
  

สิทธิมนษุยชน 

: ภาครัฐตองปฏิบัติอยางไร 
 

กลุมงานวิจัยและพัฒนา  

สถาบันดํารงราชานุภาพ

  

สิทธิของประชาชนตามกฎหมายที่หนวยงาน

ภาครัฐตองตระหนัก ไดแก 

 1. สิทธิของประชาชนตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง ในประเด็น “สิทธิการไดรับคําแนะนํา

และการไดรับแจงสิทธิตางๆ  จากเจาหนาที่ของรัฐ     

ในเ รื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของขั้นตอน วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณา “คําขอ” ตางๆ ของประชาชน

ที่ยื่นตอหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐผู มี

อํานาจออกคําสั่งหรือพิจารณาคําขอนั้นๆ 

                                                 

 สรุปและเรียบเรียงจากคอลัมนนิติปกครอง หนังสือพิมพบานเมือง 
    ฉบับชวงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2547 
 

  

 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ. 2539  ไดใหความหมายของ “คําสั่งทางปกครอง” ไว

โดยสรุปวา  หมายถึงการใชอํานาจตามกฎหมายของ

เจาหนาที่ที่มิใชเปนการออกกฎแตเปนการใชอํานาจที่มีผล

เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล ในอันที่จะกอ

เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ

ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือ

ชั่วคราว ซึ่งไดแก การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การ

วินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน 

 เชนที่ผานมาเวลาที่ประชาชนไปยื่นคําขอตอ

เจาหนาที่ ไมวาจะเปนการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน การ

ขออนุญาตประกอบกิจการ การขออนุญาตทําใบขับขี่ การขอ

อนุญาตตอทะเบียนรถยนต การขอหนังสือรับรอง การขอ

ออกโฉนดที่ดิน ฯลฯ เจาหนาที่ของรัฐจะดําเนินการตาม

ขั้นตอนตางๆ โดยที่ประชาชนไมอาจรับรูรับทราบไดเลยวา

เรื่องของตนนั้นดําเนินการถึงขั้นตอนหรือกระบวนการใดแลว 

แตละขั้นตอนตองใชระยะเวลาเทาใด จะแลวเสร็จเมื่อไรและ

ตนมีสิทธิอะไรบาง ก็คงไดแตรอกันไปอยางไรจุดหมาย 

เรียกวาตามใจเจาหนาที่ก็วาได 
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 เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวนี้ พระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ในมาตรา 27 จึงได

บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ไวดังนี้ 

 “ใหเจาหนาที่แจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการ

พิจารณาทางปกครองใหคูกรณีทราบตามความจําเปน

แกกรณี 

 ถาคําขอหรือคําแถลงมีขอบกพรองหรือมี

ขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลงอันเห็นไดชัดวาเกิด

จากความไมรูหรือความเลินเลอของคูกรณีใหเจาหนาที่

แนะนําใหคูกรณีแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง” 

 นอกจากนี้ มาตรา 33 ในกฎหมายฉบับนี้ยังบัญญัติวา 

 “เพื่อประโยชนในการอํานายความสะดวกแก

ประชาชน ความประหยัดและความมีประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานของรัฐ ใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบ

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 

 เพื่อให เจาหนาที่กําหนดเวลาสําหรับการ

พิจารณาทางปกครองขึ้นไวตามความเหมาะสมแกกรณี 

ทั้งนี้  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น 

  

 

  ในกรณีที่การดําเนินงานในเรื่องใดจะตองผาน

การพิจารณาของเจาหนาที่มากกวาหนึ่งราย เจาหนาที่

ที่ เ กี่ ยวของมีหน าที่ ต องประสานงานกันในการ

กําหนดเวลาเพื่อการดําเนินงานในเรื่องนั้น” 

 ปจจุบันนี้ การตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มีผลทําให

บรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการจึงถูกบังคับใหตองมีความ

ถูกตองตามหลัก Good Governance คือ ตองทําตามกฎหมาย 

โปรงใส และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ

บางเรื่องของภาครัฐ  เปนตน 

 บทบังคับของพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกลาวมี

เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา

ที่ใชในการพิจารณาคําขอตางๆ ของเจาหนาที่ เชน การที่

ตองมีแผนปฏิบัติงานที่ละเอียด แสดงใหเห็นถึงขั้นตอน 

ระยะเวลาแลวเสร็จของงานและประกาศใหประชาชนทราบ 

โดยใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองตรวจสอบใหขาราชการ

ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
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  หากการดําเนินงานใดไมเปนไปตามกําหนดเวลา 

เจาหนาที่ผู มีหนาที่ก็ตองแจงเหตุผลใหประชาชนทราบ 

รวมทั้งเจาหนาที่ตองแจงสิทธิหรือหนาที่ของประชาชนตาม

ความจําเปนดวย หากเจาหนาที่ละเลยไมปฏิบัติ ถือวาเปน

การกระทําทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งอาจเปน

ขอพิพาทที่เปนคดีปกครองได 

 ถือเปนหลักการของกฎหมายที่ มุงประกันสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนในเวลาติดตอกับหนวยงานภาครัฐ

อยางแทจริง 

 2. สิทธิของประชาชนที่จะไดรับแจงผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นกอนการออกคําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่

ของรัฐหรือหนวยงานทางปกครอง  

 คําสั่งทางปกครองนั้นสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ 

คือ  

 1. คําสั่งที่มีผลตอขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ

ดวยกันเอง เชน คําสั่งเกี่ยวกับสวัสดิการตางๆ  ฯลฯ  

 2. คําสั่งที่ มีผลตอประชาชน เชน คําสั่งไมออก

ใบอนุญาตตางๆ ของทางราชการ คําสั่งเพิกถอนหรือพักใช

ใบอนุญาต คําสั่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของทางราชการ ฯลฯ 
 

  

 

 เมื่อเจาหนาที่ของรัฐจะออกคําสั่งทางปกครองใดๆ  

อันอาจมีผลกระทบตอผูรับคําสั่ง เจาหนาที่ผูมีหนาที่ดังกลาว

จะตองแจงผลกระทบเพื่อเปดโอกาสใหผูรับคําสั่งไดโตแยง

แสดงพยานหลักฐานกอนที่จะออกคําสั่งดังกลาว เชน กอน

ออกคําสั่งปดสถานบันเทิงหรือพักใชใบอนุญาตเปดสถาน

บันเทิง เจาหนาที่ตองเปดโอกาสใหผูประกอบการเขาชี้แจง

โตแยงกอนที่จะออกคําสั่ง โดยจะละเลยขั้นตอนนี้มิได เปนตน 

 สิทธิของผูรับคําสั่งขางตนถูกบัญญัติไวใน พ.ร.บ.

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง 

 “ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิ

ของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะได

รับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยง

และแสดงพยานหลักฐานของตน” 

 ในวรรคสองของมาตราเดียวกันตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

เปนขอยกเวนที่มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับในบาง

กรณี เชน เมื่อมีความจําเปนรีบดวน หากปลอยใหเนิ่นชาไป

จะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือจะ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ หรือเมื่อจะมีผลทําใหระยะเวลา 
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ที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําสั่งทางปกครอง

ตองลาชาออกไป หรือเมื่อโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการ

ใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได เปนตน 

 สิทธิของคูกรณีในการที่จะไดรับทราบขอเท็จจริง

อยางเพียงพอ และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน

ของคนนั้น ถือเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญที่องคกรและเจาหนาที่ 

ผูมีอํานาจตองคํานึงในการออกคําสั่ง หากเจาหนาที่ไม

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาว ก็จะสงผลใหคําสั่งทางปกครอง

นั้นไมสมบูรณ เพราะไมปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอน

ในการออกคําสั่งตามที่กฎหมายกําหนดไว คําสั่งดังกลาวก็

จะไมถูกตองตามกฎหมายหรือไมชอบดวยกฎหมายตาม

มาตรา 9 วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 หากมีขอโตแยง

เกิดขึ้นก็อาจเปนคดีปกครองที่สามารถฟองตอศาลปกครองได 

 เคยมีกรณีตัวอยางกอนที่จะมีศาลปกครอง

เกิดขึ้น โดยศาลฎีกา คณะคดีปกครอง ไดมีคําพิพากษาที่ 

2/55/2545 วันที่ 29 พฤษภาคม 2546 ระหวางนายอูลริค 

โวลฟกัง  โจทกหรือผูฟองคดี  ไดฟองรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย ที่ 1 ผูบัญชาการตํารวจปราบปราม 
 

 

  

 

ยาเสพติดที่ 2 และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่ 3 

จําเลยหรือผูถูกฟองคดี วาการที่จําเลยที่ 1 ไดออกคําสั่งที่ 

689/2540 ไมอนุญาตใหโจทกและบุคคลอื่นเขามาใน 

ราชอาณาจักรโดยไมเปดโอกาสใหโจทกซึ่งขณะนั้นอยูใน

ประเทศไทยและเปดธุรกิจซึ่งชอบดวยกฎหมายเขาชี้แจง

ขอเท็จจริง จึงเปนการออกคําสั่งที่ไมเปนไปตามขั้นตอนใน

มาตรา 30 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539 ศาลจึงมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่ง

กระทรวงมหาดไทย ที่ถือวาออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย  

 ถือเปนกติกาตามกฎหมายอีกประการที่ประกัน

ความถูกตองในการพิจารณาออกคําสั่งที่อาจมีผลกระทบตอ

ประชาชน ซึ่งสิทธิของคูกรณีในการที่จะไดรับทราบขอเท็จจริง

อยางเพียงพอ และมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐาน

ของตนนั้น เปนกระบวนการและขั้นตอนที่สําคัญที่องคกร

และเจาหนาที่ผูมีอํานาจจะหลีกเลี่ยงไมคํานึงในการออก

คําสั่งไมได นอกเสียจากจะเขาขอยกเวนตามกฎหมาย จึงละ

เวนไมปฏิบัติได 

 ดังนั้น  หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนไมดําเนินการ 

คําสั่งทางปกครองที่ออกมาก็จะไมชอบดวยกฎหมาย ศาล

ยอมเพิกถอนได 
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 3. สิทธิของประชาชนที่สามารถนําทนายความ

หรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทางปกครองได 

  กอนอื่นตองทําความเขาใจกับคําว า  “การ

พิจารณาทางปกครอง”  หมายถึง การเตรียมการและการ

ดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง 

“คูกรณี” หมายถึงผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับ

หรือจะอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามา

ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากสิทธิของผู

นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง 

  ดังนั้น  คูกรณีจึงอาจเปนประชาชนผูยื่นคําขอ

หรือเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเองได 

  สิทธิของคูกรณีในการนําทนายความหรือที่

ปรึกษาของคนเขามาในการพิจารณาทางปกครองดังกลาวนี้ 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2529 

มาตรา 23 บัญญัติไวดังนี้ 

  “ในการพิจารณาทางปกครองที่คูกรณีตอง

มาปรากฏตัวตอหนาเจาหนาที่    คูกรณีมีสิทธิ นํา

ทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณา

ทางปกครองได    

  

 

 การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาไดทําลงตอ

หนาคูกรณีใหถือวาเปนการกระทําของคูกรณี เวนแต

คูกรณีจะไดคัดคานเสียแตในขณะนั้น” 

 จะเห็นไดวาในการพิจารณาทางปกครองนี้ หาก

ขั้นตอนใดที่คูกรณีจะตองมาปรากฏตัวตอหนาเจาหนาที่ผูมี

หนาที่ คูกรณีสามารถนําทนายความหรือที่ปรึกษาของตน

เขามาในการพิจารณาทางปกครองได เชน การดําเนินการ

ทางวินัยขาราชการ  

 กรณีตัวอยางที่นาสนใจจากหนังสือคูมือการใช

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายความ

รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ไดมีหนังสือหารือ

มายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีการ

ดําเนินการสอบสวนทางวินัยขาราชการ ที่มีปญหาขอ

กฎหมายเกี่ยวกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ซึ่งออก

ตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

วาดวยการสอบสวนพิจารณา โดยขอ 21 กําหนดวา ในการ 

สอบปากคําผูถูกกลาวหา หามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน  
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สิ ท ธิม นุษยชน  :  ภาครั ฐ ต อ งป ฏิ บั ติอย า ง ไ ร 10 สิ ท ธิม นุษยชน  :  ภาครั ฐ ต อ งป ฏิ บั ติอย า ง ไ ร



  

 

เวนแตบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนาคตใหอยูในที่

สอบสวนเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน  

 ซึ่งหากผูถูกกลาวหาจะขอใหสิทธิตามมาตรา 23 

แหง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คือขอนํา

ทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทาง

ปกครองคณะกรรมการสอบสวนจะสามารถดําเนินการตามที่

ผูถูกกลาวหาขอไดหรือไม 

 กรณีนี้ประเด็นที่ตองพิจารณาก็คือ  

 1. การสอบสวนทางวินัยเปนการพิจารณาทาง

ปกครองตาม พ .ร .บ . วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

หรือไม และ  

 2. ผูถูกกลาวหาถือเปนคูกรณีตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองฯ หรือไม  

  กรณีประเด็นแรก การดําเนินการสอบสวนทาง

วินัยหากผลการสอบสวนปรากฏวาผูถูกกลาวหาไดกระทํา

ผิดวินัยจริง ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาก็จะออกคําสั่ง

ลงโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา หรือหากผลการสอบสวน

ออกมาวาผูถูกกลาวหาไมมีความผิด ผูบังคับบัญชาดังกลาว

ก็ตองออกคําสั่งยืนยันสถานภาพของผูถูกกลาวหาวามิไดมี 
 

  

 

การกระทําผิดวินัย ดังนั้น การสอบสวนทางวินัยจึงถือเปน

การพิจารณาทางปกครอง เพราะเปนการเตรียมการและการ

ดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง 

 สําหรับประเด็นที่ 2 ผูถูกกลาวหาถือเปนคูกรณี 

ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม เมื่อ

พิจารณาจากความหมายของคําวา คูกรณี ตามที่กฎหมายวา

ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กําหนด พบวาผูถูก

กลาวหาเปนผูที่จะอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง จึงถือ

เปนคูกรณีตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

 คณะกรรมการวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครอง

พิจารณาแลวเห็นวา หลักเกณฑตามขอ 21 ของกฎ ก.พ. 

ฉบับที่ 18  ดังกลาว เปนหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรม

แกคูกรณีที่ “ต่ํากวา” หลักเกณฑของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองฯ ในมาตรา 23 จึงเห็นควรใหใช

หลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมที่ “สูงกวา” คือนํา

หลักเกณฑตามมาตรา 23 มาบังคับใช ดังนั้น ผูถูกกลาวหา

จึงมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเขามาการพิจารณาทาง

ปกค รอ ง ได ใ นก รณี ที่ จ ะ ต อ งมาปร ากฏตั วต อหน า

คณะกรรมการสอบสวนในฐานะคูกรณี 
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สิ ท ธิม นุษยชน  :  ภาครั ฐ ต อ งป ฏิ บั ติอย า ง ไ ร 12 สิ ท ธิม นุษยชน  :  ภาครั ฐ ต อ งป ฏิ บั ติอย า ง ไ ร



  

 

 เหตุที่กฎหมายกําหนดหลักเกณฑลักษณะเชนนี้ ก็

เพื่อใหมีทนายความหรือที่ปรึกษาชวยเหลือประชาชนหรือ

คูกรณีที่ไมมั่นใจวาตนมีความรูทางดานกฎหมายอยางเพียงพอ 

 ถือเปนหลักประกันความเปนธรรมของประชาชน

ตามกฎหมายที่หนวยงานของรัฐพึงตองตระหนักและตอง

ปฏิบัติตามอีกประการหนึ่ง 

 4. สิทธิที่จะตั้งตัวแทนมาทําการแทนตนในการ

ดําเนินการทางปกครองได   

   การติดตอยื่นคําขอในเรื่องตางๆ กับทาง

ราชการ ไมวาจะเปนการขออนุญาตประกอบกิจการขอ

อนุญาตกอสรางอาคารขออนุญาตออกโฉนดที่ดิน ฯลฯ อาจมี

หลายทานที่ไมประสงคจะมาติดตอดวยตนเอง ดวยเหตุผลที่

หลากหลาย เชน คิดวาการติดตอกับทางราชการตองใช

ระยะเวลานาน มีขั้นตอนมากมาย หรือ คิดวาตนเองไมมี

ความรู ในเรื่องที่จะดํา เนินการ  หรือไม มีความรู ในขอ

กฎหมายที่เกี่ยวของ หรือบางคนไมชอบทําอะไรดวยตนเอง 

เปนตน แตไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 2539 มาตรา 24 ไดบัญญัติเกี่ยวกับ

สิทธิของประชาชนในการที่จะสามารถตั้งตัวแทนมาทําการ

แทนตนในการดําเนินการทางปกครองได ดังนี้ 

  

 

 “คูกรณีอาจมีหนังสือแตง ตั้งใหบุคคลหนึ่ ง

บุคคลใด ซึ่งบรรลุนิติภาวะกระทําการอยางหนึ่งอยางใด

ตามที่กําหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครองใดๆ ได ในการนี้เจาหนาที่จะดําเนินกระบวน

พิจารณาทางปกครองกับตัวคูกรณีได เฉพาะเมื่อเปน

เรื่องที่ผู นั้นมีหนาที่โดยตรงที่จะตองทําการนั้นดวย

ตนเอง และตองแจงใหผูไดรับการแตงตั้งใหการทําการ

แทนทราบดวย 

 หากปรากฏวาผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการ

แทนผูใดไมทราบขอเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอหรือมี

เหตุไมควรไดวางใจในความสามารถของบุคคลดังกลาว

ใหเจาหนาที่แจงใหคูกรณีทราบโดยไมชักชา 

 การแตงตั้งใหกระทําการแทนไมถือวาสิ้นสุดลง

เพราะความตายของคูกรณี หรือการที่ความสามารถ

หรือความเปนผูแทนของคูกรณีเปลี่ยนแปลงไป เวนแต

ผูสืบสิทธิตามกฎหมายของคูกรณีหรือคูกรณีจะถอน

การแตงตั้งดังกลาว” 

 คําวา “การพิจารณาทางปกครอง”  หมายถึง การ

เตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่ง 
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สิ ท ธิม นุษยชน  :  ภาครั ฐ ต อ งป ฏิ บั ติอย า ง ไ ร 14 สิ ท ธิม นุษยชน  :  ภาครั ฐ ต อ งป ฏิ บั ติอย า ง ไ ร



  

 

ทางปกครอง เชน เมื่อมีคําขอจากประชาชน เปนตนวา คํา

ขออนุญาตมีและใชอาวุธปน เจาหนาที่ผู มีหนาที่จะตอง

ดําเนินการพิจารณาทางปกครอง คือ ตรวจสอบหลักฐาน 

เอกสารและประวัติของผูยื่นคําขอ แลวนํามาพิจารณา

ตัดสินใจกอนจะออกคําสั่งใหมีใบอนุญาตหรือไม เปนตน 

 ตามกฎหมายหากผูที่ไมตองการดําเนินการใน

กระบวนการพิจารณาทางปกครองดวยตนเอง ก็สามารถทํา

หนังสือมอบอํานาจเพื่อแตงตั้งผูที่ตนไวใจ และมีความรู

ความสามารถในเรื่องที่จะใหดําเนินการแทนเปนผูกระทําการ

แทนตนได 

 นอกจากนี้ มาตรา 25 แหง พ.ร.บ. เดียวกัน ยังได

บัญญัติถึงเรื่องการเปนตัวแทนรวมไวดังนี้ 

 “ในกรณีที่มีการยื่นคําขอ โดยมีผูลงชื่อรวมกัน

เกินหาสิบคนหรือมีคูกรณีเกินหาสิบคน ยื่นคําขอที่มี

ขอความอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถาในคําขอ

มีการระบุใหบุคคลใดเปนตัวแทนของบุคคลดังกลาว

หรือมีขอความเปนปริยายใหเขาใจไดเชนนั้น ใหถือวาผู

ที่ ถูกระบุชื่ อดั งกลาวเปนตัวแทนรวมของคูกรณี

เหลานั้น 

  

 

 ในกรณีที่มีคูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคําขอใหมี

คําสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไมมีการกําหนดให

บุคคลใดเปนตัวแทนรวมของตนตามวรรคหนึ่ ง          

ใหเจาหนาที่ในเรื่องนั้นแตงตั้งบุคคลที่คูกรณีฝายขาง

มากเห็นชอบเปนตัวแทนรวมของบุคคลดังกลาว ใน

กรณีนี้ ใหนํามาตรา 24 วรรคสองและวรรคสามมาใช

บังคับโดยอนุโลม 

 ตัวแทนรวมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตอง

เปนบุคคลธรรมดา 

 คูกรณีจะบอกเลิกการใหตัวแทนรวมดําเนินการ

แทนตนเมื่อใดก็ได  แตตองมีหนังสือแจงใหเจาหนาที่

ทราบและดําเนินการใดๆ  ในกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครองตอไปดวยตนเอง 

 ตัวแทนรวมจะบอกเลิกการเปนตัวแทนเมื่อใด

ก็ได แตตองมีหนังสือแจงใหเจาหนาที่ทราบ  ทราบกับ

ตองแจงใหคูกรณีทุกรายทราบดวย” 

 จะเห็นไดวา การแตงตั้งผูกระทําการแทนนั้น บาง

กรณีก็เปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะการแตงตั้งตัวแทนรวมใน 
 

15
 

สิ ท ธิม นุษยชน  :  ภาครั ฐ ต อ งป ฏิ บั ติอย า ง ไ ร 16 สิ ท ธิม นุษยชน  :  ภาครั ฐ ต อ งป ฏิ บั ติอย า ง ไ ร



  

 

กรณีที่มีการยื่นคําขอในเรื่องเดียวกันเปนจํานวนเกินกวาหา

สิบคน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินการ 

แตที่สําคัญควรพิจารณาคัดเลือกผูที่เปนตัวแทนใหมีความ

เหมาะสม เพื่อใหสามารถดําเนินการแทนไดอยางสัมฤทธิ์ผล 

 สิทธิขางตนถือเปนสิทธิของประชาชนที่หนวยงาน

ภาครัฐตองตระหนักอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งกฎหมายตองการ

อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการติดตอกับทาง

ราชการ ดวยวิธีการเลือกกระทําการดวยตนเองหรือแตงตั้ง

ใหบุคคลอื่นกระทําการแทนคนในเวลาที่ยื่นคําขอในเรื่อง

ตางๆ กับทางราชการก็ได 

 5.   สิทธิในการคัดคานเจาหนาที่ซึ่งไมมีความ

เปนกลาง  ในการเตรียมการและดําเนินการเพื่อจัดใหมี

คําสั่งทางปกครอง ซึ่งการจัดทําคําสั่งทางปกครองนั้นจะตอง

กระทําโดยเจาหนาที่ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเรื่องนี้เทานั้น 

สิทธิการคัดคานเจาหนาที่ซึ่งไมมีความเปนกลางนี้ 

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดบัญญัติ

รับรองไวตั้งแต มาตรา 13 ถึง มาตรา 20 ซึ่งจะขอกลาวถึง

สาระในมาตราที่สําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 

  

 

 ในมาตรา 13 กําหนดวา  “เจาหนาที่จะทําการ

พิจารณาทางปกครองไมได เพราะกฎหมายเกรงวาจะ

เกิดความไมเปนกลาง”  เชน เปนคูกรณีเอง หรือคูหมั้น 

หรือคูสมรสของคูกรณี หรือเปนญาติของคูกรณี คือ เปน

บุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใดๆ หรือเปนพี่นองหรือ

ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยว

พันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น หรือเปนเจาหนี้หรือ

ลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี เปนตน 

 นอกจากนี้ในมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ของ พ.ร.บ.

ดงักลาว ยังบัญญัติไววา 

 “ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไวใน

มาตรา  1 3  เกี่ ยวกับ เจ าหน าที่ หรือกรรมการใน

คณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่งมี

สภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไม

เปนกลาง เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะกระทําการ

พิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไมได” 

 เคยมีตัวอยาง กรณีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย -      

ธรรมาธิราช  มีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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เพื่อหารือเรื่องสิทธิคัดคานคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

หาขอเท็จจริงของมหาวิทยาลัย โดยมีขอเท็จจริงดังนี้ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ไดมีคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง กรณีมีผูจัดทําหนังสือเวียน

แจงบุคลากร เพื่อขอใหรวมลงชื่อเรียกรองใหมีการแตงตั้ง

ผูตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงิน

ของสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งทางสโมสรแจงวาไดมีการ

แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีและดําเนินการบริหารงานตามระบบ

บัญชีอยางถูกตองแลว การกระทําดังกลาวจึงเปนการมุง

ทําลายชื่อเสียง และสรางความเสื่อมเสียแกคณะกรรมการ

บริหารสโมสรฯ ซึ่งอาจกอใหเกิดการแตกแยกระหวางหมู

สมาชิกได 

 ตอมา นาย ก ซึ่งเปนอาจารยที่สอนอยูใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ และเปนผูหนึ่งที่จัดทําหนังสือเวียน

แจงขางตน ไดคัดคานคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหา

ขอเท็จจริงดังกลาว โดยอางวาอธิการบดี มหาวิทยาลัย

สุโขทัยฯ ซึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมการฯ เปนผูมีสวนไดเสีย 

เนื่องจากเปนคูความในคดีอาญากับตน โดยคดีอยูในระหวาง

การไตสวนมูลฟอง อันเปนเหตุที่อาจทําใหการพิจารณาตาม

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงไมเปนกลางได 

  

 

 คณะกรรมการวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครอง

พิจารณาแลวเห็นวา ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ของ 

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หามมิใหเจาหนาที่ที่มี

ความสัมพันธสวนตัวกับคูกรณีทําการพิจารณาทางปกครอง 

โดยคูกรณีมีสิทธิคัดคานเจาหนาที่ผูนั้นไดตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542)... 

โดยลําดับแรกตองพิจารณากอนวาคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่ง

ทางปกครองหรือไม และหากคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งทาง

ปกครอง นาย ก ถือเปนคูกรณีในการเตรียมการ และการ

ดําเนินการเพื่อจัดใหมีคําสั่งดังกลาวตอไป 

 มาตรา 5  แหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ไดใหคํานิยามของคําวา  

 “คําสั่งทางปกครอง” ไววา เปนการใชอํานาจตาม

กฎหมายของเจาหนาที่ที่ มีผลเปนสรางนิ ติสัมพันธ ขึ้น

ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ 

หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล 

ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว .. เชน คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการ  
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 และคําว า  “คูกรณี” หมายถึง ผูยื่นคําขอหรือ         

ผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําสั่ง

ทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครอง เนื่องจากสิทธิของผูนั้นถูกระทบกระเทือนจากผล

ของคําสั่งทางปกครอง 

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ เปนเพียงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบหาขอเท็จจริงเปนการทั่วไปในการจัดทําหนังสือเวียน

แจงบุคลากรของมหาวิทยาลัยวา วัตถุประสงคของหนังสือ

ดังกลาวเปนไปดวยความมุงหมายที่จะทําลายชื่อเสียงและ

สรางความเสื่อมเสียแกคณะกรรมการสโมสร ซึ่งอาจกอใหเกิด

ความแตกแยกในหมูสมาชิกของสโมสรหรือไมเทานั้น คําสั่ง

ดังกลาวยังไมมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล

ดังคํานิยามของคําสั่งทางปกครองที่บัญญัติไวขางตน  

 ดังนั้น คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง

จึงมิใชคําสั่งทางปกครอง เมื่อคําสั่งดังกลาวมิใชคําสั่งทาง

ปกครองแลว ก็ไมจําเปนตองพิจารณาตอวา นาย ก เปน

คูกรณีในการเตรียมการและการดําเนินการเพื่อจัดใหมีคําสั่ง

ทางปกครองหรือไมอีกตอไป 

  

 

 ฉะนั้น  นาย  ก  จึงไม มี สิทธิคัดคานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ

สอบหาขอเท็จจริง 

 เรื่องนี้ ถาเผอิญคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครอง 

นาย ก ยอมมีสิทธิคัดคานได เพราะกรรมการอาจไมเปน

กลาง เนื่องจากเปนคูกรณีกับตน 

 6. สิทธิที่จะขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรู

เพื่อการโตแยงหรือปองกันสิทธิของตน   

 ยุคนี้เปนยุคของขอมูลขาวสารจริงๆ ตางจากใน

อดีตที่เรามักไดยินกันอยูเสมอวา เรื่องของราชการมักเปน 

“ความลับ” เปดเผยใหประชาชนรูไมได ซึ่งก็ไมรูเหมือนกัน

วาความลับของราชการ เปนความลับสวนตัวของขาราชการ

เองหรือความลับของราชการจริงๆ กันแน 

 ในโลกยุคปจจุบันบานเมืองไดเปลี่ยนแปลงไปแลว 

การบริหารราชการแผนดินยุคใหมของไทยไดนําหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลัก Good Governances 

เขามาใชซึ่งหลักสําคัญประการหนึ่ง ก็คือ หลักความ “โปรงใส”  
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 ในป พ.ศ. 2540 จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของทางราชการขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย 

บนหลักการที่วา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” 

โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูล

ขาวสารของราชการใหประชาชนไดรับทราบ 

 มีขอมูลขาวสารบางประเภท ที่หนวยงานของรัฐ

สามารถใชดุลพินิจปฏิเสธคําขอดูขอมูลขาวสารนั้นๆ ได โดย

ใหคํานึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ 

ประโยชนสารธารณะและประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของ

ประกอบกัน 

 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2538 

มาตรา 31 และมาตรา 32 ก็ไดบัญญัติสิทธิในการขอตรวจดู

เอกสารที่เกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครองในเรื่องของคนไว 

ดังนี้ 

 มาตรา 31 “คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่

จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิ

ของตนได แตถายังไมไดทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 

คูกรณีไมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเปนตนรางคํา

วินิจฉัย 

  

 

 การตรวจดูเอกสาร คาใชจายในการตรวจดู

เอกสาร หรือการจัดทําสําเนาเอกสารใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

 มาตรา 32  “เจาหนาที่อาจไมอนุญาตใหตรวจดู

เอกสารหรือพยานหลักฐานได ถาเปนกรณีที่ตองรักษา

ไวเปนความลับ” 

 จะขอยกตัวอยางเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน 

ดังนี้ นาย ก ซึ่งเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐแหง

หนึ่ง ไดถูกมหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ทางวินัย กรณีถูกกลาวหาวาไดกระทําการอันเปนการเสื่อม

เสียตอมหาวิทยาลัยฯ โดยการรับเงินสินบนจากนักศึกษา

แลวใหคะแนนในวิชาที่ตนสอนตามที่นักศึกษาผูนั้นตองการ 

 กรณีนี้ นาย ก มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรู 

เพื่อการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตนไดหรือไม  

 กอนอื่นตองพิจารณาวา การปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการสอบสวนวินัยฯ ดังกลาว เปนการพิจารณา

ทางปกครองหรือไม และนาย ก มีฐานะเปนคูกรณีในการ

พิจารณาทางปกครองนั้นหรือไม 
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 การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินัย

ขาราชการดังกลาว ถือเปนการพิจารณาทางปกครอง เพราะ

เปนการเตรียมการและดําเนินการเพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง 

ซึ่งหากผลการสอบสวนปรากฏวา นาย ก ไดกระทําการอันเปน

การเสื่อมเสียตอมหาวิทยาลัยฯ จริง มหาวิทยาลัยฯ ก็จะออก

คําสั่งลงโทษทางวินัยแก นาย ก หรือหากผลการสอบสวน

ปรากฏวา นาย ก มิไดกระทําการอันเปนเสื่อมเสียตอ

มหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ ก็ตองออกคําสั่งยืนยัน 

 สถานภาพของนาย ก วามิไดกระทําผิดวินัยตามที่

ถูกกลาวหา 

 ฉะนั้น การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน

วินัยขาราชการดังกลาว จึงถือเปนการพิจารณาทางปกครอง 

 สําหรับกรณีที่วา นาย ก มีฐานะเปนคูกรณีในการ

พิจารณาทางปกครองหรือไม  

 คําวา “คูกรณี” หมายความวาผูยื่นคําขอหรือ     

ผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของ

คําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการ

พิจารณาทางปกครอง  เ นื่องจากสิทธิของผู นั้นถูก

กระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง 

  

 

 นาย ก จึงถือเปนคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง 

เพราะนาย ก เปนผูที่จะอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง 

และเปนผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 

เนื่องจากสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่ง

ทางปกครองนั้น 

 ดังนั้น นาย ก จึงเปนผูมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่

จําเปนตองรู เพื่อการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของ

ตนได และนี่คือสิทธิของประชาชนตามกฎหมายอีกประการ

ที่รัฐตองตระหนัก 

 7. สิทธิที่จะรับทราบผลการพิจารณาหรือการ

ดําเนินงานของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 

 เรื่องความรวดเร็วและโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น เปนสิ่งที่พึง

ปรารถนาสําหรับประชาชนทุกคน เวลาที่เราไปยื่นคําขอใน

เรื่องตางๆ  กับทางราชการ ไมวาจะเปนคําขออนุญาต

ประกอบกิจการ  คําขอตรวจดูหรือขอถายสําเนาขอมูล

ขาวสารของราชการหรือการยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

ฯลฯ ผูยื่นคําขอยอมประสงคที่จะไดรับทราบผลการพิจารณา

อยางรวดเร็วและโปรงใส 
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 หลักความรวดเร็วและโปรงใสนี้ ถือเปนหลัก

บริหารงานภาครัฐทั่วไปที่สําคัญประการหนึ่ง  และ 

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก็ได

บัญญัติรับรองหลักนี้ไวเชนกัน โดยเจาหนาที่ของรัฐผูมี

อํานาจหนาที่จะตองพิจารณาคําขอของประชาชนโดยเร็ว

ภายในระยะเวลาตามที่หนวยงานกําหนดและตองพิจารณา

อยางรอบคอบ โดยการรับฟงพยานหลักฐานและแสวงหา

ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของทั้งหมด 

กรณีการพิจารณาทางปกครองโดยเร็วนี้ มาตรา 33 

ของ พ.ร.บ.ดังกลาว ไดบัญญัติไววา 

“เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแก

ประชาชน ความประหยัดและความมีประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานของรัฐ ใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบ

กํ าหนดหลัก เกณฑและวิ ธีการ เ พื่อให เจ าหน าที่

กําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว

ตามความเหมาะสมแกกรณี ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยง

กับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น 

 

  

 

 ในกรณีที่การดําเนินงานในเรื่องใดจะตองผาน

การพิจารณาของเจาหนาที่มากกวาหนึ่งราย เจาหนาที่

ที่ เ กี่ ยวของมีหน าที่ ต องประสานงานกันในการ

กําหนดเวลาเพื่อการดําเนินงานในเรื่องนั้น” 

 จะเห็นไดวาการที่กฎหมายกําหนดไวเชนนี้ ก็เพื่อ

ตองการใหประชาชนไดรับการบริการจากภาครัฐที่รวดเร็ว 

 นอกจากเรื่องของความรวดเร็วในการพิจารณาทาง

ปกครองแลว เรื่องของความโปรงใสก็มีความสําคัญไมยิ่ง

หยอนไปกวากัน ซึ่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

ก็ไดบัญญัติรับรองไวในหลายมาตรา อาทิ  

 ในมาตรา 29  ซึ่งไดกลาวถึงการพิจารณาพยาน 

หลักฐานที่จําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริงของเจาหนาที่ ซึ่ง

ตองแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ ตองรับฟง

พยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของ

พยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่คูกรณีกลาวอาง ฯลฯ 

หรือ 

 ในมาตรา 31 ซึ่งบัญญัติใหคูกรณีมีสิทธิขอตรวจดู

เอกสารที่จําเปนตองรู เพื่อการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกัน 
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สิทธิของตนได หรือมาตรา 37 กําหนดไววาคําสั่งทาง

ปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครอง

เปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย โดยเหตุผลนั้นตอง

ประกอบดวย ขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่

อางอิง ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจในการ

ออกคําสั่งนั้น เปนตน 

 ทั้งนี้ เพื่อใหการออกคําสั่งดังกลาวมีความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบเพื่อแสดงใหเห็นวามีความเปนธรรมได 

 จุดมุงหมายของการตรา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ ฉบับนี้ ก็เพื่อตองการใหเจาหนาที่ของรัฐ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เปนธรรม โดยมุงควบคุม

กรอบและขั้นตอนในการพิจารณาเพื่อจัดทําคําสั่งทาง

ปกครอง ซึ่งจะมีผลกระทบตอผูรับคําสั่ง ใหมีหลักเกณฑที่

ประกันความเปนธรรมและมีมาตรฐาน 

 ในเรื่องของความรวดเร็วและโปรงใสนี้ นอกจาก 

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จะไดบัญญัติรองรับ

ไวแลว ยังมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ตราขึ้นเพื่อบังคับ

ใชกับสวนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งสวนกลาง 
 

  

 

และสวนภูมิภาค รวมทั้ง หนวยงานอื่นที่อยูในกํากับของ

ราชการฝายบริหาร  โดยมีขอกํ าหนดประการหนึ่ งที่

กําหนดใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตองมีแผนการ

ปฏิบัติงานที่ละเอียดแสดงใหเห็นถึงขั้นตอน ระยะเวลาแลว

เสร็จของงานและประกาศใหประชาชนทราบ  โดยให

ผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงาน

ใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด รวมทั้งการยึดหลักความ

โปรงใส หลักความคุมคา และหลักความชัดเจนในการปฏิบัติ

ราชการดวย ซึ่งการตราพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้ เปนผล

ทําใหแนวทางการปฏิบัติงานที่แตเดิมเปน “ขอควรปฏิบัติ” มี

ผลเปน “บทบังคับ” ที่ตองปฏิบัติตามโดยทันที 

 ฉะนั้น ความรวดเร็วและโปรงใสนี้ จึงถือเปนสิทธิที่

สําคัญอีกประการที่กฎหมายไดบัญญัติไว เพื่อเปนหลักประกัน

สําหรับประชาชนที่จะสามารถเรียกรองบริการที่ดีจากรัฐ 

 8. สิทธิของคูกรณีที่สามารถโตแยงและแสดง

พยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนขอโตแยงของตนได 

กอนที่เจาหนาที่จะมีคําสั่งทางปกครอง 

 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง ของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติไววา “ในกรณีที่คําสั่งทาง 
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ปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองให

คูกรณีมีโอกาสที่จะไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ

และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน” 

 โดยความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในบาง

กรณี เชน เมื่อมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไป 

จะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ หรือเมื่อโดยสภาพเห็นไดชัด

ในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได หรือเมื่อเปน

มาตรการบังคับทางปกครอง เปนตน 

 ฉะนั้น หากมีคําสั่งทางปกครองใดที่อาจกระทบถึง

สิทธิของคูกรณี แตเจาหนาที่ผู มีหนาที่ไมเปดโอกาสให

คูกรณีไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนกอน ซึ่งเปน

ขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

คําสั่งนั้นก็อาจเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายและสามารถ

ฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนได 

 เคยมีกรณีตัวอยาง คดีที่อดีตสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแหงหนึ่งฟองนายอําเภอ เพราะออกคําสั่ง

ใหพนสภาพการเปนสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบล

ดังกลาว โดยไมใหสิทธิโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน

สนับสนุนขอโตแยงกอนมีคําสั่ง 

  

 

 เรื่องมีอยูวาขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล ไดมีการตรวจคนและจับกุม

ภรรยาของผูฟองคดีในคดีความผิดเกี่ยวกับการพนัน ซึ่ง

ขณะนั้นผูฟองคดีไมอยูบาน และศาลไดมีคําพิพากษาลงโทษ

ภรรยาของผูฟองคดีและคดีถึงที่สุดแลว 

 นายอํ า เภอ ซึ่ง เปนผู ถู กฟองคดี จึ งไดแต ง ตั้ ง

คณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดี กรณีมีพฤติการณที่

เกี่ยวของกับการพนัน เนื่องจากมีผูรองเรียนและประกอบกับ

ภรรยาของผูฟองคดีก็ไดถูกดําเนินคดีในเรื่องดังกลาวดวย 

โดยคณะกรรมการฯ ไดสอบสวนพยานบุคคลและรวบรวม

พยานหลักฐานที่เกี่ยวของแลว ทําใหเชื่อวาผูฟองคดีมี

พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการพนันจริง แตคณะกรรมการ

สอบสวนและผูถูกฟองคดีกลับไมได เ รียกผูฟองคดีไป

สอบสวนหรือใหถอยคําแตอยางใด และตอมานายอําเภอก็ได

มีคําสั่งวาผูฟองคดีเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเสื่อม

เสียทางศีลธรรม จึงเปนผูขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่ง

ดังกลาว จึงนําเรื่องมาฟองตอศาลปกครอง ใหเพิกถอนคําสั่ง

ดังกลาว 
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 ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา ตามมาตรา 47 ตรี วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 ซึ่งเพิ่มเติมโดย มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

บัญญัติวา เมื่อมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลใดสิ้นสุดลงตาม (4) (5) (6) หรือ (7) 

ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของ

นายอําเภอใหเปนที่สุด 

 ฉะนั้น คําวินิจฉัยของนายอําเภอที่วาผูฟองคดีเปน

ผูขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลตามบทบัญญัติดังกลาว จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่

กระทบถึงสิทธิของคูกรณีซึ่งก็คือผูฟองคดี 

 เมื่อเปนคําสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิผูฟองคดี 

จึงเขาหลักเกณฑของกฎหมายที่จะตองเปดโอกาสใหผูฟอง

คดีไดมีโอกาสที่จะทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมี

โอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน ตามมาตรา 30 

วรรคหนึ่งแหง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

ดังนั้นนายอําเภอจะตองแจงใหผูฟองคดีทราบวาผูฟองคดีถูก

กลาวหาหรือรองเรียนในเรื่องใด และไดกระทําการใดจนเปน 
 

  

 

เหตุใหผูมีอํานาจตองพิจารณาวาสมาชิกภาพไดสิ้นสุดลง 

หรือเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในประเด็นใด 

เ พื่อเปดโอกาสใหผูฟองคดีได ชี้แจงโตแยงและแสดง

พยานหลักฐานของตน เพื่อหักลางขอกลาวหานั้นอยางเต็มที่ 

 การที่นายอําเภออางวา แมจะมีการสอบสวนผูฟอง

คดีก็ไมทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปและถึงอยางไรผูฟอง

คดีจะตองยืนยันวาตนเปนผูบริสุทธิ์ ซึ่งจะทําใหการดําเนินการ

ปราบปรามผูมีอิทธิพลตามนโยบายของรัฐบาลลาชาออกไป

นั้น ไมอาจรับฟงไดเพราะกรณีดังกลาวมิใชเปนความจําเปน

เรงดวน ซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาออกไปจะกอใหเกิดความ

เสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือประโยชนสาธารณะ 

อันเปนเหตุยกเวนที่ไมตองใหโอกาสแกผูฟองคดีที่จะได

รับทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน การ

กระทําดังกลาวจึงเปนการที่นายอําเภอไมปฏิบัติตามขั้นตอน

อันเปนสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนด 

 ดังนั้น คําสั่งของนายอําเภอที่ใหผูฟองคดีพนจาก

การเปนสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบลดังกลาว จึง

เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลจึงพิพากษาใหเพิก

ถอนโดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ออกคําสั่ง 
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 9. สิทธิที่จะรับทราบเหตุผลของคําสั่งที่ออก

โดยเจาหนาที่ของรัฐ  

 ในสังคมมนุษย “เหตุผล” เปนเรื่องสําคัญ  ไมมีใคร

ชอบการกระทําที่ไมมีเหตุผล แมกระทั่งเด็กสมัยนี้เวลาจะถูก

พอแมทําโทษยังตองถามเหตุผลกอนเลย นับประสาอะไรกับ

ผูใหญยิ่งยอมตองการเหตุผล และที่สําคัญเหตุผลนั้นตองมี

ความสมเหตุสมผลในตัวเองดวยจึงจะยอมรับได 

 ในฐานะประชาชน หากเราไดรับผลกระทบจากคําสั่ง

ที่ออกโดยเจาหนาที่ของรัฐซึ่งใชอํานาจตามกฎหมาย เราก็ควร

ที่จะไดรับทราบถึงเหตุผลของการออกคําสั่งนั้นๆ เชนกัน 

 สิทธิของคูกรณีในการรับทราบเหตุผลของคําสั่งที่มี

ผลกระทบตอคนนั้น มีบัญญัติไวใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 37 ดังนี้ 

 “คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการ

ยืนยันคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผล

ไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย 

(1) ขอเท็จจริงอนัเปนสาระสําคัญ 

(2) ขอกฎหมายที่อางอิง 

(3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 

  

 

 นายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหคําสั่งทาง

ปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําสั่ง

นั้นเองหรือในเอกสารแนบทายคําสั่งนั้นก็ได” 

 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับในบางกรณี 

เชน เปนกรณีที่มีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและ

หนาที่ของบุคคลอื่น หรือเหตุผลนั้นเปนที่รูกันอยูแลวโดยไม

จําตองระบุอีก หรือเปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับตาม

มาตรา 32 แหง พ.ร.บ. เดียวกัน เปนตน 

 ฉะนั้น หากเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งอันกระทบตอ

สิทธิของผู รับคําสั่งก็จะตองระบุเหตุผล ซึ่งประกอบดวย

ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการ

ใชดุลพินิจในการออกคําสั่งนั้นๆ ไวดวย ทั้งนี้ เพื่อปองกัน

การใชดุลพินิจตามอําเภอใจของเจาหนาที่ของรัฐ และเพื่อให

ผูรับคําสั่งไดทราบถึงที่มาที่ไปของคําสั่ง ซึ่งหากไมเห็นดวย

กับเหตุผลดังกลาวก็สามารถอุทธรณคําสั่งตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และระยะเวลา ตามที่กฎหมายกําหนดตอไปได 
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 ตัวอยางกรณีเจาหนาที่ออกคําสั่งเพิกถอนสิทธิการ

ไดรับคาเชาบานของขาราชการรายหนึ่ง ซึ่งแตเดิมเคยไดรับ

คาเชาบานมาตลอด เจาหนาที่ผูออกคําสั่งก็จะตองระบุ

เหตุผลในการออกคําสั่ง ตามที่ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง มาตรา 37 กําหนดไว  

 หรือกรณีเจาหนาที่ออกคําสั่งเพิกถอนหรือพักใช

ใบอนุญาตประกอบกิจการของสถานบริการ ซึ่งเรามักจะไดยิน

ขาวกันอยูบอยๆ เจาหนาที่ก็ตองระบุเหตุผลในการออกคําสั่ง

ไวเชนกัน หรือกรณีนักศึกษากินแหนมแลวพบเศษนิ้วคนอยู

ในแหนม และผลการพิสูจนพบวานิ้วที่อยูในแหนมเปนนิ้ว

คนงานที่ทํางานอยูในโรงงานผลิตแหนมนั้นจริงๆ เปนผลให

โรงงานดังกลาวถูกคําสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการ

เปนการชั่วคราว ซึ่งเจาหนาที่ผูออกคําสั่งก็ตองระบุเหตุผล

ในการออกคําสั่งพักใชใบอนุญาตดังกลาวเชนกัน 

 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ นี้ ถือเปน

กฎหมายกลางที่กําหนดมาตรฐานกลางในการปฏิบัติราชการ

ทางปกครองไว โดยในเรื่องใดหากกฎหมายนั้นๆ  กําหนด

มาตรฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อันเปนการ

ประกันความเปนธรรมแกคูกรณีไวต่ํากวา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ 
 

  

 

ราชการทางปกครองฯ ก็ใหถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองฯ แทน แตหากเรื่องใดมีกฎหมาย

กําหนดมาตรฐานในการประกันความเปนธรรมที่สูงกวา 

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก็ใหถือปฏิบัติตาม

กฎหมายในเรื่องนั้นๆ ได 

 ตัวอยางเชน กรณีกฎหมายในเรื่องใดไมไดกําหนดให

แจงเหตุผลในการออกคําสั่งเอาไว ผูมีอํานาจในการออก

คําสั่งจะตองถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฯ มาตรา 37 เพราะถือวากฎหมายนั้นๆ มีมาตรฐาน

ในการประกันความเปนธรรมที่ต่ํากวามาตรฐานกลาง ดังนั้น 

ผูมีอํานาจหนาที่จะตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการฯ 

ซึ่งมีมาตรฐานในการประกันความเปนธรรมที่สูงกวา เปนตน 

 ฉะนั้น หากจะมีคําสั่งที่ออกโดยเจาหนาที่ของรัฐ

แลวไปกระทบสิทธิของประชาชน โดยหลักแลวกฎหมาย

บังคับใหเจาหนาที่ผูออกคําสั่งตองระบุเหตุผลในการออก

คําสั่งนั้นดวย 

 10. สิทธิในการอุทธรณคําสั่งของผูรับคําสั่ง 

กรณีผูรับคําสั่งไมเห็นดวยกับคําสั่งที่อกมากระทบสิทธิของตน 

โดยผูรับคําสั่งสามารถยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวไดตาม 
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หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด กฎหมาย

บังคับใหเจาหนาที่ผูออกคําสั่งมีหนาที่จะตองแจงรายละเอียด

ในเรื่องของการอุทธรณใหผูรับคําสั่งทราบ ทางเจาหนาที่ฯ 

ไมแจงรายละเอียดดังกลาว ผลตามกฎหมายที่ตามมาก็คือจะ

ทําใหระยะเวลาในการอุทธรณขยายออกเปน 1 ป ทันที 

เพราะถือวาเปนความบกพรองของเจาหนาที่ผูออกคําสั่ง 

 สิทธิดังกลาวนี้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 มาตรา 40 บัญญัติไววา 

 “คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยง

ตอไปได ใหระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง การยื่น

คําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการ

อุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดวย 

 ในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 

ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงเริ่มนับ

ใหมตั้งแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แต

ถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลา

สั้นกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง

ทางปกครอง” 

  

 

 ดังนั้น หากผูรับคําสั่งทางปกครองไมเห็นดวยกับ

คําสั่งดังกลาว ก็จะตองอุทธรณคําสั่งตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

แตถาเผอิญมีกฎหมายในเรื่องใดกําหนดขั้นตอนและระยะเวลา

สําหรับการอุทธรณเอาไวตางหากเฉพาะก็ใหยึดตามกฎหมาย

ในเรื่องนั้นๆ เพราะ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

เปนเพียงหลักเกณฑทั่วไปที่บัญญัติเรื่องการอุทธรณคําสั่งไว 

ถามีกฎหมายบัญญัติไวเฉพาะก็ใหทําตามกฎหมายนั้น 

 มาตรา 42 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติไววา 

 “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอน  หรือ

วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายใน

เรื่องใดไวโดยเฉพาะ  การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะ

กระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและ

วิธีการดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น 

หรอืมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายใน

เวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด” 
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 สรุปก็คือ หากเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งทาง

ปกครอง ผูรับคําสั่งจะตองอุทธรณคําสั่งตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กฎหมายกําหนดกอน จึงจะสามารถนําเรื่องมาฟอง

ตอศาลปกครองได 

 สําหรับกรณีคําสั่งทางปกครองที่ไมไดออกโดย

รัฐมนตรีและไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายใน

ฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ผูรับคําสั่งจะตองอุทธรณ

คําสั่งทางปกครองโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งภายใน 15 

วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว โดยอุทธรณเปน

หนังสือ ระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่

อางอิง 

 เหตุที่กฎหมายกําหนดใหผูรับคําสั่งตองอุทธรณ

คําสั่งกอน เพราะกฎหมายตองการใหมีการเยียวยาแกไข

ปญหาความไมถูกตองของคําสั่งใหเปนที่ยุติภายในฝาย

ปกครองเสียกอน เพื่อไมมาเปนคดีฟองรองกันในศาลโดยไม

จําเปน นั่นคือ เรื่องที่นํามาฟองกันในศาล จะตองเปนเรื่องที่

ไมอาจหาทางเยียวยาแกไขในฝายปกครองไดแลว ทั้งนี้

เปนไปตามหลักที่วา “ศาลเปนที่พึ่งสุดทาย” (Exhaustion of 

administrative remedies) 

  

 

 ที่ผานมามีขอพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครอง

หลายคดีที่ฟองมายังศาลปกครอง โดยที่ผูฟองคดีไมได

ดําเนินการตามเงื่อนไขของการฟองคดีปกครอง คือจะตอง

อุทธรณคําสั่งตอผูออกคําสั่งนั้นกอน 

 ฉะนั้น หากผูรับคําสั่งไมยื่นอุทธรณคําสั่งซึ่งถือเปน

การแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมาย

กําหนดกอนฟองคดี  ศาลก็ไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาให

ได ซึ่งทําใหเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน พอจะกลับไป

ดําเนินการอุทธรณคําสั่ง ก็อาจจะพนระยะเวลาในการ

อุทธรณไปแลว คราวนี้ความเดือดรอนเสียหายก็จะไมไดรับ

การเยียวยา ตองเสียสิทธิไปอยางนาเสียดาย 

 ดังนั้น หากผูรับคําสั่งไมเห็นดวยกับคําสั่ง จึงควร

ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด   
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