ้งผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณา โดยจังหวัดอุดรธานีได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๐ ถึงนายอำเภอเมืองอุดรธานีให้แจ้งเทศบาลตำบลหนองบัว
ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าทีต่ อ่ ไป และในคราวเดียวกันนีจ้ งั หวัดอุดรธานีได้มกี าร
แจ้งผลการวินจิ ฉัยอุทธรณ์ให้บริษทั ม. ทราบด้วย ต่อมาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
บริษัท ม. มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวขอถอนหนังสืออุทธรณ์ จึงมี
ประเด็นปัญหาว่าการขอถอนอุทธรณ์มีผลอย่างไร และผู้มีอำนาจพิจารณา
อุทธรณ์ต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร

ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   มีความเห็นในแต่ละประเด็น
ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง กรณีที่คู่กรณีถอนอุทธรณ์ในระหว่างการพิจารณาของผู้มี
อำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ผูม้ อี ำนาจพิจารณาอุทธรณ์จะต้องยุตกิ ารพิจารณาอุทธรณ์
หรือไม่   เห็นว่า   กรณีที่บทบัญญัติกฎหมายในเรื่องใดได้กำหนดเรื่องการ
ถอนอุทธรณ์ไว้อย่างใดแล้ว ผลของการถอนอุทธรณ์ย่อมเป็นไปตามที่กำหนด
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ในบทบัญญัตกิ ฎหมายนัน้     สำหรับกรณีการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  มิได้กำหนดเรือ่ งการถอนอุทธรณ์ไว้จงึ มิได้หมายความว่า
ห้ามถอนอุทธรณ์ โดยที่การอุทธรณ์เป็นการใช้สิทธิอย่างหนึ่งของผู้อุทธรณ์ที่จะไม่
อุทธรณ์หรือถอนอุทธรณ์ได้ โดยหลักแล้วคู่กรณีซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิย่อมสละสิทธิ
ดังกล่าวได้โดยการไม่ยน่ื อุทธรณ์หรือขอถอนอุทธรณ์ทย่ี น่ื ไปแล้ว สำหรับปัญหาว่า
การถอนอุทธรณ์จะมีผลอย่างไรนั้น เห็นว่า โดยที่กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์
เริ่มต้นขึ้นด้วยการยื่นอุทธรณ์ของคู่กรณี ดังนั้น หากคู่กรณีถอนอุทธรณ์ในระหว่าง
ที่ยังอยู่ในการพิจารณาไม่ว่าจะในชั้นการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง
ทางปกครองหรือในชัน้ การพิจารณาของผูม้ อี ำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ ย่อมมีผลให้
การพิจารณาอุทธรณ์เป็นอันระงับ
อย่างไรก็ดี การถอนอุทธรณ์ไม่ตดั อำนาจของเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ำคำสัง่ ทางปกครอง
และผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่จะทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
ทางปกครองได้เองไม่วา่ จะพ้นขัน้ ตอนการอุทธรณ์ตามกฎหมายมาแล้วหรือไม่ อันเป็น
อำนาจทัว่ ไปในการควบคุมตรวจสอบภายในฝ่ายปกครอง หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
สมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งก็อาจเพิกถอนคำสั่งโดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์
การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๓
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้
สำหรับกรณีที่เป็นการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามกฎหมายฉบับอื่นที่มิใช่
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และตามขั้นตอนการอุทธรณ์ของ
กฎหมายฉบับนั้นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์เป็นเจ้าหน้าที่อื่นที่มิใช่
เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตาม
มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ   เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์อาจดำเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองหรือ
ผูบ้ งั คับบัญชาของเจ้าหน้าทีห่ รือเจ้าหน้าทีอ่ น่ื ทีม่ อี ำนาจหน้าทีต่ ามกฎหมายพิจารณา
ทบทวนและแก้ไขเปลีย่ นแปลงคำสัง่ ทางปกครองนัน้ ต่อไปได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
คำสั่งทางปกครองนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมายแต่อาจ
ก่อความเสียหายต่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ โดยเป็ น การประสานงานระหว่ า ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยกันอันเป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของคำสั่งทางปกครองและการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
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๕๕

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑
ประเด็นที่สอง กรณีที่คู่กรณีถอนอุทธรณ์ภายหลังจากที่ผู้มีอำนาจพิจารณา
อุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณา
คำขอถอนอุทธรณ์และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่า เมื่อผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ย่อม
เป็นอันเสร็จสิ้นลงและล่วงพ้นขั้นตอนที่จะถอนอุทธรณ์ได้ ตามข้อเท็จจริงที่หารือ
มานี้ เมือ่ จังหวัดอุดรธานีแจ้งคำวินจิ ฉัยอุทธรณ์ไปยังบริษทั ม. แล้ว บริษทั ม. จึงไม่อาจ
ถอนอุทธรณ์ได้ ดังนั้น นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวต้องสั่งไม่รับคำขอ
ถอนอุทธรณ์ดังกล่าว

๕๖
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เรื่องเสร็จที่ ๔๕๙/๒๕๕๑
เรื่อง
							

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี
ผู้มีอำนาจแต่งตั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงานที่หารือ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ข้อหารือ

ขอหารือเกีย่ วกับการเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย กรณีนาง  ส. ผูด้ ำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี
นครสุราษฎร์ธานีในขณะนั้น  เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่เทศมนตรีได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดซื้อที่ดินสำหรับกำจัดขยะมูลฝอยอัน
เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ กำจัดขยะ ซึง่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าค
เห็นว่าการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวมีการประเมินราคาที่ดินสูงกว่าความเป็นจริงทำให้
เทศบาลเมืองสุราษฎร์   (ต่อมาได้มกี ารยกฐานะเป็นเทศบาลนคร)  ได้รบั ความเสียหาย
ซึง่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
และมีการเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยกระทรวง
การคลังยังมิได้แจ้งผลการตรวจสอบสำนวน และต่อมากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ
แจ้งให้จงั หวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดใหม่ โดยร่วมกันแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ กับกรมทีด่ นิ เนือ่ งจากปรากฎว่า
มีเจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ร่วมกระทำละเมิดด้วย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
โดยนาง ส. นายกเทศมนตรีในขณะนัน้ จึงได้รว่ มกับกรมทีด่ นิ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นใหม่และส่งสำนวนการสอบสวนไปยัง
กระทรวงการคลัง แต่กระทรวงการคลังได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ สอบข้อเท็จจริงใหม่
ทั้งสำนวน  แล้วเสนอความเห็นและส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีปรากฏปัญหา
ข้อกฎหมายว่า เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่เทศมนตรีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดซื้อที่ดินสำหรับกำจัดขยะมูลฝอยอันเกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อที่ดินเพื่อกำจัดขยะดังกล่าวด้วย แต่มิได้เข้าร่วมพิจารณาหรือลงนามใน
การดำเนินการใดๆ หากเป็นผู้กระทำคำสั่งทางปกครองและพิจารณาวินิจฉัย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีโ่ ดยถือเป็นคูก่ รณีผมู้ สี ว่ นได้เสียจะขัดกับ
มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่
และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย
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๕๗

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑
ความเห็น

๕๘

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้รับฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า
ขณะนี้ได้มีคำพิพากษาศาลปกครองพิพากษาให้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีชอบด้วยกฎหมายแล้ว
และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการพิจารณาในเรื่องพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า
เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่    แล้วมีคำพิพากษา
ใหม่ตามรูปคดีต่อไป จากข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองจึงมีความเห็นว่า เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาว่าการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมาย และคณะกรรมการนัน้ ได้พจิ ารณากำหนดความรับผิดทางละเมิด
สำหรับบุคคลที่ร่วมกระทำให้เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีเสียหายแล้วเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีจงึ สมควรยกเลิกคำสัง่ ทีแ่ ต่งตัง้ คณะกรรมการร่วมเพือ่ สอบข้อเท็จจริง
ขึ้นใหม่ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
สำหรับกรณีทน่ี าง ส. ซึง่ เคยเป็นกรรมการทีป่ รึกษาการจัดซือ้ ทีด่ นิ รายนีจ้ ะเป็น
ผู้ดำเนินการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดต่อไปได้หรือไม่
นัน้ โดยทีผ่ ลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดปรากฏว่า ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
และไม่ตอ้ งรับผิดแต่อย่างใด จึงไม่เป็นคูก่ รณีผมู้ สี ว่ นได้เสีย และเมือ่ ในขณะนีน้ าง ส.
ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เสียหายจึง
ย่อมมีหน้าที่ดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำ
ละเมิดต่อไป
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การคัดค้านผู้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย

หน่วยงานที่หารือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อหารือ

การที่นาย ส. ผู้ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ได้ฟ้องคดีอาญานาย จ.
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ซึ่งเป็นผู้พิจารณาสอบสวน
ทางวินยั และเป็นผูอ้ อกคำสัง่ ลงโทษทางวินยั จะส่งผลให้นาย จ. เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือ
มีลักษณะตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ และหากนาย จ. เป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วจะสามารถพิจารณา
สำนวนการสอบสวนทางวินัยหรือออกคำสั่งลงโทษทางวินัยกรณีนี้ได้หรือไม่ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควรจะดำเนินการอย่างไร เพือ่ ให้การ
ดำเนินการทางวินัยกรณีนี้เป็นไปโดยชอบ

ความเห็น

คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง ได้รบั ฟังข้อเท็จจริงเพิม่ เติมว่า ในการ
สอบสวนทางวินัยที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิด
วินัยอย่างร้ายแรงจะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาและ
มีมติโดยเร็วตามข้อ ๔๐ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการใน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาโดยตำแหน่งจึงมีปัญหาว่าอาจมีการคัดค้านนาย จ.
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในขั้นตอนการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา นอกเหนือไปจากการคัดค้านว่า ในชั้นการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย
ซึ่งอาจทำให้การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่านาย จ. ได้รับการแต่งตั้งให้ไปรับราชการที่จังหวัดอื่น
โดยมีนางสาว ส. เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ต่อจากนาย จ. และจากการตรวจสอบรายงานการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาฯ ในการพิจารณาเพือ่ ดำเนินการทางวินยั นาย ส. มีนางสาว ส. ทำหน้าที่
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการและหลังจากนั้นนางสาว ส. ยังเป็นผู้ลงนาม
ในคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ลงโทษปลดออกจากราชการ
จึงไม่มีเหตุที่จะต้องพิจารณาว่านาย จ. เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีเหตุอันอาจทำให้การ
สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕๙

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑
พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ตามข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอีก
คำแนะนำ 						

๖๐

(๑) เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
โดยตำแหน่งใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจึงมีฐานะเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองและอาจเป็นผู้มีเหตุที่จะทำให้
การพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่ตนถูกคัดค้านว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีเหตุซึ่งมีสภาพ
ร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางได้ ซึ่งการพิจารณาว่า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเหตุดังกล่าวหรือไม่นั้น ต้องให้
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พจิ ารณาโดยการพิจารณาว่าลักษณะใดจะถือว่า
มีเหตุซง่ึ มีสภาพร้ายแรงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป
(๒) เมื่อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งการในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า
ผู้ถูกสอบสวนกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงสมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกนั้น
จะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาและต้องผูกพันสั่งลงโทษ
ตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จึงไม่มีประเด็นว่าเป็นผู้มีเหตุที่ทำให้
การพิจารณาไม่เป็นกลางหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีอื่นที่ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสามารถพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรได้ ย่อมถือ
ได้ว่าเป็นกรณีที่สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งสำนวนได้ จึงอาจจะมีเหตุที่
จะทำให้ทำให้การพิจารณาสำนวนไม่เป็นกลางได้
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เรื่องเสร็จที่ ๕๒๔/๒๕๕๑
เรื่อง
							

การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีการเพิกถอนประกาศ
แต่งตั้งคณะเทศมนตรี

หน่วยงานที่หารือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อหารือ

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนประกาศแต่งตั้งคณะเทศมนตรี ลงวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๔๖ ของเทศบาลเมืองชุมแสง โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่มี
ประกาศดังกล่าวนั้น เทศบาลเมืองชุมแสงจะเรียกร้องให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งตามประกาศดังกล่าว คืนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับไป
จากทางราชการตามมาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้หรือไม่ ตัง้ แต่เมือ่ ใด และหากการ
เรียกเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกรณีนี้ต้องดำเนินการโดยอาศัยบทบัญญัติ
เรื่องลาภมิควรได้ จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลหรือโดยการออกคำสั่ง
ทางปกครองให้ชำระเงิน

ความเห็น

คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง มีความเห็นว่าคำสัง่ ทางปกครอง
ซึ่งเป็นการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ต้องเป็นคำสั่ง
ทางปกครองทีเ่ ป็นการให้เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดในลักษณะเดียวกับเงิน
หรือทรัพย์สินโดยตรง เมื่อประกาศแต่งตั้งคณะเทศมนตรีเป็นคำสั่งที่ทำให้บุคคล
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และ
การได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
เพื่อตอบแทนการทำงาน ดังนั้น ประกาศแต่งตั้งคณะเทศมนตรีจึงไม่ใช่คำสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
ประกอบกับไม่มีกฎหมายใดที่กำหนดไว้โดยเฉพาะให้เทศบาลเรียกเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนคืนได้ ตามข้อหารือนี้เทศบาลจึงไม่อาจเรียกให้คณะเทศมนตรี
คืนเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับไปแล้วคืนได้

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๖๑

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

เรื่องเสร็จที่ ๖๐๒/๒๕๕๑
เรื่อง
							

สถานะของหนังสือกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและประกาศหนังสือพิมพ์
รายวันที่เรียกให้ประชาชนที่ได้รับค่าขนย้ายคืนเงินให้แก่ทางราชการ

หน่วยงานที่หารือ

กรมชลประทาน

ข้อหารือ

การที่กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้จ่ายค่าชดเชยที่ดินให้กับราษฎรซึ่งอ้างว่า
ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เนื่องจากทางราชการจะนำพื้นที่ไปใช้
ในโครงการก่อสร้ า งของราชการ โดยการจ่ า ยค่ า ชดเชยดั ง กล่ า วปฏิ บ ั ต ิ ต าม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบไว้ แต่ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริง
น่าเชื่อได้ว่าอาจมีการแจ้งการครอบครองทำประโยชน์ทับซ้อนกันและได้จ่าย
ค่าชดเชยไปในขณะที่ยังไม่ครบขั้นตอนในการดำเนินการ จึงมีการส่งหนังสือเรียก
ให้ราษฎรคืนเงินดังกล่าว รวมทั้งได้ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันในเรื่องนี้
กรมชลประทานซึ่งได้รับโอนภารกิจและอำนาจหน้าที่มาจากกรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงานจึงประสงค์จะหารือว่าหนังสือเรียกให้ชำระเงินและการประกาศ
ทางหนังสือพิมพ์ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินหรือไม่ และ
เนื่องจากกรมชลประทานได้ยกร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการยึด อายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดเรื่องการมอบหมายหรือมอบอำนาจในการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานจึงประสงค์จะ
หารือว่า ตามร่างระเบียบดังกล่าวกำหนดเรื่องการมอบอำนาจให้ใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองถูกต้องตามนัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)ฯ แล้วหรือไม่ และควร
เพิ่มเติมเนื้อหาสาระในส่วนใดบ้าง

ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้รับฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า
ศาลปกครองนครราชสีมาได้มีคำสั่งตามคดีหมายเลขแดงที่ ๔๖๐/๒๕๔๖ สรุปได้ว่า
หนังสือ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๒ แจ้งให้ผถู้ กู ฟ้องคดีแต่ละรายชำระเงินคืนให้แก่
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เรียกให้ชำระเงิน และคดี
ดังกล่าวถึงที่สุดแล้วโดยไม่มีการอุทธรณ์ จึงเห็นว่าไม่จำต้องพิจารณาประเด็น

๖๒
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ปัญหานี้อีกและกรมชลประทานสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองตาม
มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อบังคับให้เป็นไป
ตามคำสั่งดังกล่าวได้ สำหรับปัญหาเกี่ยวกับร่างระเบียบของกรมชลประทานนั้น
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษา
แก่เจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ เมือ่ ประเด็นทีก่ รมชลประทานหารือมานีม้ ลี กั ษณะเป็นการขอให้ตรวจ
ร่างระเบียบของกรมชลประทาน จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่จะพิจารณาได้

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๖๓

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

เรื่องเสร็จที่ ๖๗๓/๒๕๕๑
เรื่อง							
							

แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทรัพย์สินที่อยู่ต่างพื้นที่ และ
ความคุ้มครองตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

หน่วยงานที่หารือ

กรมบัญชีกลาง

ข้อหารือ

แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
และขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก
ออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก (เดิม) รับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด แต่เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวเพิกเฉย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก จึงได้ดำเนินการสืบหา
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวและแจ้งอายัดทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ รถจักรยานยนต์
ทะเบียนอาวุธปืนและบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินแต่ประสบปัญหาในทางปฏิบตั ิ
สำหรับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อนำเงินชดใช้แก่ทางราชการจึงขอหารือ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. มีขั้นตอนในการบังคับคดีอย่างไร เนื่องจากยังไม่พบตัวทรัพย์ที่แท้จริงและ
ทรัพย์สินนั้นอยู่ต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับความเสียหาย และอยู่
ต่างจังหวัด
๒. ตามทีก่ ฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้ อ ธิ บ ดี ห รื อ หั ว หน้ า
ส่วนราชการเป็นผู้มีอำนาจสั่งยึด และอายัด ซึ่งในทางปฏิบัติจะมอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ดำเนินการแทน แต่เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะปฏิบัติ เนื่องจาก
ไม่มั่นใจในข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน วิธีการยึด รูปแบบคำสั่งที่นำยึด
องค์ประกอบและจำนวนของเจ้าหน้าที่ที่ทำการยึดมีใครบ้าง เนื่องจากเกี่ยวกับ
หลักประกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนค่าใช้จา่ ยหรือค่าตอบแทน (ถ้ามี)

ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นว่า การใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗
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แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เป็นการบังคับกับทรัพย์สินของ
ผูอ้ ยูใ่ นบังคับของคำสัง่ ทางปกครองทีเ่ รียกให้ชำระเงิน โดยไม่จำกัดพืน้ ทีส่ ำหรับการใช้
ดังนั้น แม้ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะอยู่ต่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอยู่ในต่างจังหวัด ก็สามารถใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ อาจสรุปขัน้ ตอนการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามคำสั่งให้ใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองได้ ดังนี้
๑. การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพย์มรี ปู ร่าง เจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั มอบอำนาจสามารถ
ยึดโดยนำทรัพย์มาอยูใ่ นความดูแลของตนได้แต่ตอ้ งแจ้งการยึดให้เจ้าหน้าทีผ่ กู้ ระทำ
ละเมิดทราบด้วย
๒. การยึดอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั มอบอำนาจต้องยึดโดยนำหนังสือสำคัญ
สำหรับทรัพย์สินมารักษาไว้ และแจ้งการยึดให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดและ
เจ้าพนักงานที่ดินทราบ
๓. การอายัดทรัพย์สิน จะต้องมีคำสั่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปยังเจ้าหน้าที่
ผู้กระทำละเมิดให้งดเว้นหรือห้ามจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิเรียกร้อง และห้ามบุคคล
ภายนอกซึ่งเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องส่งมอบ โอนทรัพย์สิน สิทธิ หรือเงินให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด แต่ให้ส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามคำสั่งให้ใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง สำหรับการอายัดที่ดินนั้น กระทรวงมหาดไทยได้มี
คำสั่งที่กระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ เรื่อง การอายัดที่ดิน ซึ่งกรมที่ดิน
ได้แจ้งเวียนคำสั่งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติแล้ว
ดังนั้น การอายัดที่ดินจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคำสั่งกระทรวง
มหาดไทยดังกล่าวด้วย  
๔. การขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ผูม้ อี ำนาจในการอนุมตั ใิ ห้ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
ที่ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)ฯ
ประเด็นที่สอง ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองตาม
กฎหมายสามารถแยกพิจารณาได้สองกรณี คือ กรณีแรกความรับผิดทางแพ่ง
เห็นว่าเมื่อเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการใช้มาตรากรบังคับทางปกครองแล้วแม้การ
ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายก็ไม่เป็นละเมิด และหากเป็นการกระทำ
โดยละเมิดเจ้าหน้าที่ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีที่สองความรับผิดทางอาญา เห็นว่า
หากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองดำเนินการดังกล่าวในขอบอำนาจ
และตามกฎหมายที่ให้อำนาจในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองแล้วก็ย่อม
ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
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ประจำปี ๒๕๕๑
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เรื่อง
							
							

เรื่อง การเรียกคืนเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดของข้าราชการพลเรือน
กรณีศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายโดยให้มีผลย้อนหลัง

หน่วยงานที่หารือ

กรมบัญชีกลาง

ข้อหารือ

ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนจำนวน
สีร่ าย  โดยให้มผี ลย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้มคี ำสัง่ แต่งตัง้ จึงมีปญ
ั หาเกีย่ วกับการเรียก
เงินเดือนและผลประโยชน์อันได้จากข้าราชการดังกล่าวคืนแก่ทางราชการใน
ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง กระทรวงการคลังจะเรียกเงินเดือน และผลประโยชน์อื่นที่
ข้าราชการทั้ง ๔ ราย ได้รับไปในระหว่างดำรงตำแหน่งรองอธิบดีและตำแหน่งอื่น
ในระดับที่สูงขึ้น โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้หรือไม่ หรือต้องนำมาตรา ๖๒ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๖๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาปรับใช้ในฐานะบท
กฎหมายใกล้เคียง
ประเด็นที่สอง  เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ข้าราชการทั้ง ๔ ราย มี
สิทธิจะได้รับจากทางราชการ ในขณะดำรงตำแหน่งรองอธิบดี และตำแหน่งอื่นใน
ระดับที่สูงขึ้นแต่ยังมิได้รับไป เช่น เงินรางวัลกระทรวงการคลังจะสามารถจ่ายเงิน
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นให้แก่ข้าราชการทั้ง ๔ รายได้หรือไม่ อย่างไร และ
ตามกฎหมายใด
ประเด็นทีส่ าม  การมีคำสัง่ แต่งตัง้ ให้ขา้ ราชการทัง้ ๓ ราย ทีย่ งั รับราชการกลับไป
ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีระดับเทียบเท่าตำแหน่งเดิม รวมถึงการรับเงินเดือน จะต้อง
ดำเนินการตามกฎหมายใด อย่างไร

ความเห็น

คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง มีความเห็นในแต่ละประเด็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง เห็นว่า คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง มิได้เป็นคำสั่งใน
ลักษณะที่เป็นการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองโดยตรงตาม
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มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ   แต่เป็นคำสัง่ ทีท่ ำ
ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด การได้รับ
เงินเดือน ทรัพย์สนิ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นก็เป็นสิทธิตามกฎหมายที่จะ
ได้รับเพื่อตอบแทนการทำงานให้แก่ทางราชการ ประกอบกับไม่มีกฎหมายใด
กำหนดไว้โดยเฉพาะให้เรียกเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนคืนได้ กระทรวง
การคลังจึงไม่อาจเรียกให้ข้าราชการทั้งสี่คืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นใด
ที่ได้รับไปแล้วได้
ประเด็นที่สอง แม้ว่าคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งจะไม่ชอบด้วย
กฎหมาย แต่เมื่อคำสั่งดังกล่าวยังมีผลทางกฎหมายตราบเท่าที่ยังไม่มีการถูก
เพิกถอนจึงไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ข้าราชการผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจ
หน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการในระหว่างดำรงตำแหน่ง ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับใน
ขณะนั้นในลักษณะบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ดังนั้น กระทรวงการคลังจึง
ต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นสิทธิตามกฎหมายของข้าราชการทั้งสี่
ที่จะได้รับเพื่อตอบแทนการทำงานให้แก่ทางราชการด้วย
ประเด็นที่สาม เมื่อปัจจุบันปลัดกระทรวงการคลังได้ออกคำสั่งให้ข้าราชการ
ทั้ง ๓ ราย กลับไปดำรงตำแหน่งอื่นที่มีระดับเทียบเท่าตำแหน่งเดิมตามคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาใน
ประเด็นนี้
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เรื่องเสร็จที่ ๖๙๐/๒๕๕๑
เรื่อง							

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนอกเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่หารือ

กรุงเทพมหานคร

ข้อหารือ

กรุงเทพมหานครซึง่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอำนาจหน้าทีเ่ ฉพาะภายในเขต
พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร          สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธกี ารยึด        อายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ตามมาตรา     ๕๗     แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกเขตกรุงเทพมหานครได้หรือไม่ และหากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ จะมีหน่วยงานใดที่สามารถดำเนินการแทนได้

ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นว่า อำนาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการเฉพาะภายใน
เขตพื ้ น ที ่ ก รุ ง เทพมหานครเท่ า นั ้ น แต่ ก ารใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครอง
ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ เป็นการบังคับ
กับทรัพย์สนิ ของผูอ้ ยูใ่ นบังคับของคำสัง่ ทางปกครองทีเ่ รียกให้ชำระเงิน โดยไม่คำนึงว่า
ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใด และการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
มิใช่การจัดระบบบริการสาธารณะ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงสามารถดำเนินการ
ยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับทางปกครองที่มี
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องอยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้
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เรื่องเสร็จที่ ๖๙๔/๒๕๕๑
เรื่อง
							

การกำหนดมาตรการบังคับทางปกครอง กรณีร่างระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยูอ่ าศัยในเขตพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ

หน่วยงานที่หารือ

กรมป่าไม้

ข้อหารือ

กรมป่าไม้จะสามารถกำหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขต้องถูกบังคับโดยมาตรการบังคับ
ทางปกครองด้วยวิธีการปรับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ไว้ในร่างระเบียบของกรมป่าไม้ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๓ ทวิ
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้หรือไม่ และหากไม่สามารถกระทำได้จะต้องดำเนินการ
อย่างไรเพื่อให้นำมาตรการบังคับทางปกครองมาใช้บังคับได้

ความเห็น

คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง     เห็นว่า   การกำหนดโทษปรับรายวัน
ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตตาม
ร่างระเบียบกรมป่าไม้มไิ ด้มลี กั ษณะเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง แต่มลี กั ษณะ
เป็นโทษปรับทางปกครอง เมื่อมาตรา ๑๓ ทวิ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘
และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติฯ มิได้ให้อำนาจในการออก
ระเบียบเพือ่ กำหนดโทษปรับทางปกครองไว้   ดังนัน้ กรมป่าไม้จงึ ไม่อาจกำหนดโทษ
ปรับทางปกครองไว้ในร่างระเบียบกรมป่าไม้ทั้งห้าฉบับได้
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

เรื่องเสร็จที่ ๗๐๔/๒๕๕๑
เรื่อง
							

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

หน่วยงานที่หารือ

กรมการปกครอง

ข้อหารือ

ขอหารือเกี่ยวกับการลงโทษปรับทางปกครอง สรุปความได้ว่า การกำหนดให้
ข้อ     ๑(๑)   ของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
โทษทางปกครอง โดยบัญญัติว่า “ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดครั้งแรกสำหรับ
ความผิ ด ในแต่ ล ะฐานความผิ ด หากความผิ ด นั ้ น อาจแก้ ไ ขให้ ถ ู ก ต้ อ งหรื อ
เหมาะสมได้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ให้นายทะเบียนมีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้ง
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม
ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้ง ให้นำ
วิธีการแจ้งตามมาตรา ๔๒ มาบังคับใช้กับการแจ้งโดยอนุโลม” สามารถกระทำ
ได้หรือไม่

ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้ว
เห็นว่า ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะกำหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษทางปกครองโดยให้กรณีกระทำความผิดครั้งแรก
แต่ยังอาจมีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ ให้นายทะเบียนออกคำสั่งแจ้งให้
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหรือคำสั่ง
ดำเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องและเหมาะสมภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดตามข้อ ๑ (๑) ของ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษ
ทางปกครอง ได้หรือไม่ โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่า มาตรา ๔๙ วรรคสามแห่ง
พระราชบัญญัติโรงแรมฯ กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจ
ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ได้เฉพาะการพิจารณาโทษทางปกครองเท่านั้น
ดังนั้น เมื่อข้อ ๑ (๑) ของร่างประกาศดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเพิ่มขั้นตอน
การดำเนินการของนายทะเบียนก่อนที่จะพิจารณาลงโทษทางปกครอง เพราะการ
กำหนดเช่นนี้ทำให้นายทะเบียนต้องออกคำสั่งทางปกครองเพื่อให้ผู้กระทำผิด
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ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งของนายทะเบียนเสียก่อนโดยยังไม่อาจใช้อำนาจ
ลงโทษปรับทางปกครองได้ การกำหนดขั้นตอนเช่นนี้จึงมิใช่เป็นการกำหนด
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาโทษทางปกครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสามแห่ ง
พระราชบัญญัตโิ รงแรมฯ ประกอบกับไม่มกี ฎหมายกำหนดให้อำนาจนายทะเบียน
ออกคำสั่งเช่นว่านั้นได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงไม่อาจกำหนดให้
นายทะเบียนออกคำสั่งตามข้อ ๑ (๑) ของร่างประกาศดังกล่าวได้
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๗๑

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

เรื่องเสร็จที่ ๗๓๕/๒๕๕๑
เรื่อง							
							

การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการทหารที่พ้นจากราชการด้วยเหตุ
เกษียณอายุราชการและมีสิทธิรับบำนาญ

หน่วยงานที่หารือ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ข้อหารือ

การพิจารณาโทษทางวินัยแก่ข้าราชการทหาร กรณีที่ข้าราชการทหารผู้นั้นได้
ออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุราชการโดยได้รับบำเหน็จบำนาญไปแล้ว
หากภายหลังพบว่าข้าราชการกระทำความผิดโดยมีเจตนาทุจริตและกระทรวง
กลาโหมจะเพิกถอนคำสั่งให้ข้าราชการทหารผู้นั้นออกจากราชการด้วยเหตุ
เกษียณอายุราชการและจะออกคำสั่งปลดข้าราชการทหารผู้นั้นออกจากราชการ
โดยไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญได้หรือไม่ อย่างไร และการปลดออกจากราชการ
มีผลย้อนหลังไปถึงวันสุดท้ายของการรับราชการหรือไม่

ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นว่า พระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ กำหนดให้ข้าราชการทหารซึ่งมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ ดังนั้น การออกจากราชการของข้าราชการทหารที่ครบเกษียณอายุราชการ
รวมทัง้ สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญจึงเป็นไปโดยผลของกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ ส่วนการที่กระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งให้นายทหารออกจาก
ราชการเนือ่ งจากครบเกษียณอายุราชการโดยให้รบั บำเหน็จบำนาญ เป็นเพียงการ
แจ้งให้ข้าราชการทหารได้ทราบล่วงหน้าและมีเวลาเตรียมตัวดำเนินการเรื่องต่างๆ
ก่อนจะถึงกำหนดสิ้นปีงบประมาณที่จะเกษียณอายุราชการเท่านั้น จึงมิใช่คำสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว
ก่อนดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ข้าราชการทหารผู้นั้นแต่อย่างใด
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ทีป่ ระชุมร่วมคณะที่ ๑ และคณะที่ ๒) ได้พจิ ารณา
ปัญหาในประเด็นทีส่ องแล้ว เห็นว่า ควรกำหนดประเด็นหารือในประเด็นทีส่ องเสียใหม่
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เป็นว่า หากกระทรวงกลาโหมจะออกคำสัง่ ให้ขา้ ราชการทหารออกจากประจำการโดยไม่มี
บำเหน็จบำนาญ จะให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันสุดท้ายของการรับราชการหรือให้มี
ผลนับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกคำสัง่ ซึง่ ทีป่ ระชุมร่วมเห็นว่า โดยทีม่ าตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหารฯ ประกอบกับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
วินัยทหารฯ    กำหนดว่าข้าราชการทหารที่กระทำผิดวินัยทหารอาจต้องถูกปลด
จากประจำการหรือถูกถอดจากยศทหาร และตามมติสภากลาโหมในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๐๗ ประกอบกับคำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๗๖/๒๕๐๘ เรื่อง การหมุนเวียน
กำลังพล ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๐๘ ได้กำหนดเหตุแห่งการปลดออกจาก
ประจำการไว้โดยรวมถึงกรณีข้าราชการทหารที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการและฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ฉะนั้น การปลดข้าราชการทหาร
ออกจากประจำการจึงต้องเป็นข้าราชการทหารที่ประจำการอยู่ หากพ้นจาก
ราชการแล้วก็ไม่อาจปลดออกจากประจำการได้โดยสภาพ ในกรณีที่กระทรวง
กลาโหมเห็นว่าสามารถดำเนินการปลดข้าราชการทหารผู้นั้นออกจากประจำการ
ได้ จะต้องมีคำสั่งปลดออกจากประจำการโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันสุดท้าย
ของการรับราชการ ส่วนเรื่องการถอดยศทหารนั้นเป็นเรื่องที่กระทรวงกลาโหม
สามารถดำเนินการได้ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยทหารฯ ประกอบกับ
ระเบี ย บกระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยผู ้ ซ ึ ่ ง ไม่ ส มควรจะดำรงอยู ่ ใ นยศทหารและ
บรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ แม้ข้าราชการทหารผู้นั้นจะพ้นจากราชการไปแล้ว

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗๓

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

เรื่องเสร็จที่ ๗๓๖/๒๕๕๑
เรื่อง
							
							

ผลของคำสั่งและคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น : กรณีคำสั่งทุเลาการ
บั ง คั บ ใช้ ข ้ อ บั ญ ญั ต ิ ท ้ อ งถิ ่ น เกี ่ ย วกั บ งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี แ ละ
คำพิพากษาเพิกถอนข้อบัญญัติดังกล่าว

หน่วยงานที่หารือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อหารือ

ขอหารือกรณีศาลปกครองนครราชสีมามีคำสั่งพิพากษาให้เพิกถอนข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรือ่ ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ให้คำบังคับตาม
คำพิพากษามีผลนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎมีผล
ต่อไปจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ดุ หรือศาลมีคำสัง่ เป็นอย่างอืน่ ซึง่ องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแปรงได้อุทธรณ์ ค ำพิ พ ากษาศาลปกครองนครราชสี ม าต่ อ ศาลปกครอง
สูงสุด เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ และขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จึงขอหารือว่า การทีศ่ าลปกครอง
นครราชสีมามีคำสัง่ ทุเลาการบังคับใช้ขอ้ บัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ และต่อมาได้มีคำพิพากษา
เพิกถอนข้อบัญญัตินั้น จะมีผลต่อการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
ใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดย
ปรากฏข้อเท็จจริงเพิม่ เติมว่า ศาลปกครองนครราชสีมาได้มคี ำสัง่ ทุเลาการบังคับใช้
ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เฉพาะงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้เพื่อการลงทุน
ทุกสำนักบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง และเมื่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแปรงได้รับแจ้งคำสั่งศาลปกครองแล้วมิได้เบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อการลงทุนอีกแต่อย่างใด คงเบิกจ่ายเฉพาะ
งบประมาณรายจ่ายหมวดอื่นๆ เท่านั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวคณะกรรมการ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง จึงเห็นว่ามีประเด็นต้องพิจารณา ๒ ประเด็น ดังนี้

๗๔

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th
ประเด็นที่หนึ่ง การที่ศาลปกครองนครราชสีมามีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้
ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรือ่ ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เฉพาะงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้เพื่อการลงทุน
จะมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติดังกล่าว
อย่างไร และหากมีการใช้บังคับข้อบัญญัติอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งทุเลาการ
บังคับตามกฎ จะมีผลในทางกฎหมายอย่างไรนั้น เห็นว่า คำสั่งทุเลาการบังคับ
ตามกฎจะมี ผ ลเป็ น การชะลอหรื อ ระงั บ การบั ง คั บ ตามผลของกฎไว้ เ ป็ น การ
ชั่วคราวตามข้ อ ๖๙ วรรคสองแห่ ง ระเบี ย บของที ่ ป ระชุ ม ใหญ่ ต ุ ล าการใน
ศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีผลเมือ่ ผูอ้ อกกฎ
ได้รับแจ้งคำสั่งนั้นแล้วตามข้อ ๗๒ วรรคสี่ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อไม่ปรากฏว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงได้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งศาลปกครองนครราชสีมา กรณีจึงไม่ต้องวินิจฉัยใน
ประเด็นปัญหานี้
ประเด็นที่สอง การที่ศาลปกครองนครราชสีมามีคำพิพากษาให้เพิกถอน
ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรือ่ ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
จะมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติอย่างไรนั้น
เห็นว่า โดยที่มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดว่า ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษา
และมีการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่า
คดีจะถึงที่สุดและมาตรา ๗๒ วรรคสาม บัญญัติว่าเมื่อศาลปกครองได้มี
คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎแล้ว ต้องมีการประกาศผลแห่งคำพิพากษา
ในราชกิจจานุเบกษา จึงจะมีผลเป็นการเพิกถอนกฎ เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะนี้
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด คำพิพากษาศาลปกครอง
นครราชสีมาจึงยังไม่มีผลเป็นการเพิกถอนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแปรง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณี
จึงยังไม่มีปัญหาต้องพิจารณาว่าคำพิพากษาของศาลปกครองนครราชสีมา
จะมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติอย่างไร

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗๕

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

เรื่องเสร็จที่ ๗๗๒/๒๕๕๑
เรื่อง							
							
							

หารื อ ข้ อ กฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ว ิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ (กรณีคำสัง่ อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ โครงการป่าชุมชนของอธิบดีกรมป่าไม้
ไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง)

หน่วยงานที่หารือ

กรมป่าไม้

ข้อหารือ

ขอหารือเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีนาง น. มีหนังสือขออุทธรณ์ให้เพิกถอน
การอนุมัติโครงการป่าชุมชนภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนสองโครงการ
ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ดำเนินการ
และอนุมัติให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชน โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้พิจารณาอุทธรณ์
และแจ้งผลการอุทธรณ์ไปยังนาง น. ว่า กรมป่าไม้ไม่เพิกถอนการอนุมัติโครงการ
ทั้งสองดังกล่าวตามที่นาง น. อุทธรณ์ ซึ่งกรมป่าไม้พิจารณาเห็นว่ากรณีนี้มีปัญหา
ข้อกฎหมายคือคำสั่งอนุมัติจัดตั้งโครงการป่าชุมชนเป็นคำสั่งทางปกครอง หรือไม่
อย่างไร หรืออยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ ประการใด

ความเห็น

คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง ได้พจิ ารณาปัญหาดังกล่าวแล้วปรากฏ
ข้อเท็จจริงเพิม่ เติมว่า        “ป่าชุมชน”       เป็นพืน้ ทีท่ ถ่ี กู กำหนดขึน้ เป็นการเฉพาะโดยจัดตัง้ ขึน้
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้ได้ใช้อำนาจตามความในมาตรา ๑๙
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวน
แห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้ราษฎรสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐเพื่อช่วยดูแล
รักษา หรือบำรุงป่า  แต่ราษฎรจะทำการแผ้วถางหรือตัดไม้ทำลายป่าไม่ได้   การที่
ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ นอกเหนือไปจากหน้าที่
ในการดูแล รักษาหรือบำรุงป่าชุมชนเท่านั้น และราษฎรสามารถทำการถอนชื่อ
ของตนออกจากการเข้ า ร่ ว มโครงการจั ด ตั ้ ง ป่ า ชุ ม ชนนั ้ น เสี ย เมื ่ อ ใดก็ ไ ด้ ซึ ่ ง
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง เห็นว่า การดำเนินการจัดตัง้ โครงการ

๗๖
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ป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ที่ให้อำนาจอธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติโครงการ
ป่าชุมชนได้นน้ั เป็นการกำหนดอำนาจให้อธิบดีกรมป่าไม้สามารถออกคำสัง่ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาป่าได้เท่านั้น ไม่ได้มีผลเป็นการสร้าง
นิตสิ มั พันธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกับประชาชนในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนทีจ่ ะก่อ       เปลีย่ นแปลง
โอนสงวน ระงับ ซึ่งสิทธิหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของ
ประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งอนุมัติให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชนของ
อธิบดีกรมป่าไม้จึงไม่เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๗๗

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

เรื่องเสร็จที่ ๗๗๘/๒๕๕๑
เรื่อง							
							

การออกประกาศกรมสรรพสามิ ต เกี ่ ย วกั บ การดำเนิ น การสอบคั ด เลื อ ก
ซึง่ ลงนามโดยผูท้ ศ่ี าลปกครองสูงสุดเพิกถอนคำสัง่ แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง

หน่วยงานที่หารือ

อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง

ข้อหารือ

ขอหารือเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับ ๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งลงนามโดยนาย ช. รองปลัดกระทรวง
การคลัง รักษาราชการแทนอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต อั น เป็ น การดำเนิ น การ
ภายหลังจากวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งให้นาย ช.
ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากร (นักบริหาร ๙) แต่เป็นการดำเนินการ
ก่อนวันที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นาย ช. พ้นจากตำแหน่งระดับ ๑๐ ทุก
ตำแหน่งที่เคยได้รับการแต่งตั้ง จึงมีประเด็นปัญหาว่าการลงนามในประกาศ
กรมสรรพสามิตข้างต้นเป็นการลงนามในขณะที่ยังมีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่
อย่างไร และกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่อยู่ในบังคับมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่

ความเห็น

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นว่า แม้คำสั่งแต่งตั้งนาย ช.
ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลังจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ขณะที่
นาย ช. ในฐานะรองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต
ลงนามในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
สามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๘ นั้น กระทรวงการคลังยังไม่มีคำสั่ง
เพิกถอนให้นาย ช. พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง ดังนัน้ การลงนามใน
ประกาศกรมสรรพสามิตดังกล่าวจึงเป็นการลงนามโดยมีอำนาจตามกฎหมาย
และโดยที่มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มีหลัก
การรองรับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจพิจารณาทางปกครอง
แต่มีเหตุบกพร่องในการดำรงตำแหน่ง โดยให้การกระทำทางปกครองนั้นมีผลต่อไป
ไม่ถูกกระทบกระเทือนเพราะเหตุบกพร่องดังกล่าว การที่กระทรวงการคลัง

๗๘

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th
ดำเนินการให้นาย ช. พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลังตามคำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่กระทบกระเทือนถึงผลบังคับของประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับ ๘ ที่นาย ช. ได้ลงนามไปตามอำนาจหน้าที่ และประกาศ
กรมสรรพสามิตดังกล่าวย่อมไม่เสียไป

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗๙

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประจำปี ๒๕๕๑

เรื่องเสร็จที่ ๗๙๘/๒๕๕๑

เรื่อง							
							
							

หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ (กรณีผู้มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองและแจ้งผล
การขอให้พิจารณาใหม่)

หน่วยงานที่หารือ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ข้อหารือ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ออกคำสั่งให้นาย ก. เลขาธิการสำนักงาน
ปรมาณู เ พื ่ อ สั น ติ ใ นขณะนั ้ น ชดใช้ ค ่ า สิ น ไหมทดแทนกรณี ก ระทำให้ ร ถยนต์
ประจำตำแหน่งประสบอุบัติเหตุก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ต่อมานาย ก. ได้อุทธรณ์ผลการพิจารณาความรับผิด
ทางละเมิดไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ว่าการอุทธรณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการขอให้พิจารณาใหม่และกระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาพยานหลักฐานของ
นาย ก. ที่ขอให้พิจารณาใหม่ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว แต่ยัง
ไม่มีการแจ้งผลการพิจารณาไปยังนาย ก. จากข้อเท็จจริงดังกล่าวสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติจึงขอหารือปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง หากมีการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรือ
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อนำมาชำระหนี้ละเมิดดังกล่าว จะเป็น
อำนาจของหน่วยงานใดระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกับสำนักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นที่สอง หน่วยงานใดจะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาใหม่
แก่นาย ก. และจะต้องมีการแจ้งสิทธิฟอ้ งร้องคดีหรือสิทธิอน่ื ๆ ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่

ความเห็น

คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง มีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่   เมือ่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผูอ้ อกคำสัง่ ให้นาย ก.
ชำระค่าสินไหมทดแทนและได้มีหนังสือเตือนให้ชำระหนี้จำนวนสองครั้งแล้ว

๘๐

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th

  

แต่ยังไม่ได้รับชำระหนี้ จึงเป็นกรณีที่ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดย
วิธีการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนาย ก. โดยมาตรา ๕๗ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กำหนดให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่ง
ยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินให้เป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งกรณี
ทำนองเดียวกันนีค้ ณะกรรมการฯ ได้เคยให้ความเห็นไว้ในเรือ่ งเสร็จที่ ๙๔-๙๕/๒๕๔๙
ว่าผู้มีอำนาจออกคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินย่ อ มเป็ น ไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ผู้มีอำนาจออกคำสั่งยึดหรืออายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สินกรณีนี้จึงได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามนัยข้อ ๑ (๑) และข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวทัง้ นี้ ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั กิ ารตามคำสัง่ ยึด หรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ด้วยก็ได้
ประเด็นที่สอง   เมื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะหน่วยงานผู้ออกคำสั่งให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและเป็นหน่วยงานผู้พิจารณาคำขอให้พิจารณาใหม่
จึงต้องเป็นผู้มีหนังสือแจ้งไปยังคู่กรณีผู้มีคำขอ และเมื่อคำสั่งไม่รับคำขอ
ให้พิจารณาใหม่เป็นคำสั่งทางปกครอง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงควรแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
ให้คู่กรณีทราบด้วย

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘๑

ส่วนที่ ๕
ภาคผนวก ข.
ภาพกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประจำปี ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาพกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๑

นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
๘๔

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาพกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นิทรรศการเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๑
ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี ฮอลแสดงที่ ๙
สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาพกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๑

การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครอง
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์
๘๖

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาพกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑
วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘๗

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาพกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๑

นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๘๘

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาพกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาพกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๑

นิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วันระพี ๒๕๕๑
ระหว่างวันที่ ๔-๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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