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๑. แนวความคิดของกฎหมายน้ี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ์ ได้สรุปสาระสําคญัและแนวความคดิ

ของกฎหมายว่าดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองเอาไวว้่า 0

๑ เป็นกฎหมายทีว่างหลกัเกณฑ์

ทัว่ไปในการปฏบิตัริาชการของเจา้หน้าทีฝ่่ายปกครองโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการออกคําสัง่ทาง

ปกครองต่าง ๆ ว่าจะต้องเตรยีมการและดําเนินการอย่างไร เพื่อใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายปกครองใช้

เป็นหลกัในการปฏบิตัริาชการของตน ขณะเดยีวกนักว็างหลกัเกณฑต่์าง ๆ เพื่อคุม้ครองสทิธิ

ของประชาชนด้วย อนัเป็นการยอมรบัสถานะของประชาชนว่าเป็นผูท้รงสทิธ ิ(subject) ใน

ขอบเขตของกฎหมายมหาชน สถานะของประชาชนมใิช่เป็นผูอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองทีไ่รส้ทิธ ิ

(object) อีกต่อไปแล้ว ซึ่งเป็นการพฒันากฎหมายให้สอดคล้องกบัการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยภายใต้หลกันิตริฐัที่เรยีกรอ้งใหก้ารกระทําทุกอย่างของเจา้หน้าที่ฝ่ายปกครอง

นัน้จะตอ้งกระทาํโดยชอบดว้ยกฎหมาย มคีวามถูกตอ้งเหมาะสมกบัเรือ่งในกรณเีฉพาะราย จะ

ไม่ใชอ้ํานาจอย่างไรเ้หตุผลหรอืเกนิสมควรแก่เหตุ หลกัเกณฑท์ัว่ไปที่กําหนดไวใ้นกฎหมาย

ฉบบัน้ีจงึเป็นมาตรการสาํคญัในการป้องกนัมใิหเ้จา้หน้าทีฝ่า่ยปกครองใชอ้ํานาจตามอาํเภอใจ

อนัจะสง่ผลใหค้าํสัง่ทางปกครองต่าง ๆ มคีวามเป็นภาวะวสิยัมากทีส่ดุ 

 ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดก้ล่าวถงึวตัถุประสงคข์องกฎหมายฉบบัน้ี

ไว้1๒ ว่า กรณีเป็นที่เขา้ใจโดยทัว่ไปในหลายประเทศที่มกีารพฒันาระบบกฎหมายปกครอง 

ไปพอสมควรแล้วว่า สมควรมกีฎหมายฉบบัหน่ึงเป็นแกนในการใช้บงัคบักฎหมายปกครอง 

โดยเรยีกกนัในตอนแรกว่า “กฎหมายว่าดว้ยวธิพีจิารณาทางปกครอง” ซึง่แปลมาจากคําศพัท์

                                                                          

 ๑ รองศาสตราจารย ์ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ,์ สาระสาํคญัและหลกักฎหมาย พระราชบญัญติั 

วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙, พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๗-๘ 

 ๒ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ กฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง, จริรชัการพมิพ,์ กรุงเทพ, 

มถุินายน ๒๕๔๐, หน้า ๑๕๗ 

บทท่ี ๑ 
แนวความคิดและความเป็นมา 

ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 
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ภาษาองักฤษว่า “administrative procedure” หรอืภาษาฝรัง่เศสว่า “la procedure 

administrative” ซึง่เป็นขัน้ตอนการพจิารณาของฝา่ยปกครอง แต่เน่ืองจากมกีารนําคาํน้ีมาใช ้

ในประเทศไทย ปรากฏว่ามีบางท่านเข้าใจผิดว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของ 

ศาลปกครอง จึงได้มีการเปลี่ยนมาใช้คําใหม่ว่า “กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง” 

 กฎหมายน้ีกําหนดวธิกีารทํางานของเจา้หน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อความเป็นธรรมแก่

เอกชนและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรฐั กฎหมายน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อจดัทํา

กระบวนการของกจิกรรมทางปกครองใหส้ามารถดําเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและไดข้อ้

ยุตทิี่ถูกต้องเป็นธรรมต่อประโยชน์ของเอกชนและประโยชน์สาธารณะที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งในการ

ดําเนินไปสู่เป้าหมายนัน้จําต้องมีวิธีการบังคับฝ่ายปกครองไว้หลายประการเพื่อให้การ

ดาํเนินการเป็นไปตามขัน้ตอนทีอ่าจป้องกนัความผดิพลาดได ้กรณีเป็นวธิกีารควบคุมคุณภาพ

เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมตามทีต่อ้งการ นอกจากนัน้เพื่อใหเ้กดิความไวว้างใจในการปกครอง

และสามารถทราบความเป็นจรงิเพือ่คุม้ครองสทิธขิองตนไดต้ามควรแก่กรณี2๓ 
 

๒. ความเป็นมาและวิวฒันาการของกฎหมายน้ีในต่างประเทศ 

 ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดทํา

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองในต่างประเทศไว้ 3๔ ว่า การจดัทํากฎหมาย

ดงักล่าวเริม่มขีึน้เป็นครัง้แรกในประเทศสเปนในปี ค.ศ. ๑๘๘๙ แต่มสีาระทีค่รอบคลุมกจิกรรม

ทางปกครองเพยีงบางเรื่อง 4

๕ ต่อมาในประเทศออสเตรยีจากผลงานของฮนัส ์เคลเซ่น (Hans 

Kelsen) และอะดอลฟ์ แมคล ์(Adolf Merkl) ทําใหม้กีารจดัทํา “Federal Law on General 

Administrative Procedure” ใน ค.ศ. ๑๙๒๕ โดยรวมการจดัองคก์รทางปกครอง วธิพีจิารณา 

                                                                          

 ๓ ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์, “การพฒันากฎหมายวธิพีจิารณาทางปกครองของไทย” วารสาร

กฎหมายปกครอง เล่ม ๑๑, พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๑-๒ 

 ๔ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๑๕๗-๑๕๘ 

 ๕ Céline Wiener, Vers une codification de la procédure administrative, ๑๙๗๕, p. ๕๘-

๕๙, อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๑๕๗ 



 3 LA 342 [LW 461] 

กระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง และการบงัคบัทางปกครองเขา้ไว้ในฉบบัเดยีวกนั 5

๖ ส่วน

ประเทศเยอรมนัในระดบัมลรฐัก็เคยมกีฎหมายวธิพีจิารณาทางปกครองของมลรฐัมาตัง้แต่ 

ค.ศ. ๑๙๒๖ และหลายมลรฐัของเยอรมนัก็สนใจในการจดัทําร่างกฎหมายประเภทน้ีมาโดย

ตลอด แต่ไม่สําเรจ็ออกมาเป็นกฎหมาย อย่างไรก็ตามหลายประเทศในยุโรปกลางได้จดัทํา

กฎหมายประเภทน้ีขึน้มาในช่วงเวลาดงักล่าว ในประเทศสหรฐัอเมรกิากไ็ดม้กีารศกึษาปญัหา

ความไม่เป็นธรรมในการปกครองกนัมากในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ทีส่องและไดม้กีารจดัทํา

กฎหมาย “Administrative Procedure Act” ขึน้ใน ค.ศ. ๑๙๔๖ แนวคดิของสาํนักกฎหมาย

เยอรมนัในการจดัทํากฎหมายลกัษณะน้ีได้แพร่หลายไปในกลุ่มประเทศลาตนิอเมรกิาที่เน้น

การพฒันาระบบกฎหมายปกครองด้วย 6

๗ ส่วนประเทศสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนัเพิ่งมี

กฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองของสหพนัธใ์นปี ค.ศ. ๑๙๗๖ 

 ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ อธิบายต่อไปว่า ในปจัจุบันประเทศที่มี

กฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองไดแ้ก่ประเทศดงัต่อไปน้ี 

 (๑) สเปน (ฉบบัเดมิ ค.ศ. ๑๘๘๙ ฉบบัปจัจุบนั ค.ศ. ๑๙๕๘) 

 (๒) ออสเตรยี (ค.ศ. ๑๙๒๕) 

 (๓) โปแลนด ์(ฉบบัเดมิ ค.ศ. ๑๙๒๘ ฉบบัปจัจุบนั ค.ศ. ๑๙๖๐) 

 (๔) ยโูกสลาเวยี (ฉบบัเดมิ ค.ศ. ๑๙๓๐ ฉบบัปจัจุบนั ค.ศ. ๑๙๕๖) 

 (๕) สหรฐัอเมรกิา (ค.ศ. ๑๙๔๖) 

 (๖) ฮงัการ ี(ค.ศ. ๑๙๔๖) 

 (๗) เชคโกสโลวาเกยี (ค.ศ. ๑๙๖๗) 

 (๘) เปร ู(ค.ศ. ๑๙๖๗) 

 (๙) นอรเ์วย ์(ค.ศ. ๑๙๖๗) 

 (๑๐) สวติเซอรแ์ลนด ์(ค.ศ. ๑๙๖๘) 

 (๑๑) บลัแกเรยี (ค.ศ. ๑๙๗๐) 

 (๑๒) สวเีดน (ค.ศ. ๑๙๗๑) 

                                                                          

 ๖ Karl-Peter Sommermann, the Codification of the Administrative Procedure, the Rule of 

Law in Public Administration:The German Approach, Speyerer Forschungsberichte, ๑๙๙๓, p.๑๒๒, 

อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๑๕๘ 

 ๗ Allan R.Brewer-Carias, Les Principes de la procédure administrative non contentieuse, 

๑๙๙๒, p.๑๐, อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๑๕๘ 
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 (๑๓) อารเ์จนตนิา (ค.ศ. ๑๙๗๓) 

 (๑๔) คอสตารกิา (ค.ศ. ๑๙๗๘) 

 (๑๕) เวเนซเูอลา (ค.ศ. ๑๙๘๒) 

 (๑๖) โคลอมเบยี (ค.ศ. ๑๙๘๔) 

 (๑๗) เดนมารก์ (ค.ศ. ๑๙๘๕) 

 (๑๘) ญีปุ่น่ (ค.ศ. ๑๙๙๓) 

 (๑๙) ไทย (ค.ศ. ๑๙๙๖ หรอื พ.ศ. ๒๕๓๙) 

 ส่วนประเทศฝรัง่เศสซึ่งมีระบบกฎหมายปกครองที่ก้าวหน้ามากนัน้ เน่ืองจาก 

ศาลปกครองฝรัง่เศสเป็นผูว้างหลกักฎหมายปกครองทัว่ไปจนมหีลกัเกณฑม์ากมายที่เป็นที่

เขา้ใจกนัโดยทัว่ไปในหมู่นักกฎหมายปกครองของฝรัง่เศส จงึยงัมไิด้มกีารจดัทํากฎหมาย 

วา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองขึน้โดยเฉพาะ 7

๘ 
 

๓. ความเป็นมาและวิวฒันาการของกฎหมายน้ีในประเทศไทย 

 ๓.๑ พระราชบญัญติัคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  (๑) แนวความคิดที่จะให้มีการวางหลักเกณฑ์ทัว่ไปในการปฏิบัติราชการ 

ทางปกครองของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยนัน้ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติมาตรา ๕๑ แห่ง

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่บญัญตัวิา่ 

   “มาตรา ๕๑ ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์

โดยที่ประชุมใหญ่มีอํานาจเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรีเพื่อมีมติวางระเบียบปฏิบตัิราชการ

ดงัต่อไปน้ี 

   (๑) กําหนดวิธีการและวิธีพจิารณาของเจ้าหน้าที่ของรฐัก่อนออกคําสัง่  

คาํอนุญาต คาํวนิิจฉยั หรอืคาํชีข้าดตามอาํนาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายบญัญตั ิ

   (๒) กําหนดให้คําสัง่ คําอนุญาต คําวนิิจฉัย หรอืคําชี้ขาดของเจ้าหน้าที ่

ของรฐัที่เกี่ยวกบัสทิธหิรอืหน้าที่ของบุคคล หรอืที่มคีวามสําคญัในการปฏบิตัริาชการ ต้องมี

ขอ้ความและเหตุผลตามสมควรในการสนับสนุนการออกคําสัง่ คําอนุญาต คําวนิิจฉัย หรอื 

คาํชีข้าดนัน้ 

   (๓) กําหนดให้กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืคําสัง่ใดที่มลีกัษณะ

บงัคบัเป็นการทัว่ไป ตอ้งประกาศในราชกจิจานุเบกษาก่อนมผีลใชบ้งัคบั 
                                                                          

 ๘ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๑๕๘-๑๕๙ 
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   ในการเสนอแนะดังกล่าว ให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คํานึงถึง

ประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ ความรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานใหแ้ก่รฐัในการ

ดาํเนินการบรกิารสาธารณะอนัเป็นไปเพือ่ประโยชน์สว่นรวม สทิธหิน้าทีข่องเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัราชการ และความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งประชาชนกบัเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานใหแ้ก่รฐั” 

  (๒) ทีผ่า่นมาสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดพ้ยายามผลกัดนัใหม้กีารวาง

หลกัเกณฑท์ัว่ไปในการปฏบิตัริาชการทางปกครองของเจา้หน้าทีโ่ดยสาํนักงานฯไดม้หีนังสอื 

ด่วนที่สุด ที่ สร ๐๖๐๑/๓๑๖ ลงวนัที่ ๑๖ มนีาคม ๒๕๒๔ ถึงสํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

ขอใหค้ณะรฐัมนตรมีมีตเิกีย่วกบัการวางระเบยีบปฏบิตัริาชการเป็นการทัว่ไปวา่ 

   “ในกรณีที่พระราชบญัญตั ิ(หรอืกฎหมายอื่น) ไดก้ําหนดขอ้เทจ็จรงิใด ๆ  

ไวเ้ป็นเงื่อนไขสําหรบัการใชอ้ํานาจสัง่การใด ใหผู้ม้อีํานาจสัง่การนัน้ปฏบิตักิารตามขัน้ตอน

ก่อนที่จะสัง่การโดยใหม้หีลกัฐานสามารถยนืยนัไดว้่าผูส้ ัง่การไดพ้จิารณาวนิิจฉัยถงึเงื่อนไข

ขอ้เทจ็จรงิที่กฎหมายกําหนดขึน้นัน้เสรจ็สิน้แลว้ เวน้แต่ในกรณีเร่งด่วนหรอืมเีหตุผลจําเป็น

อยา่งอื่น”๙

   สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีดม้หีนงัสอื ดว่นมาก ที ่สร ๐๒๐๓/๑๐๒๓๗ 

ลงวันที่  ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๔ แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบว่า 

คณะรฐัมนตรไีดป้ระชุมปรกึษาเมื่อวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๒๔ แลว้ลงมตวิ่า ยงัไมส่มควรมมีติ

ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอ9

๑๐ 

 

  (๓) ต่อมาสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดพ้ยายามเสนอแนะใหม้กีารวาง

ระเบียบปฏิบัติราชการตามมาตรา ๕๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

กฤษฎกีา พ.ศ. ๒๕๒๒ อกีครัง้หน่ึงโดยพนกังานผูร้บัผดิชอบสาํนวน (นายรองพล เจรญิพนัธุ)์ 

ได้เสนอแนะในคําแถลงการณ์ในเรื่องร้องทุกข์ของนายวชิติวงศ์ ณ ป้อมเพชร ซึ่งร้องทุกข์

ขอใหเ้พกิถอนคาํสัง่ของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและการพลงังาน ที ่ 

๕๕/๒๕๓๑ ลงวนัที่ ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๓๑ ที่ใหผู้ร้อ้งทุกขพ์น้จากตําแหน่งประธานกรรมการ 

สภาสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (เรื่องรอ้งทุกข ์รบัที ่๑/๒๕๓๒) 

ว่า สมควรทีค่ณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์(คณะที ่๔) จะเสนอทีป่ระชุมใหญ่คณะกรรมการ

วนิิจฉยัรอ้งทุกขใ์หพ้จิารณาเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อมมีตวิางระเบยีบปฏบิตัริาชการตาม 

มาตรา ๕๑ (๑) และ (๒) แหง่พระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีาฯ ดงัต่อไปน้ี 
                                                                          

 ๙ รวมคาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์ปี พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๙๙๗-๙๙๙ 

 ๑๐ รวมคาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์ปี พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๑๐๐๔ 
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   (ก) กําหนดวิธีการและวิธีพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรฐัก่อนออกคําสัง่ 

ในกรณทีีพ่ระราชบญัญตั ิ(หรอืกฎหมายอื่น) ไดก้ําหนดขอ้เทจ็จรงิใด ๆ ไวเ้ป็นเงือ่นไขสาํหรบั

การใชอ้ํานาจสัง่การใด ๆ โดยใหม้กีารสอบสวนเพื่อใหม้หีลกัฐานยนืยนัขอ้เทจ็จรงิทีก่ฎหมาย

กาํหนดใหเ้ป็นเงือ่นไขก่อนการออกคาํสัง่นัน้ ตลอดจนกําหนดวธิกีารและขัน้ตอนการสอบสวน

ให้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําพยานหลกัฐานเข้าสืบแก ้

ขอ้กล่าวหา ฯลฯ ดว้ย 

   (ข) กําหนดให้คําสัง่ในกรณีตาม (๑) ต้องระบุเหตุผลในการสนับสนุน 

การออกคาํสัง่นัน้ใหต้รงตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตั 1ิ0

๑๑ 

   คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์(คณะที่ ๔) ไดพ้จิารณาขอ้เสนอดงักล่าว

ของพนกังานรบัผดิชอบสาํนวนแลว้เหน็ชอบดว้ยและไดม้ขีอ้เสนอแนะดงักล่าวไวใ้นคาํวนิิจฉยั

ของคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขด์ว้ย11

๑๒ 

   อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องร้องทุกข์ดงักล่าวข้างต้นเข้าสู่การพจิารณาของ 

ทีป่ระชุมใหญ่คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขเ์มื่อวนัที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๓๒ ทีป่ระชุมใหญ่ฯ มี

มตใิหร้บัเรื่องการวางระเบยีบปฏบิตัริาชการดงักล่าวไวพ้จิารณา แต่โดยทีก่ารพจิารณาเรื่อง

ดงักล่าวยงัไมอ่าจกระทาํใหเ้สรจ็สิน้ไดเ้น่ืองจากมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งตรวจสอบกฎหมายและ

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องบางประการเพิ่มเติม  ดังนัน้ ที่ประชุมใหญ่ฯ จึงเห็นสมควรให้

คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขเ์สนอคําวนิิจฉยัในเรื่องรอ้งทุกขด์งักล่าวต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อ

พจิารณาสัง่การไปก่อนโดยไมต่อ้งรอการพจิารณาวางระเบยีบปฏบิตัริาชการของทีป่ระชุมใหญ่

ฯ ตามมาตรา ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีาฯ12

๑๓ 

  (๔) หลงัจากนัน้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีากม็ไิดห้ยบิยกเรื่องน้ีขึน้มา

เสนอทีป่ระชุมใหญ่คณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกขอ์กีเลย 

 

 

 
                                                                          

 ๑๑ คาํแถลงการณ์ของพนกังานผูร้บัผดิชอบสาํนวน (นายรองพล เจรญิพนัธุ)์ ในเรื่องรอ้งทุกขข์อง

นายวชิติวงศ ์ณ ป้อมเพชร เสนอเมือ่วนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๓๒ หน้า ๗๘-๘๐ 

 ๑๒ คาํวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์ที ่๒๔/๒๕๓๒, หน้า ๖๗-๗๘ 

 ๑๓ หนงัสอืสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ที ่นร ๐๖๐๑/ร.๔๐๖ ลงวนัที ่๗ เมษายน ๒๕๓๒ ถงึ

นายกรฐัมนตร,ี หน้า ๒๔ 
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 ๓.๒ ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการปฏิบติัราชการเพ่ือประชาชน

ของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๒ 

  ๓.๒.๑ ความเป็นมา 

   (๑) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ คณะผู้วิจยั อันประกอบด้วย ศาสตราจารย ์ 

ดร.ชยัอนันต ์สมุทวณิช รองศาสตราจารย ์ดร.บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ และนายเชาว ์อรรถมานะ 

ไดศ้กึษากรณีตวัอย่างการขออนุญาตส่งออก การขออนุญาตจดัตัง้และขยายโรงงาน และการ

ขออาชญาบตัรผกูขาดสาํรวจแร่และประทานบตัรแลว้ จดัทํารายงาน “การศกึษาเพื่อปรบัปรุง

ขัน้ตอนการดําเนินงานของรฐัในเรื่องการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ธุรกจิภาคเอกชน” โดยมี

ขอ้เสนอที่สําคญัประการหน่ึง คือ ให้ราชการออกระเบียบเพื่อกําหนดให้หน่วยงานของรฐั

ให้บรกิารที่สะดวก รวดเรว็ และแน่นอนแก่ประชาชนผู้ขอรบับรกิาร โดยคณะผู้วจิยัได้ร่าง

ตวัอย่างของระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการบรกิารประชาชนของหน่วยงานของรฐั 

พ.ศ. .... มาพรอ้มกบัรายงานการศกึษาดว้ย 

   (๒)  ผลการศกึษาน้ีไดร้บัการเสนอเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการ

รว่มภาครฐัและภาคเอกชนเพื่อแกป้ญัหาทางเศรษฐกจิในการประชุมครัง้ที ่๓/๒๕๓๐ เมื่อวนัที ่

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบในหลกัการและมอบหมายใหร้ฐัมนตรี

ประจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี(นายมชียั ฤชุพนัธ)์ รบัไปพจิารณาในรายละเอยีดต่อไป 

   (๓)  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธ์)  

ไดม้อบหมายใหส้าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีารบัไปพจิารณาปรบัปรุงรา่งระเบยีบดงักล่าว

โดยใหเ้ชญิคณะผูว้จิยัและผูแ้ทนของหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งมาร่วมใหค้วามเหน็ดงักล่าว

เพือ่ประกอบการพจิารณาปรบัปรงุรา่งระเบยีบดงักล่าวดว้ย 

   (๔)  หน่วยงานของรฐัส่วนใหญ่เหน็ดว้ยในหลกัการและไดใ้หข้อ้คดิเหน็

ทีเ่ป็นประโยชน์ซึง่สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดนํ้าขอ้คดิเหน็ดงักล่าวไปเป็นแนวทาง

พจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขร่างระเบยีบโดยไดแ้กไ้ขชื่อร่างเป็น “ร่างระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรี

วา่ดว้ยการปฏบิตัริาชการเพือ่ประชาชนของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ....” 

   (๕) ต่อมานายกรัฐมนตรี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) ได้มีคําสัง่

แต่งตัง้คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยมีรอง

นายกรฐัมนตร ี(นายพงส ์สารสนิ) เป็นประธาน และรฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี(นาย

มชียั ฤชุพนัธ)์ เป็นรองประธาน 
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   คณะกรรมการดงักล่าวได้พจิารณาร่างระเบยีบดงักล่าวแล้วเหน็ชอบ

ดว้ย และไดนํ้าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาในการประชุมคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่๑๔ มนีาคม 

๒๕๓๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ประกาศเป็นระเบียบสํานัก

นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการปฏบิตัริาชการเพือ่ประชาชนของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๒ และ

มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑๓ เมษายน ๒๕๓๒13

๑๔ 

  ๓.๒.๒ สาระสาํคญัของระเบียบดงักล่าว 

   (๑) หน่วยงานของรฐัควรทีจ่ะต้องดําเนินการตามคําขอของประชาชน 

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหน่ึงวนัทาํการเพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

   (๒) งานบรกิารประชาชนในเรื่องใดทีไ่ม่อาจดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ได้

ภายในหน่ึงวันทําการ หน่วยงานของรฐันัน้จะต้องออกระเบียบเพื่อกําหนดขัน้ตอนและ

ระยะเวลาการปฏบิตัริาชการในเรือ่งนัน้ ๆ 

   (๓) ระยะเวลาที่จะกําหนดในระเบยีบตาม (๒) สมควรกําหนดใหแ้ล้ว

เสรจ็ภายใน ๙๐ วนั ถ้าไม่อาจกําหนดระยะเวลาใหแ้ล้วเสรจ็ภายในกําหนดเวลา ๙๐ วนัได ้ 

การออกระเบยีบเรื่องนัน้ ๆ จะต้องขออนุมตัริฐัมนตรเีจา้สงักดัหรอืปลดักระทรวงก่อน แล้วแต่

กรณ ี

   (๔) ระเบยีบกําหนดขัน้ตอนฯ ตาม (๒) ทีห่น่วยงานของรฐัไดอ้อกแลว้ 

จะประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั 

   (๕) คําขอใดที่หน่วยงานของรฐัไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้นระเบยีบฯ ได ้จะตอ้งแจง้การขอขยายระยะเวลาใหผู้ย้ ื่นคําขอ

ทราบและจะขยายต่อไปอกีไดไ้มเ่กนิ ๓๐ วนันบัแต่วนัสิน้สดุเวลาดงักล่าว 

   (๖) คําขอใดที่หน่วยงานของรฐัต้องพจิารณาร่วมกนัหลายหน่วยงาน 

จะตอ้งประสานงานเพือ่ออกระเบยีบใหส้อดคลอ้งกนั 

   (๗) งานใดที่เห็นว่าหากเป็นการบริการตามปกติแล้ว จะเกิดความ

เสยีหายแก่ประชาชน หน่วยงานของรฐัอาจกําหนดระเบยีบว่าดว้ยการบรกิารประชาชนนอก

เวลาทาํการโดยใหผู้ย้ ืน่คาํขอเสยีคา่ธรรมเนียมนอกเหนือจากการบรกิารตามปกต ิ

   (๘) ใหแ้จ้งใหผู้ย้ ื่นคําขอทราบถึงความไม่ถูกต้องหรอืไม่สมบูรณ์ของ 

คาํขอในคราวเดยีวกนั 
                                                                          

 ๑๔ คูม่อืระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการปฏบิตัริาชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรฐั 

พ.ศ. ๒๕๓๒, พมิพค์รัง้ที ่๓, หน้า ๕๓-๕๖ 
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   (๙) การแจง้ผลการพจิารณาตามคําขอในกรณีทีไ่ม่สามารถดําเนินการ

ใหไ้ดต้อ้งแจง้เป็นหนงัสอืและระบุเหตุผลประกอบโดยละเอยีด14

๑๕ 

  ๓.๒.๓ การดาํเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

   ระเบยีบดงักล่าวไดก้าํหนดใหม้คีณะกรรมการวา่ดว้ยการปฏบิตัริาชการ

เพื่อประชาชนของหน่วยงานของรฐั ประกอบด้วย รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรีที่

นายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งนายกรฐัมนตรแีต่งตัง้จาก

ผูแ้ทนส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ จํานวนไม่เกนิ ๑๑ คน และผูท้รงคุณวุฒอิกีไม่เกนิ ๗ คน 

โดยจะต้องแต่งตัง้จากผู้ซึ่งมไิด้เป็นข้าราชการหรอืพนักงานรฐัวิสาหกิจหรอืพนักงานส่วน

ท้องถิ่น จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน และให้เจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.พ. เป็นกรรมการและ

เลขานุการ กบัใหป้ระธานแต่งตัง้ผูช้ว่ยเลขานุการไมเ่กนิ ๒ คน 

   คณะกรรมการดงักล่าวมอีํานาจหน้าที่กํากบัดูแลใหห้น่วยงานของรฐั

ปฏบิตัิตามระเบยีบน้ีโดยรวบรวมผลการปฏบิตัิราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรฐั  

แลว้ทาํรายงานเสนอใหน้ายกรฐัมนตรทีราบอยา่งน้อยปีละครัง้ นอกจากน้ียงัมหีน้าทีเ่สนอแนะ

ต่อนายกรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาสัง่การในกรณีที่เหน็ว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในระเบยีบของ

หน่วยงานของรฐัและรฐัวิสาหกิจเป็นระยะเวลาที่เกินความจําเป็น และเสนอแนะในการ

ปรบัปรงุแกไ้ขระเบยีบน้ี รวมถงึการพจิารณาคาํรอ้งเรยีนของประชาชน 

  ๓.๒.๔ ผลการปฏิบติัราชการเพ่ือประชาชนของหน่วยงานของรฐั 

   หน่วยงานของรฐัต่าง ๆ ไดอ้อกระเบยีบกําหนดขัน้ตอนและระยะเวลา

ปฏบิตัริาชการเพือ่ประชาชนและไดส้ง่ใหค้ณะกรรมการ ปปร.แลว้ จาํนวน ๗๙ หน่วยงาน รวม 

๓๗๑ ระเบยีบ 

   คณะกรรมการ ปปร. ไดอ้อกเยีย่มชมการปฏบิตัริาชการเพื่อประชาชน

ของกรมศุลกากร สาํนักงานเขตบางเขน และสาํนักงานทีด่นิเขตบางกอกน้อยแลว้ ผลปรากฏ

ว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้ร ับบริการที่ดีขึ้นโดย

เปรยีบเทยีบกบัทีผ่า่นมา15

๑๖ 

                                                                          

 ๑๕ ความเป็นมาและสาระสาํคญัของระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการปฏบิตัริาชการเพื่อ

ประชาชนของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๒, ระเบยีบวาระที ่๑.๒, การประชุมคณะกรรมการ ปปร. ครัง้ที ่ 

๒/๒๕๓๘ วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ 

 ๑๖ ผลการดําเนินการของคณะกรรมการวา่ดว้ยการปฏบิตัริาชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของ

รฐั วาระที ่๑๑.๓, การประชุมคณะกรรมการ ปปร. ครัง้ที ่๒/๒๕๓๘ วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ 
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 ๓.๓ การจดัทาํร่างกฎหมายเก่ียวกบัวิธีพิจารณาทางปกครอง 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดก้ล่าวถงึการพฒันากฎหมายว่าดว้ย 

วธิีปฏิบตัิราชการทางปกครองของไทยไว้ 1 6

๑๗ ว่า กฎหมายฉบบัต่าง ๆ ก็มหีลกัเกี่ยวกบัวิธี

ปฏบิตัริาชการทางปกครองอยู่บ้างแล้ว เช่น วธิกีารอุทธรณ์ ระยะเวลาอุทธรณ์หรอืการออก

คาํสัง่หรอืกฎ แต่ยงัมรีายละเอยีดและหลกัเกณฑท์ีไ่มเ่หมาะสมเพราะในการจดัทาํรา่งกฎหมาย

ในอดตีไมค่อ่ยใหค้วามสาํคญัแก่เรือ่งน้ี 

  ๓.๓.๑ การดาํเนินการในสมยัรฐับาลท่ีมีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็น

นายกรฐัมนตรี 

   (๑) ในสมัยรัฐบาลที่มีนายอานันท์ ปนัยารชุน เป็นนายกรัฐมนตร ี

รฐับาลไดแ้ถลงนโยบายของรฐับาลต่อสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตเิมื่อวนัที ่๔ เมษายน ๒๕๓๔ ใน

เรื่องนโยบายการบรหิารราชการและปรบัปรุงกฎหมาย ข้อ ๑.๒ ว่า รฐับาลจะปรบัปรุงวิธี

ปฏบิตัิราชการทางปกครองให้เกดิความรวดเรว็ ปรบัระบบการอนุญาต การอนุมตัิหรอืการ

ดาํเนินการอื่นของขา้ราชการและสว่นราชการใหม้หีลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการดาํเนินการที่

ชดัเจน พรอ้มทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาดงักล่าวใหป้ระชาชนหรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งได้

ทราบล่วงหน้า เพือ่ขจดัชอ่งทางในการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

   (๒) นายกรฐัมนตรไีดม้คีาํสัง่นายกรฐัมนตรทีี ่๑๙๔/๒๕๓๔ ลงวนัที ่๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๓๔ แต่งตัง้คณะกรรมการยกร่างกฎหมายเกีย่วกบัวธิพีจิารณาทางปกครอง17

๑๘ 

                                                                          

 ๑๗ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๑๖๒ 

 ๑๘        คาํสัง่สาํนกันายกรฐัมนตร ี

ที ่๑๙๔/๒๕๓๔ 

เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการยกรา่งกฎหมายเกีย่วกบัวธิพีจิารณาทางปกครอง 

    ฯลฯ    ฯลฯ 

  ๑. ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ย 

  ๑.๑ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา  เป็นประธานกรรมการ 

  ๑.๒ นายชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์  เป็นกรรมการ 

  ๑.๓ นายโภคนิ พลกุล    เป็นกรรมการ 

  ๑.๔ นายบวรศกัดิ ์อุวรรณโณ   เป็นกรรมการ 

  ๑.๕ นายชาญชยั แสวงศกัดิ ์  เป็นกรรมการ 

  ๑.๖ นายกมลชยั รตันสกาววงศ ์  เป็นกรรมการ 

  ๑.๗ นายบุญศร ีมวีงศอุ์โฆษ   เป็นกรรมการ 
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ตามข้อเสนอของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้ใช้กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองของเยอรมนัเป็นแนวทาง ซึ่งกรรมการในคณะกรรมการดงักล่าวมผีู้ที่

สําเรจ็การศกึษาจากออสเตรยี เยอรมนั ฝรัง่เศส และสหรฐัอเมรกิา จงึได้อาศยัความรู้จาก

ประเทศดงักล่าวมาวเิคราะหก์ฎหมายของเยอรมนัและพเิคราะหว์่าประเทศไทยควรนําหลกัใด

มาใชเ้พยีงใด กรณีใดมปีญัหาและหลกักฎหมายในต่างประเทศยงัแตกต่างกนัอยูม่าก กไ็ดเ้วน้

ไปหรอืวางหลกัเพยีงกวา้ง ๆ ใหส้ามารถพฒันาต่อไปได ้คณะกรรมการดงักล่าวตระหนักดวี่า

กจิการทางปกครองมหีลายอย่าง การบรรจุทุกเรื่องไวใ้นร่างกฎหมายดงักล่าวจะต้องใชเ้วลา

ศึกษามาก จึงได้เว้นเรื่องการออกกฎ สญัญาทางปกครอง สทิธิได้รู้ขอ้มูลข่าวสารของทาง

ราชการ และเรื่องอื่น ๆ ไวก่้อน ประกอบกบัรฐับาลในขณะนัน้มรีะยะเวลาอยูใ่นตําแหน่งจาํกดั 

จงึขอใหเ้ร่งรดัจดัทําร่างกฎหมายดงักล่าวเสนอไปส่วนหน่ึงก่อน คณะกรรมการดงักล่าวจงึได้

จดัทาํรา่งกฎหมายเสนอไปยงัรฐับาลเมือ่วนัที ่๑๗ กนัยายน ๒๕๓๔ โดยมโีครงสรา้งดงัน้ี 

    (ก)  การพจิารณาและมคีาํสัง่ทางปกครอง 

    (ข)  ระยะเวลาและอายคุวาม 

    (ค)  การแจง้ 

    (ง)  ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่

    (จ)  คณะกรรมการ 

   (๓) รองนายกรฐัมนตร ี(นายมชียั ฤชุพนัธ์) ไดพ้จิารณาร่างกฎหมาย

ดงักล่าวขา้งต้นแลว้ มคีําสัง่ใหค้ณะกรรมการดงักล่าวแยกร่างกฎหมายออกเป็น ๒ ฉบบั คอื  

รา่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. .... และรา่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ

ทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. .... 

   แต่เมือ่คณะกรรมการดงักล่าวไดด้าํเนินการเสรจ็และเสนอรา่งกฎหมาย

ทัง้ ๒ ฉบบัไปยงัรฐับาลแล้ว ปรากฏว่ารฐับาลมรี่างกฎหมายอื่นที่ต้องเร่งรดัเสนอต่อสภา 

นิตบิญัญตัแิหง่ชาตอิกีเป็นจาํนวนมาก รฐับาลจงึมไิดเ้สนอรา่งกฎหมายทัง้ ๒ ฉบบัต่อสภาฯ 

                                                                                                                                                                                                                

  ๑.๘ นายหสัวฒุ ิวฑิติวริยิกุล   เป็นกรรมการ 

  ๑.๙ นายสมคดิ เลศิไพฑรูย ์  เป็นกรรมการ 

 ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตัง้ข้าราชการของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีาเป็นกรรมกาและเลขานุการคนหน่ึงกบักรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการอกีสองคน 

    ฯลฯ    ฯลฯ 
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   (๔) ในระหวา่งนัน้สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดร้บัการสนบัสนุน

ทางวชิาการจากมูลนิธคิอนราด อเดนาว (Konrad Adenauer Foundation) จากประเทศ

สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนั ซึง่ไดจ้ดัสง่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมายปกครองชาวเยอรมนั ๓ ท่าน

1 8

๑๙ มาร่วมสมัมนากบันักกฎหมายไทย ซึ่งผูเ้ชีย่วชาญดงักล่าวไดใ้หค้วามรู ้และประสบการณ์

ของเยอรมนัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํรา่งกฎหมายดงักล่าวเป็นอยา่งมาก 

   (๕) ในระหว่างนัน้แนวความคดิในการปรบัปรุงระบบวธิปีฏบิตัริาชการ

ทางปกครองไดเ้ป็นที่ยอมรบักนัเพิม่มากขึน้ จงึไดม้กีารบญัญตัิเรื่องน้ีไว้ในรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๔ ดงัน้ี 

   “มาตรา ๖๔ รฐัพงึจดัระบบงานราชการและงานของรฐัอย่างอื่นให้มี

ประสทิธภิาพ ขจดัขัน้ตอนทีไ่ม่จาํเป็นและกําหนดขอบเขตการใชดุ้ลพนิิจของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

ใหช้ดัเจน และพงึดําเนินการทุกวถิีทางเพื่อป้องกนัและปราบปรามการเลอืกปฏบิตัหิรอืการ

แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ” 

  ๓ .๓ .๒ การดําเนินการในสมัยรัฐบาลท่ี มีนายชวน หลี กภัย เป็น

นายกรฐัมนตรี 

   (๑) ต่อมาในสมัยรัฐบาลที่มีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตร ี

รฐับาลไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบบรหิารราชการแผ่นดนิ โดยมรีองนายกรฐัมนตร ี 

(นายบญัญตัิ บรรทดัฐาน) เป็นประธานฯ ซึ่งคณะกรรมการดงักล่าวได้มคีําสัง่ที่ ๗/๒๕๓๖ 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการยกรา่งกฎหมายเกีย่วกบัวธิพีจิารณาทางปกครอง19

๒๐ 
                                                                          

 ๑๙ ผูเ้ชีย่วชาญชาวเยอรมนัทัง้ ๓ ทา่นคอื 

     (ก) ศาสตราจารย ์ดร. Heinrich Siedentopf จาก Post-Graduate School of Administrative 

Seiences 

     (ข) ศาสตราจารย ์ดร. Karl-Peter Sommermann จากสถาบนัเดยีวกนั 

     (ค) ดร. Christophe Hauschild 

 ๒๐             คาํสัง่คณะกรรมการพฒันาระบบบรหิารราชการแผน่ดนิ 

ที ่๗/๒๕๓๖ 

เรือ่ง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการยกรา่งกฎหมายเกีย่วกบัวธิพีจิารณาทางปกครอง 

    

    ฯลฯ    ฯลฯ 

 ๑. องคป์ระกอบ 

  ๑.๑ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา   ประธานอนุกรรมการ 
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   (๒) คณะอนุกรรมการฯ ไดจ้ดัทําร่างพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ

ทางปกครอง พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที ่พ.ศ. .... 

แล้วเสร็จและได้นําเสนอคณะกรรมการพฒันาระบบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้ให้ความ

เหน็ชอบและไดนํ้าเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ 

   (๓) ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ได้มีการขอความเห็นจาก 

ส่วนราชการต่าง  ๆ ซึ่ งปรากฏว่ าทุกส่ วนราชการได้ เห็นชอบในหลักการ โดยมี

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลงั และสาํนกังาน ก.พ. เสนอขอ้สงัเกตบางประการ รวมทัง้

คณะรฐัมนตรกีไ็ดม้ขีอ้สงัเกตบางประการ คณะรฐัมนตรจีงึไดม้มีตใิหค้ณะอนุกรรมการฯ รบั

ขอ้สงัเกตต่าง ๆ ไปพจิารณา 

   (๔) ต่อมาคณะอนุกรรมการฯ ได้พจิารณาร่วมกบัรฐัมนตรแีละผูแ้ทน 

ส่วนราชการทีม่ขีอ้สงัเกตดงักล่าวโดยไดม้กีารปรบัปรุงร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวใหช้ดัเจน

                                                                                                                                                                                                                

  ๑.๒ นายกมลชยั รตันสกาววงศ ์   อนุกรรมการ 

  ๑.๓ นายชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์   อนุกรรมการ 

  ๑.๔ นายบวรศกัดิ ์อุวรรณโณ    อนุกรรมการ 

  ๑.๕ นายบุญศร ีมวีงศอุ์โฆษ    อนุกรรมการ 

  ๑.๖ นายพนม เอีย่มประยรู    อนุกรรมการ 

  ๑.๗ นายพทิยา บวรวฒันา    อนุกรรมการ 

  ๑.๘ นายโภคนิ พลกุล     อนุกรรมการ 

  ๑.๙ นายรงัสกิร อุปพงศ ์    อนุกรรมการ 

  ๑.๑๐ นายฤทยั หงสศ์ริ ิ    อนุกรรมการ 

  ๑.๑๑ นายวษิณุ เครอืงาม    อนุกรรมการ 

  ๑.๑๒ นายสมคดิ เลศิไพฑรูย ์   อนุกรรมการ 

  ๑.๑๓ นายสมยศ เชือ้ไทย    อนุกรรมการ 

  ๑.๑๔ นายหสัวฒุ ิวฑิติวิริยิกุล    อนุกรรมการ 

  ๑.๑๕ นายอภริตัน์ เพช็รศริ ิ   อนุกรรมการ 

  ๑.๑๖ นายอกัขราทร จุฬารตัน    อนุกรรมการ 

  ๑.๑๗ นายอเนก ศรสีนิท     อนุกรรมการ 

 ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตัง้ข้าราชการของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการคนหน่ึงกบัอนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการอกีสองคน 

    ฯลฯ    ฯลฯ 
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ขึน้ และไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น “ร่างพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ....” แล้ว 

รายงานผลการดาํเนินการต่อคณะรฐัมนตร ี

   (๕) คณะรฐัมนตรไีดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวแลว้มมีตเิมื่อ

วนัที่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๖ รบัหลกัการและใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พจิารณา 

   (๖ )  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่ าง

พระราชบญัญตัดิงักล่าวเสรจ็แลว้โดยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิอกีเลก็น้อยและไดนํ้าเสนอไปยงัสาํนกั

เลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๑๑ เมษายน ๒๕๓๗20

๒๑ 

   (๗) ในระหว่างนัน้คณะกรรมการพฒันาระบบบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ได้จดัทํามาตรการและแผนงานในการจดัตัง้ศาลปกครองตามนโยบายของรฐับาล โดยมี

มาตรการหน่ึงคอืการตรากฎหมายว่าดว้ยการพจิารณาเรื่องทางปกครองและการดําเนินการ

รองรับกฎหมายดังกล่าวและได้เสนอมาตรการและแผนงานดังกล่าวพร้อมทัง้ร่าง

พระราชบญัญตัเิกีย่วกบัการจดัตัง้ศาลปกครองต่อคณะรฐัมนตรดีว้ย 

   (๘) ในการจดัวาระการประชุมของคณะรฐัมนตร ีสํานักเลขาธกิาร

คณะรฐัมนตรไีด้นําร่างพระราชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. .... ที่สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาไดต้รวจพจิารณาแลว้ไปรวมไวเ้ป็นเรื่องเกี่ยวเน่ืองกบัมาตรการและ

แผนงานในการจดัตัง้ศาลปกครองตามนโยบายของรฐับาลซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพฒันา

ระบบบรหิารราชการแผ่นดนิ และเมื่อเรื่องดงักล่าวไดร้บัการบรรจุใหอ้ยู่ในวาระการพจิารณา

ของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ รัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรฐัมนตร ี(นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์) ไดข้อถอนร่างพระราชบญัญตัเิกี่ยวกบัการจดัตัง้

ศาลปกครองกลบัไปให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพจิารณาปรบัปรุงรายละเอยีดให้

เหมาะสมยิง่ขึน้ ทําใหร้่างพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. .... มไิดร้บัการ

พจิารณาจากคณะรฐัมนตรไีปดว้ย จนกระทัง่ไดม้กีารยบุสภาผูแ้ทนราษฎรไปเสยีก่อน 

  ๓.๓.๓ การดาํเนินการในสมยัรฐับาลท่ีมีนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็น

นายกรฐัมนตรี 

   (๑) ต่อมาในสมยัทีม่นีายบรรหาร ศลิปอาชา เป็นนายกรฐัมนตร ีรฐับาล

ได้แถลงนโยบายของรฐับาลต่อรฐัสภาเมื่อวนัที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ในข้อ ๑.๔.๑ ว่า 
                                                                          

 ๒๑ เอกสารสรุปความเป็นมาของร่างพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. .... พ.ศ. 

๒๕๓๘, หน้า ๑-๔ 
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รฐับาลจะปรบัระบบการอนุมตั ิการอนุญาตใหม้หีลกัเกณฑ ์ระยะเวลาในการดําเนินการ และ

ขอบเขตการใชดุ้ลพนิิจของเจา้หน้าทีข่องรฐั ซึง่เป็นการสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑใ์นมาตรา ๖๓ 

ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซึง่กําหนดใหจ้ดัระบบราชการใหม้ปีระสทิธภิาพ ขจดั

ขัน้ตอนที่ไม่จําเป็นและกําหนดขอบเขตการใช้ดุลพนิิจเพื่อป้องกนัและปราบปรามการเลอืก

ปฏบิตัแิละการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ 

   (๒) รฐัมนตรปีระจําสํานักนายกรฐัมนตร ี(นายโภคนิ พลกุล) ซึ่งไดร้บั

มอบหมายใหเ้ป็นผูก้าํกบัดแูลการปฏบิตัริาชการของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา จงึไดม้ี

คาํสัง่ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีานํารา่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

พ.ศ. .... เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งคณะรฐัมนตรไีด้พจิารณาแล้วมมีติ

เหน็ชอบและไดเ้สนอรา่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวต่อสภาผูแ้ทนราษฎร 

   (๓) รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี (นายโภคิน พลกุล) ได้มี

บทบาทสําคญัเป็นอย่างยิง่ในการนําเสนอ ชี้แจง ตอบข้อซกัถาม และผลกัดนัร่างพระราช 

บญัญตัดิงักล่าวในการพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา ทัง้ในวาระทีห่น่ึง ในชัน้การ

พจิารณาของคณะกรรมาธิการวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิดงักล่าว (ซึ่งรฐัมนตรฯี

โภคินฯเป็นประธานกรรมาธิการฯด้วย) ในวาระที่สอง และในวาระที่สาม จนในที่สุดร่าง

พระราชบญัญตัดิงักล่าวไดผ้่านการพจิารณาของรฐัสภาและประกาศใชเ้ป็นกฎหมายแลว้โดย

พระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑๔ 

พฤษภาคม ๒๕๔๐ 

 

 


