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บทคัดยอ 
 เม่ือมีการฟองคดีโดยอางเหตุความบกพรองเนื่องจากฝายปกครองออกนิติกรรม 

ทางปกครองไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการ ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในลําดับแรก ศาลตองพิจารณาแยกแยะ

ระหวางเหตุเพิกถอนโดยปราศจากอํานาจและเหตุไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการ 

แมจะมีความคลายคลึงกันแตท้ังสองเหตุมีผลในการเพิกถอนท่ีแตกตางกัน ในลําดับตอมาศาล

ตองพิจารณาวาขอบกพรองในรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการนั้นเกิดจากองคกรใด เนื่องจากเหตุ

บกพรองบางอยางมีความเกี่ยวของกันระหวางฝายปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ เชน กรณี

การช้ีมูลความผิดของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ท่ีมีกฎหมาย

กําหนดใหฝายปกครองตองถือตามความเห็นและออกคําส่ังลงโทษทางวินัยตามขอเท็จจริงท่ี

องคกรนั้นช้ีมูลความผิดเม่ือพิจารณาจากลักษณะองคกรและอํานาจหนาท่ีขององคกรดังกลาวแลว 

เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญและเปนการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองไมมีอํานาจในการ

ตรวจสอบเหตุบกพรองในเร่ืองรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการท่ีเกิดจากการใชอํานาจหนาท่ีของ

องคกรในลักษณะดังกลาว ในประการตอมาจึงพิจารณาถึงความเปนสาระสําคัญของรูปแบบ 

ข้ันตอนหรือวิธีการนั้น รูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการจะตองบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร ไมวาจะ

ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามความในกฎหมาย

ระดับพระราชบัญญัติ รวมถึงหนังสือเวียนหรือแนวปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ ตอง

พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑประการอ่ืนดวย กลาวคือ หากการไมดําเนินการตามรูปแบบ 

ข้ันตอนหรือวิธีการเหลานั้น จะสงผลกระทบตอการตัดสินใจออกกฎหรือคําส่ังของฝายปกครองท่ี

จะทําใหเกิดผลที่เปล่ียนแปลง หรือสงผลกระทบตอคูกรณีท่ีเปนเอกชนอันเปนการเกิดผลราย 

แกคูกรณีนั้นจนยากท่ีจะแกไขเยียวยา หรือสงผลกระทบตอบุคคลภายนอกคดีหรือประโยชน

สาธารณะท่ีอาจมีสวนเก่ียวของแมจะมิไดเขามาในคดี เม่ือพบเหตุเพียงประการใดประการหนึ่ง

ยอมเปนรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ หากฝายปกครองไมดําเนินการยอมเปนเหตุ

                                                            

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองนั้นได ท้ังนี้ หากคูกรณีมิไดอางเหตุบกพรองในรูปแบบ ข้ันตอน

หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญมาในคดี แมวาศาลพิจารณาแลวพบวามีเหตุบกพรองในเร่ือง

รูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการนั้นอยูดวย ศาลจะพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองนั้นดวยเหตุ

ดังกลาวในทันทีมิได เนื่องจากการไมปฏิบัติตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการมีเพียงบางกรณี

เทานั้นท่ีเปนขอกฎหมายเก่ียวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนตามระเบียบของท่ีประชุมใหญ

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ขอ 92 ท้ังนี้ ตาม

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และระเบียบของท่ี

ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ไมปรากฏ

หลักเกณฑการพิจารณาดังกลาว จึงควรศึกษาเพ่ือกําหนดหลักเกณฑเพ่ือใหเกิดความชัดเจนใน

การปรับใชกฎหมาย 

 

1. บทนํา 
 การดําเนินงานของฝายปกครองในลักษณะของนิติกรรมทางปกครองอันไดแก การ 

ออกกฎหรือคําส่ังทางปกครองนั้น ตองมีรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการในการออกนิติกรรมทางปกครอง 

นับตั้งแตข้ันตอนการริเร่ิม ข้ันตอนการตระเตรียมการ ไปตลอดจนข้ันตอนการออกนิติกรรมทาง

ปกครอง โดยอาจแบงเปนข้ันตอนยอยๆไดอีกหลายข้ันตอน เชน การใหความเห็นชอบ การรับฟง

บุคคล หรือการทําประชาพิจารณหรือไตสวนสาธารณะ และการประกาศ เปนตน โดยรูปแบบ 

ข้ันตอนหรือวิธีการตางๆ เหลานี้ตองอยูภายใตหลักการทางกฎหมายท่ีสําคัญคือ หลักเง่ือนไข

ความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง ท้ังนี้ ในการดําเนินงานภายในฝายปกครอง

กรณีคําส่ังทางปกครอง หากมีขอบกพรองในรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการบางประการ ฝายปกครอง 

สามารถดําเนินการแกไขเยียวยาได ตามท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 มาตรา 41 โดยเม่ือมีการแกไขเยียวยาตามเง่ือนไขของกฎหมายแลว คําส่ังทางปกครอง

ท่ีมีเหตุบกพรองนั้น ยอมกลับเปนคําส่ังทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมาย แตหากมิไดมีการแกไข

เยียวยาในช้ันเจาหนาท่ีคําส่ังทางปกครองนั้นยอมมีความบกพรองและอาจถูกเพิกถอนโดยศาล

ปกครองไดเม่ือพิจารณาจากระดับความรายแรงของความบกพรองแลว การทํานิติกรรมทาง

ปกครองโดยไมปฏิบัติหรือไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการนั้น จัดอยูในขอบกพรองท่ี

ไมรายแรงมาก กลาวคือ แมกฎหรือคําส่ังทางปกครองนั้นจะไมชอบดวยกฎหมายแตยอมจะมี

สภาพบังคับไปจนกวาจะถูกเพิกถอนโดยศาลปกครอง ซึ่งอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี

พิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวย

กฎหมาย โดยไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง 

(1) แตไมไดกําหนดใหทราบถึงหลักเกณฑในการพิจารณาถึงความเปนสาระสําคัญหรือไมเปน

สาระสําคัญของรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการในการทํานิติกรรมทางปกครอง โดยการอางเหตุ 
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เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองดวยเหตุนิติกรรมทางปกครองท่ีออกไปโดยผิดรูปแบบ ข้ันตอน

หรือวิธีการนั้น เปนหนึ่งในเหตุความไมชอบดวยกฎหมายในสวนองคประกอบภายนอกท่ีศาล

ปกครองจะตองคํานึงถึงผลกระทบอันเกิดจากการเพิกถอนโดยอางเหตุดังกลาวเสมอ วาจะสงผล

ใหการดําเนินงานของฝายปกครองเปนไปอยางลาชาเนื่องจากตองกลับไปดําเนินการออกนิติกรรม

ทางปกครองใหม โดยแนวโนมท่ีจะยังคงเนื้อหาของนิติกรรมทางปกครองท่ีเหมือนเดิมหรือ

คลายคลึงกับนิติกรรมทางปกครองเดิมท่ีไดเคยถูกเพิกถอนไปและเนื้อหาของนิติกรรมทาง

ปกครองนั้นยังคงกระทบสิทธิเอกชนอยูตอไปหรือไม ผูเขียนจึงไดศึกษาเพ่ือหาแนวทางแกไข

ปญหาดังจะกลาวตอไป 

 

2.  ปญหาการเพิกถอนกฎหรือคําส่ังโดยไมถูกตองตามรูปแบบข้ันตอน หรือวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญตาม มาตรา 9 แหงพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 

 2.1 ปญหาการแยกแยะความแตกตางระหวางการออกกฎหรือคําสั่งโดยปราศจาก
อํานาจกับการออกกฎหรือคําสั่งโดยผิดตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 เร่ืองอํานาจ และรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการนั้นเปนเหตุแหงความไมสมบูรณของ 

นิติกรรมทางปกครองทั้งส้ิน และเปนเร่ืองท่ีเกิดจากการดําเนินการเพ่ือออกกฎหรือคําส่ังท่ีเปน

ลักษณะเปนรูปธรรม ดังนั้น จึงมีความใกลเคียงกันอยางมากแตก็มิใชกรณีเดียวกัน โดยการกระทํา

ไมถูกตองตามรูปแบบแมวาจะคาบเก่ียวกับการกระทําท่ีปราศจากอํานาจ เชน การลงนามและการลงนาม

กํากับหรือรับสนองพระบรมราชโองการถามองรูปแบบภายนอกวามีการลงนามหรือลงนามรับสนอง 

พระบรมราชโองการหรือไม ก็ถือเปนเร่ืองแบบแตถาเปนปญหาวาการลงนามนั้นกระทําโดยผูมีอํานาจ

หรือไม หรือการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการกระทําโดยผูมีหนาท่ีตองรับผิดชอบหรือไม ยอมเปน

เร่ืองของการกระทําโดยปราศจากอํานาจ แมจะคลายคลึงกันแตมีความแตกตางกันในบางประการ 

เชน  เ ร่ืองการแกไขเยียวยาความบกพรองของรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการ เปนตน ท้ังนี้  

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 ไมปรากฏการ

นิยามความหมายหรือหลักเกณฑการพิจารณาความแตกตางของเหตุเพิกถอนดังกลาว จึงควรศึกษาเพ่ือ

แยกแยะระหวางการออกกฎหรือคําส่ังโดยปราศจากอํานาจกับการออกกฎหรือคําส่ังโดยผิดตาม

รูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการ 
 

 2.2 ปญหากรณีผูฟองคดีอางเหตุบกพรองโดยรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการเกิดขึ้นใน
ขั้นตอนตระเตรียมการ 
 ในข้ันตอนตระเตรียมการอันเปนข้ันตอนกอนท่ีฝายปกครองจะดําเนินการออก 

นิติกรรมทางปกครองท่ีจะไปกระทบสิทธิประชาชน เชน ข้ันตอนในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
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ความผิดทางวินัย เปนตน โดยปญหาในกรณีนี้เก่ียวโยงกันระหวางสององคกรท่ีตางกัน ตามกรณี

การช้ีมูลความผิดทางวินัยของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญเปนผูดําเนินการสอบสวนความผิดทาง

วินัย แตผูออกคําส่ังลงโทษเปนผูบังคับบัญชาท่ีเปนองคกรฝายปกครองโดยผูออกคําส่ังมิได

ดําเนินการในข้ันตอนการตระเตรียมการออกคําส่ังทางปกครองแตอยางใด จึงเปนขอพิจารณาของ

ศาลปกครองในการตรวจสอบการออกคําส่ังทางปกครองท่ีผิดข้ันตอนการตระเตรียมการท่ี

ดําเนินการโดยองคท่ีมีลักษณะพิเศษเชนนี้  

 

 2.3 ปญหากรณีรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันจะอางเปนเหตุเพิกถอนน้ันตองกําหนดโดย
พระราชบัญญัติหรือฝายปกครองสามารถกําหนดขึ้นมาไดเองโดยระเบียบภายในหรือขั้นตอนภายใน  

   จากการศึกษาพบวาในการอางเหตุเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองที่ออกโดยผิดรูปแบบ 

ข้ันตอนหรือวิธีการนั้นศาลปกครองไทยตรวจสอบท้ังรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการที่ถูกกําหนดข้ึน

โดยกฎหมายท่ีเปนลายลักษณอักษร ตั้งแตรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎประเภทตางๆ และ

กฎหมายท่ีไมเปนลายลักษณอักษร เชน กรณีกฎหมายจารีตประเพณีกรณีกฎกระทรวงตองนํา

เวียนคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งข้ันตอนการเวียนคณะรัฐมนตรีดังกลาว ศาลเห็นวาเปนข้ันตอน

ตามกฎหมายจารีตประเพณี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ.12/2546) นอกจากนี้ยังมีการ

อางหนังสือเวียน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.103/2551) โดยถือวาเปนรูปแบบข้ันตอนหรือ

วิธีการที่เปนสาระสําคัญ 
 จึงเปนปญหาในการศึกษาวากรณีรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการอันจะอางเปนเหตุเพิก

ถอนนั้นตองกําหนดข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือฝายปกครองสามารถกําหนดข้ึนมาไดเองโดย

ระเบียบภายในหรือข้ันตอนภายใน ท้ังนี้ จึงเปนประเด็นปญหาวาศาลสามารถนําหนังสือเวียน 

หรือแนวปฏิบัติของหนวยงานมาอางประกอบคําวินิจฉัยโดยเห็นวาเปนรูปแบบ ข้ันตอนหรือ

วิธีการท่ีเปนสาระสําคัญ โดยท่ีรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการนั้นๆ ประชาชนหรือบุคคลภายนอก

ฝายปกครองมิไดรับรูหรือรับทราบหลักเกณฑดังกลาวแตประการใด  

 

 2.4 ปญหาการจําแนกวารูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการใดเปนสาระสําคัญหรือไมเปน
สาระสําคัญ 
 การพิจารณาในเร่ืองรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญของศาลมีท้ังท่ี

กําหนดในกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎ แมกระท่ังระเบียบ จึงไมอาจสรุปไดวา

เม่ือมีกฎหมายบัญญัติไวแลวรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการนั้นถือเปนรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการอัน

เปนสาระสําคัญเสมอไป จึงปญหาท่ีตองพิจารณาตอไปวามีหลักเกณฑใดท่ีควรนํามาประกอบการ

พิจารณาถึงความเปนสาระสําคัญของรูปแบบ ข้ันตอนและวิธีการ 
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 2.5 ปญหากรณีศาลจะหยิบยกเหตุเพิกถอนกฎหรือคําสั่งโดยไมถูกตองตามรูปแบบ 
ขั้นตอนหรือวิธีการขึ้นวินิจฉัยเอง 
 โดยหลักศาลจะพิจารณาพิพากษานอกเหนือไปจากขออางของคูกรณีมิได เวนแตจะ

เปนขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ตามขอ 92 แหงระเบียบของท่ี

ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ซึ่งระบุวาใน

การพิพากษาหรือมีคําส่ังช้ีขาดคดี ศาลจะยกขอกฎหมายอันเก่ียวกับความสงบเรียบรอยของ

ประชาชนข้ึนวินิจฉัย แลวพิพากษาหรือมีคําส่ังไปก็ได ปญหาอันเก่ียวกับความสงบเรียบรอยของ

ประชาชนน้ันเปนเหตุท่ีมีความสําคัญ ถาศาลไมยกข้ึนพิจารณาถือวาศาลไมไดปฏิบัติหนาท่ีในการ

พิจารณาใหมีการดําเนินการใหสอดคลองกับหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว ศาลไมเพียงแตมี

อํานาจท่ีจะยกปญหาของกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยข้ึนมาพิจารณาวินิจฉัยเทานั้น 

แตยังมีหนาที่ท่ีจะตองยกเอาปญหานั้นข้ึนพิจารณาวินิจฉัยเองดวย และคูกรณีสามารถยกขออางท่ี

เปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนข้ึนอางไดตลอดเวลาและใน

ทุกช้ันศาล จากหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงมีประเด็นปญหาวาในการอางเหตุไมปฏิบัติตาม

รูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการเพ่ือเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 นั้น เปนเหตุท่ีศาลสามารถหยิบยกข้ึน

วินิจฉัยเองไดในกรณีใด 

 

 2.6 ปญหาความเปนไปไดในการแกไขเยียวยาความบกพรองเน่ืองจากไมปฏิบัติตาม
รูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 41 กําหนดให

การแกไขเยียวยาในเร่ืองรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการจะตองกระทํากอนส้ินสุดกระบวนการ

พิจารณาอุทธรณ หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น หรือถาเปนกรณีท่ีไมตองมีการอุทธรณ

ดังกลาวก็ตองกอนมีการนําคําส่ังทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย

ความถูกตองของคําส่ังทางปกครองนั้น หากคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งประสงคท่ีจะใหดําเนิน

กระบวนการแกไขเยียวยารูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการ ภายหลังจากมีการฟองคดีสูศาล ยอมไมเปนไป

ตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือศาลพิจารณาแลวเห็นวาคําส่ังทางปกครองนั้นไม

ถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายศาลก็ตอง

เพิกถอนคําส่ังทางปกครองในเหตุดังกลาว และฝายปกครองก็ตองกลับไปดําเนินกระบวนการออก

คําส่ังทางปกครองใหมตั้งแตการเร่ิมตนกระบวนการ โดยไมสามารถใชวิธีแกไขเยียวยาในบางกรณี

ตามมาตรา 41 ได ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานในฝายปกครองลาชาไปกวาเดิมและยังมีแนวโนมท่ี

ฝายปกครองจะออกคําส่ังทางปกครองในเน้ือหาแบบเดิม เพียงแตแกไขข้ันตอนใหถูกตองเทานั้น 

และผูฟองคดีอาจตองนําคดีกลับมาฟองคดีตอศาลปกครองอีกโดยยกเรื่องความไมชอบดวย

กฎหมายในสวนของเนื้อหา  
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3. ขอเสนอแนะ 
 ไดศึกษาวิเคราะหแตละประเด็นปญหาแลวเห็นวา ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหง

กฎหมาย ดังนี้ 
 

 3.1 แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 เนื่องจากรูปแบบ 

ข้ันตอนหรือวิธีการที่อยูภายใตอํานาจการตรวจสอบของศาลปกครองนั้น ตองดําเนินการโดยฝาย

ปกครองและมีลักษณะการใชอํานาจทางปกครองโดยตรง ในกรณีนี้มีความเก่ียวพันกันระหวาง

สององคกรท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนตระเตรียมการออกนิติกรรมทางปกครอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ี

เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ และองคกรฝายปกครองท่ีเปนตนสังกัดของผูถูกกลาวหา โดยในการ

สอบสวนเปนการใชอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการไตสวนทางวินัยเจาหนาท่ี

ของรัฐโดยผูบังคับบัญชาจะตองมีคําส่ังลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดโดยไมมีการตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจากตนสังกัดอีก การใชอํานาจดังกลาวจึงมีลักษณะเปนการ

เก่ียวเนื่องกับการวินิจฉัยช้ีขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตาม

รัฐธรรมนูญขององคกร และไมอยูในอํานาจการตรวจสอบของศาลปกครอง ศาลปกครองจึงไมมี

อํานาจในการตรวจสอบรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการอันเก่ียวกับการไตสวนเพ่ือช้ีมูลความผิดทาง

วินัย รวมถึงไมมีอํานาจในการตรวจสอบดุลพินิจในการช้ีมูลความผิดทางวินัยของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. แตอยางไรก็ดี ในการออกคําส่ังลงโทษทางวินัยยังคงเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาท่ีเปนผู

ตองออกคําส่ังลงโทษทางวินัย ซึ่งคําสั่งลงโทษทางวินัยนั้นยอมกระทบสิทธิและมีลักษณะเปนคําส่ัง

ทางปกครอง แมศาลปกครองไมอาจตรวจสอบรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการในการชี้มูลความผิดทางวินัย

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตก็ไมปรากฏบทบัญญัติใดท่ีกําหนดใหศาลปกครองตองรับฟง

ขอเท็จจริงตามการช้ีมูลความผิดทางวินัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เทานั้น จึงเปนกรณีท่ีศาล

ปกครองสามารถตรวจสอบในขอเท็จจริงหรือเนื้อหาการกระทํานั้นเพ่ิมเติม โดยใชอํานาจในการ

แสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมตามระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ขอ 54 ซึ่งระบุวาเม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคูกรณีมีคําขอศาล

มีอํานาจออกคําส่ังเรียกคูกรณี หนวยงานทางปกครอง เจาหนาท่ีของรัฐ หรือบุคคลท่ีเก่ียวของสง

เอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ ใหแกศาล รวมถึงบทบัญญัติอ่ืนๆ ในสวนท่ี วาดวยการแสวงหา

ขอเท็จจริงของศาลตามระเบียบฉบับเดียวกัน เพ่ือพิจารณาหาเหตุความไมชอบดวยกฎหมายในสวน

องคประกอบภายในประการอื่นตอไป ท้ังนี้ ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 

2550 มาตรา 250 ในเร่ืองอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยระบุเพ่ิมเติมวา 

คณะกรรมการป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีไตสวนและวินิจฉัยในการช้ีมูลความผิดทางวินัยกับเจาหนาท่ี

ของรัฐหรือขาราชการพรอมท้ังสงความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผู

ถูกกลาวหาผูนั้นเพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติโดย

หนวยงานตนสังกัดไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก เพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากข้ึน 
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 3.2 แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 หรือระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวย
การพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 โดยเพ่ิมหลักเกณฑการพิจารณาดังน้ี  
 ประการแรก หลักเกณฑเร่ืองความแตกตางระหวางเหตุปราศจากอํานาจและเหตุ 

ผิดรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการ กลาวคือ ความแตกตางประการสําคัญของท้ังสองเหตุนี้ตอง

พิจารณาวาเหตุบกพรองตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เปนการบกพรองจากการใชอํานาจของผูท่ีมี

อํานาจตัดสินใจในการออกกฎหรือคําส่ังทางปกครองไดในทันทีหรือไม หากเปนการบกพรองจาก

การใชอํานาจของผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจออกกฎหรือทําคําส่ังทางปกครองไดทันที ไมวาจะ

เปนเหตุดานเจาหนาท่ีนั้นเอง หรือเร่ืองเขตพ้ืนท่ีหรือเวลา ก็เปนเร่ืองอํานาจ จึงควรเพิ่ม

บทบัญญัติแหงกฎหมายโดยระบุวา เหตุปราศจากอํานาจ หมายถึง ขอบกพรองอันเกิดจากการใช

อํานาจของผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจในการออกกฎหรือคําส่ังทางปกครองไดในทันที ไมวาจะเปนเหตุ

อันเกิดจากตัวเจาหนาท่ี เขตพ้ืนท่ีหรือเวลา สวนเหตุผิดรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการ บกพรองใน

ดําเนินการบางอยางกอนออกกฎหรือคําส่ัง หรือเปนการบกพรองในระหวางการจัดทํากฎหรือ

คําส่ัง ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแลวเห็นวาเปนเร่ืองปราศจากอํานาจในการทํานิติกรรมทางปกครอง ศาล

ปกครองมีอํานาจในพิจารณาเพิกถอนโดยอางเหตุปราศจากอํานาจกอนเปนลําดับแรก โดยไม

จําตองพิจารณาในเร่ืองผิดรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการอีก  

 ประการท่ีสอง หลักเกณฑการพิจารณาเร่ืองบทบัญญัติแหงกฎหมาย เนื่องจาก

รูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการปรากฏในกฎหมายหลากหลายรูปแบบ จึงควรกําหนดใหเกิดความ

ชัดเจนในการพิจารณาคนหาท่ีมาวารูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการท่ีจะมาเปนเหตุในการพิจารณาได

นั้นตองเปนรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการท่ีกําหนดข้ึนในกฎหมายลายลักษณอักษรในระดับ

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองท่ีกฎหมายแมบทใหอํานาจในการกําหนด

รูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการ รวมถึงรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการที่กําหนดในลักษณะหนังสือเวียน 

หรือแนวปฏิบัติของฝายปกครองเองท่ีเปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ รูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการนั้น

ตองเปนท่ีรับรูรับทราบของประชาชน 

 ประการที่สาม หลักเกณฑพิจารณาความเปนสาระสําคัญของรูปแบบ ข้ันตอนหรือ

วิธีการเนื่องจากการกําหนดรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการในกฎหมายหรือหนังสือเวียนท่ีเปนลาย

ลักษณอักษรนั้นยังมิไดเปนการบงช้ีวารูปแบบข้ันตอนหรือวิธีการนั้นเปนสาระสําคัญ จึงควร

เพ่ิมเติมบทบัญญัติหลักเกณฑในการพิจารณาถึงความเปนสาระสําคัญ ดังนี้ หลักเกณฑประการ

แรก หลักเกณฑการพิจารณาเร่ืองผลกระทบตอคูกรณีท่ีเปนฝายปกครอง กลาวคือ หากไมได

ดําเนินการตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธกีารนั้น จะสงผลตอการตัดสินใจออกกฎหรือคําส่ังของฝาย

ปกครองท่ีจะทําใหเกิดผลในการออกกฎหรือคําส่ังท่ีเปล่ียนแปลงไป หลักเกณฑประการท่ีสอง 

หลักเกณฑการพิจารณาเร่ืองผลกระทบตอคูกรณีท่ีเปนเอกชน กลาวคือ หากไมไดดําเนินการตาม

รูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการนั้นจะสงผลกระทบตอคูกรณีอันเปนการเกิดผลรายแกคูกรณีนั้นจน
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ยากท่ีจะแกไขเยียวยา และหลักเกณฑประการท่ีสาม หลักเกณฑการพิจารณาเร่ืองผลกระทบตอ

บุคคลภายนอกคดีหรือประโยชนสาธารณะ กลาวคือ หากไมไดดําเนินการตามรูปแบบ ข้ันตอน

หรือวิธีการนั้นจะสงผลกระทบตอบุคคลภายนอกคดีหรือประโยชนสาธารณะที่อาจมีสวนเก่ียวของแม

จะมิไดเขามาในคดี 

 ประการที่สี่ หลักเกณฑการพิจารณาเร่ืองการหยิบยกเหตุเพิกถอนกฎหรือคําส่ังโดย 

ไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการของศาล 

 ในการหยิบยกเหตุเพ่ือเพิกถอนนิติกรรมนั้นยังตองอยูภายใตหลักความประสงคของ

คูความและตองพิจารณาใหตรงตามคาํขอของคูกรณี โดยศาลจะหยิบยกเหตุเพิกถอนนิติกรรมทาง

ปกครองเองไดเฉพาะกรณีท่ีเปนขอกฎหมายเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนตาม 

ขอ 92 แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2543 จึงควรกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาดังนี้ 

 กรณีมีผลกระทบเฉพาะคูกรณี เชน ผูฟองคดีมิไดโตแยงในเร่ืองรูปแบบข้ันตอนหรือ

วิธีการในคดีวินัยซึ่งผูฟองคดีเปนผูไดรับผลกระทบจากคําส่ังโดยตรง หรือคดีความรับผิด 

ทางละเมิดของเจาหนาท่ี เปนตน กรณีนี้มิใชขอกฎหมายเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของ

ประชาชนโดยการไมยกข้ึนตอสูในประเด็นเหตุบกพรองในเร่ืองรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการนั้น 

ยอมเปนการท่ีคูกรณีมิไดประสงคใหศาลเพิกถอนในเหตุบกพรองนั้นแลว แตมีความประสงคให

ศาลปกครองวินิจฉัยในเนื้อหาของคดีหรือพิจารณาเหตุเพิกถอนทางปกครองในสวนของ

องคประกอบภายในตอไป  

 กรณีท่ีมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะผูมีสวนไดเสียรายอ่ืนท่ีมิไดเขามาในคดี เชน 

การออกกฎโดยมิไดทําประชาพิจารณ กรณีเชนนี้ศาลยังมีความจําเปนตองพิจารณาในเร่ือง

รูปแบบข้ันตอนหรือวิธีการ กรณีดังกลาวเปนขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน เนื่องจากกระทบผลประโยชนสาธารณะการจํากัดการพิจารณาเฉพาะความประสงคของ

คูความยอมมีโอกาสเกิดผลกระทบตอประชาชนท่ีมิไดเขามาตอสูในคดี  

 กรณีข้ันตอนการปรึกษาหารือ หากมีกฎหมายบังคับใหตองปรึกษาหารือการที่ฝาย

ปกครองไมดาํเนินการนั้นยอมเปนเร่ืองท่ีขัดตอกฎหมายอยางชัดแจง และกรณีท่ีกฎหมายบังคับใหมี

การปรึกษาหรือยอมเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและกระทบตอประโยชนสาธารณะ แมคูกรณีไมกลาว

อางมาในคดี ศาลมีอํานาจหยิบยกข้ึนพิจารณาในฐานะกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน 

 

 3.3 แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539  การที่ไมมีกฎหมายเปดชองใหแกไขเยียวยารูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการ ในช้ันศาลได

นั้นเปนผลเสียตอท้ังการดําเนินงานของฝายปกครองและผลกระทบตอประชาชนท่ียังตองไดรับ

คําส่ังท่ีมีเนื้อหาในแบบเดิมเพียงกลับไปแกไขเยียวยาในเร่ืองรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการให

ถูกตองเทานั้น จึงเปนขอพิจารณาถึงความเปนไปไดในการแกไขเยียวยารูปแบบ ข้ันตอนหรือ
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วิธีการในช้ันศาลปกครอง จึงควรมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 41 วรรคสาม ใหเปนไปตามกฎหมาย

ของประเทศเยอรมนีจากเดิมบัญญัติวา “กรณีตาม (2) (3) และ (4) จะตองกระทํากอนส้ินสุด

กระบวนการพิจารณาอุทธรณตามสวนท่ี 5 ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น 

หรือถาเปนกรณีไมตองมีการอุทธรณดังกลาวก็ตองกอนมีการนําคําส่ังทางปกครองไปสูการ

พิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําส่ังทางปกครองนั้น” แกไขเปน “กรณี

ตาม (2) (3) และ (4) จะตองกระทํากอนวันส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลปกครอง

ช้ันตนหรือกอนวันส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลปกครองสูงสุดในกรณีท่ีกฎหมาย

กําหนดใหขอพิพาทน้ันอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด ท้ังนี้ การดําเนินการตาม (2) (3) และ 

(4) ใหอยูในดุลพินิจของตุลาการเจาของสํานวนและความยินยอมของคูกรณี 

 ท้ังนี้เหตุความไมชอบดวยกฎหมายในสวนองคประกอบภายนอก ในเร่ืองรูปแบบ 

ข้ันตอนหรือวิธีการ ในการอางเหตุเพิกถอนประการนี้มีโอกาสที่ฝายปกครองกลับไปออกกฎหรือ

คําส่ังทางปกครองฉบับใหม โดยเพียงแตแกไขแบบหรือผูมีอํานาจออกกฎหรือคําส่ังเทานั้น แต

เนื้อหาของกฎหรือคําส่ังยังคงเดิมซึ่งสุดทายก็อาจมีการนํานิติกรรมดังกลาวมาฟองขอใหศาล

พิจารณาพิพากษาใหม จึงควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายใหมีความชัดเจนเพ่ือใหการ

เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองในเหตุนี้เปนไปอยางเหมาะสม 
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