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บทคัดยอ 
วิทยานิพนธเลมนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาปญหาหลักการรับฟงคูกรณีในการ

พิจารณาทางปกครอง (Audi Alteram Partem) เปนหลักการท่ัวไปท่ีนานาประเทศยอมรับและ

ประเทศตาง ๆ นําเอาหลักการรับฟงคูกรณีไปบัญญัติเปนกฎหมายใชบังคับในประเทศของตน

ประเทศไทยนั้นใหการยอมรับและนําเอาหลักการรับฟงคูกรณีดังกลาวมาบัญญัติบังคับไวใน

บทบัญญัติลายลักษณอักษร ดังปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง         

พ.ศ. 2539 มาตรา 30 วรรคแรก ซึ่งเปนกรณีใหเจาหนาท่ีฝายปกครองจะออกคําส่ังทางปกครอง

ท่ีอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองใหโอกาสคูกรณีท่ีจะทราบขอเท็จจริง

อยางเพียงพอและใหคูกรณีมีโอกาสโตแยงแสดงหลักฐานของตน โดยศึกษาเฉพาะปญหาการรับ

ฟงคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง 3 ปญหาดวยกันคือ ประการท่ีหนึ่ง ปญหาการรับฟงคูกรณี

กอนออกคําส่ังทางปกครอง กรณีไมมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติการรับฟงคูกรณีเอาไว ศึกษากรณี

เร่ืองการสอบสวนทางวินัยขาราชการ ประการท่ีสอง ปญหาขอยกเวนหลักการรับฟงคูกรณีในการ

พิจารณาทางปกครองและประการที่สาม ปญหาการแกไขเยียวยาความบกพรองในการรับฟง

คูกรณี ในการศึกษาคร้ังนี้มีการศึกษาถึงหลักการรับฟงคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง

ขอยกเวนและการเยียวยาความบกพรองในการรับฟงคูกรณีของตางประเทศ เพ่ือวิเคราะหถึง

ความจําเปนท่ีตองมีกระบวนการข้ันตอนของฝายปกครองเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลอง

เปนไปตามหลักการรับฟงคูกรณี 

 ผลจากการศึกษาพบวาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตรา 30 วรรคแรก บัญญัติถึงหลักการรับฟงคูกรณีเอาไวเปนหลักการทั่วไปในการพิจารณาทาง

ปกครองกรณีท่ีไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดข้ันตอนการรับฟงคูกรณีเอาไว จะตองปฏิบัติตาม

หลักการพิจารณาทางปกครองท่ัวไปตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง         

พ.ศ. 2539 ถือวาเปนกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของการพิจารณาทางปกครอง หาก

กฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานท่ีต่ํากวาหลักเกณฑกฎหมายท่ัวไป จะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑตามกฎหมายท่ัวไป จากบทบัญญัติมาตรา 30 วรรคแรกตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539กฎหมายกําหนดใหเจาหนาท่ีฝายปกครองตองใหโอกาสคูกรณีท่ี

จะทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและใหคูกรณีมีโอกาสโตแยงแสดงหลักฐาน แตการใหโอกาส

                                                 

 นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
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ดังกลาวนั้นไมมีกระบวนการที่ชัดเจน การใหโอกาสคูกรณีท่ีจะทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และ

ใหคูกรณีมีโอกาสโตแยงแสดงหลักฐานนั้นมีข้ันตอนกระบวนการอยางไร และแคไหนถือวา

เจาหนาท่ีฝายปกครองไดใหโอกาสท่ีจะทราบขอเท็จจริงและโอกาสที่จะโตแยงแสดงหลักฐานที่

เพียงพอ มีเพียงแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่ไดวินิจฉัยถึงข้ันตอนการปฏิบัติของเจาหนาท่ีใน

การรับฟงคูกรณีดังกลาวเอาไว และแนวคําวินิจฉัยขอยกเวนบางประการท่ีจําเปน จากการศึกษา

ขอยกเวนหลักการรับฟงคูกรณีของตางประเทศ ขอยกเวนหลักการรับฟงคูกรณีดังกลาวนั้นถูก

บัญญัติโดยชัดเจนไวในกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ แตในกฎหมายไทยนั้นมีการเปดชองให

ฝายปกครองออกกฎกระทรวงกําหนดขอยกเวนหลักการรับฟงคูกรณี การบัญญัติกฎหมาย

เก่ียวกับขอยกเวนดังกลาวนั้นจึงเปนการเปดชองใหฝายปกครองออกขอยกเวนถึงหลักการรับฟง

คูกรณีท่ีอาจขัดตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและไมสอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ตลอดถึงการแกไขเยียวยาการรับฟงคูกรณีท่ีไมสมบูรณตาม มาตรา 41 (3) แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กลาวคือ การรับฟงคูกรณีภายหลัง 

และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 41 วรรคสอง กําหนด

ข้ันตอนกระบวนการเยียวยาท่ีมากเกินไปไมทันตอความเดือดรอนท่ีจะแกไขเยียวยาไดทัน จาก

การศึกษาการเยียวยาการรับฟงคูกรณีท่ีไมสมบูรณนั้นพบวาในระบบกฎหมายของตางประเทศนั้น

กําหนดหลักการเยียวยาการรับฟงคูกรณีไมเหมือนกันเชน ข้ันตอนและระยะเวลาในการเยียวยา 

ประเทศเยอรมนีนั้นสามารถเยียวยาไดจนกวาศาลจะตัดสินคดี ในกฎหมายไทยนั้นกฎหมาย

กําหนดใหกระทําไดจนส้ินสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณและการแกไขเยียวยานั้นอาจไมทันตอ

การเยียวยาท่ีแทจริง 

 ผูเขียนไดขอเสนอใหมีบทบัญญัติของกฎหมายโดยนําแนวคําวินิจฉัยท่ีศาลปกครอง

พิพากษาคดีเก่ียวกับหลักการรับฟงคูกรณีท่ีเปนแนวปฏิบัติเปนไปตามหลักการรับฟงคูกรณีมา

บัญญัติเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และไดขอเสนอให

ยกเลิกขอยกเวนหลักการรับฟงคูกรณีกรณีตามมาตรา 30 วรรคสอง (6) กรณีใหฝายปกครอง

สามารถออกกฎกระทรวงเพ่ือยกเวนหลักการรับฟงคูกรณี การออกกฎกระทรวงดังกลาวนั้นขัดตอ

หลักการรับฟงคูกรณีโดยชัดเจนอาจไมสอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ี

ยึดหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรมในการปกครองประเทศ มีการรับรองสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานไว

ในรัฐธรรมนูญ และไดขอเสนอตัดข้ันตอนกระบวนการเยียวยาตามมาตรา 41 วรรคสองตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กลาวคือเม่ือมีการดําเนินการใหมีการ

รับฟงภายหลังใหสมบูรณแลวเจาหนาท่ีประสงคยืนยันคําส่ังเดิม ใหเจาหนาท่ีทําการบันทึก

ขอเท็จจริงและความประสงคยืนยันคําส่ังเดิมและมีหนังสือแจงใหคูกรณีทราบ การดําเนินการ

ดังกลาวนั้นอาจไมทันตอการเยียวยาก็ได จึงขอเสนอตัดกระบวนการดังกลาวออก กลาวคือ เม่ือ

เจาหนาท่ีประสงคยืนยันคําส่ังเดิมใหแจงความประสงคไปยังคูกรณีก็เพียงพอแลว และการแจง

ยืนยันคําส่ังเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หมวด 5 วา
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ดวยการแจง จะทําใหการแกไขเยียวยาความไมสมบูรณนั้นมีกระบวนการที่รวบรัดทันตอการ

เยียวยา 

 
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา  
 กระบวนการพิจารณาทางปกครองนั้นเปนข้ันตอนท่ีสําคัญตอการจัดทําบริการ

สาธารณะ กฎหมายไดกําหนดใหฝายปกครองดําเนินกิจการตาง ๆ ในการจัดทําบริการสาธารณะ 

และในการจัดทําบริการสาธารณนั้นรัฐจําเปนตองมีเคร่ืองมือทางกฎหมายในการดําเนินการ

พิจารณาทางปกครอง คําส่ังทางปกครองนั้นเปนรูปแบบหนึ่งของการกระทําทางปกครองท่ีมี

ความสําคัญและใชมากท่ีสุด เนื่องจากคําส่ังทางปกครองนั้นมีลักษณะพิเศษ กลาวคือ ในการออก

คําส่ังทางปกครองนั้นฝายปกครองไมจําตองรับความยินยอมจากผูตกอยูภายใตบังคับจากฝาย

ปกครอง สามารถบังคับใหเปนไปตามคําส่ังทางปกครองไดเลยโดยไมจําเปนตองดําเนิน

กระบวนการทางคดีในช้ันศาล นิติกรรมทางปกครองหรือคําส่ังทางปกครองนั้นอาจแบงคําส่ังทาง

ปกครองออกเปนคําส่ังการอนุญาต การอนุมัติ การใหสิทธิ การรับรองสิทธิ และการวินิจฉัยช้ีขาด 

หรืออาจกลาวไดวาเปนคําส่ังทางปกครองในทางรูปแบบ หรือแบงคําส่ังทางปกครองในทางเนื้อหา 

อาจแบงออกเปนคําส่ังทางปกครองพิจารณาในแงการกําหนดสิทธิหนาท่ี คําส่ังทางปกครอง

พิจารณาในแงการใหประโยชนและการสรางภาระ คําส่ังทางปกครองพิจารณาในแงกระบวนการ 

ข้ันตอน และรูปแบบ การที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีฝายปกครองออกคําส่ังใด ๆ ท่ี

กระทบหรืออาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตองมีความชัดเจนทางดานกฎหมาย มี

กฎหมายท่ีกําหนดชัดเจนวากฎหมายใดใหอํานาจเจาหนาท่ีฝายปกครองออกคําส่ังทางปกครอง ท่ี

มีลักษณะจํากัดสิทธิของประชาชนไดนั้นควรมีกระบวนการข้ันตอนและวิธีการอยางไรท่ีถือไดวา

คําส่ังทางปกครองนั้นชอบดวยกฎหมาย การที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีฝายปกครอง

จะออกคําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะกระทบสิทธิหรือคําส่ังทางปกครองมีเปนผมรายแกผูอาจถูก

บังคับจากคําส่ังทางปกครองเจาหนาท่ีฝายปกครองตองอาศัยขอบเขตบทบัญญัติแหงกฎหมายให

อํานาจเสมอ มิฉะนั้นแลวคําส่ังทางปกครองนั้นเกิดความไมสมบูรณและอาจถูกเพิกถอนจากศาล

ได พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงบัญญัติหลักการสําคัญ เรียกวา 

หลักการรับฟงคูกรณีเอาไว ซึ่งมีความหมายวา แมฝายปกครองจะมีอํานาจกระทําการทางปกครอง

เพ่ือประโยชนสาธารณะ แตฝายปกครองก็ไมอาจใชอํานาจไดตามอําเภอใจ หากการกระทํานั้นจะ

มีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนท่ีเปนคูกรณีในกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครอง ฝายปกครองจะตองใหโอกาสคูกรณีท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงและโอกาสในการโตแยงและ

แสดงพยานหลักฐาน เพ่ือปกปองคุมครองสิทธิของตนโดยมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนดสิทธิของคูกรณีวา กรณีท่ีฝายปกครองจะออก

คําส่ังทางปกครองท่ีอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี จะตองใหคูกรณีมีโอกาสไดโตแยงและแสดง

พยานหลักฐานของตนกอนท่ีจะออกคําส่ังทางปกครองมาบังคับคูกรณี ซึ่งหลักการดังกลาวมี
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จุดมุงหมายที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกทําใหคําส่ังทางปกครองท่ีฝายปกครองหรือ

เจาหนาท่ีออกใชบังคับกับคูกรณีนั้นมีความสมบูรณมากข้ึนและประการท่ีสองทําใหคูกรณีมีโอกาส

ปองกันสิทธิของตนจากการใชอํานาจของฝายปกครองหรือเจาหนาท่ีของฝายปกครอง 

 ในปจจุบันนี้จากการที่ใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 วา

ดวยการพิจารณาทางปกครอง กําหนดถึงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเอาไวในมาตรา  26 ถึง

มาตรา 33
1
 จึงเกิบปญหาบางประการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองท่ีสงผลกอใหเกิดความ

ไมสมบูรณในคําส่ังทางปกครอง ปญหาการใชบังคับหลักการใชสิทธิในการรับทราบขอเท็จจริงใน

การพิจารณาคําส่ังทางปกครอง กฎหมายกําหนดถึงสิทธิในการทราบขอเท็จจริงในกระบวนการ

พิจารณาทางปกครองตาม มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539
2
 บัญญัติวา “กรณีคําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาท่ีตองใหคูกรณีมี

โอกาสจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงหลักฐานของตน” และ

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 58
3
 ท่ีบัญญัติวา 

“บุคคลยอมมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐ ในการปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของตน” มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดบัญญัติถึงหลักการฟงคูกรณีเอาไวในการที่ใหคูกรณี

ทราบถึงขอเท็จจริง การใชคําวาคําส่ังทางปกครองท่ีอาจกระทบถึงสิทธิแปลความหมายไดกวาง

โดยอาจแปลความครอบคลุมไปถึงคําส่ังทางปกครองทุกกรณี ในการเปดโอกาสใหคูกรณีทราบ

ขอเท็จจริงนั้นกฎหมายไมไดบัญญัติไวชัดเจนวาเปนหนาท่ีโดยตรงของเจาหนาท่ีฝายปกครองท่ี

                                                 
  

1
 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต. (2540). กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. หนา 158-159. 

  
2
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครอง

อาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาท่ีตองใหคูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมี

โอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 

  ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตเจาหนาท่ีจะเห็นสมควรปฏิบัติเปน

อยางอ่ืน 

  (1) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผู

หนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

  (2) เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําสั่งทางปกครองตองลาชา

ออกไป 

  (3) เม่ือเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง 

  (4) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 

  (5) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 

  (6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  
3
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 58 บุคคลยอมมีสวนรวมใน

กระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐ ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอ

สิทธิเสรีภาพของตน 
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จะตองแจงใหคูกรณีทราบ เพียงแตกฎหมายบัญญัติใหเจาหนาท่ีใหโอกาสคูกรณีมีโอกาสทราบ

ขอเท็จจริงอยางเพียงพอเทานั้น จึงเปนปญหาทางกฎหมายในการตีความการใหโอกาสคูกรณี

ทราบขอเท็จจริงดังกลาวนั้นแคไหนถือวาเปนการท่ีใหคูกรณีทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ จึงเกิด

ชองของทางกฎหมายวาการใหโอกาสดังกลาวนั้นแคไหนถือวาเพียงพอ เพราะในทางปฏิบัติ การ

ทําคําส่ังทางปกครองนั้นเจาหนาท่ีฝายปกครองไมจําตองรับฟงความเห็นของผูจะถูกกระทบสิทธิ 

เพราะเจาหนาท่ีสามารถจะตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมอยูแลว โดยไมจําตอง

ผูกพันกับคําขอ  หรือพยานหลักฐานของคูกรณี  เปนดุลพินิจของเจาหนา ท่ี ท่ีจะรับฟง 

พยานหลักฐาน คําช้ีแจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือไมก็ได ตามท่ีเจาหนาท่ีเห็นตามความ

จําเปนเปนไปตาม มาตรา 29 (2) (3) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แมแตใน

กรณีการรับฟงคูกรณีท่ีจะเปนดวยเหตุเจาหนาท่ีมีเจตนาไมรับฟงคูกรณีหรือไมก็ตามก็ไมเปนเหตุ

ใหคําส่ังทางปกครองนั้นไมสมบูรณ แมวากฎหมายจะยังคํานึงถึงความเปนธรรมและการรักษา

สิทธิประโยชนของประชาชน โดยบังคับใหเจาหนาที่ตองรับฟงใหสมบูรณในภายหลัง ตามมาตรา 

41 (3) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แตถึงกระนั้นก็ตามแมวาจะ

รับฟงคําช้ีแจงของคูกรณีแลวเจาหนาท่ีก็ยังคงมีอํานาจดุลพินิจท่ีจะยืนยันคําส่ังเดิม โดยไม

เปล่ียนแปลง แตใหบันทึกขอเท็จจริงไวในคําส่ัง หรือแนบไวกับคําส่ังและมีหนังสือแจงใหคูกรณี

ทราบตามมาตรา 41 วรรคสอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 การท่ี

กฎหมายใหเจาหนาท่ีฝายปกครองตองเปดโอกาสใหคูกรณีทราบขอเท็จจริง แตวิธีการข้ันตอนใน

การเปดโอกาสนั้นไมมีมาตรฐานในการพิจารณาท่ีชัดเจน กระบวนการพิจารณาจึงอาจขัดกับ

หลักการรับฟงคูกรณี และการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการรับฟงคูกรณีของเจาหนาท่ีฝาย

ปกครองในการเปดโอกาสดังกลาวนั้นอาจไมสมบูรณและไมชอบดวยกฎหมายในท่ีสุด 

 ปญหาการใชบังคับหลักการใชสิทธิในการโตแยงและแสดงหลักฐานในการพิจารณา

คําส่ังทางปกครอง การใหโอกาสคูกรณีในการโตแยงแสดงหลักฐาน หรือเปนสิทธิท่ีจะตอสูปองกัน

สิทธิของตนของคูกรณีตาม มาตรา 30 วรรคแรก พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539  กําหนดใหเจาหนาท่ีตองเปดโอกาสใหคูกรณีไดรับทราบขอเท็จจริงในเร่ืองนั้น

เสียกอน และตองใหทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ การจะใหทราบขอเท็จริงอยางเพียงพอนั้นตอง

ใหเวลามากพอสมควรท่ีจะใหคูกรณีเตรียมขอมูลหลักฐานตางๆ ไดทัน ปญหาทางกฎหมายคือ

กฎหมายไมไดกําหนดใหเจาหนาท่ีตองเปนผูแจงใหคูกรณีทราบวามีพยานหลักฐานใดท่ีอยูใน

ครอบครองของเจาหนาท่ี และมิไดกําหนดใหเจาหนาท่ีตองนําสงเอกสารใหคูกรณี ดังนั้น จึงเปน

เร่ืองท่ีคูกรณีตองไปขอตรวจดูเองซึ่งอาจจะตองใชเวลาในการตรวจสอบคนหาเอกสารหลักฐาน 

หรือมีข้ันตอนหลายประการตามระบบราชการอาจสงผลใหการเตรียมตัว เตรียมขอมูลเพ่ือการ

โตแยง หรือช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานในการปองกันสิทธิของคูกรณีไมอาจกระทําไดอยางเต็มท่ี 

นอกจากนี้ยังมีขอพิจารณาอีกประการหนึ่ง คือ กฎหมายกําหนดใหฝายปกครองตองเปดโอกาสให

มีการช้ีแจงขอเท็จจริงและโตแยงคัดคานหลักฐานได แตหากคูกรณีไมประสงคจะช้ีแจงหรือโตแยง
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คัดคาน ก็ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดบังคับฝายปกครองใหตองกําหนดใหคูกรณีช้ีแจง หรือ

โตแยงคัดคาน ถาคูกรณีไมช้ีแจงโตแยงคัดคานฝายปกครองก็ไมตองรอคําช้ีแจง ฝายปกครอง

สามารถทําคําส่ังไดเลย เพราะไดเปดโอกาสใหคูกรณีไดช้ีแจงหรือโตแยงคัดคานตามสิทธิแลว  

 ปญหาการออกกฎกระทรวงยกเวนหลักการรับฟงคูกรณี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดใหคําส่ังทางปกครองในกรณีดังตอไปนี้เปนคําส่ังทาง

ปกครองท่ีเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธสิทธิคูกรณีท่ีจะไดรับทราบขอเท็จจริงและโอกาสโตแยงและแสดง

พยานหลักฐานตามมา 30 (6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและไดออกกฎกระทรวงวา

ตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 6 และมาตรา 30 วรรคสอง (6) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง

พ.ศ. 2539 นายกรัฐมนตรีโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 ใหคําส่ังทางปกครองในกรณีดังตอไปนี้ เปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา 30 วรรค

สอง (6) 

 (1) การบรรจุ การแตงตั้ง การเล่ือนข้ันเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือส่ังใหออกจาก

งานไวกอน หรือการใหพนจากตําแหนง  

 (2) การแจงผลการสอบหรือการวัดผลความรูหรือความสามารถของบุคคล 

 (3) การไมออกหนังสือเดินทางสําหรับการเดินทางไปตางประเทศ 

 (4) การไมตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนตางดาว 

 (5) การไมออกใบอนุญาตหรือการไมตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 

 (6) การสั่งใหเนรเทศ 

 ขอยกเวนดังกลาวนี้จึงขัดกับหลักการรับฟงคูกรณีโดยสินเชิง เปนการเปดชองให

เจาหนาท่ีฝายปกครองใชอํานาจโดยไมมีขอจํากัดแตประการใด และขอยกเวนดังกลาวไมอาจถูก

ตรวจสอบไดเพราะโดยท่ัวไปแลวคําส่ังทางปกครองนั้นมีลักษณะพิเศษ กลาวคือ ในการออกคําส่ัง

ทางปกครองนั้นฝายปกครองไมจําตองรับความยินยอมจากผูตกอยูภายใตบังคับ ฝายปกครอง

สามารถบังคับใหเปนไปตามคําส่ังทางปกครองไดเลย โดยไมจําเปนตองดําเนินกระบวนการทาง

คดีในช้ันศาล และไมเปนไปตามหลักนิติรัฐ ท่ีทุกองคกรของรัฐตองสามารถตรวจสอบได โดย

หลักการทั่วไปแลวการตรากฎยกเวนหลักการรับฟงคูกรณี ยอมไมอาจทําได หากคําส่ังทาง

ปกครองนั้นกระทบตอสิทธิของผูตกอยูภายใตบังคับของคําส่ังทางปกครอง ซึ่งสิทธิดังกลาวนั้นได

ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 58 ท่ีกําหนดวา บุคคล

ยอมมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง 

อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของตน จากขอกฎหมายดังกลาวหากฝายปกครอง

ออกกฎขัดหรือแยงกับสิทธิท่ีไวในรัฐธรรมนูญ การออกกฎมาเพื่อยกเวนหลักการรับฟงคูกรณี จึง

ขัดกับหลักการรับฟงคูกรณี และรัฐธรรมนูญ  
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 ปญหาการเยียวยาความบกพรองในการพิจารณาทางปกครองท่ีมีกระบวนการและ

ข้ันตอนท่ีมากกินไป กฎหมายกําหนดใหการเยียวยานั้นตองทํากอนส้ินสุดกระบวนการพิจารณา

อุทธรณตามมาตรา 41 ท่ีบัญญัติวา คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

หลักเกณฑดังตอไปนี ้ไมเปนเหตุใหคําส่ังทางปกครองนั้นไมสมบูรณ  

 (1) การออกคําส่ังทางปกครองโดยยังไมมีผูย่ืนคําขอในกรณีท่ีเจาหนาท่ีจะดําเนินการ

เองไมไดนอกจากจะมี ผูย่ืนคําขอ ถาตอมาในภายหลังไดมีการยื่นคําขอเชนนั้นแลว  

 (2) คําส่ังทางปกครองท่ีตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง ถาไดมีการจัดให

มีเหตุผลดังกลาว ในภายหลัง  

 (3) การรับฟงคูกรณีท่ีจําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการรับ

ฟงใหสมบูรณในภายหลัง  

 (4) คําส่ังทางปกครองท่ีตองใหเจาหนาท่ีอ่ืนใหความเห็นชอบกอนถาเจาหนาท่ีนั้นได

ใหความเห็นชอบในภายหลัง  

 จะเห็นไดวาการบันทึกขอเท็จจริง ความประสงคของคําส่ังเดิมไวเปนหนังสือ และตอง

แจงเปนหนังสือใหคูกรณีทราบ กระบวนการเยียวยานั้นจึงมีข้ันตอนมากเกินไป เกิดกระบวนการท่ี

ลาชาไมทันตอสถานการณ ความจําเปนหรือความมุงหมายของคําส่ังทางปกครอง เพราะเม่ือ

พิจารณาถึง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อาจแยกออกเปนข้ันตอน

นั้น เจาหนาท่ีผูออกคําส่ังท่ีจะยืนยันคําส่ังเดิม บันทึกขอเท็จจริงตามมาตรา 41 วรรคสองท่ีบัญญัติ

ไวขางตน แมวาแกไขเยียวยาไดจนกวาจะฟองศาลก็ตาม 

 

2.  วัตถุประสงคในการวิจัย 
  1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหลักการรับฟงคูกรณีในการพิจารณาทาง
ปกครอง ท่ีกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรับรับฟงของคูกรณีเอาไวเปนการท่ัวไป และ

ขอยกเวนหลักการรับฟงคูกรณีรวมท้ังกระบวนการแกไขเยียวยาอันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตาม

หลักการรับฟงคูกรณี 

  2.  เพ่ือศึกษาถึงลักษณะปญหาและแนวทางแกไขปญหา ข้ันตอนการปฏิบัติของ

เจาหนาท่ีฝายปกครองใหเปนไปตามหลักการรับฟงคูกรณี ในการพิจารณาทางปกครอง ขอยกเวน

และการเยียวยาความบกพรองของการรับฟงคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง และจะตอง

คํานึงถึงความเสียหายอันจะเกิดจากคําส่ังทางปกครองท่ีมีความบกพรองดังกลาว เพ่ือใหฝาย

ปกครองมีความระมัดระวังในการออกคําส่ังทางปกครองมากข้ึน 

  3.  เพ่ือปองกันการใชอํานาจตามอําเภอใจของเจาหนาท่ีฝายปกครอง อันจะออกคําส่ัง

ทางปกครองเปนการกล่ันแกลงประชาชน ซึ่งการใชอํานาจดังกลาวนั้นเปนการใชอํานาจมหาชน

ของฝายปกครองท่ีมีอํานาจเหนือ การใชอํานาจดังกลาวอาจกระทบตอสิทธิของปจเจกชนและอาจ

เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนอยางรายแรง 
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  4.  เพ่ือคุมครองสิทธิของประชาชนที่ถูกผลกระทบอันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติให

เปนไปตามหลักการรับฟงคูกรณี และใหคูกรณีรูสิทธิของตน ตลอดถึงเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีฝายปกครองอยางครบถวนตามกฎหมาย 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาถึงข้ันตอนกระบวนการฟงคูกรณีในกระบวกการพิจารณาทางปกครองและ

ขอยกเวนหลักการรับฟงคูกรณีในการพิจารณาทางปกครองตลอดการแกไขเยียวยาอันเกิดจากการ

ไมปฏิบัติตามหลักการดังกลาว ตาม มาตรา 30 มาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ท่ีกําหนดหลักการรับฟงคูกรณีเอาเอาเปนการท่ัวไปและเปนมาตรฐาน

แหงหลักประกันข้ันพ้ืนฐานในกระบวนการรับฟงในการพิจารณาทางปกครอง ศึกษาถึงกฎ 

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมหรือ ก.พ.ค. พ.ศ. 2551 วาดวยการรองทุกขและการ

พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข เทียบกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 พ.ศ.2540 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณา ท่ีกําหนด

ข้ันตอนวิธีการพิจารณาเอาไวเปนการเฉพาะ ทําการเปรียบเทียบหลักการรับฟงคูกรณีใน

กระบวนการพิจารณาทางปกครอง ของกฎหมายวิธีปฏิบัติเร่ืองทางปกครองของเยอรมัน 

(Verwaltungsverfahrensgesetz VwvfG) มาตรา 28 มาตรา 66 ถึง 68 กฎหมายวิธีการปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง (the Federal Administrative Procedure Act) หรือ A.P.A.  มาตรา 554 , 

556 และ 557 และหลัก (Due Process of Law) เกิดจากการตีความของศาลสูงสุดของอเมริกา 

และผลคําวินิจฉัยของศาลอันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตามหลักการรับฟงดังกลาวของศาล

ปกครองไทย 

 

4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ทําการศึกษาโดยใชวิธีวิจัย เอกสาร (Documentary Research)โดยทําการศึกษาจาก

ตํารา บทความทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการตรวจสอบกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ตามหลักการ

รับฟงคูกรณีของฝายปกครองของประเทศไทยและตางประเทศ ตลอดถึงศึกษาถึงคําวินิจฉัย

ตีความท่ีเก่ียวกับคําส่ังทางปกครองท่ีมีความบกพรองในการพิจารณาทางปกครอง ทําใหคําส่ังทาง

ปกครองนั้นเกิดความไมสมบูรณ และความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการตาง เชน 

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยนํามารวบรวมเรียบเรียง

เพ่ือดําเนินการวิเคราะหนําเอาหลักเกณฑตางๆ มาเปนหลักในการพิจารณาเพ่ือเตรียมการออก

คําส่ังทางปกครองของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับหลักการรับฟงคูกรณี 
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5.  การวิเคราะหขอมูล 

 วิ เคราะหขอมูลโดยการศึกษาพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง         

พ.ศ. 2539 มาตรา 30 มาตรา 41 ท่ีกําหนดหลักการรับฟงคูกรณีเอาเอาเปนการท่ัวไปและเปน

มาตรฐานแหงหลักประกันข้ันพ้ืนฐานในกระบวนการรับฟงในการพิจารณาทางปกครอง ศึกษาถึง

กฎ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมหรือ ก.พ.ค. พ.ศ. 2551 วาดวยการรองทุกขและการ

พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข เทียบกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 พ.ศ.2540 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณา ท่ีกําหนด

ข้ันตอนวิธีการพิจารณาเอาไวเปนการเฉพาะ ทําการเปรียบเทียบหลักการรับฟงคูกรณีใน

กระบวนการพิจารณาทางปกครองของประเทศฝร่ังเศส กฎหมายวิธีปฏิบัติเร่ืองทางปกครองของ

เยอรมัน (Verwaltungsverfahrensgesetz VwvfG) มาตรา 28 มาตรา 66 ถึง 68 กฎหมายวิธีการ

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (the Federal Administrative Procedure Act) หรือ A.P.A. มาตรา 

554 , 556 และ 557 และหลัก (due process of law) เกิดจากการตีความของศาลสูงสุดของ

อเมริกา และผลคําวินิจฉัยของศาลอันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตามหลักการรับฟงดังกลาวของ

ศาลปกครองไทย 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

 ศึกษาถึงหลักการรับฟงคูกรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง จากการศึกษา

เร่ืองดังกลาวนั้นไดเนนถึงปญหาท่ีสําคัญ 3 ประการดวยกันคือ ประการแรก กรณีท่ีกฎหมาย

เฉพาะไมไดกําหนดวิธีการรับฟงและไมไดกําหนดวิธีการโตแยงแสดงหลักฐานเอาไว จึงตองมาใช

หลักกฎหมายท่ัวไป คือใชตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

กําหนดการพิจารณาเอาไวใน มาตรา 26 ถึง มาตรา 33 และไดกําหนดถึงหลักการรับฟงคูกรณีมา

บัญญัติมีหลักการใหโอกาสคูกรณีทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานกอนออกคําส่ัง

ทางปกครองไวใน มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เปน

การท่ีฝายปกครองตองเปดโอกาสที่จะทราบขอเท็จจริงและโตงแยงแสดงหลักฐาน หากไมเปด

โอกาสท่ีจะทราบขอเท็จจริงและโตงแยงแสดงหลักฐานดังกลาวอาจสงผลใหคําส่ังทางปกครองนั้น

ไมสมบูรณแตพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไมไดกําหนดข้ันตอน

วิธีการในเปดโอกาสใหคูกรณีท่ีจะทราบขอเท็จจริงและโตงแยงแสดงหลักฐานเอาไว อาจกลาวได

วากฎหมายไมไดกําหนดใหเจาหนาท่ีตองเปนผูแจงใหคูกรณีทราบวามีพยานหลักฐานใดท่ีอยูใน

ครอบครองของเจาหนาท่ี และมิไดกําหนดใหเจาหนาท่ีตองนําสงเอกสารใหคูกรณี จึงเปนเร่ืองท่ี

คูกรณีตองไปขอตรวจดูเองซึ่งอาจจะตองใชเวลาในการตรวจสอบคนหาเอกสารหลักฐาน หรือมี

ข้ันตอนหลายประการตามระบบราชการอาจสงผลใหการเตรียมตัว เตรียมขอมูลเพ่ือการโตแยง 

หรือช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานในการปองกันสิทธิของคูกรณีไมอาจกระทําไดอยางเต็มท่ี  

กฎหมายกําหนดใหฝายปกครองตองเปดโอกาสใหมีการช้ีแจงขอเท็จจริงและโตแยงคัดคาน
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หลักฐานได แตหากคูกรณีไมประสงคจะช้ีแจงหรือโตแยงคัดคาน ก็ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ใดบังคับฝายปกครองใหตองกําหนดใหคูกรณีช้ีแจง หรือโตแยงคัดคาน ถาคูกรณีไมช้ีแจงโตแยง

คัดคานฝายปกครองก็ไมตองรอคาํช้ีแจง ฝายปกครองสามารถทําคําส่ังไดเลย เพราะไดเปดโอกาส

ใหคูกรณีไดช้ีแจงหรือโตแยงคัดคานตามสิทธิแลว แตเม่ือคูกรณีไดช้ีแจงขอเท็จจริงหรือโตแยง

คัดคานพยานหลักฐาน ตามมาตรา 28 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง          

พ.ศ. 2539
4
 ในกรณีท่ีคูกรณีเสนอพยานหลักฐานใหฝายปกครองพิจารณา กฎหมายใหอํานาจ

เจาหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม โดยไมตองผูกพันกับคําขอ หรือ

พยานหลักฐานของคูกรณี ขอจํากัดสิทธิของคูกรณีในการท่ีจะไดรับทราบขอเท็จจริงและอาจไมมี

โอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐาน ประการท่ีสอง การออกกฎกระทรวงยกเวนหลักการรับฟง

คูกรณี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดใหคําส่ังทางปกครองใน

กรณีดังตอไปนี้เปนคําส่ังทางปกครองท่ีเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธสิทธิคูกรณีท่ีจะไดรับทราบขอเท็จจริง

และโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวงและไดออกกฎกระทรวงวาใหคําส่ังทางปกครองในกรณีดังตอไปนี้ เปนคําส่ังทาง

ปกครองตามมาตรา 30 วรรคสอง (6) (1) การบรรจุ การแตงตั้ง การเล่ือนข้ันเงินเดือน การสั่ง

พักงาน หรือส่ังใหออกจากงานไวกอน หรือการใหพนจากตําแหนง (2) การแจงผลการสอบหรือ

การวัดผลความรูหรือความสามารถของบุคคล (3) การไมออกหนังสือเดินทางสําหรับการเดินทาง

ไปตางประเทศ (4) การไมตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนตางดาว (5) การไมออก

ใบอนุญาตหรือการไมตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว (6) การสั่งใหเนรเทศ การออกกฎ

ดังกลาวนั้นไมสามารถตรวจสอบไดตามกระบวนการของการตรวจสอบคําส่ังทางปกครองและไม

อาจคาดเดาไดวา ฝายปกครองจะออกกฎท่ีมีลักษณะดังกลาวออกมามากนอยเพียงใด เพราะ

ขอยกเวนดังกลาวนั้นกระทบสิทธิเสรีภาพอยางชัดแจง ประการท่ีสาม การเยียวยาความบกพรอง

ในการพิจารณาทางปกครองท่ีมีกระบวนการและข้ันตอนท่ีมากกินไป กฎหมายกําหนดใหการ

เยียวยานั้นตองทํากอนส้ินสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 41 วรรคแรก (3) การรับ

ฟงคูกรณีท่ีจําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการรับฟงใหสมบูรณใน

ภายหลัง วรรคสอง เม่ือมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) หรือ (4) แลว และเจาหนาท่ี

ผูมีคําส่ังทางปกครองประสงคใหผล เปนไปตามคําส่ังเดิม ใหเจาหนาท่ีผูนั้นบันทึกขอเท็จจริงและ

ความประสงคของตนไวในหรือแนบไวกับคําส่ังเดิมและตองมี หนังสือแจงความประสงคของตน

ใหคูกรณีทราบดวย และวรรคสาม กรณีตาม (2) (3) และ (4) จะตองกระทํากอนส้ินสุด

กระบวนการพิจารณาอุทธรณตามสวนท่ี 5 ของหมวดน้ี หรือ ตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น 

                                                 
4
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 28 ในการพิจารณาทางปกครอง 

เจาหนาท่ีอาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเร่ืองนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือ

พยานหลักฐานของคูกรณี  
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หรือถาเปนกรณีท่ีไมตองมีการอุทธรณดังกลาวก็ตองกอนมีการนําคําส่ังทางปกครองไป สูการ

พิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําส่ังทางปกครองนั้น จะเห็นไดวา

กระบวนการเยียวยานั้นมีข้ันตอนมากเกินไป เกิดกระบวนการท่ีลาชา ไมทันตอสถานการณ ความ

จําเปนหรือความมุงหมายของคําส่ังทางปกครอง  

 

7. ขอเสนอแนะ 
 สําหรับขอเสนอแนะท่ีนํามาเสนอเพ่ือเปนแนวทางใหเจาหนาท่ีฝายปกครองปฏิบัติให

สอดคลองกับหลักการรับฟงคูกรณี ท่ีใหโอกาสคูกรณีทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดง

พยานหลักฐานกอนออกคําส่ังทางปกครอง เพ่ือจะไดเปนการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนแนนอน

สําหรับฝายปกครองท่ีจะไดถือปฏิบัติตามหลักดังกลาวไดอยางถูกตองตอไปนั้น ขอเสนอ แนวทาง

ดวยกันไดแก 1 กับหลักการใหโอกาสคูกรณีทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานกอน

ออกคําส่ังทางปกครองโดยพัฒนาแนวปฏิบัติในการวินิจฉัยคดีเก่ียวกับหลักดังกลาว 2 นําวิธีการ

ศึกษาคนควากฎหมายเปรียบเทียบมาสนับสนุนการวินิจฉัยคดีเก่ียวกับหลักการใหโอกาสคูกรณี

ทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานกอนออกคําส่ังทางปกครอง ซึ่งมีรายละเอียดของ

ขอเสนอแนะตามลําดับจากปญหาขางตน ดังนี้ 
  1.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักการรับฟงคูกรณีในการพิจารณาทางปกครองท่ีไมมี
กฎหมายเฉพาะบัญญัติไวจึงกลับมาใชกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการ

ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 ท่ีกําหนดใหเจาหนาฝายปกครองตองใหโอกาสคูกรณีมีสิทธิใน

การโตแยงและแสดงหลักฐานในการพิจารณาคําส่ังทางปกครอง การกําหนดข้ันตอน วิธีการให

เจาหนาท่ีตองผูกพันท่ีจะใหโอกาสคูกรณีมีสิทธิในการโตแยงและแสดงหลักฐาน ปกติท่ัวไปนั้น

กฎหมายจะใหอํานาจฝายปกครองออกกฎกระทรวงเพ่ือนใหการบังคับใชเพ่ือใหสอดคลองหรือ

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงขอกฎหมายวาดวยเร่ืองนั้นๆ  

 การพิจารณาทางปกครองนั้นการใหคูกรณีมีสิทธิในการโตแยงและแสดงหลักฐานใน

การคัดคานคําส่ังทางปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 
ตามมาตรา 30 ไมไดเปดโอกาสใหฝายปกครองออกกฎกระทรวงถึงวิธีการขั้นตอนเอาไว จึงเห็น

วาควรปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 30 เพ่ือกําหนดข้ันตอนใหเปนไปตามหลักการรับฟงคูกรณี 

บังคับใหเจาหนาท่ีตองดําเนินการบางประการดังนี้ 

 1)  เจาหนาท่ีฝายปกครองผูกพันท่ีจะใหขอมูลและคําแนะนําท้ังหมดท่ีจําเปนท่ี

เก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของคูกรณีในกระบวนพิจารณาทางปกครอง กลาวคือกําหนดใหเจาหนาท่ี

ตองสงเอกสารในการพิจารณาทางปกครองใหคูกรณี และกําหนดวยวาการสงเอกสารนั้นถือวาเปน

การเปดโอกาสใหคูกรณีทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอแลว 

  2)  คูกรณีมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารในสํานวน และกําหนดเวลาในการโตแยง

คัดคาน สิทธิท่ีจะตอสูปองกันสิทธิของตนของคูกรณีตาม มาตรา 30 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
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ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดใหเจาหนาท่ีตองเปดโอกาสใหคูกรณีไดรับทราบ

ขอเท็จจริงในเร่ืองนั้นเสียกอน และตองใหทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ เพ่ือการเตรียมตัว 

เตรียมขอมูลเพ่ือการโตแยง หรือช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานในโตแยงไดอยางเต็มท่ี 

  2  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงยกเวนหลักการรับฟงคูกรณี เห็นวา
หลักการดังกลาวนั้นขัดกับหลักการรับฟงคูกรณีอยางส้ินเชิง ควรยกเลิกไมใหฝายปกครองออก

กฎกระทรวงเพ่ือยกเวนหลักการรับฟงคูกรณี การกําหนดยกเวนในมาตรา 30 วรรคสอง (1) ถึง 

(5) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นั้นครอบคลุมแลวหากเกิดปญหา

ก็หนาอางถึงความเสียหายรายแรงตอประโยชนสาธารณะตามมาตรา 30 วรรคสาม แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในการยกเวนหลักการรับฟงคูกรณีก็

เพียงพอแลว 

  3  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเยียวยาความบกพรองในการพิจารณาทางปกครอง 

  คําส่ังทางปกครองท่ีไดรับการแกไขเยียวยาความบกพรองนั้น เปนคําส่ังทางปกครองท่ี

ชอบดวยกฎหมายนับแตวันท่ีไดมีการแกไขเยียวยาความบกพรอง โดยกอนหนาท่ีคําส่ังทาง

ปกครองนั้นจะไดรับการแกไขเยียวยาความบกพรองแมเปนคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลในทาง

กฎหมายก็เปนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งผูรับคําส่ังท่ีไดรับความเสียหายอาจ

ฟองรองเรียกคาเสียหายไดบทบัญญัติมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติข้ึนมาเพ่ือลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

  บัญญัติมาตราดังกลาวนี้จึงมีกระบวนการข้ันตอนมากเกินไป โดยเฉพาะประเด็นท่ี

เก่ียวกับผลของคําส่ังทางปกครองท่ีไดมีการแกไขเยียวยาความ  เพราะคําส่ังทางปกครองท่ีไม

สมบูรณก็อาจมีผลเปนคําส่ังทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไมชอบดวยกฎหมายก็ได ดังนั้น 

ในการใชบทบัญญัติในมาตรา 41 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

และเนื่องจากปญหาดังกลาวนี้สวนหนึ่งเปนปญหาท่ีเกิดจากความไมสมบูรณของคําส่ังทาง

ปกครอง ดังนั้น หากมีโอกาสในการแกไขกฎหมายฉบับนี้ ขอเสนอแกไขโดยใหมีการแกเร่ืองของ

การจดแจงและบันทึกออกตัดใหกระบวนการสั้นลงในมาตรา 41 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อาจกําหนดใหตัดกระบวนการมาตรา 41 วรรคสองแหง

พระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยกําหนดวาเม่ือมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

(1) (2) (3) หรือ (4) แลว และเจาหนาท่ีผูมีคําส่ังทางปกครองประสงคใหผลเปนไปตามคําส่ัง

เดิมใหเจาหนาท่ีผูนั้นแจงไปยังคูกรณีใหทราบถึงความประสงคท่ีจะยืนคําส่ังเดิมนั้น เพ่ือใหเกิด

ความชัดเจนกระกระชับ ทันตอการเยียวยา  
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