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 พระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกฎหมายกลาง 

ที่ใช้บังคบักับ “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” แต่ไม่ใช้บังคับกับองค์กรบางองค์กรและ 

การดาํเนินงานบางประเภท 
 

๑. ขอบเขตการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี 

 พระราชบญัญตัิวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กําหนดขอบเขต 

การบงัคบัใชไ้วด้งัน้ี 

 ๑.๑ การบงัคบัใช้กบั “วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง” ตามกฎหมายต่าง ๆ 

  พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓ วรรค

หน่ึง บญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๓ วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามที่

กาํหนดในพระราชบญัญตัน้ีิ เวน้แต่ในกรณทีีก่ฎหมายใดกาํหนดวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง

เรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมหีลกัเกณฑท์ี่ประกนัความเป็นธรรมหรอืมมีาตรฐานในการปฏบิตัิ

ราชการไมต่ํ่ากวา่หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในพระราชบญัญตัน้ีิ 

     ฯลฯ    ฯลฯ 

  ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ได้ให้คําอธิบายเกี่ยวกับบทบัญญัติ

ดงักล่าวขา้งต้นไว 0้

๒๒
 ว่าเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของกฎหมายทีจ่ะใหห้ลกัเกณฑก์ารปฏบิตัิ

ราชการตามพระราชบญัญตัิน้ีเป็นหลกัเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานกลางที่จะใช้บงัคบักบัการใช้

อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรฐัตามพระราชบญัญตัิต่าง ๆ ทุกฉบบัไม่ว่าจะมกีฎหมายรองรบั

                                                                          

 ๒๒ สุรพล นิตไิกรพจน์, บทความเรื่อง “ปญัหาว่าดว้ยขอบเขตของการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตั ิ

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙., นําเสนอในทีป่ระชุมวชิาการเรื่อง “พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙”. ณ โรงแรมรเีจนทช์ะอํา จงัหวดัเพชรบุร ีระหว่างวนัที ่๑๐-๑๒ ตุลาคม 

๒๕๔๐, หน้า ๒ 

บทท่ี ๒ 
ขอบเขตการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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อํานาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรฐัไว้อย่างไรก็ตาม แต่ในการใช้อํานาจนัน้ เจา้หน้าที่

ของรัฐจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้อํานาจที่กําหนดไว้ใน

พระราชบญัญตัน้ีิดว้ยเสมอ บทบญัญตัมิาตรา ๓ น้ี เป็นวธิกีารบญัญตักิฎหมายที่จะใหม้ผีล

เป็นการปรบัปรุงกระบวนการใชอ้ํานาจตามกฎหมายอื่น ๆ ทัง้หมดโดยไม่จําต้องมกีารแกไ้ข

เพิม่เตมิกฎหมายเหล่านัน้เป็นรายฉบบัอกี 

  มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดงักล่าวได้ให้คํานิยามของคําว่า “วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง” ไวด้งัน้ี 

  “วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง” หมายความวา่ การเตรยีมการและการดาํเนินการ

ของเจา้หน้าที่เพื่อจดัใหม้คีําสัง่ทางปกครองหรอืกฎ และรวมถงึการดําเนินการใด ๆ ในทาง

ปกครองตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

  จากคํานิยามดงักล่าวขา้งต้นประกอบกบับทบญัญตัิในตอนต้นของมาตรา ๓ 

วรรคหน่ึงแห่งพระราชบญัญตัิดงักล่าว อาจสรุปได้ว่าพระราชบญัญตัิดงักล่าวใช้บงัคบักบั 

การเตรยีมการและการดาํเนินการของ “เจา้หน้าที”่ เพื่อจดัใหม้ ี“คาํสัง่ทางปกครอง” หรอื “กฎ” 

และรวมถงึการดาํเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบญัญตัน้ีิ ซึง่อาจแยกพจิารณาได้

ดงัน้ี 

  ๑.๑.๑ “เจ้าหน้าท่ี” ตามพระราชบญัญติัน้ี 

   มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้คํานิยามของคําว่า 

“เจา้หน้าที”่ ไวด้งัน้ี 

   “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้

อาํนาจหรอืไดร้บัมอบใหใ้ชอ้ํานาจทางปกครองของรฐัในการดําเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตาม

กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืกจิการอื่นของรฐัหรอืไม่ก็

ตาม 

   ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้ให้คําอธิบายเกี่ยวกบั 

“เจา้หน้าที”่ เอาไว 1้

๒๓
 ดงัน้ี 

   “เจ้าหน้าที่” เป็นผูซ้ึ่งได้รบัมอบหมายใหใ้ช้อํานาจทางปกครองของรฐั

กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงตามกฎหมาย “อํานาจทางปกครองของรฐั” คือส่วนหน่ึงของ

อาํนาจบรหิาร ไมร่วมถงึอาํนาจนิตบิญัญตัแิละอาํนาจตุลาการ 
                                                                          

 ๒๓ วรพจน์ วศิรุตพชิญ,์ บนัทกึถอดเทปการบรรยาย เรื่อง กฎหมายวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

เมือ่วนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๔๐, ณ โรงแรมพรพงิค ์ทาวเวอร,์ จงัหวดัเชยีงใหม ่
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   ส่วนข้อความที่ว่า  “ไม่ว่าจะเ ป็นการจัดตัง้ขึ้นในระบบราชการ 

รฐัวสิาหกจิหรอืกจิการอื่นของรฐัหรอืไม่กต็าม” นัน้หมายความว่า ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายใหใ้ช้

อํานาจทางปกครองของรัฐกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมายตามนัยของ

พระราชบญัญตัดิงักล่าวนัน้อาจจะเป็นบุคลากรในภาครฐัหรอืบุคลากรในภาคเอกชนกไ็ด ้

   บุคลากรในภาครฐันัน้อาจจะเป็นบุคลากรของส่วนราชการ (ขา้ราชการ 

ลูกจา้งประจํา ลูกจา้งชัว่คราว) บุคลากรของรฐัวสิาหกจิ หรอืบุคลากรของกจิการอื่นของรฐัที่

มิใช่ส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั 

   บุคลากรในภาคเอกชนก็อาจจะเป็น “เจ้าหน้าที่” ผู้ออกคําสัง่ทาง

ปกครองไดใ้นบางกรณ ีเชน่ การตรวจสภาพรถยนตก่์อนทีก่รมการขนสง่ทางบกจะต่อทะเบยีน

และออก “ป้ายวงกลม” ให้นัน้ แต่เดิมกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ดําเนินการตรวจสภาพ

รถยนต์เอง แต่ในปจัจุบนัน้ีกรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้บรษิัทเอกชนเป็นผู้ตรวจ

สภาพรถยนต์แทน ซึ่งเมื่อบริษัทเอกชนดงักล่าวตรวจสภาพรถยนต์และออกใบรบัรองว่า

รถยนตอ์ยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ เจา้ของรถยนตก์ส็ามารถเอาใบรบัรองดงักล่าวไปขอต่อทะเบยีน

เพือ่ขอรบั “ป้ายวงกลม” ได ้บรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกรมการขนสง่ทางบกใหต้รวจ

สภาพรถยนต์นัน้ จะทาํการในฐานะทีเ่ป็น “เจา้หน้าที”่ และการทีบ่รษิทัดงักล่าวจะออกหรอืไม่

ออกใบรบัรองการตรวจสภาพรถยนต์ใหแ้ก่เจา้ของรถยนต์หรอืไม่คอื “คําสัง่ทางปกครอง” ที่

จะตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ 

   อีกตัวอย่างหน่ึงก็คือสภาทนายความซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ได้ร ับ

มอบหมายใหใ้ชอ้าํนาจรฐัในการออกใบอนุญาตวา่ความใหแ้ก่ทนายความ ควบคุมจรรยาบรรณ

ของทนายความและลงโทษทนายความทีฝ่่าฝืนจรรยาบรรณ การทีส่ภาทนายความใชอ้ํานาจ

รฐัออกหรอืไมอ่อกใบอนุญาตวา่ความใหแ้ก่บุคคลใด สภาทนายความกระทาํการในฐานะทีเ่ป็น 

“เจา้หน้าที”่ ใบอนุญาตว่าความทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลใดหรอืคําปฏเิสธไม่ออกใบอนุญาตว่าความ

ใหแ้ก่บุคคลใดถอืวา่เป็น “คาํสัง่ทางปกครอง” 

   “เจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติดงักล่าวมีอยู่ ๓ ประเภทคือบุคคล 

คนเดยีว คณะบุคคลและนิตบุิคคล 

   (๑) “เจา้หน้าที่” ที่เป็นบุคคลคนเดยีวกค็อื ผูด้ํารงตําแหน่งต่าง ๆ เช่น 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั นายกเทศมนตร ีนายกรฐัมนตร ี
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   (๒) “เจา้หน้าที”่ ทีเ่ป็นคณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรรมการขา้ราชการพล

เรอืน คณะกรรมการอาหาร สภาเทศบาล สภามหาวทิยาลยัของรฐั 

   (๓) “เจา้หน้าที”่ ทีเ่ป็นนิตบุิคคลซึ่งจะต้องใชส้ทิธหิรอืหน้าทีโ่ดยผ่าน

ทางบุคคลธรรมดาซึง่อาจจะเป็นบุคคลคนเดยีวหรอืคณะบุคคลกไ็ด ้บุคคลทีใ่ชส้ทิธแิละปฏบิตัิ

หน้าทีแ่ทนนิตบุิคคลนัน้เรยีกวา่ผูแ้ทนนิตบุิคคลซึง่อาจจะเป็นบุคคลคนเดยีว เช่น ผูอ้าํนวยการ 

หรอืเป็นคณะบุคคล เชน่ คณะกรรมการบรหิารของรฐัวสิาหกจิต่าง ๆ เป็นตน้ 

  ๑.๑.๒ “คาํสัง่ทางปกครอง” ตามพระราชบญัญติัน้ี 

   มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

๒๕๓๙ ไดใ้หค้าํนิยามของคาํวา่ “คาํสัง่ทางปกครอง” ไวด้งัน้ี 

   “คาํสัง่ทางปกครอง” หมายความวา่ 

   (๑) การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้าง 

นิตสิมัพนัธข์ึน้ระหวา่งบุคคลในอนัทีจ่ะก่อ เปลีย่นแปลง โอน สงวน ระงบั หรอืมผีล กระทบต่อ

สถานภาพของสทิธหิรอืหน้าทีข่องบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรอืชัว่คราว เช่น การสัง่การ 

การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่

หมายความรวมถงึการออกกฎ 

   (๒) การอื่นทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

    ศาสตราจารย์ ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ได้ให้คําอธิบายเกี่ยวกบั

คาํสัง่ทางปกครอง ไว 2้

๒๔
 ว่า ในทางทฤษฎ ีคําสัง่ทางปกครองจะมสีาระสาํคญัอยู่ ๕ ประการ 

คอื 

    (๑) เป็นการกระทาํโดยเจา้หน้าที ่

    (๒) เป็นการใชอ้าํนาจรฐั 

    (๓) เป็นการกาํหนดสภาพทางกฎหมาย 

    (๔) เกดิผลเฉพาะกรณ ีและ 

    (๕) มผีลภายนอกโดยตรง 

   ๑.๑.๒.๑ “คาํสัง่ทางปกครอง” เป็นการกระทาํโดย “เจ้าหน้าท่ี 

    “เจา้หน้าที่” หมายถงึบุคคลใดบ้าง ไดอ้ธบิายไวใ้นขอ้ ๑.๑.๑ 

ขา้งตน้แลว้ 

 
                                                                          

 ๒๔ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๑๐๐-๑๑๔ 
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   ๑.๑.๒.๒ “คาํสัง่ทางปกครอง” เป็นการใช้อาํนาจรฐั 

    ตามคํานิยามของคําว่า “คําสัง่ทางปกครอง” นัน้ จะต้องเป็น 

“การใชอ้ํานาจตามกฎหมาย” เพราะโดยหลกัการแลว้ “คําสัง่ทางปกครอง” เป็นการใชอ้ํานาจ

ฝ่ายเดยีวบงัคบัแก่เอกชน 3

๒๕
 โดยที่เอกชนมไิดย้นิยอมดว้ย กรณีใดหากไม่ไดเ้กดิจากการใช้

อาํนาจตามกฎหมาย กจ็ะเป็นเรือ่งอื่น เชน่ สญัญา อนัเป็นการตกลงกบัเอกชน เป็นตน้ 

    สําหรับ “อํานาจตามกฎหมาย” นัน้ หมายถึง อํานาจทาง

ปกครองโดยจะตอ้งพจิารณาประกอบกบัคาํนิยามของคาํวา่ “เจา้หน้าที”่ ดว้ย 

    หากเป็นอํานาจตามกฎหมายอื่น ก็ไม่ใช่คําสัง่ทางปกครอง 

เช่น มาตรา ๑๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ที่ให้

นายกรฐัมนตรมีอีํานาจใหค้ํารบัรองร่างพระราชบญัญตัทิี่เกี่ยวกบัการเงนิเพื่อใหส้มาชกิสภา 

ผูแ้ทนราษฎรสามารถเสนอร่างกฎหมายดงักล่าวต่อสภาผูแ้ทนราษฎรได ้กรณีเป็นเรื่องตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ไม่อยู่ในบังคับของหลักกฎหมายปกครอง (มาตรา ๔ (๓)) ถ้า

นายกรฐัมนตรเีกดิใชอ้าํนาจโดยลาํเอยีงหรอืล่าชา้ กต็อ้งไปวา่กล่าวกนัทางการเมอืง 

    การวางหลักว่าเป็นการใช้อํานาจทางปกครองของรัฐนัน้ 

มคีวามหมายในตวัวา่กรณจีะตอ้งไมใ่ชก่ารใชอ้าํนาจทางนิตบิญัญตั ิ(ตรากฎหมาย) หรอืการใช้

อาํนาจในทางตุลาการ (ตดัสนิคด)ี การกระทําของรฐัสภาหรอืศาลจงึไมอ่ยูใ่นบงัคบัหลกัเกณฑ ์

ในเรือ่งการทาํคาํสัง่ทางปกครอง (มาตรา ๔ (๑) และ (๔)) 

   ๑.๑.๒.๓ “คาํสัง่ทางปกครอง” เป็นการกาํหนดสภาพทางกฎหมาย 

    “คําสัง่ทางปกครอง” นัน้ต้องมุ่งประสงค์ให้กําหนดผลทาง

กฎหมายอนัเป็นนิตสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลอย่างหน่ึงอย่างใดขึน้ เช่น ออกคําสัง่อนุญาตใหต้ัง้

โรงงานหรอืออกคาํสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคาร เป็นตน้ 

    องคป์ระกอบในการมุ่งต่อผลในกฎหมายน้ีเองทีท่ําให ้“คําสัง่

ทางปกครอง” แตกต่างไปจากการกระทําที่ก่อให้เกิดความรบัผดิ และองค์ประกอบน้ีทําให้

เจตนาในการมุง่ต่อผลมคีวามสาํคญัต่อความสมบรูณ์ของนิตกิรรม 

    “คําสัง่ทางปกครอง” นัน้ไม่ว่าจะมุ่งประสงค์ในทางใดก็ตาม

หากกระทบถงึสทิธหิน้าทีข่องบุคคลแลว้ กถ็อืวา่เขา้ขา่ยการเป็น “คาํสัง่ทางปกครอง” ได ้
                                                                          

 ๒๕ Mahendra P.Singh, German Administrative Law:In Common Law Perspective, 

๑๙๘๕, pp. ๓๒-๓๓ และ René Chapus, Droit administratif général, Tome ๑, ๔e edition, ๑๙๘๘, pp. 

๓๓๐-๓๓๑, อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๑๐๒ 
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    ในทางทฤษฎีกล่าวกนัว่า การให้ข้อมูลข่าวสาร คําแนะนํา 

หรอืการอธบิายความเขา้ใจ ฯลฯ ไมถ่อืวา่เป็น “คาํสัง่ทางปกครอง” เพราะไมม่ผีลทางกฎหมาย 

ทีเ่กดิขึน้ใหม ่เพยีงแต่เป็นการกระทาํทีเ่กีย่วขอ้งกบั “คาํสัง่ทางปกครอง” เดมิเทา่นัน้4

๒๖
 

   ๑.๑.๒.๔ “คาํสัง่ทางปกครอง” ก่อให้เกิดผลเฉพาะกรณี 

    “คําสัง่ทางปกครอง” จะต้องกระทําโดยมุ่งกําหนดสภาพทาง

กฎหมายทีเ่ป็นอยู่ในกรณีหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น การออกใบอนุญาตใหก่้อสรา้งอาคาร หรอืออก

คาํสัง่ใหบุ้คคลออกจากพืน้ทีท่ีร่กุลํ้าทางสาธารณะ 

    คุณสมบตัิข้อน้ีทําให้ “คําสัง่ทางปกครอง” แตกต่างไปจาก 

“กฎ” เพราะกฎจะมผีลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป อนัเป็นเพยีงการวางหลกัไว ้แต่ยงัไมใ่ชก้บักรณี

ใดกรณหีน่ึงโดยตรง 

    คาํสัง่ทางปกครองโดยสภาพจะตอ้งมุ่งใชบ้งัคบักบับุคคลหน่ึง

บุคคลใดโดยตรง แต่ในคําสัง่จะไม่ระบุชื่อบุคคลไว้ก็ได้ เช่น พบการปลูกสร้างอาคาร 

ในทีส่าธารณะโดยผูก้ระทาํไมอ่ยู ่การออกคาํสัง่ใหร้ือ้ถอนอาจใชว้ธิปีระกาศใหผู้ก้ระทาํรือ้ถอน

ออกไปโดยไมร่ะบุชื่อผูน้ัน้ 

    คาํสัง่ทางปกครองทีแ่จง้ชดัและใชบ้งัคบัเฉพาะกรณีน้ีอาจเป็น

คําสัง่รวมหรือคําสัง่ทัว่ไปที่ใช้บังคับกับกลุ่มบุคคลใดก็ได้ เช่น ตํารวจจะออกคําสัง่ห้าม 

การชุมนุมในสถานที่แห่งหน่ึงในวนัรุ่งขึ้นหรอืห้ามบุคคลเขา้ไปในอาคารที่มสีภาพเสี่ยงต่อ 

การพงัทลาย 5

๒๗
 หรอืใหผู้อ้าศยัในเขตโรคระบาดจดัการฆ่าเชื้อโรคโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

หา้มขายผกับางชนิดในเขตที่กําหนดเพราะเชื่อว่าผกันัน้เป็นพาหะนําโรคระบาด หรอืคําสัง่

ห้ามบุคคลเขา้ไปในเขตอนุรกัษ์ธรรมชาติหรอืป้ายสญัญาณจราจรกําหนดวิธีการเดนิรถ 6

๒๘
 

คาํสัง่เหล่าน้ีจะเหน็ไดว้่าเป็นการบงัคบัแก่บุคคลหลายคนคลา้ยกบั “กฎ” แต่ขณะเดยีวกนักไ็ม่

มสีภาพเป็น “กฎ” เพราะมุง่หมายใหเ้กดิผลทนัทแีก่กลุ่มบุคคลทีแ่น่นอนแลว้ 

 

                                                                          

 ๒๖ Singh, อา้งแลว้ใน (๒๕), หน้า ๓๓-๓๔ และ Hartmut Maurer, Droit administratif allemand, 

๑๙๙๕, pp. ๑๘๖-๑๙๐, อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๑๐๓-๑๐๔ 

 ๒๗ Maurer, อ้างแลว้ใน (๒๖), หน้า ๑๙๒, อ้างไวใ้นชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์, อ้างแลว้ใน (๒), หน้า 

๑๑๒ 

 ๒๘ Singh, อ้างแลว้ใน (๒๕), หน้า ๓๔-๓๕, อ้างไวใ้นชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์, อ้างแลว้ใน (๒), หน้า 

๑๑๒ 
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   ๑.๑.๒.๕ “คาํสัง่ทางปกครอง” มีผลภายนอกโดยตรง 

    คุณสมบัติข้อน้ีมีความสําคัญในการชี้ให้เห็นว่าคําสัง่ทาง

ปกครองเกดิขึน้เมื่อใด โดยตราบใดทีย่งัมผีลปรากฏอยู่ภายในกย็งัเป็นเพยีงแต่การเตรยีมการ

หรอืพจิารณาเพื่อออกคําสัง่ทางปกครองเท่านัน้ และเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาจะเปลี่ยนแปลง

เช่นใดก็ได้ เช่น การที่ผู้ตรวจไปตรวจดูอาคารที่เสี่ยงต่อการพงัทลายและทํารายงานเสนอ

ความเห็นขึ้นมา กรณียงัไม่มคีําสัง่ทางปกครองเกิดขึ้น หรอืแม้แต่เมื่อผู้บงัคบับญัชาได้รบั

รายงานและสัง่การใหผู้ต้รวจกลบัไปตรวจดูปญัหา ณ จุดใดของอาคารอกีครัง้ หากพบปญัหา

ไม่มัน่คงทีจุ่ดนัน้ตามทีผู่บ้งัคบับญัชาคาดการณ์ กใ็หเ้ร่งสัง่การใหร้ือ้ถอน ดงัน้ี กถ็อืว่าไม่เป็น

คําสัง่ทางปกครองสําหรบัเจา้ของอาคารซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 7

๒๙
 และเมื่อยงัไม่มผีลออกมา

ภายนอก ผูจ้ะอยูใ่นบงัคบัของคาํสัง่ทางปกครองนัน้กไ็มม่หีน้าทีอ่ะไรตอ้งปฏบิตั ิ

    คาํสัง่จะมผีลภายในหรอืภายนอกนัน้ตอ้งพจิารณาเน้ือหาของ

คําสัง่เป็นสําคญั เช่น การที่ผู้บงัคบับญัชาสัง่ใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชาไปดําเนินการออกคําสัง่รื้อ

ถอน กรณน้ีียงัเป็นเรือ่งภายในองคก์รของหน่วยงานนัน้ ทัง้ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ในกรณีน้ีเป็นอวยัวะส่วนหน่ึงขององค์กร แต่ในกรณีที่ผู้ใต้บงัคบับญัชาละเลยไม่ออกคําสัง่ 

รือ้ถอนตามเวลาทีถู่กสัง่ไว ้ถา้ผูบ้งัคบับญัชามคีาํสัง่ลงโทษตดัเงนิเดอืนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คาํสัง่

ลงโทษน้ีเป็นเรื่องระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ต้บงัคบับญัชา ซึ่งต่างกเ็ป็นบุคคลที่เกี่ยวกบั

คําสัง่ กรณีจงึมใิช่เรื่องภายในองค์กรอกีต่อไป คําสัง่ลงโทษนัน้จงึเป็น “คําสัง่ทางปกครอง” 

หรอืในกรณีทีร่ฐัมนตรจีะสัง่การเรื่องใด ถา้กฎหมายกําหนดว่าจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบหรอื

คําแนะนําจากคณะกรรมการคณะใดก่อนนัน้ ความเหน็ชอบหรอืคําแนะนําของคณะกรรมการ 

เมื่อมิได้มีผลโดยตรงต่อบุคคลภายนอก ก็ยงัไม่ถือเป็นคําสัง่ทางปกครอง แม้ได้ส่งออก

ภายนอกคณะกรรมการแลว้กต็าม โดยบุคคลผูอ้ยู่ในบงัคบัของคําสัง่จะมหีน้าทีต่้องปฏบิตั ิก็

ต่อเมื่อไดร้บัคําสัง่สุดทา้ยแลว้คอืคําสัง่ของรฐัมนตรแีละการโต้แยง้หรอืกําหนดอายุความเริม่

นบัตัง้แต่วนัรบัคาํสัง่สดุทา้ยนัน้ 

 ๑.๒ พระราชบญัญติัน้ีเป็นกฎหมายกลาง 

  มาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ บญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๓ วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามที่

กําหนดในพระราชบญัญตัน้ีิ เวน้แต่ในกรณีทีก่ฎหมายกําหนดวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง

                                                                          

 ๒๙ Singh, อา้งแลว้ใน (๒๕), หน้า ๓๕, อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๑๑๓ 
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เรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมหีลกัเกณฑท์ี่ประกนัความเป็นธรรมหรอืมมีาตรฐานในการปฏบิตัิ

ราชการไมต่ํ่ากวา่หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในพระราชบญัญตัน้ีิ 

  ความในวรรคหน่ึงมใิห้ใช้บงัคบักบัขัน้ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรอืโต้แย้ง 

ทีก่าํหนดในกฎหมาย” 

  ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิตไิกรพจน์ ไดใ้หค้าํอธบิายไว 8้

๓๐
 ว่า บทบญัญตัมิาตรา 

๓ น้ีเองกไ็ดบ้ญัญตัยิกเวน้การนําเอาพระราชบญัญตัน้ีิไปใชบ้งัคบัสาํหรบัวธิกีารปฏบิตัริาชการ

ของเจา้หน้าทีต่ามกฎหมายอื่น ๆ ในบางกรณีไวด้ว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเมื่อกฎหมายเฉพาะ

นัน้ ๆ ไดม้หีลกัประกนัความเป็นธรรมหรอืมมีาตรฐานการปฏบิตัริาชการไมต่ํ่ากว่าหลกัเกณฑ ์

ทีก่าํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิไวเ้ช่นกนั เพราะในกรณีทีก่ฎหมายเฉพาะไดบ้ญัญตัมิาตรการ

เกี่ยวกับการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั ้น ๆ ไว้ดีกว่าหรือดีเท่ากับใน

พระราชบญัญตัน้ีิแลว้ กย็่อมไม่มเีหตุผลใดทีจ่ะปฏเิสธการใชบ้งัคบักฎหมายเฉพาะนัน้โดยมา

นําเอาพระราชบญัญตัน้ีิซึง่เป็นกฎหมายทัว่ไปไปใชบ้งัคบัอกี 

  ข้อยกเว้นที่มิให้นําพระราชบัญญัติน้ีไปใช้กับกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ มีอยู ่ 

๔ กรณ ีคอื 

  ๑.๒.๑ กฎหมายเฉพาะกาํหนดหลกัเกณฑ์ท่ีประกนัความเป็นธรรมไว้ 

ไม่ตํา่กว่าหลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญติัน้ี 

   การกาํหนดหลกัเกณฑท์ีป่ระกนัความเป็นธรรมไวไ้มต่ํ่ากว่าในกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนัน้ โดยเน้ือหาของบทบัญญัติน้ีย่อมเห็นได้ชดัเจน 

ว่าจะต้องเป็นกรณีที่มี “คู่กรณี” ในคําสัง่ทางปกครองที่กฎหมายจะต้องให้ “หลักประกัน 

ความเป็นธรรม” แก่บุคคลเหล่าน้ี ซึง่โดยสภาพกน่็าจะทาํไดอ้ยูแ่ต่เฉพาะในกรณีการทาํ “คาํสัง่

ทางปกครอง” เทา่นัน้ 

   การใหห้ลกัประกนัความเป็นธรรมแก่คูก่รณนีัน้อาจจะดาํเนินการไดด้ว้ย

วิธีการสองประการคือ การกําหนดคุณสมบตัิของเจ้าหน้าที่ที่จะออกคําสัง่ทางปกครองซึ่ง

จะต้องมคีวามเป็นกลาง ไม่มสี่วนไดเ้สยี ประการหน่ึง และการกําหนดวธิพีจิารณาในการทํา

คาํสัง่ทีเ่ปิดโอกาสใหม้กีารโตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐานเพื่อปกป้องสทิธขิองคู่กรณีในคําสัง่ทาง

ปกครองไดอ้กีประการหน่ึง 

   สําหรบัความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ที่มอีํานาจออกคําสัง่นัน้ มาตรา 

๑๓ กําหนดลกัษณะต้องห้ามในเรื่องการมสี่วนได้เสยีของเจ้าหน้าที่ที่มอีํานาจทําคําสัง่ทาง
                                                                          

 ๓๐ สรุพล นิตไิกรพจน์, อา้งแลว้ใน (๒๒), หน้า ๓-๖ 
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ปกครองไวอ้ย่างกวา้งขวาง ครอบคลุมแลว้ กย็่อมทําใหเ้หน็ไดว้่า ย่อมยากยิง่ทีจ่ะมกีฎหมาย

อื่นกําหนดมาตรฐานไว้สูงกว่าพระราชบัญญัติ น้ีจนเป็นเหตุให้ต้องยกเว้นมิให้นํา

พระราชบญัญตัน้ีิไปใชบ้งัคบัได ้

   สว่นการกาํหนดวธิพีจิารณาในการทาํคาํสัง่ทางปกครองนัน้กฎหมายฉบบั

น้ีกําหนดใหคู้่กรณีในคําสัง่ทางปกครองมสีทิธโิต้แยง้แสดงพยานหลกัฐานเพื่อรกัษาสทิธขิอง

ตนไดก่้อนมกีารออกคาํสัง่ทางปกครอง มาตรฐานเช่นน้ีแมจ้ะถอืไดว้่าค่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบั

หลกัเกณฑใ์นเรื่องเช่นน้ีทีม่ไิดม้กีารบญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัต่ิาง ๆ โดยทัว่ไป แต่กอ็าจจะ

มกีฎหมายบางฉบบัที่กําหนดมาตรฐานที่สูงกว่าไว ้ซึ่งจะต้องไปใชบ้งัคบัตามวธิพีจิารณาใน

การทําคําสัง่ทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะนัน้ ๆ ได ้เช่น ในเรื่องการลงโทษทางวนิัยแก่

ขา้ราชการพลเรอืน ซึ่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในหมวด ๗ 

ตัง้แต่มาตรา ๙๐ จนถงึมาตรา ๑๐๖ ไดก้ําหนดวธิพีจิารณาก่อนออกคาํสัง่ทางปกครองในเรื่อง

การลงโทษทางวนิัยแก่ขา้ราชการไว้อย่างละเอยีด รดักุม และมมีาตรฐานที่ประกนัความเป็น

ธรรมไดด้กีวา่ทีก่าํหนดอยูใ่นพระราชบญัญตัน้ีิอยูแ่ลว้ จงึตอ้งยกเวน้ไมนํ่ากฎหมายดงักล่าวไป

ใชบ้งัคบั 

   ในเรื่องการดาํเนินการเพื่อออกคาํสัง่ลงโทษทางวนิยัน้ี กฎหมายว่าดว้ย

ระเบยีบขา้ราชการประเภทต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่ไดบ้ญัญตัไิวใ้นทาํนองเดยีวกบักฎหมายว่าดว้ย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนทัง้สิ้น  ดังนัน้ จึงเห็นว่ากระบวนการดําเนินการทางวินัยแก่

ขา้ราชการนัน้โดยปกตแิลว้ยอ่มไมนํ่าพระราชบญัญตัไิปใชบ้งัคบั 

  ๑.๒.๒ กฎหมายเฉพาะกาํหนดมาตรฐานในการปฏิบติัราชการไว้ไม่ตํ่า

กว่าพระราชบญัญติัน้ี 

   เมื่อกฎหมายเฉพาะไดก้ําหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการใชอ้ํานาจไว้

โดยมมีาตรฐานสูงกว่าที่กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิ กช็อบที่ฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการ

ตามกฎหมายเฉพาะนัน้โดยไมจ่าํตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิอกี 

   มาตรฐานในการปฏิบัติราชการน่าจะหมายถึงการกําหนดเกี่ยวกับ

ขัน้ตอนที่แสดงถึงประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานที่สูงกว่าที่เป็นอยู่โดยปกติในระบบราชการ

โดยทัว่ไป เช่น การกําหนดให้ฝ่ายปกครองต้องให้เหตุผลประกอบการออกคําสัง่หรอืการ

กําหนดรูปแบบของการใช้อํานาจไว้โดยเฉพาะ เช่น กําหนดว่าในการสัง่การบางกรณีต้อง

ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ทีท่ําการของฝ่ายปกครองในเวลาทีก่ําหนด จงึจะมผีลใชบ้งัคบัได ้
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เป็นตน้ กรณเีชน่น้ีกจ็ะเป็นเหตุใหฝ้า่ยปกครองไดร้บัการยกเวน้การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ

น้ีในเรือ่งนัน้ ๆ ดว้ยเชน่กนั 

   กรณีที่อาจนํามาเปรยีบเทยีบใหเ้หน็เป็นตวัอย่างได้ก็เช่น การสัง่การ

ของนายกรฐัมนตรใีนกรณีทีน่ายกรฐัมนตรไีม่เหน็ดว้ยกบัคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย

รอ้งทุกขซ์ึง่บทบญัญตัมิาตรา ๔๙ วรรคสองของพระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีา พ.ศ. 

๒๕๒๒ กําหนดใหน้ายกรฐัมนตรมีอีํานาจสัง่การไดต้ามทีเ่หน็สมควร “พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล

แหง่การสัง่การนัน้ไวด้ว้ย” ซึง่น่าจะหมายถงึการใหเ้หตุผลในการสัง่การนัน้ ๆ เอง และยอ่มจะ

ม ี“มาตรฐานในการปฏบิตัริาชการ” ไมต่ํ่ากวา่ทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา ๓๗ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิ  

ทีม่ไิดบ้ญัญตับิงัคบัใหต้อ้งใหเ้หตุผลไวใ้นตวัคาํสัง่ทางปกครองนัน้ดว้ย 

  ๑.๒.๓ กฎหมายเฉพาะกาํหนดขัน้ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์โต้แย้งไว้

แตกต่างจากพระราชบญัญติัน้ี 

   กรณีน้ีหมายความว่าผู้ร่างกฎหมายประสงค์จะให้เรื่องการกําหนด

ขัน้ตอนและระยะเวลาในการอุทธรณ์โต้แย้งตามกฎหมายเฉพาะที่แตกต่างไปจาก

พระราชบญัญตัน้ีิสามารถมผีลบงัคบัใชไ้ดโ้ดยไม่จําตอ้งมมีาตรฐานทีส่งูกว่าพระราชบญัญตัน้ีิ

นัน่เอง ทัง้น้ี เพราะเจตนารมณ์ของผูร้่างกฎหมายเฉพาะแต่ละฉบบัในเรื่องการเยยีวยาความ

เสียหายโดยกระบวนการอุทธรณ์ในขัน้ตอนต่าง ๆ และการกําหนดระยะเวลาสําหรบัการ

โต้แยง้นัน้อาจจะมอียู่แตกต่างกนัไป และในความเป็นจรงิกม็กีฎหมายจํานวนมากที่กําหนด

ขัน้ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์โต้แยง้ไวใ้นกฎหมายเฉพาะเหล่าน้ีอยู่แลว้ ซึ่งแตกต่างไปจาก

มาตรฐานเกี่ยวกบัวธิีการใช้อํานาจหรอืมาตรฐานในเรื่องการปฏิบตัิราชการซึ่งมกัจะไม่ได้

กําหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะ  ดังนัน้ ผู้ร่างกฎหมายจึงกําหนดยกเว้นไว้มิให้ต้องนํา

พระราชบญัญตัิน้ีไปใช้บงัคบัในกรณีการกําหนดขัน้ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรอืโต้แย้ง

ตามทีก่ฎหมายเฉพาะไดบ้ญัญตัไิวแ้ลว้ 

  ๑.๒.๔ มาตรการบงัคบัทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะ 

   นอกจากขอ้ยกเวน้สามกรณีที่กําหนดไวใ้นบทบญัญตัมิาตรา ๓ น้ีแล้ว  

ยงัมขีอ้ยกเว้นเฉพาะที่เกิดจากบทบญัญตัิมาตรา ๖๓ ในเรื่องมาตรการบงัคบัทางปกครอง 

อีกกรณีหน่ึงที่บัญญัติยกเว้นเอาไว้ว่า ในกรณีที่กฎหมายกําหนดเรื่องมาตรการบังคับ 

ทางปกครองไวแ้ลว้ ใหถ้อืเป็นหลกัการวา่เจา้หน้าทีต่อ้งใชม้าตรการบงัคบัตามกฎหมายเฉพาะ

นัน้ ๆ ก่อน แมว้่ามาตรฐานความเป็นธรรมและมาตรฐานการปฏบิตัอิาจจะตํ่ากว่าทีก่ําหนดไว้

ในพระราชบญัญตัน้ีิกต็าม แต่มาตรา ๖๓ ดงักล่าวน้ีกใ็หดุ้ลพนิิจแก่เจา้หน้าทีท่ีจ่ะไมป่ฏบิตัติาม
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หลกัเกณฑน้ี์โดยเลอืกมาใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามพระราชบญัญตัน้ีิได ้หากเหน็ว่า

มาตรการบงัคบัตามกฎหมายเฉพาะจะเกดิผลน้อยกว่ามาตรการบงัคบัตามกฎหมายน้ี ซึ่งถอื 

ไดว้่าเป็นการกําหนดขอ้ยกเวน้ทีม่แีนวทางทีต่รงกนัขา้มกบัขอ้ยกเวน้ ๓ กรณีทีก่ล่าวมาแลว้

ขา้งตน้ 
 

๒. ข้อยกเว้นการใช้บงัคบัพระราชบญัญติัน้ี 

 ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิตไิกรพจน์ ไดใ้หค้าํอธบิายในเรื่องน้ีไว 9้

๓๑
 ว่า นอกจากการ

นํามาบงัคบัใชก้บัการใชอ้าํนาจตามกฎหมายของเจา้หน้าทีต่ามกฎหมายอื่น ๆ ทุกฉบบั โดยมี

ข้อยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องที่มิให้นํากฎหมายไปใช้บังคับแล้ว บทบัญญัติมาตรา ๔ ของ

พระราชบญัญตัิน้ีก็ได้กําหนดข้อยกเว้นการบงัคบัใช้กฎหมายตามประเภทขององค์กรและ

ประเภทของการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีข่องรฐัไวอ้กี รวมทัง้สิน้ ๙ กรณดีว้ยกนั ดงัน้ี 

 

 ๒.๑ รฐัสภาและคณะรฐัมนตรี 

  การไม่นําหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัริาชการทางปกครองตามพระราชบญัญตัน้ีิไป

ใชก้บัรฐัสภานัน้ยอ่มมเีหตุผลทีช่ดัเจนตามหลกักฎหมายปกครองทีถ่อืวา่ “รฐัสภา” คอืองคก์รที่

ใช้อํานาจอธปิไตยในทางนิติบญัญตัิ กรณีจงึย่อมมใิช่การดําเนินการทางปกครองที่จะอยู่ใน

บงัคบัของกฎหมายน้ี นอกจากนัน้สาํหรบั “คณะรฐัมนตร”ี ทีด่าํเนินการในทางการเมอืงกย็อ่มมี

คําอธิบายได้ในทํานองเดยีวกนัว่ามใิช่การใช้อํานาจในทางปกครองตามความมุ่งหมายของ

กฎหมายน้ี 

  การยกเว้นรฐัสภาในที่น้ีย่อมมไิด้หมายความถึงการยกเว้นการบงัคบัใช้ต่อ

องค์กรฝ่ายปกครองภายในองค์กรรฐัสภาทัง้หมดซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นการกระทําทาง

ปกครองดว้ย ดงัเช่น การลงโทษทางวนิัยแก่เจา้หน้าที่รฐัสภาซึ่งอยู่ในขอบข่ายของการออก

คาํสัง่ทางปกครองโดยปกตดิว้ย และในทาํนองเดยีวกนัตรรกะดงักล่าวน้ีกอ็าจนํามาใชต่้อกรณี

ของคณะรฐัมนตรไีดด้ว้ย เพราะงานของคณะรฐัมนตรสี่วนหน่ึงมสีภาพเป็นการใชอ้ํานาจตาม

กฎหมายปกครองเท่านัน้ มใิช่การตดัสนิใจในทางนโยบายหรอืในทางการเมอืงแต่อย่างใด แต่

โดยที่บทบญัญตัิมาตรา ๙(๑) ใช้ถ้อยคําที่ระบุถงึองค์กร “คณะรฐัมนตร”ี โดยเฉพาะ  ดงันัน้ 

การกําหนดวธิปีฏบิตัริาชการของฝ่ายปกครอง จงึต้องหา้มขอ้ยกเวน้ทีจ่ะไม่สามารถนํามาใช้

                                                                          

 ๓๑ สรุพล นิตไิกรพจน์, อา้งแลว้ใน (๒๒), หน้า ๖-๘ 
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บงัคบัต่อคณะรฐัมนตรทีัง้หมดไม่ว่าการดําเนินงานของคณะรฐัมนตรนีัน้จะมลีกัษณะเป็นงาน

ทางปกครองหรอืงานทีม่ลีกัษณะเป็นงานนโยบายของรฐับาล 

 ๒.๒ องคก์รท่ีใช้อาํนาจตามรฐัธรรมนูญโดยเฉพาะ 

  องค์กรที่ใช้อํานาจตามรฐัธรรมนูญโดยเฉพาะ อาทเิช่น ศาลรฐัธรรมนูญหรอื

คณะกรรมการการเลือกตัง้ตามบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่นัน้เป็นองค์กรที่มทีี่มา 

องค์ประกอบ และวธิปีฏบิตัิหน้าที่ตามที่รฐัธรรมนูญกําหนดไว้โดยเฉพาะ  ดงันัน้ กฎหมาย 

วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองซึง่มฐีานะเป็นเพยีงพระราชบญัญตัยิ่อมไม่มอีํานาจลบลา้งหรอื

เปลี่ยนแปลงผลของบทบญัญตัิในรฐัธรรมนูญได้ จึงได้มกีารบญัญตัิรบัรองการไม่ใช้บงัคบั

ดงักล่าวไวโ้ดยแจง้ชดัอกีครัง้หน่ึงในมาตรา ๔ (๒) น้ี 

 ๒.๓ การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบาย

โดยตรง 

  การดําเนินการขององค์กรทางการเมอืงในเรื่องนโยบายย่อมอยู่ภายใต้กลไก 

การตรวจสอบในทางการเมอืงตามแนวทางทีร่ฐัธรรมนูญกําหนดไว ้เพราะการกระทําเหล่าน้ี 

มลีกัษณะเป็นการกระทาํในทางการเมอืงของรฐับาล และไม่อาจนําเอามาตรการการควบคุมที่

ใชก้บัเจา้หน้าทีท่างปกครองไปตรวจสอบการกระทําในทางการเมอืงเหล่าน้ีได ้จงึตอ้งบญัญตัิ

ยกเวน้มใิหนํ้าพระราชบญัญตัน้ีิไปใชบ้งัคบักบัการกระทาํทีม่ลีกัษณะดงักล่าว 

 ๒.๔ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 

ในกระบวนการพิจารณาคดี การบงัคบัคดี และการวางทรพัย ์

  การดาํเนินการพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลยุตธิรรมมลีกัษณะเป็นการกระทํา

ทางตุลาการทีม่กีระบวนการและวธิพีจิารณาของตนเองโดยเฉพาะ  ดงันัน้ จงึไมอ่ยูใ่นขอบขา่ย

ของการใชบ้งัคบัของพระราชบญัญตัน้ีิ ยิง่ไปกว่านัน้ยงัอาจกล่าวไดด้ว้ยว่าวธิพีจิารณาความ 

ของศาลโดยส่วนใหญ่ก็ได้กําหนดมาตรฐานในการดําเนินการไว้สูงกว่าที่กําหนดอยู่ใน

พระราชบญัญตัน้ีิอกีดว้ย นอกจากนัน้ การดําเนินการบงัคบัคด ีการดําเนินกระบวนพจิารณา

หรอืการวางทรพัยก์ม็คีวามผกูพนัเกีย่วโยงและอยู่ภายใต้การควบคุมสัง่การของศาลยุตธิรรม

อยา่งใกลช้ดิ  ดงันัน้ จงึไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งกาํหนดให ้การดาํเนินการดงักล่าวตอ้งปฏบิตัติาม

วธิพีจิารณาทางปกครองตามพระราชบญัญตัน้ีิดว้ย 
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 ๒.๕ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกขแ์ละการสัง่การตามกฎหมายว่าด้วย

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

  เช่นเดยีวกบัการดําเนินงานของศาลยุติธรรม คณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกข์

เป็นองค์กรที่จดัตัง้ขึ้นเพื่อจดัระบบวิธีพจิารณาในคดีปกครอง อนัเป็นกรณีพิพาทระหว่าง

เจ้าหน้าที่ของรฐักบัประชาชนในการปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ กระบวนการ

ดังกล่าวจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยและการสัง่การที่มีมาตรฐานมากกว่า 

“มาตรฐานกลาง” ทีเ่ป็นมาตรฐานทัว่ไปทีก่ําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิอยู่แลว้ จงึตอ้งบญัญตัิ

ยกเวน้ไวเ้พือ่ใหเ้กดิความชดัเจนในเรือ่งน้ีอกีดว้ย 

 ๒.๖ การดาํเนินงานเก่ียวกบันโยบายต่างประเทศ 

  การดาํเนินงานเกีย่วกบันโยบายต่างประเทศเป็นเรือ่งทีอ่ยูภ่ายใตก้รอบของงาน

ทางนโยบายที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีร ับผิดชอบดูแลโดยตรง และเป็นกรณีที่ม ี

ความละเอียดอ่อนที่รฐับาลจะต้องเป็นผู้พิจารณาตัดสนิใจและรบัผิดชอบในทางการเมือง  

จงึไมต่อ้งตกอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารปฏบิตัริาชการตามพระราชบญัญตัน้ีิ การกําหนดยกเวน้

ในเรื่องน้ีไวใ้นมาตรา ๔ (๖) อกีครัง้หน่ึงคงประสงคท์ีจ่ะยํ้าความสาํคญัของเรื่องน้ีออกมาใหม้ี

ความชัดเจนว่ากรณี เช่น น้ีจะต้องไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการตาม

พระราชบญัญตัน้ีิดว้ยเทา่นัน้ 

 ๒.๗ การดาํเนินงานเก่ียวกบัราชการทหาร 

  บทบญัญตัมิาตรา ๔ (๗) น้ีเหน็ชดัอยูใ่นตวัว่าราชการทหารหรอืการปฏบิตังิาน

ยุทธการเพื่อรกัษาความมัน่คงของประเทศนัน้เป็นเรื่องสําคญัที่ต้องมวีธิกีารปฏบิตังิานเป็น

พิเศษแตกต่างไปจากการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองตามปกติ ทัง้ในบางกรณีก็จําต้อง

ปฏบิตังิานดว้ยความรวดเรว็ เฉียบขาดตามความจําเป็นทางดา้นความมัน่คง จงึต้องกําหนด

ยกเวน้การใชบ้งัคบัของกฎหมายวธิปีฏบิตัริาชการซึ่งมุ่งจะวาง “มาตรฐานกลาง” ไวส้ําหรบั

ราชการทหารดว้ย 

 ๒.๘ การดาํเนินงานตามกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

  กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหลัก

สาํคญัทีมุ่ง่จะคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของบุคคลอยู่โดยเฉพาะแลว้  ดงันัน้ การดําเนินการในทาง

อาญานบัตัง้แต่การออกหมายคน้ หมายจบั การจบักุม การสอบสวน การฟ้องคด ีการพพิากษา

และการลงโทษในทางอาญาจงึเป็นกรณีทีม่กีฎหมายเฉพาะกําหนดไวอ้ย่างแจง้ชดัแลว้ กบัทัง้
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สภาพของเรื่องก็มคีวามแตกต่างไปจากการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ทางปกครองโดยปกต ิ 

ดงันัน้ จงึตอ้งบญัญตัยิกเวน้ไวม้ใิหนํ้ากฎหมายน้ีมาใชบ้งัคบักบักระบวนการดงักล่าวดว้ย 

 ๒.๙ การดาํเนินกิจการขององคก์ารทางศาสนา 

  การดําเนินกิจการขององค์การทางศาสนาที่มลีกัษณะเป็นการใช้อํานาจทาง

ปกครองยอ่มเป็นไปตามบทกฎหมายเฉพาะสาํหรบัการนัน้ และโดยสภาพของการดาํเนินงาน 

กม็ลีกัษณะพเิศษและมวีธิกีารตลอดจนจุดมุ่งหมายเฉพาะในทางศาสนา ซึ่งย่อมต้องมคีวาม

แตกต่างไปจากจุดมุ่งหมายของการใช้อํานาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรฐัตามปกต ิ 

ดงันัน้ จึงจําเป็นต้องยอมรบัความแตกต่างระหว่างกระบวนการและวธิีการของการดําเนิน

กจิการขององคก์ารทางศาสนากบัการใชอ้าํนาจทางปกครองของเจา้หน้าทีข่องรฐัโดยปกต ิจงึ

ตอ้งบญัญตัยิกเวน้การใชบ้งัคบักฎหมายวธิปีฏบิตัริาชการไวใ้นเรื่องน้ีดว้ย ทัง้น้ี โดยเหตุแห่ง

สภาพของเรือ่งทีแ่ตกต่างกนัดงักล่าวมาแลว้ 

  นอกจากขอ้ยกเวน้การใชบ้งัคบัทัง้ ๙ กรณีน้ีแล้ว บทบญัญตัมิาตรา ๔ วรรค

ทา้ยยงักําหนดใหส้ามารถมกีารตราพระราชกฤษฎกีายกเวน้มใิหนํ้าบทบญัญตัติามกฎหมายน้ี

มาใช้บงัคบัแก่การดําเนินกิจการใดหรอืกบัหน่วยงานใดตามขอ้เสนอของคณะกรรมการวธิี

ปฏบิตัริาชการทางปกครองไดต้ามความเหมาะสมและความจาํเป็นของกรณอีกีดว้ย 

 


