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วารสารกฎหมายปกครอง ฉบับ Digital Edition Vol. 33 No. 2 ยังคงยึดมั่น 
ทำหน้าที่เผยแพร่บทความทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาระบบกฎหมายปกครองของประเทศไทยและเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า
และใช้อ้างอิงสำหรับผู้ศึกษากฎหมายปกครอง โดยฉบับนี้มีบทความทางวิชาการ ได้แก่ บทความเรื่อง
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง โดย ดร.บุญอนันต์  วรรณพาณิชย์ ตุลาการหัวหน้าคณะ 
ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการนำแนวความคิด
ดังกล่าวมาใช้ในศาลปกครอง จนนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในบทความนี้ท่านได้ให้เกียรติกล่าวถึงที่มาและพัฒนาการในการนำ
ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอันเป็นวิธีการหนึ่งของการระงับข้อพิพาททางเลือก มาใช้ในศาล
ปกครอง ทั้งยังได้สรุปหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตลอดจนขอบเขต 
ของข้อพิพาทหรือลักษณะของคดีที่อาจให้มีการไกล่เกลี่ยได้ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการไกล่เกลี่ย ไปจนถึงผลของการไกล่เกลี่ยคดี
ปกครอง กล่าวได้ว่าบทความนี้นับเป็นบทความที่อธิบายถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดี
ปกครองที่สมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ในคดีปกครองอย่างยิ่ง 

อีกบทความหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการงานนอกสั่งอันเกิดจากการกระทำ
อื่นที่ไม่ใช่สัญญาหรือละเมิด หรือที่เรียกกันว่า “ความรับผิดกึ่งสัญญา” โดยนายศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้นำเสนอ
ภาพรวมและแนวคิดการนำหลักการจัดการงานนอกสั่งตามกฎหมายแพ่งมาใช้ในกฎหมายปกครอง
ฝรั ่งเศส ซึ ่งในบทความนี ้สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนและในบางกรณีก็มีข้อจำกัด  
ในการปรับใช้กับการดำเนินงานของฝ่ายปกครองและนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับฝ่ายปกครอง 
หรือระหว่างองค์กรฝ่ายปกครองด้วยกันเอง และสำหรับประเทศไทยศาลปกครองจะวางหลัก 
และวินิจฉัยไปในทิศทางใดนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป 

 
 
 
 



 
 

รวมทั ้งย ังมีบทความที ่ เก ี ่ยวกับสิทธิของประชาชนในการร้องทุกข์ต่อศาล
รัฐธรรมนูญ กรณีถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพจากการใช้อำนาจรัฐในระบบกฎหมายของประเทศสเปน
และเยอรมนีโดย นางสาวกฤตติกา  ยุวนะเตมีย์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ  
และนายณัฎฐพล  สกุลเมฆา นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ซึ่งเป็นบทความที่กล่าวถึงกลไกในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยกระบวนการร้องทุกข์
โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคุ ้มครองและเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพจากการใช้อำนาจของรัฐ โดยศึกษาหลักการ เงื่อนไข กระบวนการ และผลทางกฎหมาย
ของกลไกดังกล่าวของประเทศสเปนและในระบบกฎหมายของประเทศเยอรมนี และยังมีบทความ
อื่นๆ ที่น่าสนใจเรื่อง รัฐบาลดิจิทัลในบริบทของกฎหมายปกครอง โดยนายกรณ์  อรรถเนติศาสตร์ 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ ่งเป็นการนำ
ประสบการณ์จากสหภาพยุโรปกับแนวทางการปรับใช้ในระบบกฎหมายไทยมานำเสนอเพื่อเป็น
ตัวอย่างและแนวทางของประเทศไทยในการออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขเพิ ่มเติมกฎหมาย  
ให้เหมาะสมกับบริบททางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการลด
ระยะเวลา กำลังคน แต่ยังเป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบอีกด้วย  นอกจากนี้ ยังมี
บทความที่น่าสนใจซึ่งเป็นปัญหาเกี ่ยวกับการกำหนดความหมายของรัฐวิสาหกิจในกฎหมาย  
ภายใต้บริบททางกฎหมายและบทบาทของรัฐที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน โดยนางสาวอนัญ  ยศสุนทร 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยจะเห็นได้ว่า
ปัจจุบันกฎหมายแต่ละฉบับจะกำหนดความหมายของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้บังคับไว้แตกต่างกัน 
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ ผู้เขียนได้เล่าถึงความเป็นมาของการกำหนด
บทนิยามดังกล่าวในกฎหมายฉบับต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาก่อนปี  
พ.ศ. ๒๕๔๐ และภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พร้อมทั้งได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแนวทาง  
ในการปรับปรุงบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ไว้อย่างน่าสนใจ 

สำหรับคอลัมน์ “เวทีทรรศนะ” ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการนำเสนอความคิดเห็น 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือข้อวิพากษ์ในประเด็นกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน  
หรือในแวดวงกฎหมาย นายจินตพันธุ์  ทังสุบุตร ผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมาย สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา นำเสนอเรื่อง การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ
ภายใต้วิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงการผลักดัน 
และการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางกฎหมายในการนำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน และผลของการทำงานจากที่บ้าน 
(Work From Home) ของหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถทำงานได้จากทุกที่  
อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐภายหลังที่ผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และในฐานะที ่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานกลาง  
ทางกฎหมาย ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  



 
 
 
 

 
 

ของภาครัฐในครั ้งนี ้ โดยหากสามารถดำเนินการและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เชื ่อได้ว่า  
การทำงานของภาครัฐน้ันจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ลดภาระและต้นทุนของประชาชนในการติดต่อ
ราชการ และจะมีผลเป็นการเพิ่มความสามารถของประเทศในการแข่งขันโดยรวมต่อไป สำหรับ  
อีกหนึ ่งเวท ีทรรศนะ เป ็นเร ื ่องของการตรวจสอบความจำเป็น ของกฎหมาย กรณีศ ึกษา
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยนางสาวใจใส  วงส์พิเชษฐ นักกฎหมาย
กฤษฎีกาชำนาญการ และนางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี  เลิศลอย ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์
ผลกระทบและการประเม ินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย กองพัฒนากฎหมาย  สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้นำเสนอตัวอย่างของการตรวจสอบความจำเป็นของกฎหมายว่าด้วย
ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ซึ ่งใช้บังคับมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว ทั้งในปัจจุบันปรากฏว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเผยแพร่ภาพยนตร์โดยการ streaming หรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
อย่าง Youtube หรือ Netflix รวมทั้งเกมและคาราโอเกะซึ่งทำให้เด็กหรือเยาวชนสามารถเข้าถึง
ได้อย่างปราศจากข้อจำกัด  ทั้งนี้ เพ่ือตรวจสอบว่ากฎหมายดังกล่าวยังใช้สำหรับการกำกับควบคุม
การเผยแพร่ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ (เกมและคาราโอเกะ) รวมถึงสื่ออื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องได้ 
อยู่หรือไม่ โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
เกาหล ีและสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย 

ที่ขาดไม่ได้สำหรับวารสารกฎหมายปกครองฉบับนี้ คือการอธิบาย ขยายความเห็น
ของทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่น่าสนใจ รวมถึง
สามความเห็นด้วยกัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจหลักคิดและเหตุผลในการให้ความเห็นมากยิ่งขึ้น 
สำหรับความรู้กฎหมายปลายนิ้วของวารสารกฎหมายปกครองฉบับนี้เป็นการแนะนำ link เกี่ยวกับ
เรื ่อง Vaccine Passport กับความหวังในการพื ้นฟูเศรษฐกิจไทย บทความจากเว็บไซต์
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย และนักกฎหมายกฤษฎีกาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นอย่างยิ่ง  
ที่ได้นำบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและการอธิบายความเห็น
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เผยแพร่ในวารสารกฎหมายปกครองฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารกฎหมายปกครอง 
ฉบับหน้าจะได้รับความกรุณาอีกเช่นเคย 
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การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง 
    

   บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 
 
ความเบื้องต้น  

การยอมรับระบบการระงับข้อพิพาททางเลือก ตลอดจนการนำเอาระบบการระงับ 
ข้อพิพาททางเลือกเข้ามาใช้ในชั ้นศาลเป็นหนึ ่งในตัวอย่างของการพัฒนาและปรับปรุง 
การปฏิบัติงานศาลที่พบเห็นได้ในหลายประเทศ และเป็นความเข้าใจที่ปรับเปลี่ยนไปจากในอดีต  
ที่เคยมีข้อโต้แย้งกันว่า การให้ข้อพิพาทเป็นอันระงับหรือยุติลงโดย “วิธีการอื ่น” ที ่ไม่ใช่  
“การพิพากษาตัดสิน” จะเป็นภารกิจของศาลได้หรือไม่ อย่างไร โดยเริ่มยอมรับกันมากขึ้นว่า 
แท้จริงแล้ว การให้ข้อพิพาทสามารถระงับหรือยุติลงได้ด้วยดี กล่าวคือ ด้วยความพึงพอใจ 
ของคู่พิพาทและอยู่ในกรอบของความถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตภารกิจ
ของศาล ส่วน “วิธีการ” ที่จะใช้ในการให้ข้อพิพาทระงับหรือยุติลงนั้น หาจำต้องใช้วิธีการ  
“การพิพากษาตัดสินชี้ขาด” แต่เพียงวิธีการเดียวเท่านั้นไม่ ตราบเท่าที่ศาลยังรักษาความเป็นกลาง
และเป็นอิสระในการปฏิบัติภารกิจของตน มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน และดำเนินการ
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นวิธีการให้ข้อพิพาทยุติลงได้อีกวิธีการหนึ่งที่มีการนำมา
พิจารณาและยอมรับกันมากขึ้น๑ เพราะมีความเรียบง่ายและเคร่งครัดน้อยกว่าการพิจารณา

 
 บทความนี้ปรับปรุงขึ้นจากเอกสารที่ผู้เขียนจัดทำขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเสวนาทางวิชาการ 

เรื ่อง “พัฒนาการสำคัญในปัจจุบันของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทย” ในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี  
ศาลปกครอง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ การสัมมนา โครงการสัมมนาปัญหาและวางแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ในการดำเนินการกระบวนพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  รวมทั้งการฝึกอบรมตุลาการศาลปกครองในหลักสูตรเกี่ยวกับ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง 

บทความนี ้เป ็นความเห็นทางวิชาการของผู ้ เขียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
และบรรณาธิการไม่จำต้องเห็นพ้องด้วย 

 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และประธานกรรมการยกร่างอนุบัญญั ติ 
และเตรียมความพร้อมศาลปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

๑ ในวิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศส ก็มีการปรับปรุงกฎหมายโดยกำหนดให้มีการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชั้นศาลได้ โดยเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๖ ประเทศฝรั่งเศสได้มีการประกาศใช้รัฐบัญญัติ 
เลขที่ ๒๐๑๖-๑๕๔๗ ว่าด้วยการปรับปรุงให้การอำนวยความยุติธรรมมีความทันสมัยสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
(LOI no ๒๐๑๖-๑๕๔๗ du ๑๘ novembre ๒๐๑๖ de modernization de la justice du XXle siècle) 
โดยยกเลิกบทบัญญัติมาตรา L.๒๑๑-๔ และหมวดที่หนึ่ง ตรี ลักษณะ ๗ บรรพ ๗ แห่งประมวลกฎหมาย 



พิพากษาคดี สามารถให้ข้อยุติในเวลาที่รวดเร็ว ทั้งยังช่วยลดความเป็นปฏิปักษ์และช่วยรักษา
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่พิพาท โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ ซึ ่งสอดคล้องกับ 
ข้อเรียกร้องของสังคมปัจจุบัน 

โดยที่ศาลปกครองของไทยได้นำเอาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาใช้เป็น
อีกวิธีการหรือช่องทางหนึ่ง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของคู่กรณีในการยุติข้อพิพาทระหว่างกัน  
โดยมีการแก้ไขเพิ ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก หน้า ๒๔๗ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป และเพิ่งได้มีระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ซึ ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที ่ ๙๔ ก หน้า ๙  
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ดังนั้น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองจึงนับได้ว่าเป็นเรื ่องใหม่ และโดยที่ เป็นเรื ่องที่มี
ความสำคัญและมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายหลายประการ กรณีจึงสมควรร่วมกันทำความเข้าใจ 
ในเรื่องดังกล่าว โดยในเบื้องต้นจะได้กล่าวถึง (๑) ความเป็นมาในการนำระบบการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทมาใช้ในศาลปกครอง เพื ่อให้ทราบว่าการนำระบบการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทมาใช้ใน 
ศาลปกครองได้มีการดำเนินการหลายส่วน โดยผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ก่อนที่จะมีการนำมาบัญญัติ
รับรองในพระราชบัญญัติและระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ จากนั้นจะได้กล่าวถึง (๒) หลักการ
สำคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจหลักการสำคัญ 
ในเรื ่องนี้ และเพื่อให้รายละเอียดในขั้นตอนปฏิบัติที ่มีลักษณะยืดหยุ่นยังคงอยู่ ในกรอบของ
หลักการ ในประการถัดไป โดยที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองจะกระทำได้ เฉพาะกรณี 
ของข้อพิพาทที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั ้น จึงสมควรทำความเข้าใจเกี ่ยวกับ  
(๓) ขอบเขตของข้อพิพาทที ่อาจให้มีการไกล่เกลี ่ยได้ และในส่วนสุดท้าย จึงจะได้กล่าวถึง  
(๔) กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

 
๑. พัฒนาการในการนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในศาลปกครอง 

 ความคิดที่จะให้มีการนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในศาลปกครอง  
มีปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนาหลักกฎหมายและองค์ความรู้ด้านกฎหมายปกครองให้เป็นศูนย์กลางวิชาการด้านกฎหมาย
มหาชน และมีปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง ฉบับต่อ ๆ มาจนถึงฉบับปัจจุบัน 

 
ว ่าด ้วยว ิธ ีพ ิจารณาคด ีปกครอง ท ี ่ เคยกำหนดให ้ศาลปกครองม ีอำนาจประน ีประนอมข้อพ ิพาท  
(la conciliation) และเพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขึ้นมาใหม่ 



 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้มีการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาหลายครั้ง 
ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม๒ โดยได้มีการ
ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านคดีสิ ่งแวดล้อมตามโครงการพัฒนาความรู ้เฉพาะด้านสำหรับ  
ตุลาการศาลปกครองด้านสิ ่งแวดล้อม และการพัฒนาความรู ้ให้กับพนักงานคดีปกครอง  
โดยเสริมสร้างความรู้เรื่องต่าง ๆ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม การนำวิธีระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) 
มาใช้กับคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง ซึ่งเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในแต่ละหัวข้อ 
มาบรรยายและเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าว แต่หลังจากนั้น การดำเนินการในเรื่องนี้ได้ชะลอไปช่วงหนึ่ง  

 อย่างไรก็ดี โดยที่ผู้บริหารสูงสุดของศาลปกครอง (ท่านปิยะ ปะตังทา ประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด) รวมทั้งผู้บริหารท่านอื่นมีนโยบายเห็นสมควรให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้  
ให้สำเร็จ ศาลปกครองจึงได้เริ ่มดำเนินการเตรียมการและวางพื ้นฐานในเรื ่องนี้อีกครั ้งหนึ่ง  
โดยในครั้งนี ้ มีทั ้งการทำความเข้าใจและการสร้างความเห็นพ้องต้องกันของบุคลากรภายใน 

 
๒ เช่น การสัมมนาทางวิชาการ “โครงการพัฒนาความรู้ตุลาการศาลปกครองเรื่องการนำ 

วิธีระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) มาใช้กับคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง ครั้งที่ ๑” หัวข้อ “วิธีระงับ
ข้อพิพาททางเลือกด้านสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ การสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื ่อง 
“วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลปกครองต่างประเทศ” ตามโครงการพัฒนาความรู้ตุลาการศาลปกครอง  
ในหัวข้อ “การนำวิธีระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) มาใช้กับคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง” ณ บริเวณ
พื้นที่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  การสัมมนาเพื่อระดม 
ความคิดเห็น เรื่อง “ความเป็นไปได้ในการนำระบบไกล่เกลี่ยมาใช้ในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” จัดโดย
คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานศาล
ปกครอง กรุงเทพมหานคร การสาธิตวิธีการไกล่เกลี ่ย (Mediation) โดยตุลาการศาลปกครองเยอรมัน 
ตามโครงการ “การศึกษาแนวทางการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครองและการระงับ 
ข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมในคดีปกครองด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediation)” ในระหว่างวันพุธที่ ๑๗ ถึงวันศุกร์ที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จัดโดยคณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ (มสช.) และโครงการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยในคดีปกครองรุ่นบุกเบิกระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม  
ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (โดยมีท่านสุชาติ มงคลเลิศลพ 
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในขณะนั้น เป็นหัวหน้าคณะโครงการฝึกอบรม) 



ของศาลปกครอง๓ การจัดเตรียมร่างกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง๔ ตลอดจนการจัดให้มีการทดลอง 
นำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ เพื ่อให้สามารถเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ 
การพัฒนาในระยะต่อไป โดยจัดทำเป็นโครงการนำร่อง (pilot project) ที่ศาลปกครองสงขลา  
ภายใต้ความเห็นชอบของผู้บริหารสูงสุดของศาล๕  

 ต่อมา ศาลปกครองได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือรองรับให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
ในคดีปกครองได้ โดยในครั้งนั้น ได้เสนอให้เพิ่มบทบัญญัติใหม่ขึ้นอีกหนึ่งมาตรา (ร่างมาตรา ๑๑/๑) 
เพื่อรองรับอำนาจศาลปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมไปกับการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในประเด็นอื่น ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรี

 
๓ เช่น การสัมมนาตุลาการศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง

วันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ดาษดา เดอะ ฟลาวเวอร์ เอสเซนซ์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี   
ซึ ่งที ่ประชุมมีมติ ๒๒ ต่อ ๖ เสียง รับหลักการให้นำวิธีการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทมาใช้ในศาลปกครองได้  
และมอบหมายให้คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พิจารณายกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนำวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อพิจารณา
ต่อไป และการสัมมนาอธิบดีและรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 
๑๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ ่งที่ประชุมมีมติดังนี้  
๑. ที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการว่า ศาลปกครองควรนำวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง โดยมี
ข้อสังเกตว่า ควรคำนึงถึงการเรียกหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาไกล่เกลี่ย หากมีการตกลงยินยอม
อย่างใดแล้ว อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม งบประมาณแผ่นดิน และประโยชน์สาธารณะ และ 
๒. ที่ประชุมเห็นสมควรขอให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นแต่ละศาล สำรวจว่าตุลาการในศาลได้เคยนำวิธีการไกล่เกลี่ย
มาใช้ในคดีปกครองแล้วหรือไม่ ถ้าเคยขอให้รวบรวมข้อมูลคดีดังกล่าวส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

๔ โดยการดำเนินการของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ซึ ่งมีท่านชาญชัย แสวงศักดิ ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน
กรรมการ) และคณะกรรมการอื่นที่เก่ียวข้อง 

ผู ้ที ่สนใจรายละเอียดของการริเร ิ ่มยกร่างกฎหมายและระเบียบของที ่ประชุมใหญ่ฯ  
อาจค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากรายงานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายฯ ครั้งที่ ๓๙-๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ที่มีมติอันเป็นหลักการสำคัญในการยกร่างและมอบหมายให้ผู้เขียน ในฐานะกรรมการ
ปรับปรุงกฎหมายฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการยกร่างกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งต่อมา ผู้เขียน
ได้มีบันทึกข้อความ ส่วนราชการ ศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การยกร่างกฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เสนอต่อประธานกรรมการปรับปรุงกฎหมายฯ (ท่านชาญชัย แสวงศักดิ์ 
รองประธานศาลปกครองสูงสุด) 

๕ โครงการทดลองการบริหารจัดการคดีเพื ่อส่งเสริมความร่วมมือของคู ่กรณีในการยุติ  
ข้อพิพาท ตามคำแนะนำของอธิบดีศาลปกครองสงขลา ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง โครงการทดลองการบริหารจัดการคดี
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือของคู่กรณีในการยุติข้อพิพาท ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  



ได้รับหลักการ และได้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ในชั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้มีการตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ (ซึ่งมี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน) ขึ้นเป็น
ผู้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว และศาลปกครองได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมชี้แจง๖ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา คณะพิเศษ ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่ศาลปกครองเสนอแล้ว ได้แยกเนื้อหาในส่วนที่
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองออกมาเป็นร่างอีกฉบับหนึ่งต่างหาก และมีการเพิ่ม
บทบัญญัติขึ ้นไว้ในร่างกฎหมายอีกหลายมาตรา โดยสาระสำคัญของบทบัญญัติที ่เพิ ่มขึ้น 
หลายมาตรานั้นได้นำมาจากร่างระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายฯ อันเป็น 
ร่างระเบียบฯ ที่เตรียมไว้รองรับการดำเนินการในเรื่องนี้  

 ในชั้นการพิจารณาของสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาในวาระหนึ่ง
แล้วมีมติร ับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  และตั ้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ ้นคณะหนึ่ง 
เพื่อพิจารณา โดยมีตุลาการศาลปกครองร่วมเป็นกรรมาธิการด้วย๗ ต่อมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้พิจารณาในวาระที่สอง และในวาระที่สาม มีมติเห็นสมควรให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ด ังกล่าวเป็นกฎหมาย ซึ ่งต ่อมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัต ิขึ้น  
เป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

 อนึ ่ง ในช่วงของการเตร ียมการและวางพื ้นฐานจนนำไปสู ่การประกาศใช้
พระราชบัญญัติจ ัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  
ศาลปกครองยังได้มีการศึกษาและปรับปรุงความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดี
ปกครองมาอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ (ISAJ)  
ซึ่งได้จัดขึ้นโดยเจาะจงหัวข้อการประชุมในเรื่องเกี่ยวกับการนำระบบการระงับข้อพิพาททางเลอืก
มาใช้ในคดีปกครอง ศาลปกครองของไทยได้ให้ความสนใจในพัฒนาการของเรื ่องดังกล่าว 
ในต่างประเทศ และได้มอบหมายคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย๘  นอกจากนั้น ศาลปกครองยังได้
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการร่วมกับ State Courts of Singapore เมื่อวันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (video-conference) ในหัวข้อ การระงับ
ข้อพิพาทโดยศาลและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Court-Dispute Resolution and Mediation)๙ 

 
๖ ผู้แทนศาลปกครองในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบด้วย ท่านนพดล เฮงเจริญ 

รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะ ท่านสุชาติ มงคลเลิศลพ ท่านไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ และผู้เขียน 
๗ ท่านนพดล เฮงเจริญ เป็นรองประธานกรรมาธิการ ท่านสุชาติ มงคลเลิศลพ และผู้เขียน 

เป็นกรรมาธิการ 
๘ โดยมีท่านวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน 
๙ คณะวิทยากรและผู้ดำเนินการในส่วนของศาลปกครองของไทย ประกอบด้วย ท่านสายทิพย์ 

สุคติพันธ์ ท่านศรัณยู โพธิรัชตางกูร นายนวพรพล ไชยศิริ และผู้เขียนซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะวิทยากรฝ่ายไทย 



 หลังจากที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว คณะกรรมการยกร่าง 
และกลั่นกรองระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (ซึ่งมีท่านประสิทธิ์ศักดิ์  
มีลาภ ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานกรรมการ) 
ได้ประชุมเพื่อพิจารณายกร่างระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  และได้
พิจารณาเห็นว่า เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นเรื่องใหม่และมีสาระสำคัญหลายประการที่ควร
นำมาประกอบการพิจารณายกร่างระเบียบ จึงสมควรเสนอประธานศาลปกครองสูงสุดพิจารณา
แต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อรับผิดชอบการยกร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาอีกชั้นหนึ่ง และรับผิดชอบการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการนำวิธีการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทมาใช้ควบคู ่ไปพร้อมกัน ซึ ่งต่อมา ประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั ่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการยกร่างอนุบัญญัติและเตรียมความพร้อมศาลปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท๑๐ 
คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการยกร่างระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. .... และได้กราบเรียนรายงานประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณา ซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีบัญชาเห็นชอบให้ส่งร่างระเบียบฯ 
ให้คณะกรรมการยกร่างและกลั ่นกรองระเบียบฯ พิจารณา และมีบัญชาเห็นชอบแผนงาน 
การเตรียมความพร้อมสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระยะเริ่มแรก๑๑  ต่อมา คณะกรรมการยกร่าง
และกลั่นกรองระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้ประชุมครั้งที่ ๖-๓/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าวและเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ 
เพื่อพิจารณาต่อไปโดยมีการปรับแก้ไขถ้อยคำ และต่อมา ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด (ด้านการบริหาร) ครั้งที่ ๑๔๔-๙/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเห็นชอบร่าง
ระเบียบดังกล่าว โดยมีการปรับแก้ไขถ้อยคำ และเพิ่มบทบัญญัติให้มีความเชื่อมโยงกับระเบียบ 
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
๒. หลักการสำคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง  

เมื่อกล่าวถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (mediation) แล้ว เป็นที่แน่ชัดในปัจจุบันว่า 
เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการยุติข้อพิพาท ซึ่งตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาจนถึงในปัจจุบัน มีรูปแบบหรือ
วิธ ีการของการยุติข ้อพิพาทหลากหลายวิธีการและมีการปรับเปลี ่ยนไปเพื ่อให้สอดคล้อง 
และมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อพิพาทได้ดียิ่งขึ้น เช่น ในประเทศสิงคโปร์มีการกล่าวถึงวิธีการ
ระงับข้อพิพาทที ่เร ียกว่า “Neutral Evaluation” ในส่วนของความหมายและหลักการสำคัญ 

 
๑๐ คำสั ่งประธานศาลปกครองสูงสุด ที ่ ๒๖/๒๕๖๒ เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการยกร่าง 

อนุบัญญัติและเตรียมความพร้อมศาลปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๑๑ บันทึกข้อความ คณะกรรมการยกร่างอนุบัญญัติและเตรียมความพร้อมศาลปกครอง 

ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด่วนที่สุด ที่ ศป ๐๐๒๖.๒/๑๒๐๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  



ของการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทจึงมีผู้กล่าวถึงไว้คล้ายคลึงกันบ้างหรือแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด๑๒  
การถกเถียงกันถึงความหมายรวมทั้งรายละเอียดของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จึงมีข้อพึงระลึกถึง
การพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปของวิธีการระงับข้อพิพาทในแต่ละยุคสมัยหรือตามความเข้าใจของ
นักวิชาการหรือนักปฏิบัติแต่ละบุคคลที่อาจมีความแตกต่างกันไดใ้นรายละเอียดหรือในถ้อยคำที่ใช้ 
อย่างไรก็ดี เป็นที่แน่ชัดในปัจจุบันด้วยเช่นกันว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (mediation) มุ่งหมายถึง 
วิธีการยุติข้อพิพาทโดยบุคคลที่วางตัวเป็นกลาง ซึ่งไม่ได้มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ชี้นำหรือเป็นผู้ตัดสิน
ข้อยุติด้วยตนเอง แต่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้คู ่พิพาทสามารถเข้าใจความต้องการ 
ของแต่ละฝ่าย และคู่พิพาทมีความสมัครใจยอมรับให้ข้อพิพาทยุติลงไดโ้ดยวิธีการดังกล่าว 

สำหรับการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในคดีปกครองที่นำมาใช้ในศาลปกครองนั้น  
มีหลักการสำคัญเช่นเดียวกันกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และมีหลักการสำคัญเช่นเดียวกันกับการ
ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในศาล และเพื่อประโยชน์ที ่จะทำให้สามารถทำความเข้าใจการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทในคดีปกครองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองจึงยึดหลักการสำคัญ 
๕ ประการ โดยหลักการอื่นๆ นอกจากนี้ก็สามารถเชื่อมโยงอยู่กับหลักการสำคัญ ๕ ประการ
ดังกล่าว ดังนี้ 

 
๒.๑ หลักการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย

(Principle of Legality) 
  หลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจ

ก่อนหลักการอื่นๆ ได้แก่ หลักการที่ว่า “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองต้องดำเนินการใน
กรอบของหลักความชอบด้วยกฎหมาย”  ทั้งนี้ เพราะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดและเป็นประเด็นที่จะ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การยอมรับให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองได้หรือไม่ และในส่วนที่เกี่ยวกับผลของการ
ไกล่เกลี่ย 

  หลักการในข้อนี้ มีความหมายว่า ผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ว่าจะ
ปรากฏผลเช่นใด ผลดังกล่าวต้องอยู่ในกรอบของหลักความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งความหมายของ
หลักการดังกล่าวไม่ใช่เร่ืองที่แปลกใหม่แต่อย่างใด เพราะโดยหลักทั่วไป การให้ข้อพิพาทระงับ
ลงไม่ว่าด้วยวิธีการใดหรือในความสัมพันธ์ตามกฎหมายประเภทใดก็ตาม ผลของการระงับ 
ข้อพิพาทนั้นจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่เสมอ  แม้ในข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกัน 
หรือข้อพิพาทที่เป็นคดีอาญา หรือข้อพิพาทในกฎหมายระหว่างประเทศ ก็ล้วนแต่ต้องอยู่ในกรอบ
ของกฎหมาย 

 
๑๒ ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากวรรณกรรมทางกฎหมายที่ระบุใน

ภาคผนวก 



  ประเด็นสำคัญของหลักการในข้อนี้จึงอยู่ที่การทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า 
หลักความชอบด้วยกฎหมาย (Principle of Legality) ในกฎหมายปกครองมีความหมาย 
และขอบเขตที่แท้จริงอย่างไร โดยส่วนที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ในคดีปกครอง คือ หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายปกครองมุ่งหมายถึงการให้ฝ่ายปกครอง 
มีหน้าที่ต้องกระทำการให้สอดคล้องต่อกฎหมาย (l’obligation de conformité) ในความหมาย
ที่ว่าจะต้องกระทำการในทางที่ไม่เป็นการขัดหรือแย้ง (non-contradiction) ต่อกฎหมาย และมี
หน้าที่ต้องริเริ่มการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย (l’obligation d’initiative)๑๓ การทำความ
เข้าใจความหมายและขอบเขตของหลักความชอบด้วยกฎหมายให้ถูกต้องจึงเป็นเรื ่องสำคัญ  
สำหรับการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง๑๔  

  หลักการในข้อนี้มีปรากฏในเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติฯ ซึ่งได้ระบุ
เอาไว้ว่า “....สมควรเพิ่มบทบัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง
ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย....”  นอกจากนั้น ยังปรากฏในมาตรา ๖๖/๓ (๑) (๒) (๔) (๕) 
และมาตรา ๖๖/๑๑ วรรคหนึ่ง (๒) 

  เพื่อให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นไปตามหลักการในข้อนี้   
จึงมีการจัดระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้  

  ๒.๑.๑ การให้มีบทกฎหมายรับรองกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดี
ปกครองเอาไว้อย่างแจ้งชัด  

 ปัญหาข้อถกเถียงที่สำคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในคดีปกครองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย๑๕ ได้แก่ ปัญหาว่า ศาลปกครองจะทำการไกล่เกลี่ย 

 
๑๓ Guy Braibant et Bernard Stirn, Le droit administratif français, ๖e édition revue 

et mise à jour, PRESSES DE SCIENCES PO ET DALLOZ, ๒๐๐๒, p. ๒๒๙.  
๑๔ ผู้ที่สนใจอาจศึกษาเพิ่มเติมได้จากวรรณกรรมทางกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งอาจ

ศึกษาเพิ ่มเติมจาก บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ , หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง , 
เอกสารวิชาการจัดทำขึ ้นเพื ่อประกอบการฝึกอบรมบุคลากรของศาลปกครอง และผู ้เข้ารับการอบรม  
ในหลักสูตรตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง, กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๑๕ ปัญหาเดียวกันนี้ จากประสบการณ์ของศาลปกครองในต่างประเทศไม่เป็นปัญหามากนัก  
โดยในต่างประเทศหากจะมีข้อถกเถียงก็จะเป็นข้อถกเถียงกันในประเด็นปัญหาว่าการระงับข้อพิพาท  
โดยวิธีการไกล่เกลี่ยเป็นภารกิจขององค์กรศาลหรือไม่อย่างไร และในระบบศาลปกครองของฝรั่งเศสก็ได้
ยอมร ับไปถึงการมีอำนาจของศาลปกครองในการมีคำพิพากษาตามยอมจากข้อตกลงหร ือส ัญญา
ประนีประนอมยอมความนอกศาล โดยไม่ติดขัดกับประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า มีบทบัญญัติของกฎหมาย
รับรองให้อำนาจศาลปกครองไว้อย่างแจ้งชัดหรือไม่ ดังตัวอย่างคำพิพากษาของสภาแห่งรัฐในฐานะ  
ศาลปกครองสูงสุด เลขที ่ ๒๔๙๑๕๓ ลงวันที ่ ๖ ธันวาคม ๒๐๐๒ (Le syndicat intercommunal des 
établissements du second cycle du second degré du district de l’Hay-les-Roses c/La société 
CDI ๒๐๐๐) ที่ได้วางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีที่ศาลจะมีคำพิพากษาตามยอมได้ และกรณีพึงสังเกตด้วยว่า 



ข้อพิพาทในคดีปกครองได้ต่อเมื ่อต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับไว้อย่างแจ้งชัดเท่านั้น
หรือไม่ หรือสามารถดำเนินการได้แม้ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับไว้อย่างแจ้งชัดก็ตาม?  

 เพื่อมิให้มีข้อถกเถียงกันในประเด็นปัญหาดังกล่าว การพัฒนาการ
อำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองไทยในส่วนนี้จึงได้มีการออกกฎหมายรับรอง
การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในคดีปกครองไว้อย่างแจ้งชัด โดยพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทจำนวน ๑๒ มาตรา และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีบทบัญญัติจำนวน ๓๔ ข้อ  

 ๒.๑.๒ การกำหนดเป็นหลักการของกฎหมายรองรับให้ฝ่ายปกครองพร้อม 
ที่จะเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 นอกเหนือจากปัญหาที่ว่า ศาลปกครองจะมีอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ได้หรือไม่ ดังที ่กล่าวมาในประเด็นข้างต้นแล้ว ข้อถกเถียงในคำถามสำคัญอีกข้อหนึ่งยังมีว่า  
หากจะมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองได้แล้ว ฝ่ายปกครองจะมีอำนาจเข้าร่วมกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่ อย่างไร และการเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเช่นว่านั้น 
จะมีความชัดเจนหรือไม่อย่างไรว่า เป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย?  

 มาตรา ๖๖/๒ วรรคสอง๑๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติขึ ้นเพื ่อให้ความกระจ่าง 
ในประเด็นนี้ โดยมีหลักการที่รับรองให้ฝ่ายปกครองเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้   
ไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีประเภทใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกรณีที่ เป็น 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สิน ก็ให้ฝ่ายปกครองเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทได้ โดยหากมีกรณีที่ เห็นว่าจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย และสมควรกำหนดเป็นหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมขึ้นในกรณี
เช่นว่านั้น คณะรัฐมนตรีก็อาจกำหนดหลักเกณฑ์ในส่วนดังกล่าวขึ้นก็ได้  และตราบใดที่ยังไม่มี
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้น ย่อมหมายถึงว่า ฝ่ายปกครองสามารถเข้าร่วมกระบวนการ

 
จากตัวอย่างคดีนี้ เป็นกรณีที่วินิจฉัยถึงการมีคำพิพากษาตามยอมจากข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอม
ความ “นอกศาล” ด้วยซ้ำไป  

๑๖ มาตรา ๖๖/๒   ฯลฯ     ฯลฯ 
 ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเงิน

หรือทรัพย์สิน คณะรัฐมนตรีอาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคู่กรณี
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายด้วยก็ได้  



ไกล่เกลี ่ยข ้อพิพาทที ่ เกี ่ยวกับเง ินหรือทรัพย์ส ินได้ โดยไม่ต ้องได้ร ับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย๑๗ 

 ๒.๑.๓ การให้ผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีผลบังคับทางกฎหมายโดย  
“คำพิพากษา” ของศาล 

 มาตรการอย่างหนึ่งในการจัดระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดี
ปกครองเพื่อให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ การทำให้ผลของการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทมีสภาพบังคับทางกฎหมาย และเป็นสภาพบังคับทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการพิจารณา
และตรวจสอบโดยศาล ซึ ่งนำไปสู ่การมีคำพิพากษาของศาล อันจะเป็นกลไกที ่ให้ศาลเป็น 
ผู้พิจารณาและตรวจสอบผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทว่าอยู่ภายใต้กรอบของความชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่  ด้วยเหตุนี ้ ในมาตรา ๖๑/๑๐ แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตั ้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งข้อ ๓๒ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้
บัญญัติให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาตามผลของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ 

 ๒.๑.๔ การกำหนดขอบเขตกรณีที่ห้ามมิให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
  กรณีที่เห็นได้ว่า จะทำให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ได้อยู่ภายใต้

หลักความชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย  

 
๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองที่คณะรัฐมนตรีอาจ

กำหนดขึ้นนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นคู่กรณีมีแนวทาง
ปฏิบัติ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพิจารณาจัดทำร่างหลักเกณฑ์ในการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทในคดีปกครองโดยได้เชิญหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานศาลปกครอง 
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ ่น กรมทางหลวง กรมศุลกากร กรมสรรพากร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักเกณฑ์
ดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วม 
การประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างหลักเกณฑ์ในการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในคดีปกครองและสำนักงาน  
ศาลปกครองได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยกระทรวงการคลังได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงร่าง
หลักเกณฑ์ในการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในคดีปกครองให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ ้นด้วยแล้ว และนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไปในเร็ว  ๆ นี้ โดยเป็นที่
น่ายินดีว่า เนื้อหาสาระของหลักเกณฑ์ดังกล่าว กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้นำเอาข้อเสนอแนะ  
ของสำนักงานศาลปกครอง (โดยคณะกรรมการยกร่างอนุบัญญัติและเตรียมความพร้อมศาลปกครองในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท) ไปพิจารณาปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ฉบับที่จะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 



มาตรา ๖๖/๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้นำมาบัญญัติไว้ให้แจ้งชัด เช่น กรณีตามมาตรา ๖๖/๓ (๑) (๒) (๔) และ (๕)๑๘  

 ๒.๑.๕ การกำหนดกลไกที่สามารถกลั่นกรองมิให้เกิดปัญหาความชอบด้วย
กฎหมาย 

   หนึ่งในประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้ในระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ในคดีปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์หลายด้าน ทั้งในด้านความมีประสิทธิภาพ ความถูกต้องชัดเจน 
ตลอดจนเป็นการดำเนินการภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ การวางระบบโดยมีกลไก 
ที่ทำหน้าที่กลั่นกรองทั้งในช่วงก่อนเริ่มต้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และในช่วงหลังจากที่ปรากฏผล
ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว โดยการกำหนดให้ตุลาการเจ้าของสำนวน องค์คณะ ผู้รับผิดชอบ
ราชการศาล ตลอดจนตุลาการผู้ไกล่เกลี ่ย แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ตรวจสำนวนและคำขอ หรือ
พิจารณาผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ 
หรือข้อ ๓๒ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วแต่กรณี และในกรณีที่องค์คณะเห็นว่าผลการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ให้มีกระบวนการที่ให้มีการแก้ไขในส่วนที่มี
เหตุไม่ถูกต้องนั้นเสียใหม่ ตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบฯ  

 
๒.๒ หลักความสมัครใจของคู่กรณี (Principle of Voluntary)  
  การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในคดีปกครองยึดถือความสมัครใจของคู่กรณี 

ที่พิพาทกัน เพราะเมื่อการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเริ่มจากหลักความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี ไม่ใช่  
บทบังคับให้ต้องฟ้องคดีต่อศาลเสมอไป การที่ผู้ฟ้องคดีจะให้ข้อพิพาทที่ตนนำมาฟ้องต่อศาลยุติลง
หรือระงับไปจึงย่อมยังคงเป็นเรื่องของความประสงค์อีกเช่นกัน เพียงแต่เมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งนำคดี
มาฟ้องคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจนเกิดเป็นคดีพิพาทในศาลแล้ว การให้ข้อพิพาทนั้นยุติลงหรือระงับไป 
จึงต้องประกอบด้วยความประสงค์หรือความสมัครใจของคู่พิพาทฝ่ายอื่นด้วยเช่นกัน  

 หลักความสมัครใจของคู่กรณีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง
ปรากฏให้เห็นได้ในทุกส่วนของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตั้งแต่ความสมัครใจที่จะริเริ่มให้

 
๑๘ มาตรา ๖๖/๓  ห้ามมิให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
  (๑) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย 
  (๒) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี ่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 
  (๓)   ฯลฯ     ฯลฯ 
  (๔) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีผลกระทบร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
  (๕) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อยู่นอกเหนือสิทธิ อำนาจหน้าที่ หรือความสามารถของ

คู่กรณี 



มีการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทตามมาตรา ๖๖/๔ วรรคหนึ่ง ความสมัครใจที่จะเข้าร่วมกระบวนการ 
ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ความสมัครใจที่จะให้มีการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทต่อไปหรือการให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๖/๙ (๓) ตลอดจน 
ความสมัครใจที่จะยอมรับผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรา ๖๖/๑๐ และข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ รวมทั้งในเหตุผลในการตรากฎหมายที่ได้ระบุไว้ว่า “....เพื่อให้ข้อพิพาท
ทางปกครองยุติลงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยความสมัครใจของคู่กรณี....”  

 ในประการสำคัญ เพื ่อให้หลักการที ่สำคัญของการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท 
มีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะได้ทราบและเข้าใจหลักการสำคัญ
ตรงกัน ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ในคดีปกครองฯ จึงได ้นำเอาหลักการสำคัญมาบัญญัต ิไว ้ต ั ้งแต่เน ื ้อหาส่วนต้นของระเบียบฯ  
ว่าด้วยบททั่วไป โดยในส่วนของหลักความสมัครใจของคู่กรณีได้บัญญัติไว้ในข้อ ๗ แห่งระเบียบฯ๑๙ 

 
๒.๓ หลักความไว้วางใจของคู่กรณี (Rules of Confidentiality)  
 การจะให้ข้อพิพาทสามารถยุติลงหรือระงับได้นั ้น ต้องเริ ่มจากการที่

คู่พิพาท “เปิดใจ” ที่จะแสดงออกได้อย่างเต็มที่ถึงความต้องการของตน ที่จะรับฟังความต้องการ
หรือข้อจำกัดของคู่พิพาทฝ่ายอื่น และที่จะยอมรับผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อาจตรงกับหรือ
แตกต่างจากความต้องการหรือความคาดหวังของตนได้ การที่จะให้คู่พิพาท “เปิดใจ” ต่อกันได้
เช่นนั้น จึงต้องมีหลักความไว้วางใจของคู่กรณี  

 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองได้
นำเอาหลักการข้อนี ้มาบัญญัติ ไว้อย่างชัดเจน โดยมีทั ้งการบัญญัติหลักการเอาไว้ ในข้อ ๗  
แห่งระเบียบฯ  และการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว ได้แก่ 
การคุ้มครองไม่ให้เปิดเผยหรืออ้างอิงข้อมูลที่เกิดขึ้นในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อเป็น
หลักประกันว่า สิ่งต่าง ๆ บรรดาที่คู่กรณีได้เปิดเผยต่อกันในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่กรณี
สามารถเปิดเผยต่อกันได้ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีการนำไปใช้ในทาง
ที่ไม่เหมาะสมหรือให้เป็นผลร้ายต่อตนในภายหลัง ตามมาตรา ๖๖/๘๒๐ การให้คู่กรณีร่วมไกล่เกลี่ย 

 
๑๙ ข้อ ๗  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ดำเนินการโดยยึดถือความสมัครใจและความไว้วางใจ

ของคู่กรณีที่มีต่อกัน 
๒๐ มาตรา ๖๖/๘  ห้ามมิให้คู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตุลาการศาลปกครอง  

ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือบุคคลอื่นใด นำเรื่องดังต่อไปนี้  
ไปเปิดเผยหรืออ้างอิง หรือนำสืบเป็นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาคดีของศาล หรือเพ่ือดำเนินการอ่ืนใด 
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ  

(๑) ความประสงค์หรือความยินยอมของคู่กรณีในการขอเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 



ข้อพิพาทด้วยตนเอง ตามข้อ ๒๗๒๑ แห่งระเบียบฯ และการกำหนดให้ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ต่อหน้าคู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกล่ียข้อพิพาททุกฝ่าย ตามข้อ ๒๘๒๒ แห่งระเบียบฯ 

 
๒.๔ หล ักความเป ็นกลางในการไกล ่ เกล ี ่ยข ้อพิพาท (Principle of 

Impartiality)  
 โดยท ั ่วไป การไกล ่ เกล ี ่ยข ้อพ ิพาทต ้องดำเน ินการโดยผ ู ้ ไกล ่ เกลี่ ย 

ที่มีความเป็นกลาง หลักการดังกล่าวนี้จึงมีการนำมากำหนดเป็นหลักการสำคัญของการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทในคดีปกครองด้วยเช่นกัน  

 การนำหลักการดังกล่าวนี ้มาเป็นหลักการสำคัญของการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นประเด็นสำคัญอย่างมากอีกประเด็นหนึ่ง เพราะคดีปกครองเป็นคดี
พิพาทที ่ม ีล ักษณะเป็นคดีที่ม ีผลกระทบทั ้งต่อสิทธิหน้าที ่ของบุคคล และต่อการใช้อำนาจ 
หรือการดำเนินกิจการทางปกครองและการบริการสาธารณะหรือการบริหารราชการแผ่นดิน  

 
(๒) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการระงับข้อพิพาทของคู่กรณี

ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๓) การยอมรับหรือข้อความที่กระทำโดยคู่กรณีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๔) ข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนำมาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(๕) เอกสารที่จะทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอื่นนอกจากข้อมูลตามวรรคหนึ่ง อาจเปิดเผยหรือ

อ้างอิงได้ตามท่ีกำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
พยานหลักฐานใดที่ใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากเป็นพยานหลักฐานที่นำสืบได้อยู่แล้ว  

ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ กระบวนการพิจารณาของศาล หรือการดำเนินการอื่นใด โดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมาย ย่อมไม่ต้องห้ามตามความในวรรคหนึ่ง 

ห้ามมิให้อนุญาโตตุลาการ ศาล หน่วยงานทางปกครอง หรือบุคคลอื ่นใดรับฟังหรือนำ
ข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการฝ่าฝืนมาตรานี้ไปใช้ประโยชน์ 

๒๑ ข้อ ๒๗  ในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ต้องร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุผลสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่น คู่กรณีนั้นอาจให้ตัวแทน
หรือผู้แทนที่มีอำนาจตัดสินใจและมีอำนาจทำความตกลงร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแทนได้ 

เพื ่อประโยชน์ในการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท ผู ้ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทอาจอนุญาตให้ตัวแทน 
ทนายความ ที่ปรึกษาของคู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งร่วมการไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาทด้วยก็ได ้

๒๒ ข้อ ๒๘  ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อหน้าคู่กรณีที่เข้าร่วมในการ  
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททุกฝ่าย เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจกำหนดให้
เฉพาะคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งอยู่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในช่วงเวลาหนึ่งเป็นการชั่วคราว  
ก็ได้ แต่ต้องแจ้งถึงการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเช่นว่านั้นให้คู่กรณีที่มิได้ร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครั้ง
นั้นทราบด้วย 



การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในคดีปกครองที่จะนำมาใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการยุติข้อพิพาท 
จึงจะประสบผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการที่ได้รับความเชื่อมั่นจากคู่กรณีและสังคม  

 ด้วยเหตุนี ้ เพื ่อให้คู ่กรณีและสังคมมีความเชื ่อมั ่นในความเป็นกลาง 
ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ในระยะเริ่มต้นของการนำเอาระบบนี้มาใช้ กฎหมาย 
จึงนำเอาหลักความเป็นกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาบัญญัติไว้ เพื่อให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในคดีปกครองอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความเป็นกลาง โดยมีการนำมาบัญญัติไว้ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตลอดจนระบบการคัดค้านและการ
ถอนตัวของตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดังที่มาตรา ๖๖/๔ วรรคสาม ได้บัญญัติให้ 
ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้แก่ ตุลาการศาลปกครอง และต้องเป็นตุลาการศาลปกครอง 
ซึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบคดีในสำนวนคดีนั้นด้วย  

 นอกจากนี้ ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ยังได้นำเอาหลักการดังกล่าว 
มาบัญญัติไว้ เพื่อเป็นการยืนยันหลักความเป็นกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง 
อีกด้วยเช่นกัน โดยข้อ ๑๐ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ได้นำมากำหนดเป็นหลักการไว้ใน
หมวด ๑ บททั่วไป ให้ศาลดำเนินการด้วยความเป็นกลางและปราศจากอคติ๒๓ ซึ่งการนำมาบัญญัติ
เป็นหลักการไว้ในข้อ ๑๐ ดังกล่าวนี้ มีความหมายว่า นอกเหนือจากตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทแล้ว “ศาล” ก็ต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความเป็นกลาง
และปราศจากอคติด้วยเช่นกัน ทั้งในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการเจ้าของสำนวน องค์คณะพิจารณา
พิพากษาคดี และผู้รับผิดชอบราชการศาล  

 ในประการสำคัญ กฎหมายยังกำหนดหลักการดังกล่าวนี้ไว้ในส่วนของ
การทำหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖/๖ วรรคหนึ่ง๒๔ ในข้อ ๘ แห่ง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ที่แสดงให้เห็นถึงหลักการข้อนี้ว่า การรักษาบทบาทหน้าที่ที่เป็นกลาง
ของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ได้นั้น นอกจากการส่งเสริมให้คู่กรณีร่วมมือกันในการหาข้อยุติโดยไม่มี
การช้ีนำหรือตัดสินใจแทนคู่กรณแีล้ว ไม่ว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ตาม  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะต้องไม่เป็นการสร้างหรือเพิ่มความขัดแย้งหรือความเป็นปฏิปักษ์
ระหว่างคู่กรณี๒๕ ข้อ ๒๖ แห่งระเบียบฯ ที่กำหนดให้ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแจ้งคู่กรณีให้ทราบถึง
เรื่องที่เป็นสาระสำคัญต่าง ๆ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ข้อ ๒๘ แห่งระเบียบฯ  

 
๒๓ ข้อ ๑๐  ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ศาลดำเนินการด้วยความเป็นกลาง และปราศจาก

อคติในการปฏิบัติหน้าที่  
๒๔ มาตรา ๖๖/๖  ตุลาการศาลปกครองผู ้ ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทต้องวางตนเป็นกลาง  

และปราศจากอคติในการปฏิบัติหน้าที ่
  ฯลฯ     ฯลฯ 
๒๕ ข้อ ๘  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องไม่เป็นการสร้างหรือเพิ่มความขัดแย้งหรือความเป็น

ปฏิปักษ์ระหว่างคู่กรณี 



ที่กำหนดให้ต้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อหน้าคู่กรณีที่เข้าร่วมทุกฝ่าย หรือแม้กระทั่งการกำหนดให้เหน็ว่า 
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องไม่ก้าวล่วงเข้าไปจัดการข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ของคู่กรณีเสียเอง เว้นแต่คู่กรณีได้ตกลงกันให้ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นผู้ช่วยเหลือในการจัดทำ 
ตามข้อ ๓๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ซึ ่งการกำหนดขอบเขตในการทำหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทดังกล่าวมาข้างต้นนี้ ล้วนแต่เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในความเป็นกลาง 
และความโปร่งใสของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั่นเอง 

 
๒.๕ หลักความมีประสิทธิภาพของการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดี 

(Principle of Judicial Efficiency)  
  การนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาใช้มีหลักการสำคัญ 

อีกประการหนึ่งว่า จะต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีผลทำให้การพิจารณาคดีและการ
บริหารจัดการคดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองจะช่วยให้  
ข้อพิพาทมีโอกาสที่จะยุติลงและระงับไปได้โดยไม่ถึงขั้นที่ต้องมีการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี  
ซึ่งนอกเหนือจากผลดีที่คู่กรณีที่พิพาทกันจะสามารถยุติข้อพิพาทกันได้แล้ว ยังมีผลในทางที่จะทำ
ให้คดีที่ศาลต้องทำการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปมีจำนวนลดลง และทำให้ศาลสามารถทุ่มเท
ความรู้ความเชี่ยวชาญสำหรับการพิจารณาคดีที่ยังคงมีข้อพิพาทกันอยู่ได้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน 
การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทซึ่งเป็นช่องทางในการระงับข้อพิพาทอีกช่องทางหนึ่งที่ เพิ ่มเติมขึ ้นนี้  
ก็จะต้องมีการวางกลไกและกระบวนการดำเนินการที่จะไม่ให้มีผลกระทบในทางเสียหายต่อการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลด้วย  

  เมื่อระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองที่นำมาใช้ยังไม่ใช่ระบบ
บังคับก่อนทำการพิจารณาพิพากษาคดี๒๖ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการพิจารณาพิพากษาคดี
จึงสามารถดำเนินการไปได้ในขณะเดียวกัน  ด้วยเหตุนี้ เพ่ือให้การดำเนินการทั้งสองส่วนสามารถ
ก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่การยุติข้อพิพาทได้ ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง จึงจำเป็นต้อง
กำหนดให้มีหลักความมีประสิทธิภาพของการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดี เป็นหลักการ
สำคัญอีกหลักหนึ่ง โดยเห็นได้จากการกำหนดให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะต้องไม่ให้มีผลเสียหายต่อ 
การพิจารณาพิพากษาคดี โดยจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและให้เสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลา 
ที่กระชับและชัดเจน ตามมาตรา ๖๖/๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ และข้อ ๒๔ แห่ง
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ และให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงได้โดยการที่องค์คณะ
พิจารณาพิพากษาคดีพิจารณาเห็นสมควร ตามมาตรา ๖๖/๙ (๔)  นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ 

 
๒๖ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจมีการนำมาใช้ในลักษณะเป็นระบบบังคับก่อนการพิจารณา

พิพากษาคดีก็ได ้  ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู ่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณคดีที ่ศาลต้องทำการพิจารณาพิพากษา  
ความยอมรับของคู่พิพาทที่จะยุติข้อพิพาทด้วยระบบการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลสำเร็จของก ารนำ
ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ 



การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดำเนินการแยกต่างหากจากการพิจารณาคดี  ทั้งนี้ เพื่อมิให้การดำเนินการ
ทั้งสองส่วนต้องสับสนปะปนกัน  

 
๓. ขอบเขตของข้อพิพาทที่อาจให้มีการไกล่เกลี่ยได้ 

 ข้อพิพาทที่จะทำการไกล่เกลี่ยในคดีปกครองได้นั ้น พระราชบัญญัติจัดตั ้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ได้บัญญัติหลักการเอาไว้ ๓ ส่วน ซึ ่งต้องพิจารณาทั้ง  
๓ ส่วนประกอบกัน กล่าวคือ หลักการให้ข้อพิพาทที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นใดเป็นอำนาจ 
ของศาลชั ้นนั ้นในการไกล่เกลี ่ย หลักการเกี ่ยวกับลักษณะของคดีที ่อาจมีการไกล่เกลี ่ยได้  
และหลักการเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามมิให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

 
 ๓.๑ หลักการให้ข้อพิพาทในเขตอำนาจของศาลชั้นใดเป็นอำนาจของศาลชั้นนั้น

ในการดำเนินการไกล่เกลี่ย และเป็นการไกล่เกลี่ยในศาลช้ันเดียว 
 คดีที่อาจมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองได้นั้น ตามหลักการของ

กฎหมายกำหนดหลักการให้ระบบการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการดำเนินการ 
โดยศาลชั้นเดียว และให้คดีพิพาทที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นใดเป็นคดีที่อาจมีการไกล่เกลี่ยได ้
ในศาลชั้นนั้น ดังเห็นได้จากมาตรา ๖๖/๑ ได้บัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ โดยให้ศาลปกครองชั้นต้น
มีอำนาจไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในคดีที ่อยู ่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น  
และศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ  
ศาลปกครองสูงสุดซึ่งฟ้องเป็นครั้งแรกต่อศาลปกครองสูงสุด ตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า 
คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ก็ให้การไกล่เกล่ียข้อพิพาทดำเนินการ
ไปภายใต้เขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุดไม่มีอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในคดีดังกล่าว ส่วนคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในคดีดังกล่าวก็ต้องดำเนินการไปภายใต้เขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุดเช่นกัน การที่กฎหมาย
กำหนดหลักการเช่นนี้ก็เพื่อให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททำหน้าที่เป็นทางเลือกของการยุติข้อพิพาท
ได้อย่างแท้จริงและเหมาะสม โดยสมควรให้คู่กรณีเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาทและตัดสินใจเข้าร่วมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ตั้งแต่ต้น มิใช่จะทอดเวลาออกไปจนถึงขั้น
ที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาพิพากษาและตัดสินชี้ขาดคดีนั้นไปแล้ว คู่กรณีเพิ่งจะประสงค์ให้ 
มีการไกล่เกลี่ย และหากยอมรับให้มีการไกล่เกลี่ยได้เช่นนั้น ก็มีโอกาสที่ผลของการไกล่เกลี่ยจะไม่ตรง
กับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างไม่เหมาะสมต่อความศักดิ์สิทธิ์ของ
คำพิพากษาของศาล  

 ส่วนคดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุดนั้น ตามกฎหมายปัจจุบันเจาะจง
เฉพาะคดี “ซึ่งฟ้องเป็นครั้งแรก” ต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมุ่งหมายถึง คดีที่ไม่ใช่คดีอุทธรณ์ 
คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ตามมาตรา ๑๑ (๔) และเป็นคดีฟ้องตรงต่อศาล



ปกครองสูงสุด กล่าวคือ มีการเสนอข้อหาหรือคดีต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรง  อย่างไรก็ดี  
ตามกฎหมายปัจจุบันได้บัญญัติเป็นบทห้ามไม่ให้รวมถึงคดีพิพาทเกี ่ยวกับคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนด 
ตามมาตรา ๑๑ (๑) ซึ่งถึงแม้การเสนอข้อหาหรือคดีประเภทนี้จะเป็นการเสนอต่อศาลปกครอง
สูงสุดโดยตรงเป็นศาลชั้นแรกและชั้นสุดท้ายเช่นกันก็ตาม  ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่า ลักษณะของคดี
พิพาทประเภทดังกล่าวนี้ โดยหลักการมีลักษณะเป็น “คดีอุทธรณ์” ประเภทหนึ่งเช่นกัน กล่าวคือ
เป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (quasi-judicial bodies หรือ 
tribunals ประเภทต่าง ๆ) และไม่รวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ข้อพิพาทที ่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด และเพื ่อให้เกิดความชัดเจน 
ในความหมายเช่นนี้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงได้นำไป
บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖/๓ (๖) และ (๗)  

 หลักการให้ข้อพิพาทในเขตอำนาจของศาลชั้นใด เป็นอำนาจของศาลชั้นนั้น
ในการดำเนินการไกล่เกลี่ย ซึ่งมุ่งหมายให้การไกล่เกลี่ยดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ยังเห็นได้
จากการกำหนดหลักการไม่ให้มีการอุทธรณ์บรรดาการกระทำใด ๆ ที่กระทำลงในการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทโดยมาตรา ๖๖/๗ ได้นำมาบัญญัติรับรองเอาไว ้

 
 ๓.๒ ลักษณะของคดีที่อาจมีการไกล่เกลี่ยได้ 

ลักษณะของข้อพิพาทหรือคดีปกครองที่อาจมีการไกล่เกลี ่ยได้นั้น ในทาง
ทฤษฎีและในทางวิชาการ ไม่มีข้อจำกัดว่า คดีประเภทใดอาจไกล่เกลี่ยได้หรือคดีประเภทใดไม่อาจ
ไกล่เกลี่ยได้ เพราะตราบเท่าที่ผลของการไกล่เกลี่ยอยู่ในกรอบของความชอบด้วยกฎหมาย 
และทำให้ข้อพิพาทยุติลง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็อาจกระทำได้ทั้งสิ้น ในร่างกฎหมายของศาลปกครอง
ที่เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับหลักการนั้น ก็ไม่ได้จำกัดว่า จะให้มีการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาทในคดีประเภทใดบ้าง ซึ ่งหมายถึงว่าอาจมีการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทได้ในคดีปกครอง 
ทุกประเภท (หรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
พิจารณากำหนดในระเบียบฯ) โดยในร่างกฎหมายที่เสนอไปมีเพียงหลักการให้ข้อพิพาทที่อยู่ใน
เขตอำนาจของศาลชั้นใดเป็นอำนาจของศาลชั้นนั ้นเท่านั ้น ส่วนลักษณะของเรื ่องที่ต้องห้าม 
มิให้มีการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท ก็ไม่ได้เสนอไปในร่างพระราชบัญญัติ แต่ได้พิจารณาหลักการ 
และรายละเอียดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเตรียมกำหนดเป็นบทบัญญัติไว้ในร่างระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายฯ (ร่างข้อ ๘)๒๗  

 
๒๗ ร่างระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ และวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   



อย่างไรก็ดี ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ได้พิจารณาเห็นว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นเรื่องใหม่
และอาจมีผลกระทบทั้งต่อการเป็นหลักประกันคุ้มครองสิทธิหน้าที่ของบุคคลและต่อการบริการ
สาธารณะหรือการบริหารราชการแผ่นดิน จึงสมควรให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ในคดีปกครอง
บางประเภทเท่านั้น ในชั้นแรกของการพิจารณาร่าง คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ จึงจัดทำร่างโดยให้
มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ในคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) และ (๔) ในส่วนที่เป็น
คดีในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น สำหรับคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด 
ก็ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ในคดีฟ้องตรง  อย่างไรก็ตาม ในการตรวจพิจารณาร่างในเวลา
ต่อมาโดยได้รับฟังคำชี้แจงของผู้แทนศาลปกครองอย่างต่อเนื่องตามลำดับ คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ  
ได้เข้าใจและมองเห็นว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองอาจกระทำได้ในคดีพิพาทประเภท
อื่นๆ เช่นกัน  ดังนั ้น เพื ่อให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการพิจารณากำหนดประเภทคดีให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของข้อพิพาท คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ จึงเห็นควรกำหนดเพิ่มเติมให้
รวมไปถึงคดีพิพาทอื่นตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณากำหนด  
ในระเบียบขึ้นในอนาคตต่อไปด้วย  

ในส่วนที่เกี่ยวกับคดีที่อาจให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้นี้ มีข้อที่สมควร 
ทำความเข้าใจเพ่ิมเติม ดังนี้  

ประการแรก เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๖๖/๒ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดคดีที่ศาล
ปกครองมีอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเอาไว้ โดยไม่ได้ครอบคลุมถึงคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๑) (๕) และ (๖)  ดังนั้น คดีประเภทดังกล่าวจึงไม่อยู่ในขอบเขตของคดีที่ศาลมีอำนาจไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทได้ในขณะนี้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจะได้กำหนด เพิ่มเติม 
ตามกรอบของมาตรา ๖๖/๒ วรรคหนึ่ง (๔)  

ประการที่สอง กรณีที ่มาตรา ๖๖/๒ วรรคหนึ่ง (๒) ได้กำหนดให้ศาล
ปกครองมีอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น โดยที่มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ได้กำหนด
เกี่ยวกับคดีพิพาทประเภทดังกล่าว โดยบัญญัติว่า เป็นคดีพิพาทอันเกิดจากการใช้อำนาจตาม
กฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื ่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที ่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร  กรณีจึงมีประเด็น 
ที่จะต้องพิจารณาว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้ศาลปกครองมีอำนาจไกล่เกลี่ยได้ตามมาตรา ๖๖/๒ วรรคหนึ่ง 
(๒) นั้น หมายถึง คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ทุกกรณีหรือไม่? ในประเด็นปัญหานี้ 
ผู ้เขียนเห็นว่า คดีพิพาทเกี ่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื ่นของหน่วยงาน  
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที ่ของรัฐที ่ให้ศาลปกครองมีอำนาจไกล่เกลี ่ยได้ตามมาตรา ๖๖/๒  
วรรคหนึ่ง (๒) จะต้องปรากฏว่า เป็นคดีที่ไม่มีประเด็นให้ศาลต้องพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ “ปัญหา



ความชอบด้วยกฎหมาย” ของ “การกระทำทางปกครอง” รวมอยู่ด้วยในคดีนั้น  ทั้งนี้ เพราะหากให้มี
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในส่วนอื่นไปได้ เช่น ในส่วนของค่าเสียหายหรือการให้ชดใช้เงิน ซึ่งจะ
เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อศาลเห็นว่า “การกระทำทางปกครอง” นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ในเวลาต่อมา 
ศาลมีคำพิพากษาว่า “การกระทำทางปกครอง” นั้นชอบด้วยกฎหมาย (ซึ่งเท่ากับว่าจะไม่มีฐานใน
การให้คู่กรณีได้รับค่าเสียหายหรือชดใช้เงิน) กรณีจึงกลายเป็นว่า ผลของคำพิพากษาในคดีเดียวกัน
นั้นจะขัดแย้งกันเอง แต่นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าอยู่ในขอบเขตของคดีพิพาทตาม
มาตรา ๖๖/๒ วรรคหนึ่ง (๒) ที่ศาลปกครองมีอำนาจไกล่เกลี่ยได้ เช่น กรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
เพราะการพิจารณาประเด็นดังกล่าวเป็นคดีประเภทหนึ่งที่ศาลปกครองมีอำนาจไกล่เกลี่ยได้อยู่แล้ว
ตามมาตรา ๖๖/๒ วรรคหนึ่ง (๑) หรือกรณีที่การจะตกลงให้มีการชดใช้เงิน ส่งมอบทรัพย์สิน  
ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการไม่ได้ขึ ้นอยู ่กับ “ปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย” ของ  
“การกระทำทางปกครอง” ซึ ่งได้แก่ คดีเกี ่ยวกับความรับผิดอย่างอื ่นหรือ “ความรับผิดโดย
ปราศจากความผิด” 

 ๓.๓ กรณทีี่มีลักษณะต้องห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
หากการกำหนดลักษณะของประเภทคดีที ่อาจให้มีการไกล่เกลี ่ยได้  

เป็นการกำหนดขอบเขตอำนาจในทางบวก (positive) และเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต้องกำหนด 
การกำหนดกรณีที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้มีการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท ก็เป็นการกำหนดขอบเขต
อำนาจในทางลบ (negative) และเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต้องกำหนดไว้เช่นเดียวกัน และอาจ
จำเป็นต้องกำหนดยิ่งกว่า เพราะหลักคิดของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นเร่ืองที่ยอมรับให้กระทำ
ได้ตราบเท่าที่อยู ่ในกรอบของความชอบด้วยกฎหมาย  ข้อที่ต้องตระหนักในการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทจึงอยู่ที่ต้องไม่ให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท “ล้ำเส้น” ออกไป ซึ่งกรณีที่มีลักษณะต้องห้าม 
ได้ถูกกำหนดขึ ้นเพื ่อกำหนดกรอบของการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทนั ่น เอง ตามแนวคิดที่ปรากฏ 
ในร่างระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายฯ  
ก็ได้กำหนดในเร่ืองนี้เอาไว้ (ร่างข้อ ๘) ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ 
ก็ได้พิจารณาเห็นว่า เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเรื่องสำคัญ จึงเห็นควรให้นำหลักการในเรื่องนี้มาบัญญัติ
ไว้ในตัวพระราชบัญญัติฯ 

มาตรา ๖๖/๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครองฯ ได้บัญญัติกรณีที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวม ๘ อนุมาตรา 
ซึ่งจำแนกออกได้เป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 

๓.๓.๑ ลักษณะต้องห้ามอันมีเหตุผลมาจากการขัดหรือแย้งต่อหลัก
ความชอบด้วยกฎหมาย 

  ถึงแม้ว่า หลักการสำคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะได้แก่ การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้กรอบของหลักความชอบด้วยกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ตาม แต่เพื่อ



ความชัดเจน มาตรา ๖๖/๓ (๑) จึงไดน้ำมาบัญญัติไว ้โดยห้ามมิให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในกรณี
ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  

  นอกจากนี้ เมื่อผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องเกิดจากความ
ตกลงสมัครใจของคู่พิพาท ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะกระทำการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาททางปกครอง ซึ ่งคู ่พิพาทฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นจึงต้องเคารพต่อหลักว่าด้วยความมี
อำนาจของฝ่ายปกครอง อันเป็นหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขความสมบูรณ์ที่สำคัญประการหนึ่งของ
หลักความชอบด้วยกฎหมายด้วย ส่วนคู่พิพาทฝ่ายที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยหลักก็จำต้องกระทำในขอบเขตของสิทธิหน้าที ่และความสามารถของตนเช่นกัน   
ด้วยเหตุนี้ มาตรา ๖๖/๓ (๕) จึงได้นำมาบัญญัติเป็นกรณีที่ห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ในกรณีที่อยู่นอกเหนือสิทธิ อำนาจหน้าที่ หรือความสามารถของคู่กรณี  

๓.๓.๒ ลักษณะต้องห้ามอันมีเหตุผลมาจากสภาพของเร่ือง 
  ลักษณะต้องห้ามในข้อนี้ พิจารณาจาก “สภาพของเรื่อง” เป็นสำคัญ 

ซึ ่งได้แก่ กรณีที ่เกี ่ยวกับ “ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” โดยมุ ่งหมาย 
ที่จะห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเมื ่อเป็นประเด็นที่เกี ่ยวกับ “ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน” ซึ่งมีข้อที่ต้องเน้นย้ำให้เกิดความเข้าใจด้วยว่า ลักษณะต้องห้ามข้อนี้
ไม่ได้พิจารณาจาก “ผลของการไกล่เกลี ่ย” ว่าจะมีผลของการไกล่เกลี ่ยไปในทางใด หากแต่
พิจารณาจากสภาพของเรื่อง โดยเมื่อเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ “ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน” แล้ว ก็ห้ามมิให้ทำการไกล่เกล่ียในประเด็นนั้น ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖/๓ (๒)  

๓.๓.๓ ลักษณะต้องห้ามเมื่อพิจารณาจาก “ผลกระทบ”  
  ในกรณีที ่การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทจะมีผลกระทบในบางเรื ่อง 

กฎหมายได้พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีที ่ต้องห้ามมิให้มีการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท ซึ ่งได้แก่ กรณี
ดังต่อไปนี้  

  (๑) กรณีที่มีผลกระทบต่อ “สถานะของบุคคล”  
   โดยหลักการแล้ว “สถานะของบุคคล” เป็นพื้นฐานของความ

เป็นบุคคล กรณีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องรักษาพื้นฐานเช่นนั้นไว้ตามกฎหมายอย่างมั ่นคง  
การเจรจาต่อรองหรือประนีประนอมจนถึงขนาดจะให้มีผลเปลี่ยนแปลงสถานะของบุคคลจึงเป็น
เรื่องที่ไม่อาจยอมรับให้กระทำได้ในระบบกฎหมาย ลักษณะต้องห้ามข้อนี้ในด้านหนึ่งจึงเป็น
ลักษณะต้องห้ามที่มีเหตุผลมาจาก “สภาพของเรื่อง” เช่นกัน เพียงแต่มาตรา ๖๖/๓ (๓) ได้นำมา
บัญญัติไว้เป็นส่วนของ “ผลกระทบ” ก็เพื ่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจว่า การไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทในคดีปกครองจะต้องห้ามมิให้กระทำได้ในกรณีที่มีผลกระทบต่อเร่ืองนี้ 

 
  



  (๒) กรณีที่มีผลกระทบต่อ “ประโยชน์สาธารณะ”  
  ลักษณะต้องห้ามในข้อนี้เป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่ง 

ที่พึงทำความเข้าใจ เนื่องจากเป็นความจริงที่ว่า คดีปกครองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “ประโยชน์
สาธารณะ” อยู่เสมอทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม  อย่างไรก็ดี หากจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปถึงขนาดที่ว่า 
เรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะย่อมไม่อาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้แล้ว ก็จะทำให้เกิด
ความเข้าใจต่อไปด้วยว่า คดีปกครองไม่อาจมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นความเข้าใจ 
ที่ไม่ถูกต้อง เพราะหากข้อพิพาททางปกครองสามารถยุติลงได้ โดยไม่เสียหายต่อประโยชน์
สาธารณะ กรณีย่อมส่งผลดีต่อทุกฝ่าย  ด้วยเหตุนี้ มาตรา ๖๖/๓ (๓) จึงบัญญัติถึงข้อห้ามในกรณีนี้
ซึ ่งให้พิจารณาจากผลกระทบ ซึ่งต้องเป็นกรณีที่มีผลกระทบ “ในทางเสียหาย” ต่อประโยชน์
สาธารณะเท่านั้น จึงจะเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

  (๓) กรณีที่มีผลกระทบต่อ “การบังคับใช้กฎหมาย”  
    ผลของการพิพากษาตัดสินคดี หรือการยุติข้อพิพาทโดย

วิธีการอื่น รวมทั้งวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น ย่อมมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายทั้งสิ้น  ดังนั้น 
การมีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายจึงมิใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด โดยต้องพิจารณาว่า 
ผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายนั้น เป็นผลกระทบในทางที่ถูกต้องหรือในทางที่ไม่ถูกต้อง
อย่างไร มาตรา ๖๖/๓ (๔) จึงได้บัญญัติลักษณะต้องห้ามในส่วนนี้เอาไว้เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
โดยกำหนดข้อห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเอาไว้ในกรณีที่มี “ผลกระทบร้ายแรง” ต่อการ
บังคับใช้กฎหมาย   

๓.๓.๔ ลักษณะต้องห้ามอันมีเหตุผลมาจากลักษณะของการกระทำ 
  การกระทำอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองบางประเภทเป็น

การใช้อำนาจที่มีลักษณะพิเศษ ต่างจากการกระทำทางปกครองของฝ่ายปกครองทั่วไป เพราะมีลักษณะ
เป็นการวินิจฉัยชี ้ขาด (quasi-judicial) และกระทำโดยองค์กรที่จัดตั ้งขึ้นตามกฎหมายที่มี 
การจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสำหรับการวินิจฉัยชี ้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ระบบ 
การควบคุมตรวจสอบและการยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวจึงมีลักษณะเฉพาะ
เช่นกัน และโดยที่การกระทำในลักษณะดังกล่าวมุ่งเน้นที่ “การวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่” 
โดยสภาพของการกระทำจึงไม่เหมาะสมที่จะให้มีการเจรจาหรือไกล่เกลี่ยได้  ด้วยเหตุนี้ มาตรา ๖๖/๓ 
(๖) และ (๗) จึงบัญญัติให้กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ต้องห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

๓.๓.๕ ลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมใหญ่ฯ กำหนด 
  กรณีนี้ บัญญัติไว้เพื่อรองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีลักษณะอื่น

นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้แล้ว หากเป็นกรณีที่สมควรบัญญัติไว้เป็นลักษณะต้องห้าม ก็ให้เป็น
อำนาจของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่จะกำหนดในระเบียบฯ ต่อไปในอนาคต 

 
 



 
๔. กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   
 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเอาไว้ ตั้งแต่ (๔.๒) การเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ไปจนถึงผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและคำพิพากษาของศาล  อย่างไรก็ดี การทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นหากได้ทำความ
เข้าใจ (๔.๑) หลักการสำคัญในส่วนของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเสียก่อน  

 
๔.๑ หลักการสำคัญของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 นอกเหนือจากหลักการสำคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๕ หลักการดังที่

กล่าวมาในตอนต้นของเอกสารนี้แล้ว ในส่วนของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง 
ยังมีหลักการสำคัญ ดังนี้  

๔.๑.๑ หลักความไม่เคร่งครัดในแบบพิธีของกระบวนการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท 

  เมื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอยู่บนพื้นฐานของหลักความสมัครใจ 
ของคู่กรณี ที่ประสงค์จะให้ข้อพิพาทที่มีต่อกันยุติลง การจะกำหนดให้กระบวนการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทมีหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดทางกระบวนการ รูปแบบ และพิธีการมากเกินไป จึงเป็นสิ่งที่
ขัดแย้งต่อหลักความสมัครใจของคู่กรณี และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำเอาระบบ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองที่ต้องการส่งเสริมความร่วมมือของคู่กรณีในการยุติ  
ข้อพิพาท  ด้วยเหตุนี้ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงไม่ได้เน้นให้ต้องกระทำตามรูปแบบ 
ขั้นตอน หรือพิธีการอย่างเคร่งครัดจนเกินไป เช่น ไม่ได้บังคับเคร่งครัดว่าการยื่นคำขอให้มีการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะต้องมีรายการเช่นใด ขอแต่เพียงให้มีเนื้อความเป็นที่เข้าใจได้ว่า มีความ
ประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือไม่ได้บังคับเคร่งครัดว่า การยื่นคำขอดังกล่าวจำต้อง
กระทำเป็นคำร้องแยกต่างหาก โดยอาจขอมาในคำคู่ความ คำชี้แจง หรือคำแถลงใดๆ ก็ได้ 

  กรณีที่จำเป็นต้องให้มีรูปแบบหรือขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโดย
เคร่งครัดเท่านั ้นที ่กฎหมายจะกำหนดเอาไว้  เช่น การกำหนดให้บันทึกข้อตกลงหรือสัญญา
ประนีประนอมต้องกระทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อต่อหน้าผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  หรือการ
กำหนดให้ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องแจ้งแนวทาง ขั้นตอน สิทธิและหน้าที่ของคู่กรณี และบทบาท
หน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ก่อนเริ่มทำการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในด้าน
ความชัดเจนของการดำเนินการ หรือการเป็นหลักประกันสิทธิและหน้าที่ของคู่กรณีตลอดจนการ
ทำให้ระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีปกครองมีมาตรฐานที่ชัดเจนและมีความโปร่งใส 

  อนึ ่ง ในกรณีที ่การดำเนินการใด ๆ จะกระทำโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ฉบับนี้ได้วางกลไก 



ให้เกิดความเชื่อมโยงกับระบบการพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครอง 
ซึ ่งได้เริ ่มต้นดำเนินการแล้วตั ้งแต่วันที ่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้นำระเบียบ 
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ข้อ ๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ) 

๔.๑.๒ หลักความรวดเร็วและต่อเนื่อง  
  ลักษณะเด่นของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง 

อีกประการหนึ่ง ได้แก่ การจัดระบบเพื่อให้การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว 
และต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีในด้านการได้ข้อยุติที่รวดเร็ว และไม่มีผลกระทบเสียหายต่อการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาล ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติมาตรา ๖๖/๕๒๘ หรือมาตรา ๖๖/๙ 
(๔)๒๙ รวมทั้งข้อ ๙๓๐ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ซึ่งบัญญัติรองรับหลักการเช่นนี้เอาไว้ 
เช่นเดียวกันกับการที่มีบทบัญญัติกำหนดให้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจริเริ่มได้ภายใน
กรอบเวลาที่ไม่ได้ทอดนานจนเกินไป กล่าวคือ ให้ริเริ ่มได้นับแต่มีการฟ้องคดี จนถึงวันสิ ้นสุด 
การแสวงหาข้อเท็จจริง และกำหนดให้การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื ่อง 
และมีกรอบระยะเวลาของกระบวนการไกล่เกลี่ยที่ชัดเจน ซึ่งต้องไม่เกิน ๙๐ วันนับแต่วันนัดไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทครั้งแรก ส่วนการขยายระยะเวลาให้กระทำได้ในลักษณะของข้อยกเว้น  ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๔๓๑ 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ  นอกจากนี้ ยังเห็นได้จากบทบัญญัติในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ 
ในขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดให้กระทำโดยเร็ว หรือให้คำนึงถึงการระงับข้อพิพาทได้ด้วยความรวดเร็ว 

 
๒๘ มาตรา ๖๖/๕  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาที่ตุลาการ

ศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกำหนด โดยต้องไม่ทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีนั้นล่าช้าออกไปโดยไม่สมควร 
๒๙ มาตรา ๖๖/๙  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสิ้นสุดลง เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ     ฯลฯ 
(๔) องค์คณะพิจารณาพิพากษามีคำสั่งให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นสิ้นสุดลง เมื่อตุลาการ

ศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเห็นว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ไม่อาจสำเร็จได้ 
เป็นการประวิงคดี เป็นการฝ่าฝืนหรือเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

๓๐ ข้อ ๙  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและให้เสร็จโดยเร็ว และต้อง
ไม่ให้มีผลเสียหายต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง หรือมีผลเป็นการประวิงหรือเป็นอุปสรรค  
ให้การพิจารณาพิพากษาคดีต้องล่าช้าออกไปโดยไม่สมควร 

๓๑ ข้อ ๒๔  ให้ผู ้ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทเป็นผู ้กำหนดแนวทาง ขั ้นตอน และระยะเวลาการ
ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่เห็นสมควรซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครั้งแรก 
โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความประสงค์ของคู่กรณี การปฏิบัติต่อคู่กรณีอย่างเป็นธรรม และการระงับ  
ข้อพิพาทได้ด้วยความรวดเร็ว  

ในกรณีมีเหตุจำเป็น ผู้รับผิดชอบราชการศาลอาจให้ขยายระยะเวลาดำเนินการไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งออกไปได้ตามท่ีเห็นสมควร 



เช่น ข้อ ๑๓ วรรคสอง ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ข้อ ๒๐ ข้อ ๓๑ วรรคสาม ข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง ข้อ ๓๔ 
วรรคหนึ่ง  

  ในประการสำคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ดำเนินการไปตามหลักการนี้ (นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ต้องการให้มี
การระงับข้อพิพาทอย่างได้ผลที่สามารถบังคับได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังที่จะกล่าวต่อไป) กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ยังได้นำเอามาตรการที่กำหนดให้ 
การกระทำต่าง ๆ ที่กระทำในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่อาจอุทธรณ์ได้  มาใช้ในการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทในคดีปกครองเพ่ือส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการนี้ด้วย  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖/๗๓๒  

 ๔.๑.๓ หลักความถูกต้องชัดเจนโดยให้มีระบบกลั ่นกรองเรื ่องก่อน 
และหลังการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

  กระบวนการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น 
และมีผลสำเร็จได้หรือไม่ เพียงใด นั้น หลักการของกฎหมายในส่วนนี้ได้ให้ความสำคัญต่อการ
กลั่นกรองเรื่องที่จะต้องให้มีความถูกต้องและชัดเจน โดยกำหนดให้กลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทำ
หน้าที่ช่วยกันกลั่นกรองเรื่อง ทั้งในช่วงก่อนเริ่มต้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง  
ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ และในช่วงภายหลังการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
(การกลั่นกรองผลของการไกล่เกล่ียข้อพิพาท) ตามข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ เพ่ือลดโอกาสหรือมิให้เกิด
ปัญหาว่า คดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นคดีที่ไม่อาจไกล่เกลี่ยได้ หรือปัญหาว่า  
เมื่อดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจนปรากฏข้อตกลงของคู่กรณีแล้ว  เป็นกรณีที่ศาล 
ไม่อาจมีคำพิพากษาตามยอมได้ หรือคำพิพากษาตามยอมของศาลไม่อาจมีผลใช้บังคับได้ 

 ๔.๑.๔ หลักการไม่อาจอุทธรณ์ได้ของการกระทำในกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท 

  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการระงับข้อพิพาท 
ที่เกิดจากความสมัครใจของคู่กรณี การที่กฎหมายยอมรับให้มีการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในคดี
ปกครองได้จึงมีลักษณะเป็นการกำหนดกลไกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของคู่กรณีในการระงับ 
หรือยุติข้อพิพาทที่มีต่อกัน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงมีลักษณะเป็นการบริหารจัดการคดีมากกว่า
ลักษณะของวิธีพิจารณาคดี และเพื่อให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีการนำมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
การดำเนินการใดๆ ในส่วนนี้จึงแยกต่างหากจากกระบวนการพิจารณาคดี และไม่ได้มุ่งในการให้สิทธิ
หรือตัดสิทธิของบุคคลทำนองเดียวกับกระบวนการพิจารณาคดี  ด้วยเหตุนี้ หลักการสำคัญ 

 
๓๒ มาตรา ๖๖/๗  แนวทาง ความเห็นชอบ คำสั่ง หรือการดำเนินการใดบรรดาซึ่งกระทำลง 

ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยประธานศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท องค์คณะพิจารณาพิพากษา หรือตุลาการเจ้าของสำนวนที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่อาจ
อุทธรณ์ได้ 



อีกประการหนึ่งของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงได้แก่ การกำหนดให้การกระทำต่าง ๆ  
ของศาลซึ่งกระทำลงในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นการกระทำที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้  

 
๔.๒ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองประกอบด้วยกระบวนการในชั้น

ต่าง ๆ และมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้  
 ๔.๒.๑ การริเร่ิมให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 (๑) บุคคลผูม้ีสิทธิหรืออำนาจริเริ่มให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
 มาตรา ๖๖/๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้การริเริ่มให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ในคดีปกครองอาจริเริ่มได้ทั้งโดยคู่กรณี (วรรคหนึ่ง) หรือโดยองค์คณะพิจารณาพิพากษา (วรรคสอง) 

  ๑) การริเริ่มโดยคู่กรณ ี 
  การริเริ่มโดยคู่กรณีอาจเกิดขึ้นได้ในลักษณะต่าง ๆ๓๓ ดังนี้  
  ๑.๑) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นคำขอ 

 กรณีนี้หมายถึง คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นที่ยื่นคำขอ 
โดยอาจเป็นคู่กรณีคนเดียว หรือคู่กรณีหลายคนที่เป็นฝ่ายเดียวกันร่วมกันยื่นคำขอ เช่น ผู้ฟ้องคดี
คนเดียวยื่นคำขอ หรือผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำขอ โดยคู่กรณีฝ่ายอื่นไม่ได้ยื่นคำขอ 

  ๑.๒) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นคำขอและยื่นหลักฐานแสดง
ความตกลงหรือยินยอมของคู่กรณีอื่น 

  กรณีนี ้หมายถึง กรณีตามข้อ ๑.๑) แต่คู ่กรณีอื่น  
ซึ่งอาจเป็นคู่กรณีฝ่ายเดียวกัน หรือเป็นคู่กรณีฝ่ายอื่นไม่ได้ยื่นคำขอด้วย เพียงแต่ได้มีหลักฐาน
แสดงความตกลงหรือยินยอมของคู่กรณีอื่นนั้น ซึ่งหลักฐานแสดงความตกลงหรือยินยอมดังกล่าว
จะมีประโยชน์ในการพิจารณาให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไปในลักษณะที่ศาลจะแจ้งให้คู่กรณี
เหล่านั้นยืนยันความตกลงหรือยินยอมดังกล่าว 

 
 
 

 
๓๓ มาตรา ๖๖/๔  ในเวลาใด ๆ นับแต่มีการฟ้องคดีต ่อศาลปกครองจนถึงวันสิ ้นสุด 

การแสวงหาข้อเท็จจริง คู่กรณีอาจร่วมกันยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือคู่กรณีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคำขอและคู่กรณีฝ่ายอื่นตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในกรณีเช่นนี้ ถ้าองค์คณะพิจารณา
พิพากษาเห็นสมควรและประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น แล้วแต่กรณี เห็นชอบให้
ศาลดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีนั้นได้ สำหรับคู่กรณีที่ไม่ได้ตกลงให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ศาลอาจดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปก็ได้  



   ๑.๓) คู่กรณีที่พิพาทกันยืนคำขอร่วมกัน 
  กรณีนี ้หมายถึง คู ่กรณีมากกว่าหนึ่งฝ่ายและเป็น

คู่กรณีที่พิพาทกันได้ยื่นคำขอร่วมกันต่อศาล ซึ่งในกรณีเช่นนี้  ศาลไม่จำต้องขอให้คู่กรณีเหล่านั้น
ยืนยันหรือแจ้งความประสงค์ว่าจะตกลงหรือยินยอมให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไดห้รือไม่อีก  

   ๑.๔) คู่กรณีที่พิพาทกันยื่นคำขอร่วมกันและยื่นหลักฐาน
แสดงความตกลงหรือยินยอมของคู่กรณีอื่น 

   กรณีนี้คล้ายกับกรณี ๑.๓) แต่ยังมีคู่กรณีอื่นที่ไม่ได้
ร่วมกันยื่นคำขอ แต่ปรากฏเพียงหลักฐานแสดงความตกลงหรือยินยอมของคู่กรณีอื่น เท่านั้น  
ซึ่งในขั้นตอนต่อไปศาลต้องสอบถามความประสงค์ของคู่กรณีดังกล่าวว่ายื่นยันความประสงค์ตาม
หลักฐานนั้นหรือไม่ รวมทั้งสอบถามความประสงค์ของคู่กรณีที่เหลือ 

  ๒) การริเริ่มโดยองค์คณะพิจารณาพิพากษา  
  มาตรา ๖๖/๔ วรรคสอง๓๔ และข้อ ๑๖ แห่งระเบียบของ 

ที่ประชุมใหญ่ฯ กำหนดให้องค์คณะพิจารณาพิพากษามีอำนาจพิจารณาริเริ่ม ให้มีการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทได้เช่นกัน โดยให้นำหลักเกณฑ์ในกรณีการริเริ่มขอให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคู่กรณี
มาใช้โดยอนุโลม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ได้รับทราบซึ่งความประสงค์ของคู่กรณีที่พิพาทกัน 
ที่จะตกลงหรือยินยอมให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

 (๒) ระยะเวลาที่ใหร้ิเริ่มให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
  มาตรา ๖๖/๔ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๒ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ 

กำหนดให้การริเริ่มให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจกระทำได้นับแต่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
จนถึงวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง โดยในกรณีนี้ ต้องเข้าใจว่า เป็นระยะเวลาที่กำหนด
รองรับสิทธิในการริเริ่มที่จะให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ดังนั้น การขอให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
จึงเริ ่มได้พร้อมกันกับการฟ้องคดี เป็นต้นไป หรือขอได้ในภายหลังก่อนพ้นกำหนดวันสิ ้นสุด 
การแสวงหาข้อเท็จจริง ส่วนกรณีดังกล่าวจะให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่นั้น เป็นอีก
ประเด็นหนึ่ง ซึ่งต้องเป็นกรณีที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้ว  ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ฯ๓๕  

 
๓๔ มาตรา ๖๖/๔   ฯลฯ    ฯลฯ 
เมื่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาเห็นสมควรให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและคู่กรณียินยอมให้

นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
๓๕ ข้อ ๑๓  เมื ่อได้ร ับคำขอตามข้อ ๑๒ แล้ว ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนตรวจสำนวน 

และคำขอให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ถ้าเห็นว่าเป็นคดีที่อาจจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ เป็นกรณีที่ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเป็นกรณีที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้ว ให้ตุลาการเจ้าของ
สำนวนแจ้งคู่กรณีอื่นที่ไม่ได้ร่วมกันยื่นคำขอตามข้อ ๑๒ ทราบ และให้แจ้งความประสงค์หรือยืนยันความ



(๓) แบบของคำขอริเริ่มให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
 กฎหมายไม่ได้กำหนดเจาะจงไว้เป็นการเฉพาะว่า คำขอให้มี

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะต้องกระทำโดยรูปแบบเช่นใด แต่กรณีก็พึงเข้าใจได้ว่า คำขอดังกล่าว
จะต้องกระทำเป็นหนังสือหรือมีการบันทึกไว้ให้เป็นหลักฐานเป็นหนังสือ ไม่ว่าในรูปแบบหรือวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความประสงค์ของคู่กรณี 

 
 ๔.๒.๒ การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

   (๑) การเร่ิมต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
  หลังจากที่มีการริเริ่มให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว ก่อนที่จะ

ถือว่า กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นอันเริ่มต้นขึ้น จะต้องมีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องกอ่น
ให้มีการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท โดยตุลาการเจ้าของสำนวน องค์คณะพิจารณาพิพา กษาคดี  
และผู้รับผิดชอบราชการศาลเสียก่อน  

   การกลั ่นกรองเรื ่องของตุลาการเจ้าของสำนวน องค์คณะ
พิจารณาพิพากษาคดี และผู้รับผิดชอบราชการศาล นั ้น ระบบการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในคดี
ปกครองมีหลักการที่จะให้มีการกลั่นกรองเรื่องให้มีความถูกต้องชัดเจน โดยในชั้นก่อนการเริ่มต้น
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะเป็นการกลั่นกรองว่า คดีที่ขอให้มีการไกล่เกลี่ยนั้นเป็นคดีที่อาจ
รับไว้พิจารณาได้หรือไม่ และเป็นกรณีที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือไม่   
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนตั้งแต่ต้นว่า คดีที่จะให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น เป็นกรณีที่สามารถ
ดำเนินการได้ตามกฎหมาย 

   ในส ่วนของต ุลาการเจ ้าของสำนวนจะเป ็นกลไกแรก 
ที่ตรวจสำนวนและคำขอให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท และต้องพิจารณาด้วยว่า เป็นกรณีที่ศาลรับไว้
พิจารณาแล้ว ซึ่งการที่ต้องเป็นกรณีที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้วด้วยนั้น มีข้อสมควรทำความเข้าใจว่า 
มีเหตุมาจากการที่ในชั ้นท้ายสุดของกระบวนการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท ในกรณีที ่การไกล่เกลี่ย 
มีผลสำเร็จ หลักการของกฎหมายได้กำหนดให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาไปตามนั้น (“คำพิพากษา
ตามยอม”)  ดังนั้น กรณีที่จะให้มีการไกล่เกลี่ยได้และผลของการไกล่เกลี่ยจึงต้องสัมพันธ์กับ
อำนาจศาลในการมีคำพิพากษาตามยอม ซึ่งต้องกระทำภายในกรอบของอำนาจกำหนดคำบังคับ
ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ  นอกจากนั้น 
ตุลาการเจ้าของสำนวนจะเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้ทราบความประสงค์ของคู่กรณีทุกฝ่าย (ข้อ ๑๓ 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ)  

   ในส่วนขององค์คณะ จะเป็นกลไกในลำดับถัดไปและเป็น
กลไกที่สำคัญในการให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพราะนอกจากจะเป็นผู้ทำการพิจารณากลั่นกรอง

 
ประสงค์ แล้วแต่กรณีเป็นหนังสือที่แสดงความตกลงหรือยินยอมให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือไม่ ภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกำหนด 



แล้ว กฎหมายยังกำหนดให้องค์คณะเป็นกลไกที่มีอำนาจตัดสินใจในทางที่จะให้มีการไกล่เกลี่ย 
หรือไม่ให้มีการไกล่เกล่ียต่อไป  นอกจากนี้ ในชั้นการพิจารณากลั่นกรองขององค์คณะ จะเพิ่มการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความประสงค์ของคู่กรณี ซึ่งต้องให้ได้ความว่ามี “คู่กรณีที่พิพาทกัน” มากกว่า
หนึ่งฝ่ายตกลงหรือยินยอมให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาท และองค์คณะจะเป็นผู้พิจารณาว่า เป็นกรณี
ที ่สมควรให้มีการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทหรือไม่  เพื ่อเสนอความเห็นต่อผู ้รับผิดชอบราชการศาล  
(ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ) โดยหากองค์คณะกลั่นกรองแล้วเห็นว่า  
มีเหตุที่ไม่อาจให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือองค์คณะไม่เห็นสมควรให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจขององค์คณะที่จะมีคำสั่งไม่รับคำขอให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
(ข้อ ๑๔ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ) 

   สำหร ับผู ้ร ับผ ิดชอบราชการศาลนั ้น เป ็นกลไกสำคัญ 
อีกกลไกหนึ่งในระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง โดยในชั้นการกลั่นกรองเรื่องก่อน 
ให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทนั้น กฎหมายกำหนดให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลเป็นผู้มีอำนาจเห็นชอบ
ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสำนวนคดีนั้น (ข้อ ๑๕ แห่งระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ฯ)  

   หลังจากที่ผู้รับผิดชอบราชการศาลเห็นชอบให้มีการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท และแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสำนวนคดีนั้นแล้ว กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
จึงถือว่าได้เริ่มต้นขึ้นนับจากนั้น ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะตั้งสำนวนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
แยกต่างหากจากสำนวนคดีนั้น 

 
   (๒) การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

  การไกล ่ เกล ี ่ ยข ้ อพ ิพาท ดำ เน ิ นการโดยผ ู ้ ไ กล ่ เ ก ลี่ ย 
ข้อพิพาทซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดเกี่ยวกับผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเอาไว้ตามมาตรา ๖๖/๔ วรรคสาม 
มาตรา ๖๖/๖ และส่วนที่ ๒ แห่งระเบียบของที ่ประชุมใหญ่ฯ ในเรื ่องคุณสมบัติของบุคคล 
ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การวางตนเป็นกลางและปราศจากอคติ การคัดค้าน 
และถอนตัว และการสั่งให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาทสิ้นสุดลง 

 ๑) แนวทาง ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการไกล่เกลี่ย 
   เมื ่อกระบวนการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทเริ ่มต้นขึ ้น ตุลาการ 

ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะเป็นผู้เตรียมแนวทางและขั้นตอน ซึ่งในการตระเตรียม
แนวทาง ขั้นตอน และวางแผนเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการนั้น ตุลาการผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
มีช่องทางที่จะตระเตรียมเรื่องได้ โดยอาจศึกษาจากสำนวนคดีเท่าที่จำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาต 
ตุลาการเจ้าของสำนวนเพื่อตรวจดูสำนวนคดีนั้น (ข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ) 
หรืออาจให้คู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเสนอข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจน
ข้อเสนอของคู่กรณี ต่อผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ข้อ ๒๕ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ)  



  เม ื ่อตระเตร ียมแนวทางและขั ้นตอนแล้ว ผ ู ้ ไกล ่เกลี่ย 
ข้อพิพาทจะเป็นผู ้กำหนดแนวทาง ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการไกล่เกลี ่ยตามที่ตน
เห็นสมควรซึ่งต้องไม่เกิน ๙๐ วันนับแต่ “วันนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครั้งแรก” (ข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ)  

 
 ๒) การทำการไกล่เกล่ีย 
  ๒.๑) การแจ้งคู ่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยก่อนเริ่ม 

ทำการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
   ก่อนเริ ่มทำการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท มีสาระสำคัญ 

ที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องแจ้งคู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ทราบ ดังต่อไปนี้   
   ก. แนวทาง ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการไกล่เกลี่ย  
   ข. สิทธิและหน้าที่ของคู่กรณี และ 
   ค. บทบาทหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 ๒.๒) การไกล่เกลี่ยต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่าย 
   การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ถือหลักว่า ต้องกระทำต่อหน้า

คู่กรณีที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยทุกฝ่าย โดยหลักดังกล่าว มุ่งหมายให้เกิดความเข้าใจและไว้วางใจกัน
ในส่วนของคู ่กรณี และมุ ่งหมายให้เกิดความเชื ่อมั ่นต่อความเป็นกลางและความโปร่งใส  
ของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส่วนการไกล่เกลี่ยเฉพาะต่อหน้าคู่กรณีเพียงบางฝ่ายหรือบางคน 
อาจกระทำได้ในลักษณะที่เป็นข้อยกเว้นเพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเท่านั้น (ข้อ ๒๘ 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ)  

  ๒.๓) คู่กรณีต้องร่วมการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง 
  สำหรับหลักที ่ให้คู ่กรณีที ่เข ้าร่วมในการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทต้องร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยตนเองนั้น มุ่งหมายให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับรู้
ความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนข้อจำกัดหรือข้อขัดข้องของคู่กรณีแต่ละฝ่าย และในกรณีที่เกิด  
ความเข้าใจจนนำไปสู่ผลยุติของข้อพิพาท ก็ต้องให้เป็นที ่มั ่นใจว่า เกิดจากความสมัครใจ 
และความพึงพอใจของคู่กรณีที่แท้จริง 

   อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ได้กำหนดให้มีความยืดหยุ่น
เพิ ่มข ึ ้น โดยอาจให้บุคคลอื ่นร ่วมการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทแทนก็ได้ ซ ึ ่งถ ือเป็นข้อยกเว้น  
โดยจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่น และต่อเมื่อผู้ที่เป็นตัวแทน
หรือผู้แทนนั้นเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจและมีอำนาจทำความตกลงได้ (ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบของ 
ที่ประชุมใหญ่ฯ) เท่านั้น 

 
 



  ๒.๔) การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลภายนอก 
   โดยหลักของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งต้องกระทำต่อหน้า

คู่กรณี และต้องให้คู่กรณีร่วมการไกล่เกลี่ยด้วยตนเองนั้น ก็เนื่องจากมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริม 
ให้คู่กรณีได้รับฟังความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละฝ่าย อย่าง “เปิดใจ” ต่อกัน การดำเนินการ
ดังกล่าวจึงหลีกเลี่ยงการให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วยไม่ว่าในลักษณะใดๆ อย่างไรก็ดี ในบาง
กรณีจำเป็นต้องได้ความเห็น รายงานข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือการวิเคราะห์ประเมินผลซึ่งต้อง
กระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประกอบการพิจารณาไกล่เกลี่ยด้วย  ดังนั้น ในกระบวนการไกล่เกลี่ย
จึงกำหนดให้อาจมีการขอให้บุคคลภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญดำเนินการให้ความเห็น รายงาน
ข้อมูล ฯลฯ ก็ได้ (ข้อ ๒๙ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ) 

 ๒.๕) สถานที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
    การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทจะต้องกระทำในศาลนั้น

เท่านั้น  ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อถกเถียงว่า มีการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันจริงหรือไม่ 
และกระทำในสถานที่ที่อาจไม่เหมาะสมหรือไม่  อย่างไรก็ดี ในบางกรณี การดำเนินการไกล่เกลี่ย
ในสถานที่อื่น เช่น ในสถานที่ที่เกิดเหตุพิพาทกัน อาจมีความจำเป็นหรือเป็นผลดีต่อการไกล่เกล่ีย  
ดังนั ้น เพื ่อให้เกิดความยืดหยุ่นกรณีที ่มีเหตุสมควรให้มีการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทในสถานที่อื่น   
จึงอาจให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลพิจารณาเห็นชอบให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานที่อื่น  
เป็นครั้ง ๆ ไป ก็ได้ (ข้อ ๒๓ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ) 

 
  ๔.๒.๓ การสิ้นสุดลงของการไกล่เกลี่ย  

 เมื่อมีการเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว กฎหมายได้
กำหนดกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสิ้นสุดลงเอาไว้ในมาตรา ๖๖/๙ โดยแยกเป็น  
๔ อนุมาตรา ซึ่งทั้ง ๔ อนุมาตรานั้น เห็นได้ว่า เหตุที่จะทำให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลง  
อาจแยกออกได้เป็น ๒ กลุ่ม กล่าวคือ  

 (๑) เหตุที่มาจากเจตนาหรือความประสงค์ของคู่กรณี 
  เหตุในกลุ่มนี้ซึ่งมีที่มาจากเจตนาหรือความประสงค์ของคู่กรณี

มี ๓ กรณี ได้แก่  
  ๑) ม ีการถอนคำฟ ้อง และศาลอนุญาตให ้ถอนคำฟ้อง  

ตามมาตรา ๖๖/๙ (๑) 
  ๒) ค ู ่กรณีตกลงระง ับข ้อพิพาทกันได ้โดยการไกล่ เกลี่ย 

ข้อพิพาทสำเร็จทั้งหมดหรือบางส่วน ตามมาตรา ๖๖/๙ (๒) 
  ๓) คู ่กรณีฝ ่ายหนึ ่งฝ ่ายใดไม่ประสงค์ให้ม ีการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทต่อไป ตามมาตรา ๖๖/๙ (๓) 
 



 (๒) เหตุที่นอกเหนือเจตนาหรือความประสงค์ของคู่กรณี 
  ๑) ศาลมีคำสั ่งจำหน่ายคดีจากสารบบความโดยเหต ุอื่น  

ตามมาตรา ๖๖/๙ (๑) 
  ๒) องค์คณะมีคำส่ังให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิ้นสุดลง ตามเหตุ

ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖/๙ (๔)  
 

๔.๓ ผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและคำพิพากษาของศาล 
 ๔.๓.๑ ลักษณะต่าง ๆ ของผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 ผลของการไกล่เกล่ียข้อพิพาทอาจเกิดขึ้นได ้๓ ลักษณะ กล่าวคือ  
 (๑) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จและทำให้คดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมด  

  ในกรณีนี้ คู่กรณีที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะต้องเป็น 
ผู้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความเอง โดยทำเป็นหนังสือและต้องลง
ลายมือชื่อต่อหน้าผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มิใช่ให้ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นผู้ริเริ่มทำบันทึกข้อตกลง
หรือสัญญาประนีประนอมยอมความให้ เพียงแต่คู ่กรณีอาจตกลงกันให้ผู้ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท
ช่วยเหลือในการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความก็ได้ (ข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ) 

  หลังจากนั้น ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะรายงานผลการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทต่อองค์คณะ ซึ่งองค์คณะต้องทำหน้าที่กลั่นกรองผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยต้อง 
ตรวจว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือมีเหตุที ่อาจทำให้มีการอุทธรณ์คำพิพากษาตามยอมต่อ  
ศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา ๖๖/๑๑ (๑) และ (๒) ซึ่งได้แก่ การตรวจดูว่าเป็นกรณีที่มีคู่กรณี 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล หรือผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
อันเกี ่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ (ข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง  
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ) หากถูกต้องแล้ว กรณีเช่นนี้ ให้องค์คณะมีคำพิพากษาไปตามนั้น 
(“คำพิพากษาตามยอม”) โดยเร็ว  

 (๒) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จและทำให้คดีเสร็จสิ้นไปบางส่วน 
  กรณีนี ้มีล ักษณะทำนองเดียวกับข้อ (๑) เพียงแต่ผลของ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททำให้ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปบางส่วน ซึ่งในกรณีเช่นนี้ องค์คณะจะต้องจด
รายงานแสดงข้อความแห่งข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว้ แล้วให้พิจารณาประเด็นที่ยัง
พิพาทกันซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ต่อไป แล้วเมื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวเสร็จสิ้นจึงนำมารวม
พิพากษาไปในคราวเดียวกัน (ข้อ ๓๒ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ)  

  อนึ ่ง ในชั ้นการกลั ่นกรองผลของการไกล่เกลี ่ยข ้อพิพาท 
โดยองค์คณะนั้น อาจปรากฏกรณีที่องค์คณะเห็นว่า มีเหตุที่ทำให้ไม่อาจมีคำพิพากษาตามยอม 
หรือยอมรับผลการไกล่เกลี ่ยโดยการจดรายงานไว้ ระเบียบของที ่ประชุมใหญ่ฯ ได้กำหนด



กระบวนการที ่ให้องค์คณะส่งบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความในส่วนที่ 
ไม่ถูกต้องนั ้น ไปให้ผู ้ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทดำเนินการในส่วนนั้นเสียใหม่  (ข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง  
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ) หากมีการดำเนินการให้ถูกต้องแล้ว ใหอ้งค์คณะดำเนินการต่อไป
ตามกรณี (๑) หรือ (๒) หรือหากยังคงไม่ถูกต้อง ก็ให้ดำเนินการตามกรณี (๑) หรือ (๒) เฉพาะใน
ส่วนที่ถูกต้องเท่านั้น หรือหากไม่ถูกต้องทั้งหมด ก็ให้องค์คณะมีคำสั่งให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สิ้นสุดลง (ข้อ ๓๓ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๓๔ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ)  

 (๓) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่สำเร็จ 
  กรณีนี้ ตุลาการผู้ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทต้องรายงานองค์คณะ  

ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่องค์คณะจะมีคำสั่งให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นสิ้นสุดลง ซึ่งศาลจะดำเนินการ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นต่อไป  

  สำหร ับกรณีคด ีพ ิพาทท ี ่ม ีค ่าธรรมเน ียมศาลซ ึ ่ ง เข ้ าสู่
กระบวนการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท และสามารถไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทได้สำเร็จทั ้งหมดโดยศาลมี  
“คำพิพากษาตามยอม”  นั้น ถึงแม้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 
ไม่ได้มีบทบัญญัติเอาไว้ในเรื ่องการสั ่งคืนค่าธรรมเนียมศาลก็ตาม แต่ก็เนื ่องจากว่า การมี  
“คำพิพากษาตามยอม” เป็นกลไกเพื่อให้กระบวนการไกล่เกลี่ยที่สำเร็จสามารถเกิดผลบังคับได้จริง 
มิใช่กรณีคำพิพากษาที่กระทำในการพิจารณาพิพากษาคดี  ดังนั้น เมื่อข้อพิพาทเป็นอันระงับ 
หรือยุติลงโดยกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความตกลงยินยอมของคู่กรณี  
คำพิพากษาตามยอมของศาลจึงสมควรพิจารณาสั่งให้คืนค่าธรรมเนียมทั้งหมดแก่คู่กรณี ด้วยไป
พร้อมกัน 

 ๔.๓.๒ ขอบเขตของคำพิพากษาตามยอม 
 ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า คดีที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลมีอำนาจ  

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้ว โดยหลักการของกฎหมาย
ปรากฏอยู่ในมาตราแรกของเรื่องนี้ ซึ่งได้แก่ มาตรา ๖๖/๑ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติโดยใช้ข้อความว่า 
“ให้ศาลปกครอง....มีอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา....” และใน
ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ก็ได้บัญญัติให้เห็นหลักการดังกล่าวนี้ให้ชัดเจน
ขึ้น โดยบัญญัติข้อความว่า “....และเป็นกรณีที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้ว” การที่มีหลักการเช่นนี้นี่เอง
ที่ทำให้ต้องเข้าใจต่อไปด้วยว่า อำนาจศาลในการมีคำพิพากษาตามยอมจะต้องกระทำภายใน
ขอบเขตของคำขอตามที่ปรากฏในคำฟ้อง อันเป็นไปตามหลักการห้ามพิพากษาเกินคำขอ  
และต้องกระทำภายในกรอบของอำนาจกำหนดคำบังค ับของศาลตามมาตรา ๗๒ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ   

 ๔.๓.๓ ผลบังคับของคำพิพากษาตามยอม 
 คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่เกิดขึ ้นจากการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทในคดีปกครองนั้น มีค่าและผลบังคับทางกฎหมายเช่นเดียวกันกับคำพิพากษาของศาล



ปกครองชั้นต้นในการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาตามปกติทุกประการ  อย่างไรก็ดี กรณี 
มีข้อแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในการดำเนินกระบวน
วิธีพิจารณาตามปกตินั้น โดยหลักอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๑๐๐ 
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กำหนดให้มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ แต่คำพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้นซึ่งพิพากษาตามการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเด็นแห่งคดีที่เสร็จสิ้นไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน นั้น มาตรา ๖๖/๑๑๓๖ กำหนดหลักการเอาไว้เป็นการเฉพาะ โดยกำหนดเป็นหลักการ
ห้ามมิให้อุทธรณ์ ส่วนกรณีที่จะอุทธรณ์ได้เป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น 
  

 
๓๖ มาตรา ๖๖/๑๑ ห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งพิพากษาตามการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเด็นแห่งคดีที่เสร็จสิ้นไป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๖๖/๑๐ เว้นแต่ในเหตุ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล 
(๒) เมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวด้วย

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๓) เมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
การอุทธรณ์คำพิพากษาของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ยื ่นต่อศาลที่มีคำพิพากษาภายใน

กำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา 



 
ภาคผนวก 
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การนำหลักการจัดการงานนอกสั่งตามกฎหมายแพง่มาใช้ในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส* 
    

 
ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์

 
การจัดการงานนอกสั่งเป็น “ความรับผิดกึ่งสัญญา” (quasi contract) ประเภทหนึ่ง

ที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายแพ่งของนานาอารยประเทศ แต่ในกฎหมายปกครอง แนวคิดดังกล่าว  
ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าใดนัก ระบบกฎหมายฝรั่งเศสเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา  
การนำแนวคิดของกฎหมายแพ่งดังกล่าวมาปรับใช้ในกฎหมายปกครอง ดังที ่มีผู ้สนใจศึกษา
วิเคราะห์ในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ๑ ในบทความนี้ จึงขอเสนอภาพรวมเกี่ยวกับการนำหลัก 
การจัดการงานนอกสั่งมาใช้ในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  
ในโอกาสต่อไปว่า สำหรับระบบกฎหมายไทย มีความจำเป็นและเหมาะสมหรือไม่ที่จะนำหลัก 
การจัดการงานนอกสั่งมาปรับใช้ในกฎหมายปกครอง 

 
๑. การจัดการงานนอกสั่ง : แนวคิดที่มีที่มาจากกฎหมายแพ่งเรื่องความรับผิด

กึ่งสัญญา 
ในระบบกฎหมายฝรั ่งเศส นอกจากความรับผิดในการชำระหนี ้ท ี ่ม ี เหตุ  

จากสัญญา (responsabilité contractuelle) หรือจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็น
ละเมิด (responsabilité quasi délictuelle) แล้ว บุคคลอาจต้องชำระหนี้อันเกิดจากการกระทำอื่น
ที่มิใช่สัญญาหรือละเมิด ซึ่งเรียกกันในทางวิชาการว่า “การกระทำกึ่งสัญญาหรือคล้ายสัญญา” 
(quasi-contrat) โดยความรับผิดกึ่งสัญญาหรือคล้ายสัญญานี้แยกย่อยออกเป็นสามประเภท ได้แก่ 
(๑) การจัดการงานนอกสั่ง (gestion d’affaires) (๒) การเรียกคืนเงินหรือทรัพย์สินที่ชำระหรือ 
ส่งมอบไปโดยไม่มีมูลหนี้ (répétition de l’indu) และ (๓) ลาภมิควรได้ (enrichissement sans 
cause)  

แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดกึ่งสัญญาปรากฏอยู่ในกฎหมายแพ่งเรื่อง “หนี้” 
(droit des obligations) โดยแต่เดิมประมวลกฎหมายแพ่ง (code civil) ได้บัญญัติหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดการงานนอกสั่งและการเรียกคืนเงินหรือทรัพย์สินที่ชำระหรือส่งมอบไปโดยไม่มี  

 
 บทความนี้เป็นความเห็นทางวิชาการของผู ้เขียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

และบรรณาธิการไม่จำต้องเห็นพ้องด้วย 
 ผู ้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง กองกฎหมายปกครอง สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑ WILLIAMS (R.), Unjust enrichment and public law : a comparative study of 

England, France and the EU, (Oxford : Hart Publishing, 2010), pp. 178-179. 



 

มูลหนี้ไว้ ส่วนหลักเรื่องลาภมิควรได้นั้นแรกเริ่มเดิมทีเป็นไปตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา 
ก่อนที ่จะมีการนำมาบัญญัติเป็นตัวบทกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งในปี ค.ศ. ๒๐๑๖  
โดยบทบัญญัติกฎหมายใช้ถ้อยคำใหม่ว่า “enrichissement injustifié” 

สำหรับการเรียกคืนเงินหรือทรัพย์สินที่ชำระหรือส่งมอบไปโดยไม่มีมูลหนี้  
(répétition de l’indu ; solutio indebiti) เป็นกรณีท ี ่บ ุคคลหนึ ่งได ้ชำระเง ินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นโดยสำคัญผิดว่ามีหน้าที่ต้องกระทำเช่นนั้นทั้งที่ไม่มีหนี้ต้องชำระแต่อย่างใด 
ในกรณีเช่นนี้ ผู้ที่ชำระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินโดยผิดพลาด (solvens) มีสิทธิเรียกให้ผู้ที่ได้รับ
เงินหรือทรัพย์สิน (accipiens) คืนเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้ เดิมประมวลกฎหมายแพ่งได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการเรียกคืนเงินหรือทรัพย์สินที่ชำระหรือส่งมอบไปโดยไม่มีมูลหนี้ไว้ในมาตรา ๑๓๗๖  
แต่ปัจจุบันเร่ืองดังกล่าวบัญญัติอยู่ในมาตรา ๑๓๐๒ ภายหลังมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่ง
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖  ทั้งนี้ ในความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรฝ่ายปกครองกับบุคคลต่าง ๆ อาจมีกรณี  
ที่บุคคลชำระเงินให้แก่หน่วยงานของรัฐทั้งที่ไม่มีหน้าที่ต้องชำระ เช่น ประชาชนที่ชำระค่าภาษี
อากรเกินจำนวนที่ต้องชำระตามกฎหมาย หรือในทางกลับกัน หน่วยงานของรัฐอาจจะจ่ายเงิน
ให้แก่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดหรือประชาชนทั่วไป ทั้งที่บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับเงิน 
ในกรณีเช่นว่านี ้การเรียกคืนเงินโดยประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี ย่อมอยู่ในบังคับ
หลักการของประมวลกฎหมายแพ่ง  อย่างไรก็ดี ในช่วงหลังศาลปกครองได้มีแนวคำวินิจฉัยพัฒนา
หลักในเรื่องนี้ให้สอดรับกับลักษณะเฉพาะของกฎหมายปกครองมากยิ่งขึ้น จนกล่าวได้ว่ามีหลัก
เกี่ยวกับการเรียกคืนเงินหรือทรัพย์สินในทางกฎหมายมหาชนที่มีข้อแตกต่างบางประการจากหลัก
ตามกฎหมายแพ่ง๒ 

ลาภมิควรได้ (enrichissement sans cause หรือ enrichissement injustifié) 
เป็นความรับผิดกึ่งสัญญาอีกประเภทหนึ่ง โดยเป็นกรณีที่บุคคลหนึ่งได้รับประโยชน์โดยปราศจาก
มูลเหตุอันชอบธรรมจากบุคคลอีกคนหนึ่งที่เสียประโยชน์ ซึ่งมีหลักทั่วไปตามแนวคำพิพากษา  
ของศาลฎีกาว่าผู้เสียประโยชน์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ได้รับประโยชน์ชดใช้เงินแก่ตน (actio de 
in rem verso) ปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งได้บัญญัติหลักเรื่องลาภมิควรได้ไว้ในมาตรา ๑๓๐๓ 
ถึงมาตรา ๑๓๐๓-๔ ตามบทบัญญัติดังกล่าว จะถือว่ามีลาภมิควรได้ต่อเมื่อผู้เสียประโยชน์มิได้  
มีหน้าที่ต้องกระทำการทั้งมิใช่การกระทำโดยใจสมัครของผู้เสียประโยชน์เอง (มาตรา ๑๓๐๓-๑) 
โดยผู้ได้รับประโยชน์ต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียประโยชน์เป็นเงินจำนวนเท่ากับประโยชน์ที่ตนได้รับ
หรือประโยชน์ที่อีกฝ่ายเสียไป ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า (มาตรา ๑๓๐๓) เว้นแต่การเสีย
ประโยชน์นั้นเกิดจากการกระทำที่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตนของผู้เสียประโยชน์เอง ผู้ได้รับประโยชน์

 
๒ สำหรับลักษณะเฉพาะของหลักในทางกฎหมายปกครองเกี ่ยวกับการเร ียกคืนเงิน 

หรือทรัพย์สินที่ชำระหรือส่งมอบไปโดยไม่มีมูลหนี้ โปรดดู AHLIDJA (M.), “La répétition de l’indu et les 
personnes publiques”, R.F.D.A., 2018, pp. 175 et ss. แ ล ะ  BOUSQUET (J.), “La répétition de 
l’indu”, A.J.D.A. n6 2021, pp. 320 et s. 



 

ไม่จำต้องชดใช้ และกรณีที่การเสียประโยชน์มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความผิดของผู้เสียประโยชน์ 
ศาลมีอำนาจลดจำนวนเงินที่ผู้ได้ประโยชน์ต้องชดใช้ได้ (มาตรา ๑๓๐๓-๒)  ทั้งนี้ ผู้เสียประโยชน์
ไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ได้รับประโยชน์ชดใช้เงินฐานลาภมิควรได้ หากมีช่องทางการใช้สิทธิ
เรียกรอ้งอย่างอื่น หรือมีปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นเหตุขัดขวาง เช่น สิทธิเรียกร้องขาดอายุความแล้ว 
(มาตรา ๑๓๐๓-๓)  อนึ่ง ในกรณีที่ผู ้ได้รับประโยชน์ไม่สุจริต จะต้องชดใช้เงินจำนวนเท่ากับ
ประโยชน์ที่อีกฝ่ายเสียไป ณ วันที่จ่ายเงิน หรือประโยชน์ที่ตนได้รับ ณ วันที่ผู้เสียประ โยชน์ยื่น 
คำขอให้ชดใช้เงิน ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดจะสูงกว่า โดยศาลมีอำนาจประเมินจำนวนเงินดังกล่าว  
ณ วันที่มีคำพิพากษา (มาตรา ๑๓๐๓-๔) ซึ่งที่ผ่านมา ศาลปกครองได้นำหลักเรื่องลาภมิควรได้ 
ในกฎหมายแพ่งมาปรับใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองพอสมควร โดยเฉพาะในเรื ่อง
สัญญาจ้างก่อสร้างระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยกรณีที ่เอกชนผู้รับจ้างได้ทำงาน
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญา แต่เป็นงานที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ เพ่ือความ
เป็นธรรม ศาลปกครองก็จะมีคำพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐชดใช้เงินแก่เอกชนโดยใช้เหตุผล  
เร่ืองลาภมิควรได้๓ 

ในส่วนของการจัดการงานนอกสั่ง (gestion d’affaires ; negotiorum gestio) นั้น 
เดิมประมวลกฎหมายแพ่งได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในมาตรา ๑๓๗๒ ถึงมาตรา ๑๓๗๕ 
แต่ต่อมาได้มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ และมีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่
ไว้ในมาตรา ๑๓๐๑ ถึงมาตรา ๑๓๐๑-๕ ซึ่งการจัดการงานนอกสั่งในประมวลกฎหมายแพ่ง
ฝรั่งเศสมีหลักการในสาระสำคัญไม่แตกต่างจากหลักเรื่องเดียวกันตามประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์ของประเทศไทย  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส การจัดการงานนอกสั่งเป็นกรณีที่บุคคลหนึ่ง
ที่เรียกว่า “ผู้จัดการ” (gérant d’affaire) ได้เข้าจัดการงานให้บุคคลอื่นที่เรียกว่า “ตัวการ” 
(maître d’affaire) โดยเป็นกรณีที่ผู้จัดการมิได้มีหน้าที่ต้องจัดการงาน แต่เข้ามาจัดการงาน 
โดยใจสมัคร มิใช่โดยหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญา และมีเจตนาดำเนินการเพื่อประโยชน์
ของตัวการซึ่งมิได้รู้เห็นหรือมิได้คัดค้านการดำเนินการนั้น (มาตรา ๑๓๐๑)  ทั้งนี้ ในการจัดการ
งานซึ่งอาจเป็นการทำนิติกรรมหรือการกระทำในทางข้อเท็จจริง ผู้จัดการมีหน้าที่และความผูกพัน
เสมือนตัวแทน (มาตรา ๑๓๐๑) โดยต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการงานเยี ่ยงวิญญูชน  
และต้องดำเนินการจัดการงานนั้นไปโดยตลอดจนกว่าตัวการจะสามารถเข้าดำเนินการเองได้ 
(มาตรา ๑๓๐๑-๑ วรรคหนึ่ง) 

ในส่วนความรับผิดชอบของตัวการ ตัวการที่ได้รับประโยชน์จากการจัดการงาน
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบรรดาข้อตกลงที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนโดยผู้จัดการ ตัวการต้อง

 
๓ สำหรับการนำหลักลาภมิควรได้มาปรับใช้ในกฎหมายปกครอง โปรดดู ปาลีรัฐ  ศรีวรรณพฤกษ์, 

“ลาภมิควรได้ในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส”, รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net 
เล่ม ๑๒, (กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๗) หน้า ๑๐๑-๑๐๘  



 

ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการงาน รวมทั้งดอกเบี้ยของต้นเงินค่าใช้จ่ายที่เริ่มนับตั้งแต่
วันที่จ่ายเงิน ตลอดจนค่าเสียหายสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการจัดการงานให้แก่ผู้จัดการ 
(มาตรา ๑๓๐๒-๒) และแม้กรณีที่ผู ้จัดการมีประโยชน์ส่วนตนในการเข้าจัดการงานของผู้อื่น  
ก็ยังคงอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์การจัดการงานนอกสั่ง โดยหนี้ที ่เกิดจากข้อตกลงต่าง ๆ 
ค่าใช้จ่าย และความเสียหายที่เกิดขึ้น ย่อมแบ่งส่วนกันไปตามสัดส่วนของประโยชน์ที่แต่ละฝ่าย
ได้ร ับจากการจัดการงาน (มาตรา ๑๓๐๑-๔) โดยในส่วนของค่าเสียหาย หากปรากฏว่า 
ความเสียหายเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้จัดการด้วย ศาลก็อาจลดจำนวน
ค่าเสียหายที่ตัวการต้องชดใช้ให้แก่ผู้จัดการได้ (มาตรา ๑๓๐๑-๑ วรรคสอง) นอกจากนี้ แม้กรณี
ที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดสำหรับการจัดการงานนอกสั่ง แต่การดำเนินการของผู้จัดการ  
ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวการ ตัวการก็ยังคงต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้จัดการตามหลักเรื ่อง  
ลาภมิควรได้ (มาตรา ๑๓๐๑-๕) 

อนึ่ง สำหรับนิติสัมพันธ์ที่เกิดจากการจัดการงานกับบุคคลภายนอกหรือบุคคล
ที่สาม การที่ตัวการได้ให้สัตยาบันแก่การที่จัดทำย่อมมีผลดังเช่นการตั้งตัวแทน (มาตรา ๑๓๐๑-๓) 

แม้ว่าหลักความรับผิดกึ่งสัญญาจะเป็นแนวคิดที่ถือกำเนิดและใช้อยู่ในกฎหมาย
แพ่งมาก ่อน แต ่กฎหมายปกครองฝร ั ่ ง เศสก ็ยอมร ับแนวค ิดด ังกล ่าว  โดยบทบัญญ ัติ  
ของกฎหมายในหลายเรื่องได้กล่าวถึง “การกระทำกึ่งสัญญา” (quasi-contrat) เช่น ประมวลกฎหมาย
พระธรรมนูญศาลปกครอง (code de justice administrative) มาตรา R. ๓๑๒-๑๑ ที่กำหนด
เขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นในคดีพิพาทเกี่ยวกับ “การจัดซื้อจัดจ้าง สัญญา การกระทำ 
กึ่งสัญญา และสัมปทาน” 

ในบรรดาความรับผิดกึ ่งสัญญาทั ้งสามประเภทข้างต้นนั ้น ลาภมิควรได้  
เป็นหลักที่มีการนำมาใช้มากที่สุดในกฎหมายปกครองฝรั่งเศส รองลงมา คือ การเรียกคืนเงิน  
หรือทรัพย์สินที่ชำระหรือส่งมอบไปโดยไม่มีมูลหนี้ ส่วนการจัดการงานนอกสั่งเป็นแนวคิดที่มี  
การนำมาใช้น้อยที่สุดในทางปกครอง 

 
๒. การจัดการงานนอกสั่ง : แนวคิดที่นำมาใช้อย่างจำกัดในกฎหมายปกครอง 

ที ่ผ ่านมาหลักการจัดการงานนอกสั ่งไม่เจริญงอกงามเท่าใดนักในแดน 
ของกฎหมายปกครอง แต่เดิมฝ่ายตำราส่วนใหญ่ได้มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อการใช้หลักดังกล่าว
ในทางปกครอง ส่วนศาลปกครองก็นำหลักนี้มาใช้อย่างระมัดระวังในการพิจารณาพิพากษา  
คดีพิพาท และแม้ว่าจะมีนักวิชาการส่วนหนึ่งที่เสนอให้ศาลปกครองนำหลักการจัดการงานนอกสั่ง
มาใช้มากขึ้นกับเรื่องทางปกครอง แต่นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นเร่ืองที่ไม่จำเป็น 

๒.๑ ท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ของฝ่ายตำราดั้งเดิม 
Gaston JÈZE (1869-1953) ปรมาจารย ์กฎหมายมหาชนฝร ั ่ ง เศส 

ได้แสดงจุดยืนคัดค้านการใช้หลักการจัดการงานนอกสั่งในกฎหมายมหาชนโดยอรรถาธิบายเหตุผลไว้ว่า 



 

แนวคิดอันเป็นฐานของการจัดการงานนอกสั่งไม่อาจใช้ได้ในกฎหมายมหาชน หากในเรื่องระหว่าง
เอกชนด้วยกัน การส่งเสริมให้บุคคลหนึ่งเข้าจัดการงานโดยใจสมัครแก่บุคคลอื่นที ่มีปัญหา
ข้อขัดข้องอาจจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง แต่แนวคิดนี้ไม่ควรมีตำแหน่งแห่งที่ใด ๆ ในระบบราชการ
ของรัฐสมัยใหม่ เช่น ฝรั ่งเศส เพราะในประเทศที่เจริญแล้วย่อมมีกลไกในการจัดทำบริการ
สาธารณะอยู่พร้อมสรรพ ทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการคัดสรรมาอย่างดีและมีความรู้ และขั้นตอน 
วิธีปฏิบัติของทางราชการ เจ้าหน้าที่เหล่านี้เท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติ  
ของทางราชการว่าการจัดทำบริการสาธารณะจะต้องดำเนินการอย่างไร งานโยธาสาธารณะ  
ในเรื่องใดที่ต้องดำเนินการ ทรัพย์สินหรือบริการใดที่ทางราชการจำเป็นต้องจัดหา กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ค่าใช้จ่ายในกรณีใดที่สมควรอนุมัติ เจ้าหน้าที่เหล่านี้เท่านั้นที่จะเป็นผู้พิจารณาถึง “ความเหมาะสม” 
ในการใช้จ่ายเงินของทางราชการ เป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่งที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่จะสอด
เข้ามาในระบบราชการ ใช้ดุลพินิจส่วนตัวของเขาแทนที่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
หลบเลี่ยงระบบการควบคุมตรวจสอบบังคับบัญชา และทำให้หน่วยงานทางปกครองอยู่ในสภาพ 
“มัดมือชก” ต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หากกฎหมายประสงค์จะยอมรับให้มีการกระทำเช่นว่านี้ได้ 
กฎหมายจะต้องบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง เช่น กรณีที่กฎหมายยอมรับให้ผู้เสียภาษีในเขตเทศบาล
สามารถฟ้องคดีในนามของเทศบาลได้ในกรณีที่เทศบาลปฏิเสธหรือละเลยที่จะฟ้องคดี ซึ่งกฎหมาย
จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้โดยละเอียดรอบคอบ กรณีเช่นว่านี้ ถือเป็น “เร่ืองพิเศษ” ที่ไม่สมควร
ขยายขอบเขตจนกลายเป็น “เรื ่องทั ่วไป”  ทั ้งนี ้ หากบุคคลภายนอกเข้ามาจัดการงานแทน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและใช้เงินส่วนตัวในการดำเนินการ ย่อมเป็นเรื่องที่ผู ้นั้ น
ต้องรับความเสี่ยงเอง ลำพังการที่ค่าใช้จ่ายนั้นเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ยังมิใช่เหตุผล
เพียงพอที่ผู้นั้นจะขอให้ทางราชการชดใช้ค่าใช้จ่ายได้ เพราะแม้ว่าค่าใช้จ่ายนั้นจะเป็นประโยชน์ 
แต่ก็อาจไม่จำเป็นที่ทางราชการต้องจ่ายเงินออกไปก็ได้ เพราะอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
เร่งด่วนมากกว่า ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่จะตัดสินใจ  
ได้ดีที่สุดว่าค่าใช้จ่ายใดที่เป็นประโยชน์และมีความจำเป็นเร่งด่วน ด้วยเหตุผลดังกล่าว JÈZE  
จึงเห็นว่า ไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะนำหลักที่คิดค้นขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในทางกฎหมายแพ่ง  
มาใช้กับเรื่องในทางกฎหมายมหาชนซึ่งมีสภาพแตกต่างออกไป๔ 

ในทำนองเดียวกัน Pierre MARQUÈS DI BRAGA (1847-1908)  
และ Camille Lyon ได้เสนอความเห็นว่า การนำหลักการจัดการงานนอกสั่งมาใช้ในกฎหมาย
ปกครองย่อมขัดต่อหลักเกณฑ์การบัญชีภาครัฐที่ว่า “ไม่อาจมีรายจ่ายอื่นใดได้ นอกจากรายจ่าย 
ที่ได้รับความเห็นชอบ กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง และมีการจัดสรรเงินงบประมาณไว้แล้ว”๕ 

 
๔ JÈZE (G.), Les principes généraux du droit administratif – Tome 2, (Paris : Dalloz, 

2004), p. 391-392.  
๕  MARQUÈS DI BRAGA (P.) et LYON (C.), Traité des obligations et de la 

responsabilité des comptables publics, (Paris : P. Dupont, 1890), pp. 159 et s. 



 

สำหร ับน ักว ิชาการคนอื ่น ๆ บางคนก ็เห ็นด ้วยก ับ Gaston JÈZE  
ที่คัดค้านการนำหลักการจัดการงานนอกสั่งมาใช้ในกฎหมายปกครอง เช่น Léon MICHOUD 
(1855-1916) ขณะที่บางคน เช่น Maurice HAURIOU (1856-1929) ยังมีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู ้โดย
ยอมรับว่า การนำหลักการจัดการงานนอกสั่งมาใช้เป็นการทั่วไป อาจส่งผลกระทบต่อการคลัง
สาธารณะได้ แต่ก็มีข้อที่จะช่วยป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบดังกล่าวได้ เพราะศาลปกครอง 
ยังเป็นผู ้มีอำนาจตรวจสอบว่าการจัดการงานนอกสั ่งเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือไม่  
และบุคคลที่เป็นผู้จัดการงานนอกสั่งนั้นสมควรได้รับการชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด 
นอกจากนี้ การที่ทางราชการมักจะชำระหนี้ล่าช้า ก็มีผลเป็นการป้องปรามบุคคลภายนอกอยู่ในที
มิให้สอดเข้ามาจัดการงานนอกสั่งโดยไม่ระมัดระวัง๖  

ส่วนนักกฎหมายปกครองฝ่ายที่สนับสนุนให้ใช้หลักการจัดการงานนอกสั่ง
กับเรื่องในทางปกครองก็พอมีอยู่บ้าง เช่น Rodolphe DARESTE๗ (1826-1911) Théophile 
DUCROCQ๘ (1829-1913) ห ร ื อ  Henri BERTHÉLÉMY๙ (1857-1943) ร ว ม ท ั ้ ง  Achille 
MESTRE (1874-1960) ที่ถึงกับมองว่า การจัดการงานนอกสั่งเป็นทฤษฎีที่ “สอดรับกับพัฒนาการ
ของกฎหมายปกครอง” ที ่ม ุ ่งสร้างเสริมความใกล้ชิดและร่วมมือกันระหว่างฝ่ายปกครอง 
และประชาชน๑๐ 

แม้จะมีแนวคิดทางวิชาการที่คัดค้านการนำหลักการจัดการงานนอกสั่ง
ตามกฎหมายแพ่งมาใช้กับเรื่องทางปกครอง แต่ที่ผ่านมาศาลปกครองก็นำหลักดังกล่าวมาใช้ตัดสิน
คดีพิพาทอยู่บ้าง โดยใช้อย่างระมัดระวังและใช้ในบางกรณีเท่านั้น  

๒.๒ แนวคำวินิจฉัยที่ “ระมัดระวัง” ของศาลปกครอง 
ในการนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทนั้น  

บางกรณีศาลปกครองก็อ้างบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่ง แต่บางกรณีก็อ้างในลักษณะ
แนวคิดทั่วไปโดยมิได้อ้างอิงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่ง  

ในทางกฎหมายปกครอง การจัดการงานนอกสั ่งมีโอกาสเกิดขึ ้นได้  
ใน ๓ ลักษณะด้วยกัน โดยอาจเป็นกรณีที่บุคคลเอกชนเข้าจัดการงานเพื่อประโยชน์ขององค์กร

 
๖ JÈZE (G.), ibid, p. 391-392. 
๗ DARESTE (R.), La justice administrative en France ou traité de contentieux 

de l’administration, (Paris : A. Durand, 1862), p. 613. 
๘ DUCROCQ (T.), Cours de droit administratif et de législation française des 

finances, (Paris : A. Fontemoing, 1905), p. 378. 
๙ BERTHÉLÉMY (H.), Traité élémentaire de droit administratif, (Paris : Arthur 

Rousseau, 1913), p. 532. 
๑๐ MESTRE (A.), Gestion d’affaires et enrichissement sans cause en droit 

administratif, (Toulouse : Rec. acad. législ., 1913), p. 271. 



 

ฝ่ายปกครอง หรือเป็นกรณีที่องค์กรฝ่ายปกครองจัดการงานเพื่อประโยชน์ของบุคคลเอกชน  
หรือเป็นกรณีที่องค์กรฝ่ายปกครององค์กรหนึ่งจัดการงานเพื่อประโยชน์ขององค์กรฝ่ายปกครอง
อีกองค์กรหนึ่ง 

๒.๒.๑ เรื่องที่ศาลเคยนำแนวคิดว่าด้วยการจัดการงานนอกสั่งมาใช้ 
ที่ผ่านมาเรื่องที่ศาลได้นำหลักการจัดการงานนอกสั่งมาใช้มีอยู่

น้อยมาก และส่วนหนึ่งมิใช่การนำมาใช้เต็มรูปแบบ เพียงแต่ปรับใช้เท่าที่เหมาะสมกับเรื่องในทาง
ปกครองเท่านั ้น เช่น ในคดี De la Guérinière๑๑ ที่สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยในปี ค.ศ. ๑๙๑๑  
คำพิพากษาสภาแห่งรัฐได้อ้างบทบัญญัติมาตรา ๑๓๗๒ และบทบัญญัติอื ่น ๆ ของประมวล
กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับการจัดการงานนอกสั่ง ในคดีนี้ มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า นายกเทศมนตรี  
ของเทศบาลแห่งหนึ่งได้จัดจ้างบริษัทเอกชนรายหนึ่ง โดยการทำสัญญาไม่ได้รับการอนุมัติ 
โดยถูกต้องจากสภาเทศบาล แต่บริษัทคู่สัญญาได้ให้บริการตามที่ได้รับการว่าจ้างแล้ว จึงมีปัญหา
ว่าเทศบาลจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทเอกชนหรือไม่ ซึ่งสภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยว่า 
เทศบาลต้องชดใช้เงินให้แก่บริษัทผู้รับจ้างสำหรับบริการที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของบริการ
ที ่สมประโยชน์ตามความประสงค์ของเทศบาลเท่านั ้น  ซึ ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับใช้
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งในเรื ่องการจัดการงานนอกสั่งเพียงบางส่วน  เพราะมาตรา 
๑๓๗๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ตัวการต้องชดใช้บรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เป็น
ประโยชน์และจำเป็นที่ผู้จัดการได้ทดรองออกไปก่อน ดังนี้ ในการนำแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
งานนอกสั่งมาใช้ในทางปกครอง จึงมีหลักว่าผู้จัดการย่อมได้รับการชดใช้ค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วน
ของการงานที่สมประโยชน์ตามความประสงค์ขององค์กรฝ่ายปกครอง เท่านั ้น มิใช่ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่ผู้จัดการได้จ่ายไปดังเช่นที่บัญญัติในมาตรา ๑๓๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 

นอกจากนี้ สภาแห่งรัฐยังเคยนำแนวคิดเรื่องการจัดการงานนอกสั่ง
มาใช้ในคดีต่าง ๆ ที่มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่รัฐบาล
ฝรั่งเศสอยู่ภายใต้การครอบงำของกองทัพเยอรมันและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เข้าบริหารกิจการห้างร้าน
ต่าง ๆ แทนเจ้าของกิจการเชื้อสายยิว โดยในคดี X…๑๒ สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยว่า กรณีที่รัฐบาล 
ได้แต่งตั้งผู้บริหารบริษัทต่าง ๆ แทนที่ผู้บริหารกิจการเดิมซึ่งเป็นชาวยิวนั้น บรรดาการกระทำ
ทั้งหลายของผู้บริหารที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลย่อมถือว่ามีผลทางกฎหมายและไม่ตกเป็นโมฆะ แต่ทั้งนี้
เฉพาะการกระทำที่สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๑๓๗๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง ที่กำหนดว่า 
“บุคคลที่จัดการงานเพื่อผู้อื่นมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชน” เท่านั้น และในคดี 
Bergounhaux๑๓ สภาแห่งรัฐก็วินิจฉัยว่าการที่ผู ้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งโดยรัฐบาลได้ยื่นคำขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านขายยาที่บุคคลเช้ือสายยิวเคยเป็นผู้ประกอบกิจการมาก่อน ถือเป็น

 
๑๑ C.E., 28 juillet 1911, R. p. 933.  
๑๒ C.E., 9 octobre 1954, R. p. 525. 
๑๓ C.E., 26 juillet 1947, R. p. 368. 



 

การจัดการงานนอกสั่งตามนัยมาตรา ๑๓๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง ในคดีดั งกล่าวข้างต้น  
จึงเป็นกรณีที่สภาแห่งรัฐใช้หลักการจัดการงานนอกสั่งมาคุ้มครองการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐบาล
มิให้เสียไป หากเป็นเร่ืองที่สมประโยชน์ของเจ้าของกิจการชาวยิว 

มีข้อสังเกตว่า นอกจากสภาแห่งรัฐในฐานะศาลปกครองสูงสดุแล้ว 
ศาลฎีกา (Cour de cassation) ในฐานะศาลยุติธรรมสูงสุดก็เคยนำแนวคิดเรื ่องการจัดการ 
งานนอกสั่งมาใช้ตัดสินคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนเช่นกัน โดยใช้เป็นครั้งแรก  
ในปี ค.ศ. ๑๘๗๔ ในคดี Commune de Pavilly๑๔  ซึ่งศาลฎีกาได้พิพากษาให้ทางราชการชดใช้
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที ่เข้าจัดทำกิจการงานต่าง  ๆ แทนหน่วยงานของรัฐในยามสงคราม  
ต่อมาศาลฎีกาได้นำหลักการจัดการงานนอกสั่งมาใช้อีกในกรณีที่เทศบาลแห่งหนึ่งได้เกณฑ์
ยานพาหนะจากประชาชนเพื่อใช้ในยามสงคราม โดยศาลวินิจฉัยว่าบุคคลที่ถูกเกณฑ์ทรัพย์สิน
สามารถ “ใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจัดการงานนอกสั่งต่อเทศบาล  ซึ่งการใช้สิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวมุ ่งหมายให้มีการชำระหนี ้อ ันเกิดจากการกระทำกึ ่งสัญญาตามกฎหมายแพ่ง” ๑๕ 
นอกเหนือจากกรณีที่ประชาชนได้เข้าจัดการงานนอกสั่งในช่วงสงครามอันเป็นสถานการณ์พิเศษแล้ว 
ศาลยังได้นำหลักความรับผิดกึ่งสัญญาดังกล่าวมาใช้ในกรณีอื่นด้วย เช่น ในคดี Commune de 
Saint-Chinian๑๖ ศาลได้พิพากษาให้เทศบาลชดใช้เงินแก่บุคคลที่จัดหาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
ของเทศบาล แม้ว่ากระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างจะดำเนินการโดยไม่ถูกต้องก็ตาม ซึ่งฝ่ายตำรา
พิเคราะห์ว่าคดีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าศาลฎีกาได้ยอมรับแนวคิดเรื่องการจัดการงานนอกสั่ง  
ในกฎหมายปกครอง๑๗  อย่างไรก็ดี ในช่วงหลังศาลฎีกามิได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในทางปกครองอีก 
โดยในคดี Fabrique de l’église de Maroué c/ Couret, Lecorre et Demoiselle Duras๑๘ 
ศาลไม่ยอมรับให้บุคคลสามารถอ้างหลักการจัดการงานนอกสั่งเพื่อละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
วิธีปฏิบัติของทางราชการ ซึ่งนักวิชาการได้วิเคราะห์ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีดังกล่าวเป็นการ 
“ปฏิเสธ” การใช้หลักการจัดการงานนอกสั่งในกฎหมายปกครอง๑๙ 

ทั้งนี้ ในบางคดีสภาแห่งรัฐก็ปฏิเสธที่จะใช้แนวคิดเรื่องการจัดการ
งานนอกสั ่ง เช่น ในคดี Ezac๒๐ ที ่สภาแห่งรัฐไม่ใช้ทฤษฎีการจัดการงานนอกสั ่งแก่กรณี  
ที่ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาและยึดทรัพย์สินของชาติศัตรูที ่ทำสงคราม  
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กับฝรั ่งเศส หรือในคดี Société de Sankaran๒๑ ซึ่งเป็นกรณีที ่เจ้าหน้าที ่รัฐบาลในดินแดน 
อาณานิคมแอฟริกาตะวันตกของฝรั ่งเศสได้เข้าบริหารจัดการไร่สวนการเกษตรของเอกชน  
สภาแห่งรัฐก็วินิจฉัยว่า บทบัญญัติมาตรา ๑๓๗๒ และบทบัญญัติอื่น ๆ ของประมวลกฎหมายแพ่ง
ในเรื่องการจัดการงานนอกสั่ง “ไม่อาจนำมาใช้บังคับแก่การจัดทำบริการสาธารณะได้”  

ในหลายกรณี สภาแห่งรัฐได้ “เลือก” ที่จะใช้หลักลาภมิควรได้ 
(enrichissement sans cause) เพื ่อเยียวยาบุคคลที ่เกี ่ยวข้องแทนการใช้หลักการจัดการ 
งานนอกสั่ง เช่น ในคดี Commune de Flavacourt๒๒ ซึ่งเป็นกรณีที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนของเทศบาลที่ชำรุดเสียหายภายหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 
สภาแห่งรัฐก็วินิจฉัยว่า การซ่อมแซมถนนเป็นประโยชน์แก่เทศบาล แต่ในการพิพากษาให้เทศบาล
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น สภาแห่งรัฐกลับอ้างหลักลาภมิควรได้แทนที่จะอ้าง
หลักการจัดการงานนอกสั่ง หรือในคดี Ville de Bordeaux c/ Ministre de construction๒๓ 
ซึ่งเป็นกรณีที่หน่วยงานราชการส่วนกลางของรัฐได้เข้าดำเนินการปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัย
สำหรับผู ้ม ีรายได้น้อย เนื ่องจากอาคารมีความบกพร่องในการออกแบบและไม่ปลอดภัย  
โดยเทศบาลซึ ่งมีอำนาจหน้าที ่ร ับผิดชอบในเรื ่องนี ้ม ิได ้ค ัดค้านการดำเนินการดังกล่าว  
ย่อมพิจารณาได้ว่าเป็นกรณีที่รัฐได้เข้าจัดการงานเพื่อประโยชน์ของเทศบาลและเข้าลักษณะ  
เป็นการจัดการงานนอกสั่ง  อย่างไรก็ดี สภาแห่งรัฐกลับอ้างหลักลาภมิควรได้ในการพิพากษา 
ให้เทศบาลชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐ 

นอกจากนี้ สภาแห่งรัฐก็นำแนวคิดอื ่น ๆ ที่สร้างขึ ้นเองมาใช้
ตัดสินคดีพิพาท เช่น ทฤษฎีสถานการณ์พิเศษ (théorie des circonstances exceptionnelles) 
ที่ยอมรับว่า ในกรณีที่มีสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น ในยามสงคราม บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่  
ของรัฐอาจกระทำการในทางพฤตินัยแทนเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายได้ หากมีความจำเป็น
เร่งด่วนต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งประโยชน์อันสำคัญยิ่งของส่วนรวม โดยถือว่าการกระทำของบุคคล
ดังกล่าวมีผลใช้ได้ทางกฎหมาย หรือทฤษฎีบุคคลที่เข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะหน้า 
(théorie du collaborateur occasionnel du service public) ที ่ยอมรับว ่า บุคคลที ่อาสา 
เข ้าดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามคำร้องขอขององค์กรฝ่ายปกครองและได ้รับ  
ความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนโดยไม่จำต้องพิสูจน์  
ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องขององค์กรฝ่ายปกครองแต่อย่างใด  
ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวถือเป็นความรับผิดโดยปราศจากความผิดของฝ่ายปกครอง (responsabilité 
sans faute) ประเภทหนึ่ง โดยทฤษฎีดังกล่าวมักจะใช้กับความเสียหายจากอุบัติเหตุที ่เกิด 

 
๒๑ C.E., 12 avril 1957, R. p. 263. 
๒๒ C.E., 12 décembre 1934, R. p.1181. 
๒๓ C.E., sect., 14 octobre 1966 



 

กับบุคคลที่อาสาเข้าช่วยเหลือองค์กรฝ่ายปกครองในการดำเนินการเรื่องที่มีความเสี่ยงอันตราย 
เช่น การดับเพลิง การกู้ภัย การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ หรือการจัดงานรื่นเริงในท้องถิ่น๒๔ 

๒.๒.๒ เหตุผลที่มีการใช้แนวคิดว่าด้วยการจัดการงานนอกสั่งอย่างจำกัด 
การที ่สภาแห่งรัฐนำแนวคิดเรื ่องการจัดการงานนอกสั ่งมาใช้  

อย่างจำกัดในทางกฎหมายปกครองนั้น เป็นไปด้วยเหตุผลสองประการใหญ่ ๆ  
ประการที่หนึ่ง เหตุผลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของการดำเนินงาน

ของฝ่ายปกครองและหลักในทางกฎหมายปกครอง โดยที่ตามปกติแล้วองค์กรฝ่ายปกครองมักจะ
รับผิดชอบเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนโดยไม่ขาดตกบกพร่อง จึงเป็นการยากที่จะมีกรณีที่
เอกชนต้องเข้าจัดการงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองโดยเข้าเง่ือนไขเป็นการจัดการงาน
นอกสั่งตามหลักเกณฑ์ ในประมวลกฎหมายแพ่ง และแม้กรณีท ี ่ เอกชนเข ้าจ ัดการงาน 
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมต้องรู้เห็นถึงการดำเนินการ
ดังกล่าว จึงทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขการจัดการงานนอกสั่ง อีกประการหนึ่ง การจัดทำบริการสาธารณะ
ขององค์กรฝ่ายปกครองย่อมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนด เช่น  
การมอบหมายให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะด้วยวิธีการตกลงทำสัญญาระหว่างฝ่ายปกครอง
และเอกชน (délégation de service public) กรณีจึงทำให้การเข ้าจัดการงานโดยเอกชน 
นอกกรอบของการมอบหมายดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก นอกจากนี้ โดยหลักแล้วการที่บุคคลภายนอก
ได้อาสาเข้าทำกิจการงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองย่อมเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ทั ้งยังสุ ่มเสี ่ยงที ่จะเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกกาลเทศะ เพราะการดำเนินงาน 
ของฝ่ายปกครองมีกระบวนงานที่สลับซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยวิ ธีบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
และความรู ้ความเชี ่ยวชาญเฉพาะทาง การก้าวก่ายเข ้าทำกิจการงานของฝ่ายปกครอง  
โดยบุคคลภายนอกจึงอาจสร้างความปั ่นป่วนแก่การทำงานของฝ่ายปกครองได้ ส่วนกรณี 
ที่ฝ่ายปกครองจะอาสาเข้าทำกิจการงานที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของเอกชนนั้น 
ในทางปฏิบัติการดำเนินการดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นได้ยาก เพราะฝ่ายปกครองถูกผูกพันโดยหลัก 
ว่าด้วยอำนาจหน้าที ่ที ่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง (principe de spécialité) ที่บังคับให้ 
นิติบุคคลมหาชนทั้งหลาย (ยกเว้นรัฐ) มีอำนาจกระทำการเฉพาะเรื่องที่กฎหมายหรือกฎบัญญัติ
เป็นการเฉพาะเจาะจงให้เป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่หรือการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจ
ดังกล่าวเท่านั้น ไม่อาจกระทำการในเรื่องอื่นใดที่อยู่นอกเหนือภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ของตนได้  
ดังนี้ จึงสรุปได้ว่า ลักษณะพิเศษของการดำเนินงานของฝ่ายปกครองและหลักในทางกฎหมาย
ปกครองไม่เอื้อแก่การนำหลักการจัดการงานนอกสั่งมาปรับใช้ในกฎหมายปกครอง 

 
๒๔ กรณีที่มักยกขึ้นอ้างเป็นตัวอย่างอยู่เสมอ คือ กรณีบุคคลที่อาสาจุดพลุในงานรื ่นเริง 

ของเทศบาลตามคำร้องขอของนายกเทศมนตรี แต่เกิดอุบัติเหตุพลุระเบิดและได้รับบาดเจ็บ  ทั้งนี้ ตามคำวินิจฉัย
ของสภาแห่งรัฐ (ประชุมใหญ่) ในคดี Commune de Saint-Priest-la-Plaine (C.E. Ass., 22 novembre 
1946, R. p. 279) 



 

ประการที่สอง เหตุผลเกี ่ยวกับ “นโยบาย” ในการพิจารณา
พิพากษาคดี แม้ว่าสภาแห่งรัฐจะนำแนวคิดเรื่องการจัดการงานนอกสั่งมาใช้ในบางกรณี แต่ก็มิได้
ใส่ใจที่จะสร้าง “ทฤษฎี” ในเรื่องนี้ขึ้นเป็นเอกเทศและเป็นระบบระเบียบสำหรับเรื่องในทางปกครอง 
แต่เลือกที่จะหา “ทางออก” ที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับปัญหาที่เกิดขึ ้นในแต่ละกรณี  
โดยไม่ยึดติดกับหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งอย่างตายตัว โดยในหลายกรณีสภาแห่งรัฐ
นิยมใช้หลักลาภมิควรได้เป็นทางออกในการพิจารณาพิพากษาคดีมากกว่าที่จะใช้หลักการจัดการ
งานนอกสั ่ง ซึ ่งสาเหตุส่วนหนึ ่งเป็นเพราะหลักทั ้งสองต่างเป็นหลักความรับผิดกึ ่งสัญญา  
ที่คล้ายคลึงกัน จึงทำให้หลักการจัดการงานนอกสั ่งถูก “กลืน” โดยหลักเรื ่องลาภมิควรได้ 
นอกจากนี้ ในบางกรณีสภาแห่งรัฐก็ใช้หลักที่สร้างขึ้นเองในทางปกครองในการตัดสินคดีพิพาท  
โดยไม่จำเป็นต้อง “พึ่ง” หลักการจัดการงานนอกสั่งทางแพ่ง เช่น ทฤษฎีสถานการณ์พิเศษ 
หรือทฤษฎีบุคคลที ่เข ้าร ่วมจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะหน้า เพื ่อคุ ้มครองการกระทำ 
ของบุคคลภายนอกฝ่ายปกครองให้มีผลใช้ได้ทางกฎหมายและเยียวยาให้ความเป็นธรรมแก่บุคคล
ที่เข้าทำกิจการงานในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง 

  
๓. ความจำเป็นและความเหมาะสมในการนำหลักการจัดการงานนอกสั่งมาใช้ 

ในกฎหมายปกครอง : ปัญหาที่ยังถกเถียงกันในทางวิชาการ 
จนถึงปัจจุบันปัญหาความจำเป็นและเหมาะสมในการนำหลักการจัดการ 

งานนอกสั่งมาใช้ในกฎหมายปกครองยังคงเป็นเรื่องที่มีการอภิปรายถกเถียงกันในทางวิชาการ  
โดยฝ่ายตำรามีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นที่ว่าสภาแห่งรัฐสมควรนำหลักดังกล่าวมาใช้  
ในทางปกครองหรือไม่  

สำหรับนักวิชาการฝ่ายที่สนับสนุนให้มีการนำหลักการจัดการงานนอกสั่งมาใช้
มากยิ่งขึ้นในทางปกครอง เช่น Eric DELACOUR๒๕ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย 
Lyon III Jean Moulin ที่มีข้อเสนอแนะให้สภาแห่งรัฐนำหลักการจัดการงานนอกสั่งมาใช้มากขึ้น
ในการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท โดยเห็นว่าหลักดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะใช้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

กรณีที ่องค์กรฝ่ายปกครองละเลยไม่ดำเนินการเรื ่องที ่อยู ่ในอำนาจหน้าที่  
ของตน ไม่ว่าจะในสถานการณ์ปกติหรือในสถานการณ์พิเศษ เช่น ยามสงคราม ทำให้บุคคลทั่วไป
ต้องเข้ามาจัดการงานแทนองค์กรฝ่ายปกครองเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะมีความต่อเนื่อง 
ไม่หยุดชะงัก 

กรณีบุคคลที่เข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะหน้า (collaborateurs 
occasionnels du service public) เช่น บุคคลที่ช่วยตำรวจจับคนร้าย หรือช่วยชีวิตคนที่กำลังจมน้ำ 

 
๒๕DELACOUR (E.), “La gestion d’affaires en droit administratif”, Dalloz 1999, 

p. 295 et ss.  



 

ซึ่งที่ผ่านมาสภาแห่งรัฐจะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลดังกล่าวโดยใช้ทฤษฎีบุคคล  
ที่เข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะหน้า  อันเป็นหลักความรับผิดสำหรับการเสี ่ยงภัย 
(responsabilité pour risque) ซึ่งเป็นความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิดประเภทหนึ่ง 

กรณีบุคคลที ่จัดทำบริการสาธารณะโดยไม่ได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบ 
จากทางราชการ อันเป็น “การจัดทำบริการสาธารณะโดยพฤตินัย” (gestion de fait d’un 
service public) เช่น บุคคลที่จัดทำบริการสาธารณะทั ้งที ่ยังไม่ได้รับมอบหมายโดยถูกต้อง  
จากองค์กรฝ่ายปกครอง (délégataire non autorisé) หรือผู้ที่ได้รับมอบช่วงให้จัดทำบริการ
สาธารณะทั ้งท ี ่องค์กรฝ ่ายปกครองยังไม ่ได ้เห็นชอบให้ดำเนินการได้  (sub-délégataire 
irrégulier) ซึ่งที่ผ่านมาสภาแห่งรัฐยอมรับให้มีการชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดทำบริการ
สาธารณะแก่บุคคลดังกล่าวได้โดยใช้หลักลาภมิควรได้ 

กรณีผู ้ร ับจ้างตามสัญญาจ้างจัดทำงานโยธาสาธารณะ  เช่น ผู ้ร ับจ้าง 
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ทำงานเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา แต่เป็นงาน 
ที่จำเป็นแก่การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามสัญญา (travaux supplémentaires indispensables à 
l’exécution de l’ouvrage) ซึ ่งที ่ผ่านมาสภาแห่งรัฐยอมรับให้มีการชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดจากงานที่ทำเพิ่มเติมนั้นให้แก่ผู้รับจ้างโดยอ้างหลักลาภมิควรได้  

กรณีบุคคลที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน แต่ได้ทดรองจ่ายเงินส่วนตัว
ไปก่อนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในเร่ืองหนึ่งของทางราชการ โดยเป็นกรณีที่มีความจำเป็น
และเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเช่นนั้น 

ในการนี้ DELACOUR ได้เสนอความเห็นด้วยว่า การที่จะขยายขอบเขตการใช้
หลักการจัดการงานนอกสั่งให้ครอบคลุมกรณีต่าง ๆ ข้างต้นนั้น ในเบื้องต้นจำเป็นต้องมีการ
แบ่งแยกแนวคิดเรื ่องการจัดการงานนอกสั่งและแนวคิดเรื ่องลาภมิควรได้ซึ่งเป็นแนวคิดที่มี  
ความคล้ายคลึงกันออกจากกันอย่างเด็ดขาดและชัดเจนเสียก่อน เพื่อที่การจัดการงานนอกสั่ง  
จะได้เป็นแนวคิดที่มีความเป็นเอกเทศในตัวเอง พร้อมกันนี้ สภาแห่งรัฐสมควรสร้างหลักทั่วไป 
ในลักษณะหลักความเป็นธรรมในทางกฎหมายปกครองที่ว่าจะต้องไม่มีผู้ใดได้ประโยชน์โดยทำให้
ผู้อื่นเสียเปรียบ (principe général d’equité de non-enrichissement aux dépens d’autrui 
en matière administrative) ในฐานะ “หลักใหญ่” ที่ประกอบด้วยหลักย่อย ซึ่งได้แก่ การจัดการ
งานนอกสั่ง การเรียกคืนเงินที่ชำระไปโดยไม่มีมูลหนี้ และลาภมิควรได้ หากทำเช่นนี้ได้ ก็จะช่วย
กรุยทางให้มีการนำหลักเรื่องการจัดการงานนอกสั่งมาใช้ในทางปกครองได้มากย่ิงขึ้นในอนาคต 

ส่วนนักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการนำหลักการจัดการงานนอกสั่ง
มาใช้ในทางปกครอง เช่น Benoît PLESSIX อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย Paris II 
Panthéon-Assas ท ี ่มองว ่าเป ็นเร ื ่องยากที ่ฝ ่ายปกครองจะบกพร่องหรือล ้มเหลวถึงขั้น 
ที่จำเป็นต้องให้บุคคลภายนอกสอดเข้ามาดำเนินการเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนแทน อีกทั้ง
โดยสภาพแล้วการจัดการงานนอกสั่งย่อมเป็น “สิ่งที่ไม่ชอบ” ในตัวของมันเอง เพราะผู้ที่เข้ามา



 

จัดการงานนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติที ่ผูกพันฝ่ายปกครอง ๒๖ ในทำนองเดียวกัน 
Isabelle HASQUENOPH อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย Paris I Panthéon-
Sorbonne ก็เสนอความเห็นว่า การจัดการงานนอกสั ่งตามกฎหมายแพ่งที ่ส่งเสริมให้ผู ้คน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้น ไม่สอดรับกับเจตนารมณ์ของกฎหมายมหาชน ทั้งไม่มีความจำเป็นที่ต้อง
นำมาใช้ในทางปกครอง เพราะกฎหมายปกครองได้สร้างแนวคิดต่าง ๆ ขึ ้นเป็นการเฉพาะ 
เพื่อ “รับมือ” กับการที่บุคคลภายนอกได้สอดเข้ามาทำกิจการงานต่าง ๆ แทนฝ่ายปกครอง  
อยู่แล้ว เช่น ทฤษฎีบุคคลที่เข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะหน้าที่ยอมรับว่าบุคคลซึ่งเข้าช่วย
จัดทำบริการสาธารณะมีสิทธิที ่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ ้นบนฐานของหลัก 
ความรับผิดโดยปราศจากความผิดของรัฐ หรือกรณีผู ้ร ับจ้างตามสัญญาจ้างจัดทำงานโยธา
สาธารณะได้ทำงานเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา แต่เป็นงานที่จำเป็นแก่  
การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามสัญญา การชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากงานที่ทำเพิ่มเติมให้แก่ 
ผู้รับจ้างนั้นก็อาจพิเคราะห์ได้โดยนัยว่าเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาจ้างโดยหน่วยงานของรัฐ
คู่สัญญา๒๗ 

ทุกวันนี้ สภาแห่งรัฐยังมีโอกาสได้วินิจฉัยปัญหาการนำหลักการจัดการงานนอกสั่ง
มาใช้ในทางปกครองอยู่เนือง ๆ ดังปรากฏตัวอย่างล่าสุดในคดี  Département d’Indre- et-
Loire๒๘ ที่สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ซึ่งมีข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า องค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด Indre-et-Loire เทศบาลเมือง Fondettes และโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งได้ทำข้อตกลง
สามฝ่ายเกี ่ยวกับการให้บริการอาหารในโรงเรียน โดยโรงเรียนรับผิดชอบการบริการอาหาร 
และดูแลโรงอาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างครัวส่วนกลาง 
และเทศบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารและเก็บรักษาวัตถุดิบ แต่ต่อมาได้มีการตรา
กฎหมายโอนภารกิจในการให้บริการอาหารในโรงเรียนมัธยมจากรัฐไปยังองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด และยังมีการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวต่อไปอีกเป็นเวลาห้าปี ซึ่งเทศบาลเห็นว่า 
เมื่อการให้บริการอาหารในโรงเรียนมัธยมเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการดำเนินการ จึงร้องขอให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชดใช้ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เทศบาลได้ออกเงินไปเป็นเวลาห้าปีภายหลัง
กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ยินยอมชดใช้เงิน 
เทศบาลจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้พิพากษาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชดใช้เงิน  
โดยเทศบาลได้ยกเหตุผลหลายประการในการเรียกให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชดใช้เงิน  

 
๒๖ PLESSIX (B.), L’utilisation du droit civil dans l’élaboration du droit 

administratif, (Paris : L.G.D.J., 2003), p. 703. 
๒๗ HASQUENOPH (I.), “L’introuvable quasi-contrat de gestion d’affaires en droit 

administratif”, A.J.D.A. n6 2021, pp. 326 et s. 
๒๘ C.E., 24 juin 2019, req. n409659.  



 

ทั้งความรับผิดทางละเมิด หลักลาภมิควรได้ และการจัดการงานนอกสั่ง  อย่างไรก็ดี สภาแห่งรัฐได้
วินิจฉัยว่าเหตุผลที่เทศบาลได้ยกขึ้นอ้างล้วนฟังไม่ขึ้นทั้งสิ้น โดยในส่วนของการจัดการงานนอกสั่ง 
สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยว่า “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงานนอกสั่งตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งนั้น ไม่อาจนำมาใช้กับเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะได้   ดังนั้น เทศบาลจึงไม่อาจ
อ้างได้ว่า การที่เทศบาลได้จัดทำบริการสาธารณะในการให้บริการอาหารในโรงเรียนโดยองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดมิได้คัดค้านการดำเนินการดังกล่าวนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะ
ตัวการย่อมมีหน้าที ่ชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สมประโยชน์ของตนให้แก่เทศบาล” คำวินิจฉัย 
ของสภาแห่งรัฐในคดีดังกล่าวจึงเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงแนวคิดของสภาแห่งรัฐที่มองว่าหลัก
ความรับผิดกึ่งสัญญาตามกฎหมายแพ่งดังกล่าวอาจจะไม่สอดรับกับการดำเนินงานขององค์กร  
ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะต่าง ๆ  

 
สรุป 
ปัญหาการนำหลักการจัดการงานนอกสั ่งตามกฎหมายแพ่งมาใช้ในกฎหมาย

ปกครองฝรั่งเศสสะท้อนให้เห็นถึง “ความละเอียดอ่อน” ในการพิจารณานำหลักกฎหมายแพ่ง  
มาใช้ในทางปกครอง เพราะแม้ว่ากฎหมายแพ่งจะกำหนดหลักเกี่ยวกับความรับผิดกึ่งสัญญา  
ของบุคคลในลักษณะที่เป็นกฎหมายพื้นฐานหรือกฎหมายหลักทั่วไป แต่ในบางเรื ่องก็อาจมี 
“ข้อจำกัด” ที่จะนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานของฝ่ายปกครองและนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชน
กับฝ่ายปกครองหรือระหว่างองค์กรฝ่ายปกครองด้วยกัน เราได้เห็นแล้วว่า ในระบบกฎหมาย
ฝรั่งเศส หลักการจัดการงานนอกสั่งที่เติบโตงอกงามได้ดีในแดนของกฎหมายแพ่ง กลับปรับตัว 
ให้เข้ากับ “ระบบนิเวศน์” ของกฎหมายปกครองได้ยากยิ่ง สำหรับระบบกฎหมายไทย ที่ผ่านมา  
ยังไม่มีการหยิบยกปัญหานี้ขึ้นวิเคราะห์อย่างจริงจัง แต่หากมีกรณีที่บุคคลทั่วไปเข้าดำเนินการ
เรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองและเป็นการสมประโยชน์ของฝ่ายปกครองที่มิได้รู้เห็น
หรือคัดค้านแล้ว ย่อมมีประเด็นว่าบุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้ออกไป  
ในการดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด และจะเป็นไปตามบทกฎหมายหรือหลักกฎหมายใด  
ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้และเป็นคดีพิพาทมาสู่ศาลปกครอง จะมีการวินิจฉัยไปในทางใด ศาลจะนำ
หลักการจัดการงานนอกสั ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ หรือจะมี 
“ทางเลือก” อื่น เช่น การสร้างหลักในทางกฎหมายปกครองขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ความเป็นธรรม
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ปัญหานี้คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป 

    
 
 
 
  



 

 

 

สิทธิของประชาชนในการร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
จากการใช้อำนาจรัฐ: ศึกษาระบบกฎหมายของประเทศสเปนและเยอรมนี 

    
กฤตติกา  ยุวนะเตมีย์ 

และณฎัฐพล  สกุลเมฆา 
 

ภารกิจที ่สำคัญอย่างหนึ ่งของรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตย  (Liberal 
Democratic State) คือ การให้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนอันถือเป็นคุณค่าสูงสุด 
ที ่องค์กรของรัฐทุกองค์กร และประชาชนแต่ละบุคคลต้องให้ความเคารพ  อย่างไรก็ตาม  
การมีบทบัญญัติกฎหมายที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีกลไก
สำหรับตรวจสอบ แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายที่ประชาชนอาจได้รับจากกรณีที่มี  
การใช้อำนาจรัฐกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของตนนั้น ย่อมไม่อาจทำให้ภารกิจของรัฐธรรมนูญในส่วนนี้
บรรลุเจตนารมณ์ที่แท้จริงได้   

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปนและรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีถือได้ว่าเป็นแม่แบบของการวางกลไกในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน  
ในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจรัฐโดยการกำหนดให้
มีกระบวนการร้องทุกข์โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ บทความนี้จึงมุ่งศึกษาถึงหลักการ เงื่อนไข 
กระบวนการ และผลทางกฎหมายของกลไกการร้องทุกข์ดังกล่าวในระบบกฎหมายของประเทศ
สเปน (Recurso de amparo) และในระบบกฎหมายของประเทศเยอรมนี (Verfassungsbeschwerde) 

 
๑. การร้องทุกข์ของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายสเปน 

ระบบกฎหมายของประเทศสเปนได้มีการวางกลไกให้ประชาชนสามารถร้องทุกข์
ต่อองค์กรตุลาการได้เมื่อมีกรณีการละเมิดสิทธิที่กฎหมายสูงสุดรับรองไว้ตั ้งแต่ยุคสมัยกลาง  
ของยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๔ ถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ โดยมีการก่อตั้งสถาบันชื่อ “Justicia 

 
 บทความนี ้เป็นความเห็นทางวิชาการของผู ้เขียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

และบรรณาธิการไม่จำต้องเห็นพ้องด้วย 
 Docteur en Droit Public, Master 2 (Droit Public et Science politique)  Université 

de Nancy II, น.ม. น.บ. (จุฬาฯ) นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(ผู้เขียนหัวข้อ ๑. การร้องทุกข์ของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายสเปน) 

 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (Dip-jur.), Freie Universität zu Berlin ประเทศเยอรมนี,  
เนติบัณฑิตขั้นที่หนี่ง (Erstes Staatsexamen), กระทรวงยุติธรรมแห่งมลรัฐเบอร์ลิน, นักกฎหมายกฤษฎีกา
ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ผู้เขียนหัวข้อ ๒. การร้องทุกข์ของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในระบบกฎหมายเยอรมัน) 



 

Mayor” ขึ้นในแคว้น Aragon เพื่อปกป้องการใช้สิทธิของประชาชนมิให้ถูกล่วงละเมิดจากการ
กระทำของผู้ใช้อำนาจรัฐและของเอกชน  อย่างไรก็ตาม กลไกดังกล่าวได้ยุติการบังคับใช้ลงในปี  
ค.ศ. ๑๕๙๒ เนื่องด้วยสาเหตุทางการเมือง ซึ่งทำให้สถาบัน “Justicia Mayor” ต้องถูกยุบลง 
อย่างถาวร  แต่ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๗๑๖๑ กลไกนี้ได้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งในยุคปัจจุบันภายหลังจากที่
ประเทศสเปนพ้นจากการปกครองโดยระบอบเผด็จการ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน 
ค.ศ. ๑๙๗๘ ซึ่งยกร่างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการวางหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยให้มี 
ความมั ่นคงถาวรและความต้องการสร้างกลไกสำหรับการปกป้องกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
โดยกระบวนการทางตุลาการ ควบคู่ไปกับการให้หลักประกันแก่สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  
ของประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรผู้มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และกำหนดให้มีกลไกการร้องทุกข์ของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
(Recurso de amparo) ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพซึ่งได้รับ  
การรับรองโดยรัฐธรรมนูญ สามารถร้องทุกข์ได้โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื ่อให้มีการยุติ  
การกระทำอันเป็นการละเมิดดังกล่าวและขอให้มีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ 

มาตรา ๕๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน บัญญัติรับรองสิทธิ  
ของประชาชนที่จะร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

 
๑ อย่างไรก็ตาม ระบบการปกป้องสิทธิของประชาชนดังกล่าวได้แพร่หลายไปยังประเทศ  

ในอาณานิคมของสเปนในทวีปอเมริกาใต้ โดยได้ถูกนำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเม็กซิโก  
ในปี ค.ศ. ๑๘๔๑ ซึ่งบัญญัติรับรองกระบวนการร้องทุกข์ของประชาชนโดยตรงต่อศาลสูงสุด ที่ เรียกว่า 
“Recurso de amparo” กระบวนการดังกล่าวได้พัฒนามาตลอดจนถึงปัจจุบัน และปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐเม็กซิกัน ค.ศ. ๑๙๑๗  

๒ Section 53  
 1. The rights and freedoms recognized in Chapter 2 of the present Part are 

binding on all public authorities. Only by an act which in any case must respect their essential 
content, could the exercise of such rights and freedoms be regulated, which shall be protected 
in accordance with the provisions of section 161(1) a).  

 2. Any citizen may assert a claim to protect the freedoms and rights recognized 
in section 14 and in division 1 of Chapter 2, by means of a preferential and summary procedure 
before the ordinary courts and, when appropriate, by lodging an individual appeal for 
protection (recurso de amparo) to the Constitutional Court. This latter procedure shall be 
applicable to conscientious objection as recognized in section 30.  

  3. Recognition, respect and protection of the principles recognized in Chapter 
3 shall guide legislation, judicial practice and actions by the public authorities. They may only 
be invoked before the ordinary courts in accordance with the legal provisions implementing 
them. 



 

เป็น ๒ กรณี คือ ๑) การร้องทุกข์ต่อองค์กรตุลาการปกติ (Tribunales ordinaros) ด้วยการยื่น 
คำร้องภายใต้หลักเกณฑ์พิเศษ (Principios de preferencia) และ ๒) การร้องทุกข์ต่อศาล
รัฐธรรมนูญ (Tribunal Constitucional) ด้วยการย่ืนคำร้องขอคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน (Recurso 
de amparo)  ในการนี้ การร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อการดำเนินกระบวน
พิจารณาโดยองค์กรตุลาการปกติไม่สามารถที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
ตามรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนได้แล้ว กล่าวคือ โดยหลัก ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองมีอำนาจ
พิจารณาคำร้องของคู ่ความในคดีท ี ่ม ีการยกประเด็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั ้นพื ้นฐาน  
ตามรัฐธรรมนูญขึ้นสู่การพิจารณา แต่เมื่อปรากฏว่าคู่ความมิได้รับการเยียวยาความเสียหาย  
จากการถูกละเมดิสิทธิเสรีภาพภายใต้กระบวนการยุติธรรมปกติดังกล่าวแล้ว จึงจะมีสิทธิย่ืนคำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและเยียวยาความเสียหายได้  ดังนี้ จึงกล่าวได้ว่า
การใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นช่องทางพิเศษและเป็นมาตรการเสริมจากการใช้สิทธิ
ดำเนินคดีต่อองค์กรตุลาการทั่วไป๓ 

ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติมาตรา ๕๓.๒ ได้วาง
กรอบไว้ว่า จะต้องเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่ ๑ ของหมวด  
ที่ ๒ ของรัฐธรรมนูญเท่านั้น กล่าวคือ เป็นกรณีการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นฐานที่มีลักษณะเป็นสิทธิ
มนุษยชน (ได้แก่ สิทธิในชีวิตร่างกาย เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการสื่อสาร เสรีภาพ 
ในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการชุมนุม สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการของรัฐ  
สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐ สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสิทธิ 
ในการได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย เป็นต้น) ซึ่งมิอาจขยายรวมไปถึงสิทธิ 
ที่รัฐธรรมนูญรับรองในฐานะพลเมือง (ได้แก่ สิทธิเกี่ยวกับการประกันสังคม สิทธิที่มีลักษณะ  
ทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรม) หรือสิทธิอื่นใดที่ปรากฏอยู่ในส่วนอื่นของรัฐธรรมนูญได้ รวมทั้ง 
ไม่อาจขยายความไปถึงสิทธิที ่มีการรับรองไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศสเปน  
ให้สัตยาบันด้วย 

อนึ่ง การร้องทุกข์ของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณี Recurso de amparo 
นี้ มีความแตกต่างจากการร้องขอให้ศาลวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  
ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติ  
หรือผู้บริหารขององค์กรปกครองอิสระ เท่านั้น ประชาชนไม่อาจยื่นคำร้องในกรณีดังกล่าวได้ด้วย
ตนเองหากแต่จะต้องผ่านสถาบันผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน (Defensor del Pueblo) หรือศาล 
หรือองค์กรตุลาการที่พิจารณาคดีที่ตนเป็นคู่ความอยู่   นอกจากนี้ การร้องทุกข์ของประชาชน 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญยังม ีขอบเขตที ่กว ้างขวางกว่าการร ้องขอให้ศาลว ิน ิจฉ ัยความชอบ  
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายอยู่มากเพราะเป็นกรณีที่ประชาชนสามารถโต้แย้งการละเมิดสิทธิ

 
๓ คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ STC 1/1981 ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๑๙๘๑ 



 

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน อันเกิดขึ ้นจากการกระทำการ (หรือไม่กระทำการ) ใด ๆ ตามกฎหมาย  
ขององค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทั่วไป ซึ่งไม่จำกัดว่าเป็นผู้ใช้อำนาจในทาง  
นิติบัญญัติ บริหาร หรือ ตุลาการ๔ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และให้การเยียวยาต่อการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพดังกล่าว  

๑.๑ เงื่อนไขในการรับคำร้องทุกข์ไว้พิจารณา 
๑.๑.๑ ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง   

บทบัญญัติร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน มาตรา ๑๖๒ 
กำหนดว่าบุคคลผู้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  
ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน (Defensor del Pueblo)๕ และผู้ตรวจการของรัฐ (Ministerio Fiscal)๖  
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การแบ่งประเภทของผู้มีสิทธิร้องทุกข์นี้เป็นการแบ่งแยกตามลักษณะของสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ อันได้แก่ สิทธิที่มีลักษณะเป็นอัตวิสัย (subjective rights) และสิทธิ 
ที่มีลักษณะเป็นภววิสัย (objective rights) โดยผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณี  
ของการละเมิดสิทธิที่เป็นอัตวิสัย คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้เสี ยหาย (นิติบุคคลดังกล่าว
อาจเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายมหาชนก็ได้ แต่จะต้องมีความสามารถ  
ที่จะดำเนินคดีในศาลได้๗) ส่วนผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีของการละเมิดสิทธิ  
ที่เป็นภววิสัยนั้น คือ องค์กรผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน (Defensor del Pueblo) และผู้ตรวจการ
ของรัฐ (Ministerio Fiscal)  ในการนี้ ผู้ตรวจการของรัฐสามารถเข้าดำเนินกระบวนพิจารณา 
ในคดีร้องขอให้คุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญได้ในสองฐานะ คือ ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย  
คือ เป็นตัวแทนของประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิฯ และในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมายซึ่งเข้าดำเนินการในสถานะที่เป็นผู้ร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง 

 
 

 
๔ มาตรา ๔๑ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๒/๑๙๗๙ ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ 

ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๑๙๗๙  
๕ มาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน กำหนดให้ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน 

(Defensor del Pueblo) มาจากการแต่งตั้งของรัฐสภา เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำของฝ่ายบริหาร
และปกป้องสิทธิของประชาชนจากการละเมิดโดยผู้ใช้อำนาจรัฐ  

๖ มาตรา ๑๒๔.๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน กำหนดให้ผู ้ตรวจการของรัฐ 
(Ministerio Fiscal) มีหน้าที่ในการส่งเสริมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของฝ่ายตุลาการและพิทักษ์
สิทธิของประชาชน ตลอดจนประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายรับรอง   

๗ จากบรรทัดฐานคำพิพากษาของรัฐธรรมนูญ นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที ่ศาล
รัฐธรรมนูญให้ความคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพขั ้นพื ้นฐาน ได้แก่ สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ (คำพิพากษา  
ศาลรัฐธรรมนูญ STC 4/1982 (8.2.1982) ; STC 18/1988 (4.8.1988)) สถาบันประกันสังคม (คำพิพากษา
ศาลรัฐธรรมนูญ STC 179/1999 (11.10.1999) ; STC 309/2000 (18.12.2000)) เป็นต้น 



 

๑.๑.๒ มูลเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
การร้องทุกข์โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องมีมูลเหตุมาจาก

การถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จาการกระทำโดยใช้อำนาจรัฐและมิใช่กรณี  
ของการถูกละเมิดสิทธิจากบทบัญญัติของกฎหมาย (ซึ่งกรณีดังกล่าวจะต้องใช้ช่องทางการร้อง
ขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย) กล่าวคือ เป็นกรณีที่มีการละเมิดสทิธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญจากการกระทำของฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ   
ทั้งนี้ การกระทำที่เป็นมูลเหตุแห่งการละเมิดสิทธิเสรีภาพนี้อาจเป็นการกระทำ การออกคำสั่ง  
หรือการตัดสินใจใด ๆ ของรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติขององค์กรปกครองตนเอง หรือองค์กรอื่น ๆ 
ของสภานั ้น๘ หรืออาจเป็นการสั ่งการหรือการดำเนินการใดของฝ่ายบริหารหรือผู ้บริหาร  
ขององค์กรปกครองตนเอง หรืออาจเป็นนิติกรรมทางปกครองหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐ ซึ ่งการกระทำดังกล่าวหมายความรวมถึงการละเว้นดำเนินการตามกฎหมายด้วย ๙  
นอกจากนี้ ยังรวมถึงกรณีที่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการด้วย ซึ่งในกรณีนี้ 
มีเงื่อนไขว่าผู้ร้องทุกข์จะต้องใช้กระบวนการในการโต้แย้งตามที่กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี  
ในศาลนั้น ๆ จนเสร็จสิ้นแล้ว และการกระทำที่เป็นเหตุให้ร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะต้อง
แยกต่างหากจากข้อเท็จจริงที ่เป็นคดีความอยู่ในศาล  ทั ้งนี ้ จะต้องมีการคัดค้านในระหว่าง  
การดำเนินคดีในศาลนั้นเองว่ามีการกระทำอันละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญไว้ด้วยในทันทีที่ผู้ร้ อง
ทราบเหตุดังกล่าว๑๐ 

๑.๒ เงื่อนไขในการพิจารณาคำร้อง 
เพื ่อที ่จะแสดงว ่าได ้ม ีการกระทำอันเป็นการละเม ิดส ิทธ ิเสร ีภาพ 

ตามรัฐธรรมนูญอยู่จริง คำร้องขอคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องระบุถึงข้อเท็จจริงอันเป็น
เหตุแห่งการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพไว้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ คำร้องดังกล่าวจะต้องระบุ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิหรือเสรีภาพที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำละเมิดนั้น  
และจะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของการย่ืนคำร้องไว้ให้ชัดเจนด้วยว่า เป็นกรณีการขอให้ป้องกันสิทธิ
หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือเป็นกรณีการขอให้เยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ร้อง 
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการจำกัดปริมาณของคำร้องมิให้เกิดภาวะคดี  
ล้นศาล กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒/๑๙๗๙ ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔๙) ระบุ
เงื่อนไขในการร้องขอคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญไว้ว่า จะต้องมีการแสดงเหตุผลว่าคำร้องนั้น 
มี “ความสำคัญพิเศษในทางรัฐธรรมนูญ” อย่างไร  ซึ่งมาตรา ๕๐.๑ (b) ได้กำหนดแนวทางในการ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไว้ว่า “ความสำคัญพิเศษในทางรัฐธรรมนูญ” หมายถึง ความสำคัญ
ต่อการตีความรัฐธรรมนูญ ความสำคัญต่อการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และความสำคัญ

 
๘ มาตรา ๔๒ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๒/๑๙๗๙ ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ 
๙ มาตรา ๔๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๒/๑๙๗๙ ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ 
๑๐ มาตรา ๔๔ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๒/๑๙๗๙ ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ 



 

ต่อการจำกัดความของสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้  ดังนั ้น หากคำร้องใดมิได้ระบุ
รายละเอียดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วนแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับพิจารณาคำร้องดังกล่าว 

นอกจากนี้ การยื ่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญจะต้องอยู่
ภายใต้เงื ่อนเวลาที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฯ กำหนด ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัด 
กล่าวคือ ในกรณีของการโต้แย้งการกระทำขององค์กรผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ จะต้องร้องทุกข์
ภายใน ๓ เดือนนับแต่มีการกระทำดังกล่าว ส่วนกรณีการโต้แย้งการกระทำของฝ่ายบริหาร 
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้น จะต้องกระทำภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่การดำเนินคดีในศาล
ยุติธรรมหรือศาลปกครองสิ้นสุดลง ในขณะที่การโต้แย้งคำสั่งขององค์กรตุลาการมีกำหนดเวลา 
๓๐ วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา 

๑.๓ กระบวนการพิจารณาคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญ 
การยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญนี้ไม่เป็น

เหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองหรือตามคำพิพากษาในคดีที่เป็นมูลเหตุแห่งการยื่น  
คำร้องดังกล่าว (เนื่องจากผู้เสียหายสามารถที่จะขอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีการชดเชยจากการ
ละเมิดสิทธิของตนได้)  อย่างไรก็ดี กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฯ เปิดช่องให้มีการทุเลาคำสั่งหรือ 
คำพิพากษานั้นได้หากปรากฏว่าการบังคับการตามคำสั่งหรือคำพิพากษาดังกล่าวจะก่อให้เกิด  
ความเสียหายต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญอันเป็นฐานแห่งการย่ืนคำร้องนั้น โดยศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่ง
ให้ระงับการมีผลบังคับของคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ แต่ทั้งนี้จะต้อง 
ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ยังมีอำนาจที่จะกำหนดมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้การพิจารณาคำร้องฯ ต้องตกเป็นอันไร้ผล 

อนึ่ง เพื่อเป็นการกลั่นกรองมิให้เกิดกรณีของการมีคดีรกศาล กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญได้แบ่งวิธีพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญออกเป็น ๒ ชั้น  
คือ ชั้นแรก การพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำร้องขอคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  
และชั้นที่สอง การพิจารณาวินิจฉัยคดี โดยในชั้นของการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำร้องขอ
คุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้น ได้กำหนดให้ผู้พิพากษาในศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีองค์คณะ ๔ คน 
เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำร้อง โดยศาลจะต้องปฏิเสธไม่รับคำร้องไว้พิจารณา
หากปรากฏว่าคำร้องนั้นมีขาดคุณลักษณะ ๔ ประการ (แบ่งออกเป็นสองด้าน คือ คุณลักษณะ 
ด้านแบบและคุณลักษณะด้านเนื ้อหา) ได้แก่ ประการแรก เป็นคำร้องฯ ที่ระบุรายละเอียด 
ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ชัดเจน ประการที่สอง เป็นคำร้องฯ ที่มีการกล่าวอ้างถึงสิทธิหรือเสรีภาพ 
ที่รัฐธรรมนูญรับรอง ซึ่งจะต้องเป็นสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้สามารถร้องทุกข์โดยตรง
ได้เท่านั้น๑๑ ประการที่สาม ปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่เป็นมูลเหตุแห่งการร้องขอไม่ใช่เรื่องที่เหมือน
หรือคล้ายคลึงกันกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำร้องกรณีก่อน ๆ ที่ศาลได้เคยมีคำตัดสินไว้แล้ว  

 
๑๑ มาตรา ๕๐.๑.a และ ๕๐.๑.b แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับที ่ ๒/๑๙๗๙  

ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ 



 

(หากพบว่าเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุคล้ายคลึงหรืออย่างเดียวกันศาลจะปฏิเสธไม่รับคำร้องดังกล่าว  
ซึ่งศาลต้องให้เหตุผลประกอบในการปฏิเสธไว้อย่างชัดเจน) ประการสุดท้าย คำร้องนั้นต้อง 
ไม่ “ขาดสาระสำคัญอันเป็นที่เห็นประจักษ์” จนเป็นเหตุที่ไม่อาจนำขึ้นสู่การพิจารณาวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญได้๑๒ ซึ่งกรณีนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจในการ
ตรวจสอบสาระสำคัญของคำร้อง และในทางปฏิบัติศาลได้ใช้เหตุดังกล่าวในการปฏิเสธคำร้อง  
ขอคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุหลักแห่งการไม่รับคำร้องฯ ของศาล
รัฐธรรมนูญก็ว่าได้ 

ทั ้งนี ้ คำสั ่งของศาลรัฐธรรมนูญที ่ปฏิเสธไม่ร ับคำร้องถือเป็นที ่สุด  
และโดยหลักแล้วผู้ร้องไม่อาจอุทธรณ์ได้อีก แต่มีข้อยกเว้นว่าหากเป็นกรณีที่องค์คณะผู้พิพากษา  
ที่พิจารณาคำร้องนั้นได้ลงมติไม่รับคำร้องด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ ในกรณีดังกล่าว   
มาตรา ๕๐.๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้ผู้ตรวจการของรัฐมีอำนาจอุทธรณ์
คำส่ังไม่รับคำร้องดังกล่าวได้ 

๑.๔ การพิพากษาและผลของคำพิพากษา 
โดยทั่วไปการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

กระทำโดยองค์คณะผู ้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๖ คน  อย่ างไรก็ตาม ในกรณีที ่มี 
เหตุจำเป็นที่จะต้องพิจารณาประเด็นในรัฐธรรมนูญประเด็นใดประเด็นหนึ ่งเป็นการเฉพาะ  
การพิจารณาคำร้องจะต้องกระทำโดยองค์คณะใหญ่ โดยมีผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญจำนวน  
๑๒ คน เข้าร่วมการประชุม  ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้พิจารณาในเนื้อหาสาระของคดีแล้ว ศาลอาจมี
คำวินิจฉัยเป็นสองทาง คือ ยอมรับหรือปฏิเสธการให้ความคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญตามที่มี  
ผู้ร้องขอ ซึ่งในการทำคำพิพากษานั้น มาตรา ๕๕ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้
คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่ยอมรับการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะต้อง
ประกอบด้วยสาระสำคัญที่แสดงอย่างชัดแจ้งถึง (๑) ความเป็นโมฆะของคำสั่ง คำพิพากษา  
หรือการกระทำใด ๆ จากการใช้อำนาจรัฐอันเป็นมูลเหตุแห่งการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญ (๒) การรับรองว่าสิทธิหรือเสรีภาพที่อ้างถึงในคำร้องสอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และ (๓) การเยียวยาความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้แก่ผู ้ยื ่นคำร้องอย่างเต็มจำนวน รวมทั้งยังอาจกำหนดมาตรการ  
ที่เหมาะสมเพื ่อคุ ้มครองรักษาสิทธิเสรีภาพให้แก่ผู ้ถ ูกละเมิดสิทธิได้  ดังนี ้ กล่าวได้ว่าผล  
ของคำพพิากษาศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกล่าวมีลักษณะเป็นการทั่วไป โดยเป็นการประกาศโมฆะกรรม
ของการกระทำที่ใช้อำนาจรัฐอันล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และมีลักษณะเป็นการ
เฉพาะราย โดยให ้การเย ียวยาความเส ียหายและค ุ ้มครองส ิทธ ิแก ่ประชาชนผ ู ้ท ี ่ ถูก  
ล่วงละเมิด  นอกจากนี้ คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกล่าวยังมีผลสำคัญต่อระบบ

 
๑๒ มาตรา ๕๐.๑.d แห่งกฎหมายประกอบร ัฐธรรมนูญ ฉบับที ่  ๒/๑๙๗๙ ว ่าด ้วย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 



 

กฎหมายรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นการวางหลักในการตีความบทบัญญัติซึ่งรวมไปถึงการกำหนด
ขอบเขตของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญในแต่ละประเภทอีกด้วย 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น อาจถือได้ว่ากลไกการร้องทุกข์ของประชาชน 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายสเปน (Recourso de Amparo) เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดขอบเขต  
และการตีความการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องมือสำคัญ 
ในการให้หลักประกันแก่ประชาชนมิให้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพจากการใช้อำนาจรัฐ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว กลไกการร้องทุกข์ของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นที่นิยมอย่างมากและส่งผลให้
จำนวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสเปนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี  อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญจะได้
กำหนดเงื่อนไขในการยื่นคำร้องและหลักเกณฑ์ในการรับพิจารณาคำร้องไว้อย่างรัดกุม แต่ในทางปฏิบัติ
ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ตีความขยายหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื ่อเปิดช่องทางในการใช้สิทธิร้องทุกข์  
ของประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือให้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญได้รับการคุ้มครอง
และเพื่อเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพจากองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐ 
อย่างเต็มที่๑๓ ในการนี้ จึงกล่าวได้ว่า การบัญญัติรับรองกลไกการร้องทุกข์ของประชาชนต่อศาล
รัฐธรรมนูญไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปนจึงเป็นหัวใจสำคัญของการให้หลักประกัน  
แก่สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ
เยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนได้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๓ ดังจะเห็นได้จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญยอมรับคำร้องที่เป็นการโต้แย้งกฎในทางปกครอง

ในกรณีที่กฎนั้นมิได้มีลักษณะที่เป็นการทั่วไปแต่มุ่งให้เกิดผลเป็นกรณีเฉพาะแก่บุคคลบางกลุ่มบางจำพวก  
(คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ที่ STC 9/1986 (21.1.1986)) ซึ่งในเวลาต่อมาศาลก็ได้ขยายเงื ่อนไขในการ 
ร้องทุกข์ให้รวมไปถึงการโต้แย้งกฎที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปด้วย (คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ที่ STC 7/1990 
(18.1.1990); STC 32/1990 (26.2.1990) และ STC 61/1990 (29.3.1990)) 



 

๒. การร้องทุกข์ของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายของประเทศ
เยอรมนี 

มาตรา ๑ (๓)๑๔  แห่งกฎหมายพื ้นฐาน๑๕ หรือรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีบัญญัติไว้เป็นสาระสำคัญว่า สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ให้มีผลใช้บังคับโดยตรงและผูกพันองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐทั้งหมด ประกอบกับมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง 
ข้อ ๔ a๑๖ บัญญัติให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการเข้าไปควบคุมตรวจสอบกรณีมีผ ู ้ร ้อง 
ว่าถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญจากการใช้อำนาจรัฐนั ้น บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นที ่มา  
ของกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ (Verfassungsbeschwerde) ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ในการตรวจสอบการกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญจากการใช้อำนาจรัฐซึ่งไม่จำกัด
เฉพาะการกระทำในทางนิติบัญญัติเท่านั้น การกระทำทางบริหาร หรือการกระทำทางตุลาการ  
ก็อาจถูกตรวจสอบโดยกระบวนการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกัน   

 
๑๔ มาตรา ๑  
    (๑) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมไม่อาจถูกล่วงละเมิดได้ การให้ความเคารพและปกป้ อง

สิทธิดังกล่าวจึงเป็นภาระหน้าที่ของอำนาจรัฐทั้งปวง 
    (๒) ชนชาวเยอรมันยอมรับซึ่งสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจถูกล่วงละเมิดหรือจำหน่ายถ่ายโอน  

ไปยังผู้ใดผู้หนึ่งได้  ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นหลักการพื้นฐานของทุกประชาคม ของความสันติสุข และของความ
ยุติธรรมในสากลโลก 

    (๓) สิทธิขั้นพื้นฐานทั้งมวลดังต่อไปนี้ผูกพันอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจ  
ตุลาการเสมือนเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับโดยตรง 

๑๕ สาเหตุหลักที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. ๑๙๔๙ อันถือเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตั้งชื่อรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการว่า “กฎหมายพื้นฐาน” นั้น เป็นเพราะขณะยกร่าง
ประเทศเยอรมนีได้ถูกแบ่งออกเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (Deutsche Demokratische 
Republik หรือ ประเทศเยอรมนีตะวันออก) และประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundesrepublik 
Deutschland หรือ ประเทศเยอรมนีตะวันตก) ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งมีผลใช้บังคับเฉพาะแต่ฝั่งตะวันตก
จึงประสงค์ให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเพียง “กฎหมายชั่วคราว” เท่านั้น และหวังว่าเมื่อมีการรวมชาติแล้ว จะมี
การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขึ้นเพื่อเป็นรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวเยอรมันต่อไป จึงหลีกเลี่ย งไม่ใช้คำว่า 
“รัฐธรรมนูญ”  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการทำสัญญารวมชาติแล้ว ก็มิได้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่อย่างใด 
เพียงแต่มีการแก้ไขบางมาตราใน “กฎหมายพื้นฐาน” ให้สอดรับกับสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงเท่านั้น 
“กฎหมายพื ้นฐาน” จึงยังมีผลใช้บังคับในฐานะรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
จนถึงปัจจุบัน 

๑๖ มาตรา ๙๓  ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์มีอำนาจพิจารณาพิพากษาในคดีดังต่อไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

   (๔ a) คดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอ้างว่าถูกล่วงละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
หรือสิทธิตามมาตรา ๒๐ วรรคสี ่ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๔  
จากการใช้อำนาจรัฐ 



 

อย่างไรก็ดี การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้โดยตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญ มิได้หมายความว่าจะกระทำได้ในทุกกรณีที ่มีข้อพิพาทอันเกี ่ยวเนื ่องด้วยสิทธิ  
ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ หากแต่การเสนอคดีในลักษณะนี้ย่อมมีข้อจำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้มีคดี
ขึ ้นสู ่ศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไป อันอาจทำให้เกิด “ภาวะคดีล้นศาล” อีกทั้ง ต้องคำนึงถึง
เจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในฐานะศาลชำนัญพิเศษซึ่งมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนหลักการต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญ จึงควรมีเขตอำนาจเฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายอื่นกำหนดไว้ หาได้มีอำนาจทั่วไปในคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญไม่ ในกรณีนี้  
ศาลร ัฐธรรมน ูญแห่งสหพันธ ์สาธารณร ัฐเยอรมนี เคยม ีคำว ิน ิจฉ ัย ( BVerfGE ๖๓, ๗๗  
และ BVerfGE ๗๑, ๓๐๕) เป็นบรรทัดฐานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการรับ  
คำร้องทุกข์ต่อคำพิพากษาของศาลสูงสุดแห่งสหพันธ์ซึ่งเทียบเคียงได้กับศาลฎีกาของไทยไว้พิจารณา 
สรุปความได้ว่า “... ศาลรัฐธรรมนูญมิใช่ศาลสูงสุดที่มีอำนาจหน้าที่ทบทวนคำพิพากษาของศาลอื่น 
(Superrevisionsinstanz) (ดังเช่นศาลฎีกาในระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา) แต่เป็น
ศาลชำนัญพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องและคอยสอดส่องดูแลมิให้การใช้อำนาจรัฐขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญ  ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่อาจตรวจสอบได้ว่าคำพิพากษาของศาลอื่นชอบด้วย
กฎหมาย (ที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ ; einfaches Recht) หรือไม่ เนื่องจากการตีความ 
และการใช้บังคับกฎหมายเหล่านั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาเหนือ
คดีนั้น อันเป็นไปตามรัฐบัญญัติว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (Gerichtsverfassungsgesetz) 
และกฎหมายว่าด้วยกระบวนการพิจารณาคดีที ่เกี ่ยวข้อง  หากศาลรัฐธรรมนูญอ้างอำนาจ 
ตามรัฐธรรมนูญเพ่ือทบทวน ยืนตาม หรือเพิกถอนคำพิพากษาที่เป็นที่สุดแล้ว ย่อมเป็นการก้าวล่วง
เขตอำนาจศาลอื่น” และต่อมายังอธิบายเพิ่มเติมถึงขอบเขตการตรวจสอบคำพิพากษาของศาลอื่นว่า 
(BVerfGE ๑๐๒, ๓๔๗) “อำนาจในการตรวจสอบคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญจึงจำกัด 
อยู่เฉพาะแต่ประเด็นที่ว่า คำพิพากษาของศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษานั้นขัดหรือแย้ง 
กับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ หมวดที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ศาลรัฐธรรมนูญจะตรวจสอบเฉพาะแต่ประเด็นที่ว่าคำพิพากษานั้นมีรากฐานมาจากการละเลย 
บกพร่อง หรือมองข้ามสิทธิขั้นพื้นฐานที่เป็นสาระสำคัญของคู่ความในคดี (Defizit) หรือแม้ศาล 
ได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในคดีแล้ว แต่กลับตีความขอบเขตการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ผิดพลาด (Fehleinschätzung) หรือเป็นกรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจขัดกับหลักความเสมอภาค 
ที่บัญญัติให้รัฐพึงปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันแบบเดียวกัน และสิ่งที่มีสาระสำคัญต่างกัน
ให้แตกต่างกันตามสาระสำคัญของสิ่งนั้น การปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้ต่างกัน  
หรือการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญต่างกันในแบบเดียวกัน จึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติและเป็น
กระทำการตามอำเภอใจ  นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังคงไว้ซึ่งอำนาจในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดี เช่น สิทธิในการชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน
ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง เป็นต้น” โดยศาลรัฐธรรมนูญเรียกหลักการนี้ว่า “หลักการเคารพ 



 

เขตอำนาจศาลอื ่น” อันถือเป็นการแบ่งเขตอำนาจหน้าที ่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญฝ่ายหนึ่ง  
และศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลภาษีอากร ศาลแรงงาน และศาลสวัสดิการสังคม อีกฝ่ายหนึ่ง 
อีกทั้งช่วยลดภาระการวินิจฉัยและกลั่นกรองสาระข้อเท็จจริงแห่งคดีก่อนที่จะขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญ 

กล่าวโดยสรุป แม้ในทางทฤษฎีศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
จะมีเขตอำนาจกว้างขวางในการวินิจฉัยคดีร้องทุกข์ของประชาชน โดยสามารถเพิกถอน  
คำพิพากษาของฝ่ายตุลาการ หรือคำสั ่งของฝ่ายบริหาร ตลอดจนประกาศความเป็นโมฆะ  
ของกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติได้ แต่ในทางปฏิบัติศาลรัฐธรรมนูญแห่ งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีมีความพยายามเรื ่อยมาที ่จะตีความจำกัดเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของตนเอง 
เนื่องจากตามหลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจ ฝ่ายนิติบัญญัติมีภาระหน้าที่ออกกฎหมาย ให้ฝ่าย
บริหารบังคับใช้ โดยมีฝ่ายตุลาการเป็นองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ซึ ่งหมายรวมถึง
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการปรับข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายเช่นกัน  ดังนี้  
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมิใช่องค์กรที่คงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ในการตีความหรือบังคับใช้รัฐธรรมนูญแต่เพียงผู้เดียว 
(Anwendungsmonopol) ศาลอื่น ๆ ต่างก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีที่เกี ่ยวกับสิทธิ  
ขั้นพื้นฐานเช่นกัน อาทิ ศาลปกครองย่อมมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งรื้อถอนอาคารที่ออกโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายควบคุมอาคาร และกระทบสิทธิในทรัพย์สินของเจ้าของอาคารซึ่งได้รับการรับรอง 
ตามรัฐธรรมนูญของเยอรมันได้ เป็นต้น 

จากเหตุผลนี้เอง รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและรัฐบัญญัติ 
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญจึงได้กำหนดเงื่อนไขหลายประการในการรับคำร้องทุกข์ตรงของประชาชน
ไว้พิจารณา โดยมีการตีความและการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด  

๒.๑ เงื่อนไขในการรับคำร้องทุกข์ไว้พิจารณา 
๒.๑.๑ ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง 

ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ ่ง ข้อ ๔ ตัวอักษร a แห่งกฎหมาย
พื้นฐาน ประกอบ ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี บุคคลทุกคน (jedermann) ย่อมมีสิทธิร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ หากกล่าวอ้าง 
ว่าตนถูกล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้ ในระบบกฎหมาย
เยอรมัน ผู ้ม ีส ิทธิร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจึงต้องเป็นผู ้ทรงสิทธิขั ้นพื ้นฐานที ่กล่าวอ้าง 
ว่าถูกละเมิด๑๗ โดยรัฐธรรมนูญของเยอรมันแบ่งสิทธิขั้นพื้นฐานออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ สิทธิ
พลเมือง (Bürgerrechte) ซ ึ ่งสงวนไว้สำหรับผู ้ท ี ่ถ ือสัญชาติเยอรมัน และสิทธิมนุษยชน 
(Menschenrechte) ซึ่งบัญญัติให้หลักประกันแก่บุคคลทุกคน แม้คนต่างชาติจะอยู่ในบทนิยาม 
คำว่า “บุคคลทุกคน” แต่เน ื ่องจากเสรีภาพในการประกอบสัมมาอาชีพสงวนไว้เฉพาะ  

 
๑๗ Hopfauf, คำอธ ิบายร ัฐธรรมน ูญแห ่ งสหพ ันธ ์สาธารณร ัฐ เยอรมน ี  Schmidt-

leibtreu/Hofmann/Hopfauf, มาตรา ๙๓, ย่อหน้าที่ ๑๖๓ 



 

แก่คนเยอรมันเท่านั้น คนต่างชาติจึงไม่เป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์กรณีกล่าวอ้างว่ามีการใช้อำนาจ
มหาชนละเมิดเสรีภาพในการประกอบสัมมาอาชีพ เป็นต้น 

สำหรับนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนนั้นสามารถเป็นผู้มีสิทธิ 
ร้องทุกข์ได้เช่นกันตราบเท่าที่สิทธิขั้นพื้นฐานที่กล่าวอ้างว่าถูกละเมิดสามารถปรับใช้กับนิติบุคคล
ได้ เช่น บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์สามารถร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอ้างว่าถูกละเมิดเสรีภาพในการ
สื่อสารทางไกลถึงกันและกันกรณีถูกลอบดักฟังได้ (BverfGE ๑๐๐, ๓๑๓) เป็นต้น กรณีนิติบุคคล 
ตามกฎหมายมหาชน ความเห็นส่วนใหญ่ในทางวิชาการมองว่านิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐ
จ ึ งม ี ฐานะ “ล ู กหน ี ้ ” ของภาระหน ้ าท ี ่ ในการค ุ ้ มครองและปกป ้องส ิทธ ิ ข ั ้ นพ ื ้ นฐาน 
(Grundrechtsschuldner) ในขณะเดียวกันจึงไม่สามารถเป็น “เจ้าหนี้” (Grundrechtsgläubiger) 
โดยการเรียกร้องให้การใช้อำนาจรัฐอื ่นต้องเคารพสิทธิของตนซึ่งในทางทฤษฎีถือเป็นเพี ยง 
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น เว้นแต่กรณีที่นิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนตกอยู่ภายใต้ภยันตรายจากการใช้อำนาจรัฐเยี ่ยงเอกชนทั่วไป (grundrechtsgleiche 
Gefährdungslage) ดังเช่นกรณีสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐซึ่งแม้จะเป็น
หน่วยงานทางปกครองก็ตาม แต่ก็มีสถานะพิเศษกล่าวคือได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายพื้นฐาน (เสรีภาพของสื่อมวลชน) ดังเช่นสื ่อเอกชนทั่วไป 
เนื่องจากในการปฏิบัติหน้าที่สื่อของหน่วยงานดังกล่าวต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลาง จึงยืนอยู่  
คนละฝั่งกับการใช้อำนาจรัฐทั่วไป๑๘ 

๒.๑.๒ ความสามารถในการดำ เนิ นกระบวนการพิจ ารณา  
(Verfahrensfähigkeit) 

โดยที ่การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องทุกข์ต่อศาล
รัฐธรรมนูญได้โดยตรงมีเจตนารมณ์ที่จะทำให้สิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ความสามารถในการดำเนินกระบวนการร้องทุกข์จึงไม่ผูกยึด  
กับความสามารถในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ
ทั่วไปที่มักกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องบรรลุนิติภาวะ เนื่องจากฐานะความเป็นผู้ทรงสิทธิขั้นพื้นฐานนั้น
เริ่มต้นตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์ การกำหนดให้ความสามารถในการดำเนินกระบวนการร้องทุกข์
ขึ้นอยู่กับอายุ จึงเป็นการตัดสิทธิมิให้ผู้ทรงสิทธิขั้นพื้นฐานบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิของตน 
และไม่ต้องด้วยเจตนารมณ์ของการให้สิทธิร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ๑๙ ในระบบกฎหมายเยอรมัน 
ผู้เยาว์จึงสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ หากมีความสามารถใน
การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่พิพาทได้ด้วยตนเอง (Grundrechtsmündigkeit) 
ดังเช่น เด็กหญิงชาวมุสลิมอายุ ๑๓ ปี ย่อมมีความสามารถพิจารณาตัดสินใจได้เองว่า การเข้าร่วม
ชั้นเรียนสระว่ายน้ำในโรงเรียนสหศึกษาซึ่งจำเป็นต้องให้ชายอื่นเห็นเรือนร่างของตนขัดต่อ  

 
๑๘ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๔ 
๑๙ คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ BVerfGE ๗๒, ๑๒๒ และ ๗๕, ๒๐๑ 



 

ความเชื่อและแนวปฏิบัติทางศาสนาที่นับถือหรือไม่ และหากเห็นว่าคำพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดที่พิพากษายืนตามความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนที่บังคับให้เด็กหญิงคนดังกล่าว  
ต้องเข้าร่วมชั้นเรียนสระว่ายน้ำโดยอ้างภาระหน้าที่ของโรงเรียนที่ต้องดำเนินกิจการบริการ
สาธารณะในอันที่จะอบรมสั่งสอนให้เยาวชนทุกศาสนาทุกเชื ้อชาติเติบโตขึ้นเป็นประชากร  
ชาวเยอรมันและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในมาตราที่ว่าด้วยเสรีภาพ  
ในการนับถือศาสนา ซึ ่งไม่เพียงแต่ค ุ ้มครองความเชื ่อที ่อยู ่ ในจิตใจ ( forum internum)  
แต่ยังหมายรวมไปถึงเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งสิ่งที่นับถือ และการดำเนินชีวิตตามแนวปฏิบัติ
ทางศาสนา (forum externum) นั ้น เด ็กหญิงคนดังกล่าวย่อมสามารถใช้ส ิทธ ิร ้องท ุกข์  
ทางรัฐธรรมนูญได้ด้วยตนเองโดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กระทำการแทน๒๐ 

๒.๒ วัตถุแห่งการร้องทุกข์ 
ว ัตถ ุแห่งการร ้องท ุกข์ทางร ัฐธรรมนูญ ค ือ การใช ้อำนาจมหาชน 

(öffentlicheGewalt) อันหมายถึงผลผลิตของการใช้อำนาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมาย ได้แก่  
ตัวบทกฎหมาย ผลผลิตของการใช้อำนาจบริหารบังคับการให้เป็นตามกฎหมาย ได้แก่ นิติกรรม  
ทางปกครองต่าง ๆ เช่น คำสั่งทางปกครองปฏิบัติการทางกายภาพ หรือสัญญาทางปกครอง  
และผลผลิตของการใช้อำนาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ได้แก่ คำพิพากษา 

๒.๓ อำนาจในการร้องทุกข์๒๑  

 
๒๐ คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ BVerfGE ๙๔, ๘๒ 
๒๑ เงื่อนไขการฟ้องคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของเยอรมันในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง  

ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต้องอ้างได้ว่าถูกล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับรองตามรัฐธรรมนูญนี้ มีหลักการ
เช่นเดียวกับมาตรา ๕๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย ที่บัญญัติสาระสำคัญเกี่ยวกับ
อำนาจฟ้องไว้ว่า “เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง บุคคลนั้นชอบ
ที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้” โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะป้องกันมิให้มีการสอดเข้าใช้สิทธิ
ฟ้องคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้อื ่นหรือประโยชน์สาธารณะ ทั้งที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธิที่ถูกโต้แย้ง  
ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีทางศาล ซึ่งหลักการนี้มีพื้นฐานจากแนวคิดที่ว่า ในระบบกฎหมายเอกชน ภายใต้กรอบ 
แห่งความเท่าเทียมกันของสิทธิและหน้าที่ ปัจเจกบุคลลย่อมไม่มีอำนาจหรือเอกสิทธิ์บังคับการให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ตราบเท่าที่การกระทำที ่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั ้น ไม่กระทบกระเทือนสิทธิอันจะอ้างได้  
ตามกฎหมายของตน โดยสอดคล้องกับหลักอำนาจฟ้องคดีในระบบกฎหมายมหาชนที่ว่า แม้ปัจเจกบุคคลจะเป็น
ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย แต่หาได้มีหน้าที่กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือบังคับการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้นั ้น ทั้งที่มิใช่ผู ้ที ่ได้รับความเสียหาย
โดยตรง  อนึ่ง มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าอำนาจฟ้องในคดีปกครองตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง  
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ของไทย ได้ใช้ถ้อยคำที่มีความหมายกว้างกว่ามาตรา 
๕๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง ของกฎหมายพื้นฐานเยอรมัน และมาตรา ๔๒  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครองของเยอรมัน โดยบัญญัติให้ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ กล่าวคือ เพียงแต่ได้รับความกระทบกระเทือน



 

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันจะรับคำร้องทุกข์ 
ไว้พิจารณาก็ต่อเมื่อผู้ร้องสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงสนับสนุนได้ว่า  ผู้ร้องทุกข์เองหาใช่บุคคลอื่น 
(selbst) ได้กำลัง (gegenwärtig) ถูกล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานโดยตรง (unmittelbar) จากการใช้
อำนาจรัฐ 

๒.๓.๑ อำนาจในการร้องทุกข์จะเกิดขึ้นได้ ผู้ร้องทุกข์เองต้องเป็นบุคคล 
ที ่ได้ร ับผลกระทบจากการใช้อำนาจรัฐ การใช้ส ิทธิร ้องทุกข์ของผู ้อ ื ่นที ่ได้ร ับผลกระทบ 
(Prozessstandschaft) จ ึงไม ่สามารถกระทำได้๒๒  ท ั ้งน ี ้  เพ ื ่อป ้องก ันม ิให ้การร ้องท ุกข์  
ทางรัฐธรรมนูญกลายเป็นการฟ้องคดีโดยบุคคลใดก็ได้ที่กล่าวหาว่ามีการกระทำโดยไม่ชอบด้วย
ร ัฐธรรมน ูญเก ิดข ึ ้น (Popularklage) อ ันข ัดก ับเจตนารมณ์ของกระบวนการร ้องท ุกข์  
ทางร ัฐธรรมนูญที ่ม ุ ่งค ุ ้มครองสิทธ ิข ั ้นพ ื ้นฐานของป ัจเจกบุค คลเป็นหลัก (Subjektive 
Rechtsschutz) ดังเช่นกรณีการประกาศยุบสภา ซึ่งแม้การประกาศยุบสภาดังกล่าวอาจไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่เมื่อการใช้อำนาจยุบสภาหาได้มีผลภายนอกไปกระทบสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู ้ร้องทุกข์ไม่ เนื ่องจากเป็นการกระทำในความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรฝ่า ยนิติบัญญัติ 
และฝ่ายบริหาร ผู้ร้องทุกข์จึงมิใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายจากการประกาศยุบสภา และศาล
รัฐธรรมนูญไม่อาจรับคำร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณาได้ 

๒.๓.๒ นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ต้องกำลังถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่  
อันหมายถึง การล่วงละเมิดสิทธิข ั ้นพื ้นฐานได้เก ิดขึ ้นแล้วและยังคงอยู ่  อ ันเป็นเหตุให้  
ศาลรัฐธรรมนูญจำต้องมีคำวินิจฉัยเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้น  ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน  
มิให้สิทธิการร้องทุกข์ตรงทางรัฐธรรมนูญถูกบิดเบือนไปใช้ในการสอบถามหรือให้ศาลรัฐธรรมนูญ
อธิบายปัญหาข้อกฎหมายเชิงนามธรรม (allgemeine Klärung abstrakter Rechtsfragen)  
โดยมิได้ยึดโยงกับข้อเท็จจริง๒๓ ซึ่งขัดกับฐานะขององค์กรตุลาการที่มีหน้าที่วินิจฉัยระงับข้อพิพาท
ให้เป็นที่ยุติ มิใช่องค์กรที่รับให้คำปรึกษาหรือให้ความเห็นในการดำเนินกิจการของรัฐ  อย่างไรก็ตาม 
กรณีนี้มีข้อยกเว้นอยู่ กล่าวคือ หากเป็นกรณีที่เป็นที่ชัดเจนในอนาคตว่า ผู้ร้องทุกข์จะได้รับ
ผลกระทบจากการใช้อำนาจมหาชน และการรอจนกระทั่งมีการใช้อำนาจรัฐที่พิพาทเกิดขึ้นจริง
อาจทำให้ผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาได้ในภายหลัง ดังเ ช่นกรณี
กฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานตำรวจใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื ่อลักลอบดักเก็บข้อมูลที่ผู ้มี  
เหตุต้องสงสัยว่ากระทำความผิดทางอาญา (BverfG Az. ๑ BvR ๓๗๐/๗) จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับการรับคำร้องทุกข์ไว้พิจารณาว่า แม้ข้อเท็จจริง
จะปรากฏว่า ผู้ร้องทุกข์ยังมิได้รับผลกระทบจากการลับลอบดักฟังโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ

 
จากการใช้อำนาจทางปกครองก็ถือเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องถูกโต้แย้ง
หรือละเมิดสิทธิจากการกระทำนั้นก็ได้ 

๒๒ คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ BVerfGE ๑๐๒, ๑๙๗ 
๒๓ คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ BVerfGE ๕๙, ๓๖๐ 



 

ท ี ่พ ิพาทด ังกล ่ าว แต ่ เม ื ่ อการล ักลอบด ัก เก ็บข ้อม ูลกระทำในทางล ับ ผ ู ้ ร ้องท ุกข์  
จึงไม่อาจทราบถึงการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนตัวและไม่อาจใช้สิทธิป้องกันหรือบังคับการ  
ให้เป็นไปตามสิทธิได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับการที่ผู้ร้องทุกข์อยู่ในข่ายที่จะถูกลักลอบดักเก็บ
ข้อมูลได้ทุกเมื่อ ศาลจึงเห็นควรรับคำร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณา 

๒.๓.๓ ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ต้องถูกล่วงละเมิดสิทธิโดยตรง คำสั่งในทาง
บริหารหรือทางปกครองย่อมมีผลทางกฎหมายใช้ยันกับผู้รับคำส่ังโดยตรง เช่นเดียวกับคำพิพากษา
ที่มีผลผูกพันโดยตรงกับคู่ความในคดี พิจารณาในแง่นี ้ ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการทางบริหาร  
หรือทางตุลาการจึงเป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญได้ตามหลักเกณฑ์นี้  อย่างไรก็ดี ในกรณี
ของการร้องทุกข์โดยขอให้ศาลมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น  
มีประเด็นต้องพิจารณาว่า โดยสภาพแล้วกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที ่มีลักษณะเชิงนามธรรม  
มิได้ใช้บังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะ  ดังนี้ กฎหมายจึงไม่สามารถ
บังคับการได้ด้วยตนเอง (self - executing) ในทางปฏิบัติจึงจำเป็นต้องมีองค์กรเจ้าหน้าที่  
นำกฎหมายที่เป็นนามธรรมมาจัดทำเป็นคำสั่ง (Vollzugsakt) บังคับใช้ให้เป็นรูปธรรมเฉพาะ 
แก่บุคคลหรือแก่กรณีเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด วัตถุแห่งการร้องทุกข์ในกรณีนี้จึงมิใช่
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจฝ่ายปกครองในการออกคำสั่ง แต่เป็นคำสั่งทางปกครอง  
ที่กระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิและหน้าที่ของผู้รับคำสั่งโดยตรง ซึ่งหากผู้รับคำสั่งไม่เห็นด้วย  
กับคำสั่งดังกล่าว พึงต้องอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และหากผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งยกอุทธรณ์ พึงต้อง
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตามลำดับ โดยไม่สามารถ
ร้องทุกข์ต ่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ตราบเท่าที ่ยั งไม่หมดสิ ้นหนทางในการเยียวยา 
ความเสียหายที่เกิดจากคำส่ังนั้น การร้องทุกข์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ากฎหมายไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญจึงมักไม่ประสบผลสำเร็จด้วยเหตุผลที่ผู ้ร้องมิได้ถูกล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
โดยตรงจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พิพาทนั่นเอง  อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
แห่งสหพันธ์ยอมรับให้ประชาชนยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยความเป็นโมฆะของกฎหมายได้โดยตรง  
เช ่น กรณีกฎหมายที ่กำหนดโทษทางอาญาหรือโทษทางปกครอง โดยศาลรัฐธรรมนูญ  
(BverfGE ๗๗, ๘๔) วินิจฉัยว่า การที่ศาลจะเรียกร้องให้ผู ้ร้องทุกข์เสี ่ยงภั ยกระทำความผิด 
ทางอาญาหรือทางปกครองเพื่อรับโทษ แล้วจึงค่อยนำคำพิพากษาหรือคำสั่งลงโทษมาเป็นวัตถุ  
แห่งการร้องทุกข์เพ่ือขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่เป็นฐานอำนาจ 
นั้น ย่อมเป็นการเรียกร้องที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ร้องทุกข์เกินความจำเป็น 

๒.๔ การหมดสิ้นหนทางเยียวยาทางกฎหมาย  
การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ร้องทุกข์หมดสิ้นหนทาง 

ในการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายด้วยวิธีการอื่นตามกฎหมายแล้ว (Rechtswegerschöpfung) 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าศาลทุกศาลในกระบวนการยุติธรรมย่อมมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ



 

การใช้อำนาจของรัฐว่าขัดหรือแย้งกับสิทธิขั้นพื้นฐานหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญหาได้มีเอกสิทธิ์  
ในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแต่เพียงองค์กรเดียว หากพิจารณาในแง่นี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นเพียง
ที่พึ่งสุดท้ายในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไป และการร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญจึงเป็นเพียงเครื ่องมือบังคับให้การใช้อำนาจรัฐต้องเคารพสิทธิของประชาชน  
ในยามไม่ปกติที่ประชาชนหมดสิ้นหนทางเยียวยาแล้วเท่านั้น (die Verfassungsbeschwerde ist 
ein dem Staatsbürger eingeräumter außerordentlicher Rechtsbehelf) โดยเงื่อนไขในการ
ดำเนินคดีร้องทุกข์ในส่วนนี้ อาจแยกพิจารณาตามวัตถุแห่งการร้องทุกข์ได้ดังนี้๒๔ 

ในกรณีมาตรการของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง ผู้ร้องทุกข์ย่อมมีสิทธิ
ฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนมาตรการดังกล่าวได้ การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจึงกระทำได้
ภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการทางปกครอง  
เป็นที ่สุดแล้ว  ทั ้งนี ้ เช่นเดียวกับการร้องทุกข์กรณีการใช้อำนาจตุลาการผ่านคำพิพากษา  
ซึ่งมีลำดับชั้นของการอุทธรณ์ตามที่กำหนดไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
(Gerichtsverfassungsgesetz) และประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง ผู้ร้องทุกข์
พึงต้องใช้สิทธิอุทธรณ์และ “ฎีกา” ให้ครบถ้วนเสียก่อน สำหรับการร้องทุกข์ต่อกฎหมายที่ค่า
บังคับระดับรัฐบัญญัตินั้น โดยหลักแล้วผู้ร้องทุกข์ไม่สามารถฟ้องร้องต่อศาลอื่นได้ จึงอาจร้องทุกข์
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง  อย่างไรก็ดี พึงต้องคำนึงถึงเงื่อนไขของการเป็นผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิ
โดยตรงประกอบด้วย ซึ่งอาจมีผลเป็นการตัดอำนาจฟ้องได้ 

อน ึ ่ ง มาตรา ๙๐ วรรคสอง ประโยคสอง แห ่งร ัฐบ ัญญ ัต ิว ่ าด ้วย 
ศาลรัฐธรรมนูญฯ ได้กำหนดข้อยกเว้นมิให้นำเง่ือนไขการหมดสิ้นหนทางเยียวยาทางกฎหมายมาใช้
บังคับกับกรณีที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนั ้น มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการทั่วไป  
หรือเป็นกรณีที่หากศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องไว้พิจารณา อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  
ที่ไม่อาจป้องกันและเยียวยาได้ในภายหลัง 

๒.๕ กำหนดระยะเวลาในการร้องทุกข์ 
ผู้ร้องทุกข์ต้องยื ่นคำร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา 

ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙๓ วรรคหนึ ่ง ประโยคที ่หนึ ่งและประโยคที ่สาม โดยหากประสงค์  
จะร้องทุกข์ว่าการตรากฎหมายขัดหรือแย้งกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ต้องยื่นคำร้องภายในกำหนด
ระยะเวลาหนึ ่งปีนับตั ้งแต่วันที ่กฎหมายดังกล่าวประกาศใช้ และหากประสงค์จะร้องทุกข์  
ต่อคำพิพากษา ต้องยื ่นคำร้องภายในกำหนดระยะเวลาหนึ ่งเดือนนับตั ้งแต่วันที ่ได้รับแจ้ง  
คำพิพากษานั้น สำหรับการใช้อำนาจทางบริหารหรือทางปกครองออกคำสั่ง โดยที่กรณีดังกล่าว 
ผู ้ถูกล่วงละเมิดสิทธิสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งหรือฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองก่อนได้  

 
๒๔ คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ BVerfGE ๗๔, ๑๐๒ 



 

ผู้ร้องทุกข์จึงต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำพิพากษา
ที่เป็นที่สุดแล้วเช่นกัน 

๒.๖ ความจำเป็นในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องทุกข์ 
ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องทุกข์ตรงไว้พิจารณาเฉพาะกรณีที่คำวินิจฉัย  

ของศาลมีผลเป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับจากการใช้อำนาจรัฐ
ล่วงละเมิดสิทธิเท่านั้น ซึ่งโดยหลักแล้วหากเงื่อนไขในการร้องทุกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น
ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ร้องทุกข์ย่อมมีความจำเป็นในการได้รับการคุ้มครองสิทธิ เว้นแต่ในกรณี  
ที่ความเดือดร้อนหรือเสียหายซึ ่งเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หมดสิ้นไปในระหว่างยื ่นคำร้อง  
หรือในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล (zwischenzeitliche Erledigung) ซึ่งศาลจะรับคำร้องไว้
พิจารณาหรือดำเนินการพิจารณาต่อไป ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มาตรการล่วงละเมิดสิทธิ  
ที่ยุติไปแล้วอาจเกิดขึ้นซ้ำอีก (Wiederholungsgefahr) หรือยุติไปแล้วแต่ยังส่งผลกระทบต่อ 
ผู ้ร้องทุกข์ต่อไป (fortdauernde Wirkung) หรือเป็นกรณีที ่มีการละเมิดสิทธิอย่างร้ายแรง 
ที ่ผู้ เสียหายจำเป็นต้องได้ร ับการยืนยันความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมาตรการพิพาท  
เพื่อเยียวยาชื่อเสียง เกียรติยศ หรือความเสียหายทางจิตใจ (Rehabilitationsinteresse) เป็นต้น๒๕ 

๒.๗ ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมผูกพันทุกองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ตลอดจนศาลและหน่วยงานทางปกครอง อันเป็นไปตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งรัฐบัญญัติ  
ว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญฯ โดยในกรณีที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า มีการใช้อำนาจรัฐที่ละเมิดสิทธิ  
ขั้นพื้นฐาน ศาลจะมีคำพิพากษาประกาศความไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของการใช้
อำนาจรัฐนั้นและเพิกถอนมาตรการที่พิพาท อาทิ พิพากษาให้เพิกถอนคำพิพากษา หรือประกาศ
ความเป็นโมฆะของกฎหมาย เป็นต้น 

 
สรุป 
จากการศึกษากลไกการร้องทุกข์ของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญของประเทศ

สเปนและเยอรมนีทำให้พบว่าการบัญญัติรับรองสิทธิดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดประโยชน์
ทั ้งในทางนามธรรมและรูปธรรม ประการแรก เป็นการให้หลักประกันที่เป็นรูปธรรมแก่สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญโดยการที่บุคคลสามารถร้องขอ 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและเยียวยาการล่วงละเมิดสิทธิ
เสรีภาพอันเกิดจากผู้ใช้อำนาจรัฐได้จริง  ประการที่สอง การให้หลักประกันดังกล่าวมีผลในทาง
นามธรรม กล่าวคือ เป็นการให้ความสำคัญต่อการรักษาความศักดิ ์ส ิทธิ ์ของบทบัญญัติ  
แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายจะต้องให้ความเคารพ  ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนา

 
๒๕ คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ BVerfGE ๘๕, ๓๖ 



 

ของหลักการประชาธิปไตยของแต่ละประเทศได้อย่างดี  นอกจากนี ้ กลไกการร้องทุกข์  
ต่อศาลรัฐธรรมนูญยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาหลักกฎหมายรั ฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยการดำเนินกระบวนพิจารณาคำร้องของประชาชนถือเป็นโอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญจะได้ทบทวน
ขอบเขตของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้น 
ยังเป็นโอกาสที่ทำให้ศาลและองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อการใช้สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน อันจะเป็นข้อมูลสำคัญที ่นำไปสู ่การแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป 

ในทางกลับกัน กรณีที่ประชาชนไม่มีโอกาสที่จะใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
โดยตรงเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายที่การละเมิดสิทธิเสรีภาพจากการกระทำ
ของรัฐ สะท้อนให้เห็นว่า ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศนั้น ๆ ยังไม่อาจ 
ให้หลักประกันที ่แท้จริงแก่การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ ซึ ่งอาจนำไปสู ่การลดทอน 
ความศักดิ์สิทธิ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ รวมทั้งระดับ
ความเป็นนิติรัฐและความสมบูรณ์ของประชาธิปไตยของประเทศอีกด้วย 

    
 

 
 



 

 

 

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ในบริบทของกฎหมายปกครอง: ประสบการณ์จาก
สหภาพยุโรปกับแนวทางการปรับใช้ในระบบกฎหมายไทย*๑  

    
กรณ์  อรรถเนติศาสตร์** 

 
๑. บทนำ 
 ถ้อยคำว่า "รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)" หรือ "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government; E-Government)" นั้นเริ่มมีการใช้กันในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๐ ต่อเนื่องมายังต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ อันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่สภาพสังคมโดยรวมเริ่มมี
การใช้คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายเป็นต้นมา ถ้อยคำดังกล่าวโดยแท้จริง
แล้วนั ้นมิได้มีความหมายอย่างแคบหรือมุ่ งจำกัดไปที ่ เฉพาะตัวองค์กรที ่ เป ็นรัฐบาลหรือ
คณะรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะ แต่ใช้ในการสื่อความหมายโดยนัยถึงกระบวนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Governance) ที ่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and 
Communication Technologies: ICTs) มาผสมผสานกับการปรับปรุงโครงสร้างการทำงาน 
และเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ แก่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใช้อำนาจปกครอง 
(ฝ่ายปกครอง (Administration)) เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดทำ
กิจกรรมทางปกครองที่เรียกว่าบริการสาธารณะ (Public Services) ในภาพรวม๑ 

หากพิจารณาในบริบทของกฎหมายปกครองแล้ว การพิจารณาเรื่องทางปกครอง 
(Administrative Decision Making) เพื ่อต ัดสินใจใช้อำนาจกระทำการ เช่น การพิจารณา
เกี่ยวกับการแจ้งก่อนดำเนินการ การขอจดทะเบียน ขออนุมัติ อนุญาต หรือขอรับสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ อันประกอบไปด้วยขั้นตอนของการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่จะใช้อำนาจ 
การให้ลักษณะทางกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงเพื่อปรับบทกฎหมายว่ามีอำนาจดำเนินการหรือไม่  

 
* บทความฉบับนี้เป็นความเห็นทางวิชาการส่วนตัวของผู้เขียน สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาและบรรณาธิการไม่จำต้องเห็นพ้องด้วย 
** นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ กองกฎหมายเทคโนโลยีและการคมนาคม 

ปฏิบัติงานสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชนอีกหน้าที่หนึ่ง, นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ดุษฎี
นิพนธ์ทางกฎหมายปกครอง), น.ม. (กฎหมายอาญา) ป. บัณฑิต (กฎหมายมหาชน) และ น.บ. ธรรมศาสตร์ , 
นบท., LL.M. (Information Law) (High Merit, Thesis accepted with High Distinction) King’s College 
London (ทุนรัฐบาล ก.พ.)  

๑ Giuseppe Contissa, Information Technology for the Law, (Torino: Iustitiam 
Colimus 2017) 6; Ari-Veikko Anttiroiko and Matti MÃ lkiÃ, Encyclopedia of Digital Government, 
(Idea Group Reference 2007) 634-637; วิษณุ วรัญญู และคณะ, ตำรากฎหมายปกครองว่าด้วยกฎหมาย
ปกครองทั่วไป, (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๕๑) ๒๗.  



 

และการตัดสินใจว่าจะกระทำการหรือไม่กระทำการหรือไม่อย่างไร นั้น แม้จะได้กระทำผ่านระบบ 
Digital Government ที่หากพิจารณาโดยผิวเผินจะเห็นว่ามิใช่สิ่งใดอื่นนอกจากการพิจารณาเรื่อง
ทางปกครองโดยวิธ ีการอย่างหนึ ่งที ่ม ีการใช้เทคโนโลยีเพื ่อรวมรวมซึ ่งข้อมูล (Profiling)  
เพื่อพิจารณาว่ามีตัวคู่กรณี และข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นเงื่อนไขในการริเริ่ม  
การพิจารณาเรื่องทางปกครอง (to triage the administrative decision-making) ว่าบุคคล 
ที่เป็นคู่กรณีนั้น ๆ มีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ (having qualification for services) 
จะต้องถูกตรวจสอบ หรือจะต้องมีความรับผิดและโทษต่าง ๆ ( to be audited or penalized) 
หรือมีสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้ง (having validity of claims) ตามที่บทบัญญัติของกฎหมายกำหนด
หรือไม่ ตลอดจนผลผลิตของการพิจารณาและตัดสินใจในท้ายที่สุดก็คือการกระทำทางปกครอง 
เช่น คำสั่งทางปกครอง หรือปฏิบัติการทางปกครอง ไม่ว่าจะเกิดผลทางกฎหมายในทางให้
ประโยชน์หรือเป็นผลร้ายแก่คู่กรณีนั่นเอง  อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ว่าเมื่อการกระทำ
ดังกล่าวเป็นการกระทำผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เรียกว่าการพิจารณาโดยระบบ
อัตโนมัติ (Automated Decision-Making: ADM) ทั ้งหมดหรือแต่บางส่วน มิใช่การพิจารณา 
ทางปกครองโดยตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งกระบวนการเช่นวิธีการในระบบดั้งเดิมอีก
ต่อไปแล้ว๒ หลักการพื้นฐานทางกฎหมายปกครองที่มีอยู่จะยังคงสามารถนำมาปรับใช้เพื่อคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง 
(Principle of the Legality of Administrative Action) ได้อย่างไร้รอยต่อหรือไม่ เพียงไร 

บทความฉบับนี้มุ่งประสงค์ที่จะศึกษาประสบการณ์อันเป็นข้อท้าทายและสภาพ
ปัญหา ตลอดจนการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป เพื่อปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายหรือการปรับใช้กฎหมายที ่ม ีอยู ่ให ้เหมาะสมต่อพัฒนาการทางเทคโนโลยี  
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จ 
ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี  เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลเบื้องต้นทั้งในเชิงนิตินโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่จะใช้ในการผลักดัน  
และแนวทางในการกำกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของฝ่ายปกครองในการจัดทำ
บริการสาธารณะภายใต้รูปแบบดังกล่าว  ทั้งนี้ เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อเสนออันอาจนำมาปรับใช้ภายใต้
บริบทของระบบกฎหมายปกครองของประเทศไทย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้การจัดทำบริการ
สาธารณะผ่านระบบ Digital Government ของประเทศไทยสอดรับกับหลักการพื้นฐานในการ

 
๒  Basanta Thapa, Predictive Analytics and AI in Governance: Data‐Driven 

Government in a Free Society – Artificial Intelligence, Big Data and Algorithmic Decision‐
Making in Government from a Liberal Perspective, (European Liberal Forum, 2019) 12.  

 



 

จัดทำบริการสาธารณะ อันประกอบด้วยความเสมอภาค ความต่อเนื ่อง และการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ๓ 

 

 
ตารางแสดง IAC Digital Government Overall Ranking 2018 โดยมหาวิทยาลัย Waseda๔ 

 
๒. ความทั่วไปและนิตินโยบายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล  
 ด้วยปัจจัยเสริมที ่ประกอบกันหลายประการ ประกอบด้วย จุดกระจาย

สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point) ที่มีมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมทั่วทุกบริเวณ ศาสตร์ของการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ (Data Analytics) จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ดำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่พัฒนาล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น ความสามารถในการเข้าถึ งเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที ่ม ีประสิทธิภาพและราคาถูกลงของผู ้ใช้บริการ ตลอดจนการเปลี ่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่หันมาดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ในหลากหลาย
มิติ ทำให้ภาครัฐสามารถนำประสบการณ์ความสำเร็จของภาคเอกชนในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สนับสนุนการประกอบธุรกิจในรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Commerce) มาปรับใช้กับการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการพิจารณาเรื่องทาง
ปกครองโดยระบบอัตโนมัติ (Automated Decision-Making: ADM) เพื ่อสนับสนุนการจัดทำ

 
๓ น ันทว ัฒน ์   บรมาน ันท ์ ,  หล ักกฎหมายปกครอง เก ี ่ ยวก ับบร ิการสาธารณะ ,  

(พิมพ์ครั้งที่ ๕, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๐) ๔๓-๕๒.  
๔ Toshio OBI (ed.), “Waseda-IAC 14th International D-Government rankings 2018 

Report”, (Institute of D- Government at Waseda University and International Academy of CIO 
IAC, 2018), www.egov.waseda.ac.jp/ranking 2018.htm> accessed 25th March 2021. 



 

บริการสาธารณะได้อย่างหลายหลากมิติเช่นเดียวกัน อาทิ การให้ความเห็นประกอบการรักษาโรค 
การจัดลำดับการให้บริการขนส่งสาธารณะ การช่วยวิเคราะห์คำนวณค่าเสียหายที่ผู้เสียหายพึง
เรียกร้อง การวิเคราะห์ตัวตนของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจนถึงการตรวจสอบ
คุณสมบัติในการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการหรือเข้าศึกษาต่อ๕  

ในทางสากลเป็นที่ยอมรับกันว่าการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการบริหาร
จัดการภาครัฐนั้นก่อประโยชน์หลายประการ อาทิ๖ (๑) สามารถยกระดับความสามารถของผู้มี
ส ่วนได้เสีย (Stakeholder) ในการเข้าถึงและตอบสนองต่อข้อมูลข่ าวสารตลอดจนบริการ
สาธารณะที ่ภาครัฐดำเนินการจัดให้ผ่านระบบออนไลน์ ขณะที ่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้จัดทำบริการสาธารณะก็สามารถได้รับข้อมูลหรือข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ  
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลจากนโยบาย Mobile Digital Strategy ทำให้ฝ่ายปกครองสามารถ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรณีตัวอย่าง แนวทางปฏิบัติ หรือข้อแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันได้จากแอปพลิเคชันที่ดาวโหลดจากเว็บไซต์ของรัฐบาล คือ Apps.usa.gov และ 
(๒) Digital Government สามารถลดต้นทุนในการจัดทำบริการสาธารณะของภาครัฐจากระบบ
ดั้งเดิมได้อย่างมหาศาล ดังปรากฏข้อมูลในเชิงสถิติจากการบังคับใช้นโยบายดิจิทัลตั้งแต่แรกเริ่ม 
(Digital by Default) ของสหราชอาณาจักรนั้น สามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการจากระบบ
ดั ้งเดิมได้ประมาณ ๑.๘ พันล้านปอนด์ต่อปี เพราะต้นทุนการดำเนินการผ่านระบบดั ้งเดิม  
หากทำผ่านระบบโทรศัพท์ ระบบไปรษณีย์ และการที่คู่กรณีต้องเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง
ต่อหนึ่งครั้งนั้น สามารถนำมาใช้ในการจัดทำผ่านระบบดิจิทัล  ได้ถึงประมาณ ๒๐ ครั้ง ๓๐ ครั้ง 
และ ๕๐ ครั้งตามลำดับ๗ 

 

 
๕  Albert Sanchez-Graells, “Screening for Cartels in Public Procurement: 

Cheating at Solitaire to Sell Fool’s Gold?”, (Journal of European Competition Law & Practice, 
2019) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3382270 accessed 25th March 2021; 
Gaëlle Marraud des Grottes, “Algorithme D’état : Un Décret Lance Datajust, Instrument De 
Modélisation De L’indemnisation Des Dommages Corporels”, (Actualités Du Droit, 30 Mar 2020) 
www.actualites du droit.fr/browse/tech- droit/intelligence-artificielle/26682/algorithme-d-etat-
un-decret-lancedatajust accessed 25th March 2021. 

๖ Svenja Falk et al, Digital Government Leveraging Innovation to Improve Public 
Sector Performance and Outcomes for Citizens, (Springer International Publishing, 2017) 7. 

๗  Central Digital & Data Office, “Digital Efficiency Report”, (GOV.UK, 2012) 
https://www.gov.uk/government/publications/digital-efficiency-report/digital-efficiency-report> accessed 
18th February 2020. 



 

ส ่วนของสหภาพยุโรป จ ุดเร ิ ่มต ้นทางนโยบายในภาพรวมได ้ เร ิ ่มเก ิดขึ้น 
ในคราวประชุม Lisbon Summit เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ที่ได้มีการเสนอแผนการยุโรปอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Europe) ด้วยเจตนารมณ์ที่จะทำให้แน่ใจว่าพลเมืองของสหภาพยุโรปจะสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารจากภาครัฐ บริการสาธารณะ และการพิจารณาเรื่องทางปกครองต่าง ๆ (Administrative 
Decision-Making) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย๘ Digital Government จึงได้รับการผลักดัน
ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในประเทศสมาชิกไม่ต่ำกว่าสองทศวรรษนับตั้งแต่ต้น
คริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) ในฐานะ
กลไกเสริมในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศสหภาพยุโรปในภาพรวม 
ผ่านแผนปฏิบัติการยุโรปอิเล็กทรอนิกส์ (e-Europe Action Plan 2002) และวาระด้านดิจิทัล
สำหรับยุโรป (Digital Agenda for Europe 2010-2020) ตามลำดับ  

เหตุผลเบื้องหลังในการผลักดันนโยบายอย่างจริงจังนอกจากประโยชน์ในด้าน  
การเพิ่มคุณภาพของบริการสาธารณะ การลดต้นทุนการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้นของภาครัฐ 
และเพื่อความสะดวกของประชาชน อันส่งผลให้ในทางปฏิบัติขณะนี้ประชาชนในสหภาพยุโรป  
เกินกว่าร้อยละ ๕๘ เลือกที่จะติดต่อกับภาครัฐทางระบบดิจิทัลเป็นหลักแล้ว ฝ่ายกำหนดนโยบาย
ของสหภาพยุโรปยังพิเคราะห์ถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ดังเป็นที่คาดการณ์ว่าการบังคับใช้
นโยบาย Digital Agenda จะก่อผลประโยชน์ในทางอ้อมต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ประมาณร้อยละ ๕ ของ GDP และจะมีการเพิ่มอัตราการจ้างงานในสายงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 
๓.๘ ล้านตำแหน่งรวมตลอดระยะเวลา ๘ ปี อีกด้วย เพราะด้วยผลจากนโยบายดังกล่าว
ภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจก็ย่อมจะต้องมีการเพิ่มการลงทุนในด้าน ICTs การเพิ่มทักษะด้าน
ดิจิทัลให้แก่แรงงาน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ในการจัดทำบริการในส่วนภาครัฐในประเทศสมาชิกเป็นจำนวนมาก๙ 

การใช้ Digital Government ได้รับการผลักดันผ่านระบบกฎหมายของสหภาพ
ยุโรปเพื่อให้ประเทศสมาชิกเร่งรัดอนุวัติกฎหมายภายในอย่างสอดคล้องกัน ภายในตลาดร่วมยุโรป 
(European Single Market) ทั ้งในระยะเริ่มต้นที ่เป็นเพียงการกำหนดแนวทางให้แต่ละรัฐ
ดำเนินการให้สอดคล้องด้วยการออกกฎหมายภายในของตนอย่างมีดุลพินิจตามความเหมาะสม  
ในบริบทของแต่ละประเทศ โดยเน้นไปที่บริการลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ แนวข้อบังคับว่าด้วย
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures Directive: 1999/93/EC) และต่อมาได้เพิ่ม

 
๘  J.E.J Prins (ed.), E-Government and its Implications for Administrative 

Law_Regulatory Initiatives in France, Germany, Norway and the United States,  
( T·M·C·ASSER PRESS, 2002) 4.  

๙  European Commission, “Press Release-Digital "To-Do" List: New Digital 
Priorities for 2013-2014” (Europa.eu, 2012) <http://europa.eu/rapid/press-release IP-12-1389 
en.htm> accessed 8th December 2020. 



 

ประเภทของบริการดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ (Trust Services) ที่จะผลักดันให้สอดคล้องกัน รวมทั้ง
ยกระดับความผูกพันในเชิงกฎหมายอย่างจริงจังโดยให้ถือว่าข้อบทต่าง ๆ มีผลเสมือนเป็นกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศได้ไม่ว่าจะมีกฎหมายภายในอนุวัติการหรือไม่ ด้วยการตรากฎระเบียบ 
ว่าด้วยการระบุตัวตนและบริการที่น่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน
สำหรับตลาดร่วมยุโรป (Regulation (EU) 910/2014 on Electronic Dentification and Trust 
Services for Electronic Transactions in the Internal Market: eIDAS Regulation 2014)๑๐ 
ขึ้นมาใช้บังคับแทน เครื่องมือทางกฎหมายเหล่านี้ส่งผลให้สหภาพยุโรปสามารถพัฒนาหลักเกณฑ์
พื้นฐานในรูปแบบของตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันตามนโยบาย Digital Single Market 
สำหรับการจัดทำบริการสาธารณะผ่าน Digital Government ซึ่งประกอบด้วย  

(๑) หลักผู้ใช้บริการสาธารณะเป็นศูนย์กลาง (User-Centricity) ของข้อมูล
ข่าวสารและการบริการ เพ่ือประกันความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ  

(๒) หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) ขององค์กรผู ้ใช้
อำนาจทางปกครองในการดำเนินบริการสาธารณะทั้งในขั้นตอนการพิจารณาและจัดทำบริการ
สาธารณะ ตลอดจนการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสาธารณะนั้น  

(๓) หลักการดำเนินบริการสาธารณะด้วยเป้าประสงค์หลัก (Key Enablers) 
เดียวกันของประเทศสมาชิก อาทิ มีการให้บริการสาธารณะผ่านระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Identification: eID) ระบบจัดการเอกสารอิเล ็กทรอนิกส์  
(e-Documents) และการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของแหล่งที ่มาของข้อมูลออนไลน์ 
(Authentic Source) ตั้งแต่แรกเริ่มเช่นเดียวกันทั้งภูมิภาค  

(๔) หลักการเชื ่อมโยงบริการสาธารณะข้ามพรมแดน (Cross-Border 
Mobility) เพ่ือทำให้แน่ใจว่าประชาชนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถใช้บริการสาธารณะ
ได้แม้ในขณะอยู่นอกประเทศของตนหรืออีกนัยหนึ่ง คือ ประเทศสมาชิกประเทศหนึ่งต้องให้การ
รับรองผลทางกฎหมายของการกระทำทางปกครอง (Recognition of Foreign Administrative 

 
๑๐ Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the 

European Union (TEFU)  
Article. 288 The Legal Acts of The Union 
To exercise the Union's competences, the institutions shall adopt regulations, 

directives, decisions, recommendations and opinions. 
A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and 

directly applicable in all Member States. 
A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member 

State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form 
and methods. 



 

Actions) จากการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยกันประเทศอื่นด้วย๑๑ 
ตัวอย่างเช่น จะต้องยอมรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) หรือยอมรับ
ว่าการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Time Stamp) ซึ ่งออกในประเทศสมาชิก
ประเทศหนึ่ง เป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลทาง
กฎหมายในประเทศสมาชิกทุกประเทศ๑๒ และเมื่อกฎระเบียบของสหภาพยุโรปกำหนดว่าลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านคุณสมบัติ (Qualified Electronic 
Signature, Qualified Electronic Time Stamp) มีผลตามกฎหมายของทุกประเทศสมาชิกนั้น
จะต้องถูกออกโดยผู้พัฒนาระบบบริการดิจิทัลที่ได้รับการรับรอง  ดังนั้น จึงต้องมีกระบวนการ
ยอมรับว่ากฎและคำสั่งทางปกครองที่ฝ่ายปกครองของประเทศหนึ่งได้ออกเพื่อรับรองความรู้  
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของผู้ประกอบการด้านดิจิทัลในรัฐนั้นมีผลทางกฎหมายโดยสมบูรณ์
ภายใต้ระบบกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกรัฐอื ่น ๆ ด้วย ตลอดจนต้องมีการกำหนด
กระบวนการตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศเพื่อรองรับความร่วมมือระหว่างกัน (Mutual 
Assistance) เมื ่อได้รับคำร้องขอให้ใช้มาตรการทางปกครองบางประการหรือการสนับสนุน 
ซึ่งข้อมูลระหว่างฝ่ายปกครองของประเทศสมาชิกเพื่อการบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้ง
หรือข้อพิพาทในทางกฎหมายตามมา๑๓   

ทั้งนี้ หากพิจารณาในมุมของสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วอาจกล่าวได้ว่าการบริหาร
จัดการภาครัฐด้วยระบบ Digital Government ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองสามารถยกระดับ
ประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะนั้น สอดรับกับสิทธิของพลเมืองสหภาพยุโรปในการ
ได้รับการบริการที่ดีจากภาครัฐ (Right to Good Administration) ตามที่ได้รับการรับรองไว้ใน 
Article 41 ของกฎบัตรสิทธิขั ้นพื ้นฐานของสหภาพยุโรป (European Union’s Charter of 
Fundamental Rights) อีกด้วย 

 
๓.  ข ้ อท ้ าทายและสภาพป ัญหาพ ื ้ นฐ าน ใน เช ิ งกฎหมายปกครอง 

จากการใช้ Digital Government ในการพิจารณาเร่ืองทางปกครอง  
 แม้ว ่าประเทศสมาชิกหลายประเทศในสหภาพยุโรปจะสามารถพัฒนา

ความสามารถในการนำ Digital Government มาใช ้ ในการจ ัดทำบร ิการสาธารณะได้  

 
๑๑ European Commission, “E- government Benchmark 2018: The Digital Efforts 

of European Countries Are Visibly Paying Off-Digital Single Market European Commission” 
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/egovernment-benchmark-2018-digital-efforts-
european-countries-are-visibly-paying> accessed 7th February 2021. 

๑๒ eIDAS Regulation Art. 3 (12) (34), 25, 41, 42  
๑๓ Jaime Rodríguez-Arana Muñoz (ed.), Recognition of Foreign Administrative 

Acts, (Springer International Publishing 2016) 18.  



 

อย่างกว้างขวางจนอาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศผู้นำของโลก ยังประโยชน์ให้เกิดระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่คล่องตัว (Agile Governance) มีการพัฒนาข้อมูลโดยการแปรจากรูปแบบ
กระดาษเป็นข้อมูลดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างเป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสารกับประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่ก็ใช่ว่าการผลักดัน Digital Government ในสภาพ
ยุโรปจะเป็นไปอย่างราบรื ่นปราศจากข้อติดขัดเกี ่ยวกับระบบกฎหมายที่มีอยู ่เดิมแต่อย่างใด 
เนื ่องจากปรากฏข้อความคิดในเชิงวิชาการเป็นข้อถกเถียงในบริบทของกฎหมายปกครอง  
ในประเด็นสำคัญ ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้  

๓.๑ ประเด็นเรื่องประเภทของอำนาจตามกฎหมายว่าการใช้ Digital 
Government ตลอดจนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน (Re-use of Public 
Sector Information; Governmental Data Sharing) นั้นสมควรเป็น “อำนาจผูกพัน” 
(Mandatory Power) หรือ “อำนาจดุลพินิจ” (Discretionary Power) ของฝ่ายปกครอง๑๔  

ในทางทฤษฎี แม้ว่าองค์กรฝ่ายปกครองถูกจัดให้มีอำนาจเชิงรุก กล่าวคือ 
เมื่อมีอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะใดตามกฎหมายแล้ว ก็สามารถริเริ่มการใช้อำนาจในการ
จัดทำกิจกรรมทางปกครองอันเป็นบริการสาธารณะได้เอง เว้นแต่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขหรือเหตุ
ในการใช้อำนาจเอาไว้ เช่น จะต้องมีผู้ยื่นคำร้องหรือคำขอเสียก่อน แต่แม้ว่าฝ่ายปกครองจะมี
อำนาจริเริ่มกระบวนการเช่นนั้น ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่ารูปแบบหรือระบบในการจัดทำบริการ
สาธารณะแบบ Digital Government นั้นสมควรเป็นอำนาจผูกพันหรืออำนาจดุลพินิจของฝ่าย
ปกครอง ความเห็นในฝ่ายที่หนึ่งเห็นว่า ภายใต้หลักการพื้นฐานกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดทำ
บริการสาธารณะที่ว่าบริการสาธารณะนั้นจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ จึงสมควรต้องถือว่าการจัดให้มีระบบ Digital Government สำหรับการ
จัดทำบริการสาธารณะเป็นหน้าที่โดยเคร่งครัดหรืออำนาจผูกพันของฝ่ายปกครองผู้รับผิดชอบ
ภารกิจที่จะต้องจัดทำในรูปแบบดังกล่าวอยู่เสมอหากลักษณะของภารกิจมีค วามเป็นไปได้ เช่น 
ภารกิจนั้นไม่มีความจำเป็นที่คู่กรณีจะต้องมีการแสดงตัวตนของบุคคล เอกสารหลักฐาน พยาน
วัตถุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในทางกายภาพ ก็สมควรต้องจัดทำในโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
เสมอ ทั้งจะต้องมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลดิจิทัลที่หน่วยงานทางปกครองอื่น ๆ ครอบครองอยู่เท่าที่
จำเป็นสำหรับการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้มากที่สุดอีกด้วย   

สำหรับความเห็นในฝ่ายที่สองเห็นว่า กระบวนการดังกล่าวเป็นแต่เพียง
ดุลพินิจหรือทางเลือกในการจัดทำบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพของฝ่ายปกครองตามที่
เห็นสมควรเป็นรายภารกิจไประหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อคุ้มครองหลักการพื้นฐานกฎหมาย

 
๑๔  Herwig C.H. Hofmann and Alexander H. Türk, Legal Challenges in EU 

Administrative Law_Towards an Integrated Administration, (Edward Elgar Publishing Limited, 
2009) 276-277. 



 

ปกครองเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะอีกหลักการหนึ่ง คือ หลักความเสมอภาค เนื่องจากเห็นว่า
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการแต่ละรายนั้นมีไม่เท่าเทียมกัน ฝ่ายปกครองจึง
ควรยึดถือหลักการดั้งเดิมของการจัดทำบริการสาธารณะที่จะต้องมีความเป็นกลางทางเทคโนโลยี 
(technology-neutral) กล่าวคือ จะจัดทำในรูปแบบใด ๆ ก็ได้ให้บรรลุผลก็ถือว่าเป็นการเพียงพอ
เพื ่อให้ผู ้ใช้บริการทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณะได้มากที ่ส ุด ต่อเมื ่อตั ดสินใจใช้
กระบวนการทางดิจิทัลแล้วเห็นว่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น
ที่จะทำให้การจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผลจึงอาศัยการทำความตกลงกับหน่วยงานอื่น ๆ  
เพ่ือเชื่อมต่อฐานข้อมูลถ้าหากมีการเก็บรวบรวมไว้ได้ต่อไป   

ข ้อถกเถ ียงท ี ่ย ั งไม ่ลงรอยประการน ี ้ เป ็นอ ุปสรรคสำค ัญสำหรับ 
การผลักดัน Digital Government มาใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งต้องอาศัยแรงขับเคลื่อน
ทางนิตินโยบายเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมายให้เกิดสภาพบังคับแก่ฝ่ายปกครอง  
มิเช่นนั้นการดำเนินการของฝ่ายปกครองในการเปลี่ยนแปลงระบบก็จะเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไป
ไม่ทันกับความเป็นไปของเทคโนโลยีที่มีความเป็นพลวัตร  

๓.๒ ประเด ็นเร ื ่องแบบพิธ ีในการแสดงเจตนา (Declaration of 
Intention Form) ในทางปกครอง๑๕  

ในระบบกฎหมายปกครองนั้นมีหลายกรณีที่เอกชนซึ่งเป็นคู่กรณีจะเป็น 
ผู้ร ิเร ิ ่มการพิจารณาทางปกครองผ่านการแสดงเจตนา เช่น การยื ่นคำร้อง คำขอ หรือการแจ้ง 
ต่าง ๆ และเนื ่องจากผลผลิตของการพิจารณาทางปกครอง ค ือ คำสั ่งทางปกครองนั้น  
จะมีผลทางกฎหมายต่อเมื่อได้มีการแจ้งคำสั่งไปยังคู่กรณี และระบบกฎหมายแต่เดิมได้กำหนด
แบบพ ิธ ี ในการแสดงเจตนาในทางปกครองหร ือการดำเน ินการพ ิจารณาทางปกครอง 
ที่ให้น้ำหนักกับวิธีการส่งเอกสารรูปแบบกระดาษ (paper-based writing) ที่ผู้จัดทำเอกสารเป็น 
ผู้ลงลายมือชื่อ (handwriting signature) ส่งถึงกันทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (registered mail) 
เป็นหลักฐานหรือแม้แต่มายื่นเอกสารหลักฐานต่อฝ่ายปกครองด้วยตนเอง  

กรณีจึงมีปัญหาว่าจะปรับใช้ Digital Government ในลักษณะใดจึงจะมี
ความเหมาะสมเพียงพอที่จะถือว่าสมควรมีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับแบบพิธีดังกล่าว กล่าวคือ 
จะทำประการใดให้แน่ใจถึงความถูกต้องแท้จริงของตัวตนของคู่กรณีที่แสดงเจตนาทางปกครอง 
ต่อกัน และเมื่อมีการเปลี่ยนมาใช้วิธีการแสดงเจตนาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่ามีผลทางกฎหมาย
ทดแทนการแจ้งโดยไปรษณีย์ไปยังที ่อยู ่ที ่เป็นภูมิลำเนาแล้ว จะถือว่าการแสดงเจตนาในทาง
ปกครองนั้นมีผลทางกฎหมายเมื่อใด และในมาตรฐานใดจึงจะถือว่าเท่าเทียมกันทั้งระบบกฎหมาย

 
๑๕  J.E.J Prins (ed.), E-Government and its Implications for Administrative 

Law_Regulatory Initiatives in France, Germany, Norway and the United States,  
(T·M·C·ASSER PRESS, 2002) 7-8; Jiunn-rong Yeh, “Globalization, Government Reform and The 
Paradigm Shift of Administrative Law” (2010) 5 National Taiwan University Law Review, 22. 



 

โดยไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของเอกชนผู้ให้บริการระบบทางดิจิทัล 
(เช่น ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวซึ่งให้บริการโดยบริษัทเอกชนต่าง ๆ  ที่คู่กรณีแจ้งเป็น 
ที่อยู่ติดต่อกับภาครัฐ) แต่ละรายที่อาจแตกต่างกันตามแต่ประชาชนแต่ละคนสมัครใจเลือกใช้  
รวมตลอดจนจะมีวิธีการอย่างไรที ่จะอำนวยความสะดวกแก่คู ่กรณีที ่จะไม่ต้องดำเนินการ
ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อระบุหรือยืนยันตัวตน ภูมิลำเนา ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และอำนวย
ความสะดวกแก่ฝ ่ายปกครองที ่จะไม ่ต้ องต้องม ีการตรวจสอบความถูกต ้องแท้จร ิงของ 
การลงทะเบียนต่าง ๆ และการให้ข้อมูลดังกล่าวใหม่ซ้ำ ๆ ในทุก ๆ ประเภทกิจกรรมที่กระทำต่อ
ฝ่ายปกครองต่างหน่วยงานกัน แต่สามารถระบุและยืนยันตัวตนอัตโนมัติได้สำหรับทุก ๆ กิจกรรม
ในคราวเดียว เนื่องจากมีข้อมูลพื้นฐานในระบบกลางของภาครัฐอยู่แล้วได้   

๓.๓ ประเด็นเรื่องความถูกต้องครบถ้วนกับข้อเรียกร้องตามหลักการ
กระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย (Principle of the Legality of Administrative 
Action)๑๖ 

ประเด ็นในส ่วนน ี ้ เป ็นประเด ็นข ้อถกเถ ียงในเช ิ งตำราท ี ่พ ัฒนา 
มาจากป ัญหาพ ื ้นฐานท ี ่ ว ่ าสำหร ับการกระทำของบ ุคคลต ่าง ๆ ในโลกด ิจ ิท ัลท ี ่ เป็น  
โลกเสมือนแล้วนั้น สมควรก่อตั้งระบบกฎหมายดิจิทัลแยกเฉพาะในการควบคุมและกำกับดูแล
กิจกรรม เพื่อบังคับใช้ต่างหากจากระบบกฎหมายที่ใช้บั งคับในโลกแห่งความเป็นจริงหรือไม่  
หรือสมควรใช้บังคับกฎหมายที่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกดิจิทัลเช่นเดียวกัน เพียงแต่
อาจมีการตราบทบัญญัติเพียงบางส่วนเพื่อรองรับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสม  
กับสภาพเทคโนโลยี ซึ ่งความเห็นในทางปฏิบัติของแต่ละประเทศโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ 
เมื่อพิจารณาบริบทของกฎหมายปกครองแล้วนั้นปัจจุบันโน้มเอียงไปในทิศทางที่ว่ารัฐไม่สามารถ
และไม่จำเป็นจะต้องก่อตั้งทั้งระบบกฎหมายสำหรับโลกดิจิทัลขึ้นใหม่ทั้งระบบแต่สมควรปรับใช้
กฎหมายเท่าที่มีอยู่และปรับแก้ไขกฎหมายเพียงบางส่วนให้รองรับบริบททางเทคโนโลยี  

ความเห็นแนวทางหลักดังกล่าวเป็นผลมาจากแนวความคิดอันเป็นหลักการ
พื้นฐานที่ว่ากฎหมายปกครองนั้นตั ้งอยู่บนหลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยี (technology-
neutral) เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น โดยใน
ระดับของประชาคมโลกนั้นได้ปรากฏรายงานของเจ้าหน้าที่พิเศษของสหประชาชาติ และรายงาน

 
๑๖  Samer Hassan and Primavera De Filippi, “The Expansion of Algorithmic 

Governance: From Code Is Law to Law Is Code” (2017) Special Issue 17 Field Actions Science 
Reports 88–90; Gustaf Johnssén, “To Regulate or not to Regulate E-government, Administrative 
Law and Change” http://www.skriver.nu/esociety/archives/gi2.PDF> accessed 25th December 
2020 15; Hanne Marie Motzfeldt and Ayo Næsborg-Andersen,“Developing Administrative Law 
into Handling the Challenges of Digital Government In Denmark” (2018) 16 Electronic Journal 
of e-Government, 136-144. 



 

ของคณะกรรมาธิการผู้เช่ียวชาญของสภายุโรป (Council of Europe) ที่เน้นย้ำประเด็นข้อท้าทาย
ในการออกแบบและพัฒนาระบบ Digital Government ว่าระบบดังกล่าวจะต้องไม่ตกเป็น
เครื่องมือที่ฝ่ายปกครองจะใช้ไปในทิศทางที่ด้อยคุณค่าแห่งสิทธิมนุษยชนและระบบกฎหมาย 
ที่องค์กรของรัฐต่าง ๆ มีหน้าที่ผูกพันตนอยู่แล้วในการใช้อำนาจในระบบดั้งเดิม๑๗ 

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในระบบกฎหมายภายในปรากฏให้เห็นจากกรณีที่
องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman) ของประเทศเดนมาร์ก๑๘ ได้ยืนยันหลักการดังกล่าวว่า 
ข้อเรียกร้องทางกฎหมายปกครองเดนมาร์กนั้นใช้บังคับรวมตลอดไปถึงแม้กรณีที่มีการจัดทำ
บริการสาธารณะโดยระบบคอมพิวเตอร์แทนระบบกระดาษแล้ว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดสำหรับการพิจารณาเรื ่องทางปกครองที ่ชอบด้วยกฎหมายจะยังคงผูกพัน  
ฝ่ายปกครองผู้มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการพิจารณาดังกล่าว ไม่ว่าการดังกล่าวจะได้กระทำ  
ผ่านระบบดิจิทัลหรือไม่ เนื่องจากข้อเรียกร้องตามกฎหมายปกครองนั้นต้องได้รับความเคารพ  
และถือเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายปกครองที่จะต้องทำให้มั่นใจว่าหลักการกระทำทางปกครอง  
โดยชอบด้วยกฎหมายนั้นได้รับการปฏิบัติตาม องค์ประกอบทางเทคโนโลยีจึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลง
ภาระหน้าที่ดังกล่าวแต่ประการใด 

ในการนี ้ จึงเกิดประเด็นปัญหาสืบเนื ่องตามมาว่า เมื ่อมีการเปลี่ ยน
กระบวนการจัดทำบริการสาธารณะมาดำเนินการผ่าน Digital Government แทนระบบดั้งเดิม 
แต่ในทางปฏิบัติกระบวนการดังกล่าวมักดำเนินโดยการจัดซื้อเทคโนโลยีมาจากวิสาหกิจเอกชน
ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัล ที่ย่อมมุ่งเน้นการพัฒนาไปที่ประสิทธิภาพของระบบให้มีการ
ประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำที่สุดภายใต้ข้อจำกัดด้านต้นทุนที่ต่ำที่สุดเป็นสำคัญ 
จึงอาจทำให้เกิดข้อบกพร่องจากความไม่รอบคอบ ขาดการบูรณาการความรู้ในการออกแบบระบบ
จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือจากการ
ที่ผู ้ออกแบบและพัฒนาระบบดังกล่าวจงใจละเลยการพัฒนาช่องทางหรือขั ้นตอนการจัดการ 
function อันเป็นข้อเรียกร้องที ่จำเป็นในระบบกฎหมายปกครองต่อคู ่กรณีซึ ่งเป็นประธาน  
แห่งสิทธิในการพิจารณาเรื่องทางปกครอง เช่น การเปิดเผยต่อคู่กรณี (openness) การให้เหตุผล

 
๑๗ David Kaye, “Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the 
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๑๘ เป็นองค์กรซึ ่งมีบทบาทสำคัญในการวางหลักเกณฑ์การควบคุมตรวจสอบความชอบ 
ด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองเนื่องจากประเทศเดนมาร์กไม่มีการจัดตั้งศาลปกครองเป็นการเฉพาะ 



 

ประกอบคำส ั ่ ง ( reasoning) การรวบรวมเอกสารหล ักฐานอย ่างครบถ ้วนและฟังความ 
ทุกฝ่าย (documentation) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในความครอบครองของภาครัฐ (public 
access) การแจ ้ งส ิ ทธ ิ ในการอ ุ ทธรณ ์ โต ้ แย ้ ง  ( appeal/petition) กระบวนการต ่ าง ๆ  
เพื ่อคุ ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล (protection of personal data)๑๙ เสรีภาพในการ
แสดงออก (Freedom of Expression) หลักความเสมอภาคหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์๒๐  

ทั้งนี ้ แม้ว่าหลักการประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเหล่านี ้ถือเป็น
ต้นทุนแฝงในการออกแบบและพัฒนาระบบ ตลอดจนการบริหารจัดการระบบในระยะยาวอยู่เอง
โดยสภาพ แต่ภายใต้หน้าที่ในการเคารพต่อหลักการกระทำทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
function ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องมีและเน้นย้ำให้ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบตระหนักถึงเป็น
อันดับแรก จึงนับเป็นข้อท้าทายในทางกฎหมายปกครองว่าสมควรมีมาตรการทางกฎหมาย
ประการใดหรือไม่ เพื่อประกันมิให้เกิดข้อบกพร่องผิดพลาดจากการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ว่าจะโดย
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม๒๑  

๓.๔ ประเด็นเรื ่องความไม่ชัดเจนของตัวผู ้มีอำนาจหน้าที่ระหว่าง 
ฝ่ายปกครองกับเอกชนผู ้พ ัฒนาและบริหารจัดการระบบ (Digital Service Provider)  
และผลกระทบที่อาจเกิดต่อหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency Principle)  
และหลักความต่อเนื ่องในการจัดทำบริการสาธารณะ (Principle of Continuity Public 
Service) จากการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญของฝ่ายปกครองในทางข้อเท็จจริง๒๒  

แต่เดิมนั ้นประเด็นในเรื ่องนี ้ย ังไม่ ใคร่มีข้อถกเถียงในเชิงลึกมากนัก 
เพราะโดยหลักการทั่วไปแล้ว การที่จะถือว่าเอกชนจะมีหน้าที่และอำนาจในฐานะฝ่ายปกครองได้  
ก็ต่อเมื ่อมีกฎหมายให้อำนาจปกครองเพื่อให้เอกชนนั้นจัดทำบริการสาธารณะอย่างชัดแจ้ง  
เป็นเบื้องต้น เช่น อำนาจในการออกคำสั่งเพื่อรับรองคุณวุฒิของสถานศึกษาเอกชน หรืออำนาจ
กำกับดูแลสมาชิกของสภาวิชาชีพต่าง ๆ และหากเป็นกรณีที่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐประสงค์ 
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จะมอบอำนาจให้เอกชนเข้าทำหน้าที่แทนในฐานะฝ่ายปกครองได้นั้นก็จะต้องมีบทบัญญัติของ
กฎหมายกำหนดเปิดช่องให้มีการมอบอำนาจทางปกครองได้โดยชัดแจ้งเช่นเดียวกัน ประกอบกับ
ข้อเท็จจริงในช่วงแรกเริ่มแม้มีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำบริการสาธารณะผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามสัญญาทางปกครองอยู่บ้าง แต่ก็เป็นเพียงในฐานะเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกในการส่ง  
และรับการแสดงเจตนาหรือคำนวณมูลค่าโดยทั่วไปเท่านั้น ทำให้สามารถพิจารณาได้ว่าแท้จริงแล้ว
ยังถือได้ว่าการพิจารณาเรื่องทางปกครองยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขององค์กรฝ่ายปกครองเป็นหลักอยู่  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันพัฒนาการทางเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า
ขึ้นเป็นอย่างมากและมีแต่ที่จะพัฒนาความสามารถขึ้นทุกวัน ทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) ในส่วนของภาครัฐเองนั ้นก็ล้วนแล้วแต่พึ ่งพาการ
ดำเนินการของบริษัทพัฒนาระบบดิจิทัลจากภาคเอกชนซึ่งชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ประกอบกับการกระทำทางปกครองผ่านระบบ Digital Government หลายกรณีก็เริ่มใช้
กระบวนการตัดสินใจด้วยระบบอัตโนมัติ (Automated Decision Making: AMD) ที่มีการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) เข ้ามาดำเนินการรวบรวม ประมวลผลข้อมูล  
และตัดสินใจแทนมนุษย์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยการควบคุมระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ  
ทางเทคนิค คือ ภาคเอกชนเป็นหลัก จ ึงเกิดประเด็นปัญหาว่าปัจจุบันในการพิจารณาเรื่องทาง
ปกครองอัตโนมัตินั้นยังคงถือว่าเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐฝ่ายปกครองยังคงเป็นผู้ดำเนินการ
พิจารณาเรื่องทางปกครองอยู่ หรือต้องถือว่าหน่วยงานเอกชนผู้ออกแบบ พัฒนา และบริหาร
จัดการระบบดิจิทัลนั้นได้กลายเป็นฝ่ายปกครองด้วยอย่างเต็มตัวแล้ว ซึ่งประเด็นในส่วนนี้จะส่งผล
ต่อหลักเกณฑ์ตามกฎหมายปกครองต่าง ๆ ที่ยึดโยงกับตัวผู้พิจารณาเรื ่องทางปกครอง เช่น  
หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลักความมีส่วนได้เสีย หน้าที่ในการแจ้งเหตุผลของคำสั่ง หน้าที่  
ในการแจ้งสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งตามมาว่าข้อเรียกร้องต่าง ๆ นั ้นจะตกอยู่ที ่ผู ้ใดระหว่าง
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ กับเอกชนผู้พัฒนาและบริหารจัดการระบบ และถ้าหากเป็นกรณีหลัง
จะทำให้เกิดปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่าเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมาย  
อันจะทำให้ผลของการพิจารณาทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อีกด้วย 

ข้อเท็จจริงยังปรากฏต่อไปว่าปัจจุบันมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะพบว่า
บริษัทเอกชนผู้ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการระบบดิจิทัลได้มีการจัดทำคำอธิบายระบบ 
ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ฝ่ายปกครองในการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบอย่างเพียงพอ
ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐจะสามารถทราบถึงเหตุผลการตัดสินใจของระบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคำอธิบายเชิงเทคนิคเกี่ยวกับตรรกะในการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจของระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เนื่องจากระบบ AI นั้นขาดสิ่งที่เรียกว่าสามัญสำนึก (Common Sense) 
ดังเช่นที่มนุษย์มีทั้งเป็นการยากที่จะอธิบายตรรกะการเขียนและทักษะการสอนโปรแกรมที่เป็น
อัลกอริทึม เมื่อได้รับซึ่งข้อมูลสู่ระบบเข้ามาประมวลผลและแปลงเป็นข้อมูลผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
ในแต่ละกรณี (Machine Learning และ Deep Learning) ในรูปแบบของชุดคำอธิบายในภาษา 



 

ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ ผลการตัดสินใจของระบบ AI บางกรณีจึงถูกเปรียบเปรยว่า 
เป็นเสมือนกล่องดำ (black box) ที่สามารถแสดงถึงผลลัพธ์ แต่ไม่อาจแสดงให้ทราบว่าอะไรคือ
เหตุอันแท้จริงของผลลัพธ์ได้อย่างละเอียดละออชัดแจ้งดังเช่นการให้เหตุผลประกอบการออกคำสั่ง 
โดยตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นมนุษย์ได้๒๓  

การที่ฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างขาดความรู้ความเข้าใจในทางเทคนิค  
จนไม่อาจเข้าใจเหตุผลตรรกะในการตัดสินใจของระบบ ADM ที่ถูกออกแบบ พัฒนา และบริหาร
จัดการโดยเอกชนผู้รับจ้างถึงขนาดไม่อาจที่จะตรวจสอบความบกพร่องผิดพลาดของระบบดิจิทัล  
ที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเอง ถือเป็นปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร หรืออีกนัยหนึ่งคือ
คู ่สัญญามีข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน (Asymmetry Information) นั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรง 
ต่อหลักการทางกฎหมายปกครองที่สำคัญสองหลักการ คือ(๑) หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้  
ในการพิจารณาเรื่องทางปกครอง (Transparency Principle) อันเป็นหลักที่ส่งเสริมกระบวนการ
ทบทวนคำสั่งทางปกครอง หรือการกระทำทางปกครองอื่นที่บกพร่องผิดพลาดต่อไป ซึ่งจะต้อง
อาศัยเหตุผลประกอบการออกคำสั่งเป็นเหตุแห่งข้อโต้แย้งในกระบวนการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง  
โดยเอกชนคู่กรณีฝ่ายผู ้รับคำสั่ง และ (๒) หลักความต่อเนื ่องในการจัดทำบริการสาธารณะ 
(Principle of Continuity Public Service) เนื่องจากเสี่ยงจะเกิดข้อบกพร่องผิดพลาด หรือการ
ขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะในระหว่างการส่งมอบงาน หากมีการตัดสินใจเปลี่ยน
บริษัทผู้บริหารจัดการระบบดิจิทัล ก่อให้เกิดสภาพที่ฝ่ายปกครองต้องจำยอมให้บริษัทเอกชน
ดังกล่าวกระทำการผูกขาดการเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะขึ้นในทางปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหา 
ซึ่งเท่ากับว่าฝ่ายปกครองได้สูญเสียซึ่งอำนาจในการตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องทางปกครองแล้ว
โดยปริยายเพราะไม่สามารถควบคุมหรือกำกับดูแลตัวแทนผู้เข้าจัดทำบริการสาธารณะแทนตนได้
อีกต่อไปนั่นเอง๒๔  

 
๒๓ Cynthia Rudin,. “Stop Explaining Black Box Machine Learning Models for High 

Stakes Decisions and Use Interpretable Models Instead” (2019) 1 Nature Machine Intelligence 
206–215 ; Mario Martini. (2019 ).  “Blackbox Algorithmus – Grundfragen einer Regulierung 
Künstlicher Intelligenz” (Springer Berlin Heidelberg, 2019) 
<http://link.springer.com/10.1007/978‐3‐662‐59010‐2> accessed 5th July 2021, 49, 59; Jean‐
Baptiste Duclercq, “L’automatisation Algorithmique Des Décisions Administratives 
Individuelles” (2019) 2 Revue du Droit Public, 10-14. 

๒๔  Claude Castelluccia and Daniel Le Métayer. “Understanding Algorithmic 
Decision‐Making: Opportunities and Challenges” (European Parliament, 2019) 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU (2019) 
624261_EN.pdf> accessed 1st July 2021, 22. 



 

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เช่น กรณีของประเทศ
เดนมาร์ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดนมาร์กได้แถลงถึงข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดของ
องค์กรผู้จัดเก็บภาษีของเดนมาร์ก (SKAT) ในการควบคุม จัดการ หรือพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า 200+ System เนื่องจากฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจในระบบใหม่นั้นได้ถูกรวบรวมในระบบดิจิทัลทั้งหมดแล้ว แต่ในทางปฏิบัติข้อมูลและองค์ความรู้
เกี่ยวกับระบบอยู่ในความควบคุมของผู้ให้บริการระบบดิจิทัล ไม่ใช่ SKAT อีกต่อไป กรณีดังกล่าว
จึงอาจก่อให้เกิดอุปสรรคหากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงตัวบริษัทผู้ให้บริการระบบ หรือ
ประสงค์ที่จะตรวจสอบระบบเพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวจะยังคงสอดคล้องกับกฎเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดนมาร์ก 
ก็จำเป็นต้องงดใช้กระบวนการประกวดราคาตามกฎหมายสำหรับการจัดจ้างพัฒนาและบำรุงรักษา
ระบบดิจิทัลของสำนักงานฯ เนื่องจากความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับระบบที่ค่อนข้างน้อย  
จนทำให้ขาดความเป็นไปได้ในการที่จะให้บริษัทเจ้าอื่นนอกจากผู้ให้บริการระบบเจ้าเดิมเข้ามา
ประมูลแข่งขัน เพื่อดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดความชะงักงันหรือเสี่ยงต่อความเสียหาย๒๕  

ในการนี้ ระบบกฎหมายปกครองจึงต้องมีคำอธิบายที่มีน้ำหนักว่าเหตุใด
และในเง ื ่อนไขประการใดที ่จะทำให้ม ั ่นใจได้ว ่าฝ่ายปกครองที ่ เป ็นองคาพยพของรัฐนั้น 
ยังคงมีความรู้ความเข้าใจ สามารถที่จะควบคุมและบริหารจัดการระบบเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน แม้ว่าในทางปฏิบัตินั้นจะได้มีการ
มอบหมายให้บริษัทเอกชนผู้ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการระบบดิจิทัลเข้าร่วมดำเนินการ
จัดทำบริการสาธารณะในบริบทของเทคโนโลยีเป็นหลักแล้วก็ตาม 

  
๔. พัฒนาการของประเทศในสหภาพยุโรปเพื ่อตอบสนองต่อข้อท้าทาย 

และสภาพปัญหา 
 จากการศึกษาพบว่าหลายประเทศในสหภาพยุโรปได้มีการพัฒนาหลัก

กฎหมายปกครองเพื่อตอบสนองต่อข้อท้าทายและสภาพปัญหาในการนำ Digital Government 
มาใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะทั้งในลักษณะของการตรากฎหมายใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย และการพัฒนาแนวทางการใช้การตีความกฎหมายที่มีอยู ่ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมกับบริบททางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไปในลักษณะต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  

 

 
๒๕  Hanne Marie Motzfeldt and Ayo Næsborg-Andersen, “Developing 

Administrative Law into Handling the Challenges of Digital Government In Denmark” (2018) 16 
Electronic Journal of e-Government, 137. 



 

๔.๑ การม ีกฎหมายกำหนดอำนาจผูกพัน (Mandatory Power) 
ให ้ ฝ ่ า ยปกครองต ้ อ งส ่ ง เ ส ร ิ ม  Digital Government เ ป ็ นกระบวนการพ ื ้ น ฐ าน 
ในการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐและให ้ม ีการเช ื ่อมโยงฐานข ้อม ูลภาคร ัฐระหว ่างกัน  
(Re-use of Public Sector Information; Governmental Data Sharing) 

เพื่อผลักดันนโยบาย Digital Government ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
แต่ละประเทศมีความจำเป็นต้องลดข้อโต้แย้งหรือข้ออ้างในเรื ่องอำนาจดุลพินิจขององค์กร 
ฝ่ายปกครองในการเลือกจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบดิจิทัลและการเชื่อมต่อข้อมูลภาครัฐ
ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งหลายประเทศในสหภาพยุโรปเลือกใช้วิธีการตรากฎหมายกำหนด “อำนาจ
ผูกพัน” ในทางกฎหมายปกครองให้ฝ่ายปกครองต้องให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดทำบริการ
สาธารณะในระบบดิจิทัลทุกช่องทางเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะต้องมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลที่ได้
จัดทำแล้วนั้นระหว่างกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เอกชนผู้ใช้บริการสาธารณะ  

ในส่วนของการบูรณาการข้อมูลภาครัฐนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปได้ให้
ความสำคัญกับการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐร่วมกันโดยขยายขอบเขตไปถึงฝ่ายปกครอง  
ในแต ่ละร ัฐมาเป ็นระยะเวลาหนึ ่งแล ้ว โดยขณะนี ้ ได ้ม ีการออกแนวข ้อบ ังค ับว ่าด ้วย  
การบูรณาการข้อมูลภาครัฐระหว่างกัน (Directive (EU) 2019/1024 on open data and the 
re-use of public sector information; Open Data Directive 2019) ซึ่งเป็นการปรับปรุงจาก
แนวข้อบังคับฉบับเก่า (Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information 
แก้ไขเพิ่มเติมโดย PSI Directive 37/2013/EU) โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐด้วยกันทุกระดับได้จัดเก็บเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายให้มากเท่าที ่จะเป็นไปได้ ภายใต้ข้อจำกัดเรื ่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายฉบับต่าง ๆ ของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลที่ห้ามเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) กฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐหรือกฎหมายว่าด ้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  (Freedom of Information Law) 
Directive ฉบับนี้เปิดระยะเวลาให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอนุวัตการกฎหมายภายในได้จนถึง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๒๑๒๖ ปรากฏตัวอย่างบทบัญญัติของกฎหมายภายในที่ตราขึ้น 
เพ่ือรองรับกระบวนการ คือ  

ประเทศเดนมาร์ก รัฐบาลได้ใช้มาตรการทางบริหาร คือ แผนยุทธศาสตร์
ดิจิทัล (Digital Strategy) ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๑๕ และฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๐ ในการ
ผลักด ัน Digital Government ผ่านกฎหมายหลายฉบับ โดยรัฐบาลเดนมาร์กได ้แต ่งตั้ ง
คณะกรรมการประจำเพื ่อพ ัฒนาโครงสร้างกฎหมายเก ี ่ยวก ับร ัฐบาลดิจ ิท ัล (Standing 

 
๒๖  European Commission, “Shaping Europe’s digital future” (European 

Commission, 2020) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-
public-sector-information accessed 18th February 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1561563110433&uri=CELEX:32019L1024


 

Committee for Legal Framework on e-Government) ที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีการ
ผลัดเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี ทำให้แม้ประเทศเดนมาร์กไม่มีกฎหมายกลางว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Act) แต่ก็มีโครงสร้างกฎหมายที่กำหนดและรองรับอำนาจผูกพันให้ฝ่าย
ปกครองต้องจัดทำบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัลเป็นจำนวนมากและเป็นจริงในทางปฏิบัติ  
ที ่สำคัญที ่ส ุดคือกฎหมายเกี ่ยวกับระบบบังคับให้จัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเองและ
ติดต่อสื่อสารกับภาครัฐผ่านรูปแบบดิจิทัล (Mandatory Digital Self-Service and Digital Post 
Legislations)๒๗ ดังจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป ในส่วนของการบูรณาการข้อมูลภาครัฐนั้นเดนมาร์ก 
ได้ตรากฎหมายอนุวัติการ Directive 2003/98/EC คือ Danish Act on the re-use of public 
sector information 2005 โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตาม PSI Directive 37/2013/EU ตลอดมา 
และขณะนี ้อย ู ่ ในระหว ่างแก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมให ้สอดคล ้องก ับ  Open Data Directive 2019 
ซึ่งเป็นแนวข้อบังคับฉบับใหม่๒๘  

ประเทศเนเธอร์แลนด์ รัฐสภาเพิ่งตรากฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล คือ 
Netherlands Digital Government Act 2020 เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๐ กฎหมาย
ฉบับนี้มีสาระสำคัญเป็นกฎหมายกลางที่ให้สิทธิแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเอกชนในการเข้าถึง
บริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล กำหนดหน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางดิจิทัลในส่วนของภาครัฐ (Generic Digital Government Infrastructure (GDI)) และการ
กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ๒๙ จากเดิมที่
ประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้วิธีการแก้ไขกฎหมายโดยระบุรายชื่อบริการสาธารณะตามกฎหมาย 
เป็นรายฉบับที่จะกำหนดให้ต้องจัดทำโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์มาโดยตลอด สำหรับกฎหมาย  
ว่าด้วยการบูรณาการข้อมูลภาครัฐนั ้นประเทศเนเธอร์แลนด์ได้อนุวัต ิการตาม  Directive 
2003/98/EC ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย PSI Directive 37/2013/EU เป็นกฎหมายภายในแล้วในชื่อว่า 
Act Laying Down Rules on the Re-Use of Government Information 2016๓๐  

 
๒๗ European Commission, “eGovernment in Denmark” (European Commission, 2015) 

https;//joinup.ec.europa.eu/sites/files/document/2015-03/gov in Denmark January 2015 v 17 0 final.pdf 
accessed 28th December 2020. 

๒๘ European Commission, “Digital Government Factsheet 2019 Denmark” 
(European Commission, 2019), https;//joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-interoperablity-
framework-observatory/digital-government-factsheet-2019 accessed 15th December 2020, 13. 

๒๙  Netherland House of Representatives, “Digital Government Act” 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&
qry=wetsvoorstel%3A34972 accessed 10th December 2020. 

๓๐  Wettenbank, “Re-use of government information” (wetten.overheid.nl, 2020) 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036795/2016-10-01> accessed 10th December 2020. 



 

ประเทศฝรั ่งเศส มีการตราประมวลกฎหมายฉบับหนึ ่ง คือ Code of 
relations between the public and the administration (Code des relations entre le 
public et l'administration) มีผลใช้บังคับเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ที่รวบรวมมาตรการทางกฎหมาย 
เพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อกับฝ่ายปกครองทุกระดับที่มีหน้าที่ในการจัดทำ
บริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายกลางว่าด้วย Digital Government ของประเทศ 
เนื่องจากมีสาระเป็นการกำหนดหน้าที ่ต่อฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะผ่านวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน (providing e-services to citizens with e-procedures 
and e-forms) ให้บริการการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อประชาชน 
(access to administrative documents in electronic means) ตลอดจนบูรณาการฐานข้อมูล
หรือส่งต่อข้อมูลดิจิทัลระหว่างฝ่ายปกครองด้วยกัน (re-use of public information) โดยกำหนด 
หน้าที่ว่าจะต้องให้การยอมรับสถานะทางกฎหมายของเอกสารหลักฐานในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล  
ที่ส่งต่อจากฝ่ายปกครองอื่น ๆ เทียบเท่ากับข้อมูลที่ตนได้รับหรือจัด เก็บไว้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียกเอกสารประกอบการพิจารณาทางปกครองแต่เพียงคร้ังเดียว (once-only)๓๑  

ประเทศเยอรมัน ได้มีการตรา German Act to Promote Electronic 
Government 2013 (E-Government Act 2013) มีสาระเป็นการกำหนดมาตรการเพื่ออำนวย
ความสะดวกในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับฝ่ายปกครองในทุกระดับให้มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ฝ่ายปกครองทุกระดับจะต้องจัดให้มีช่องทางการเชื่อมต่อ
ข้อมูลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนฝ่ายปกครองในระดับสหพันธรัฐจะต้องจัดให้มีระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐเรียกว่า De-Mail และช่องทางในการออกและรับรองตัวตน
ทางดิจิทัลภาครัฐ คือ German e-ID Card ที ่เร ียกว่า De-Ident และ e-Residence Permit 
กลางให้แก่ผู้ขอรับบริการ กำหนดให้มีหลักเกณฑ์รองรับการใช้พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
และระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อใช้ในการพิจารณาเรื่องทางปกครอง (electronic 
evidence and electronic payment in administrative procedures)๓๒  อย่างไรก็ดี กฎหมาย
ฉบับนี้ดูจะมีสาระเป็นการกำหนดอำนาจผูกพันเพื่อเตรียมการให้เกิดความพร้อมในทางข้อเท็จจริง
ของระบบดิจิทัลภาครัฐเสียก่อน แล้วจึงมีการตรากฎหมายที่ยกระดับความสำคัญในการจัดทำ
บริการสาธารณะและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐด้วยระบบดิจิทัลให้เป็นระบบหลักหรือเป็นเพียง

 
๓๑  European Commission, “Digital Government Factsheet 2019_France”, 

(European Commission, 2019) <https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-
interoperability-framework-observatory/digital-government-factsheets-2019> accessed 9th 
December 2020, 14. 

๓๒  European Commission, “Digital Government Factsheet 2019 Germany” (European 
Commission, 2019), <https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-
observatory/digital-government-factsheets-2019> accessed 17th December 2020, 11. 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/digital-government-factsheets-2019
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/digital-government-factsheets-2019
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/digital-government-factsheets-2019
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/digital-government-factsheets-2019


 

ระบบเดียวภายหลังอีกฉบับหนึ ่งที ่ม ีมาตรการที ่ส ัมพันธ์กันชื ่อว ่า German Act for the 
Improvement of Online Access to Administration Services 2017  ดังจะได้กล่าวถึงใน
หัวข้อถัดไป 

  
๔.๒ การเปิดช่องทางการใช้ส ิทธิของพลเมืองและยกระดับสิทธิ  

ในการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Right to Communicate 
with the Administration by Electronic Means) ขึ้นมาเป็นมาตรการหลักสำหรับประเภท
ของบริการสาธารณะที่รัฐพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม  

ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัลที ่มีบทบาทต่อกระบวนการจัดทำ
บริการสาธารณะมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ หลายประเทศในสหภาพยุโรปจึงได้ให้ความสำคัญกับสิทธิใน
การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ควบคู่กันไปกับสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญประการอื่น เช่น สิทธิเลือกตั้ง (Voting 
Right) ที่รัฐอาจจัดให้มีการเลือกตั้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Voting) ได้๓๓ หรือสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (Right of Access to Public Information) ซึ ่งมีทั ้งการแก้ไข
กฎหมายหรือพัฒนาการใช้การตีความบทบัญญัติกฎหมายเดิมที่มีอยู่ หรือการตรากฎหมายเฉพาะ
เพื่อรองรับกระบวนการใช้สิทธิโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าการเปิดให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้น
อาจเป็นการเข้าถึงข้อมูลที ่รัฐจัดเก็บในรูปแบบกระดาษหรือข้อมูลดิจิทัลก็ได้ พัฒนาการ 
ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารภาครัฐในประเทศต่าง ๆ คือ  

ป ร ะ เ ท ศ เ ด น ม า ร ์ ก  Danish Access to Public Administration 
Documents Act 1985 แก้ไขเพิ่มเติมปี ค.ศ. ๒๐๑๔ กำหนดให้สิทธิประชาชนในการร้องขอ
เอกสารในรูปแบบไฟล์อ ิเล ็กทรอนิกส์ (Administrative File Processed Electronically) (Section 5)  
อย่างชัดแจ้งและกำหนดหน้าที ่ให้ฝ่ายปกครองจะต้องจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวให้ 
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยหากเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวจะไม่สามารถกระทำได้ภายใน ๑๐ วัน 
ฝ่ายปกครองจะต้องแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลตามที่
ร้องขอได้ (Section 16 Para. 1, 2) 

ประเทศเยอรมัน German Freedom of Information Act 2005 กำหนด
สาระไว้ในบทบัญญัติอย่างชัดแจ้งว่าข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายปกครองจะต้องจัดให้นั้นอาจอยู่ในรูปแบบ
ของเอกสารที ่ เป ็นกระดาษ ( in writing) หรือในร ูปแบบอิเล ็กทรอนิกส ์ก ็ได ้ (Section 7 
Application and procedure (3)) และยังได้กำหนดหน้าที่อย่างชัดแจ้งให้ฝ่ายปกครองต้องจัดทำ

 
๓๓ โดยมากจะเป็นการตีความกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งว่าเมื่อมิได้กำหนดรูปแบบของ

ข้อมูลการออกเสียงเอาไว้ว่าจะต้องจัดทำเป็นกระดาษเท่านั้น จึงสามารถดำเนินการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลได้ 
อย่างไรก็ตาม บางประเทศก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อรองรับกระบวนการในระยะเปลี่ยนผ่าน 
เช่น Netherlands On-line Voting Experiments Act 2003  



 

แผนและแนวทางในการดำเนินการให้ข้อมูลที่ตนมีหน้าที่ในการจัดเก็บและเปิดเผยตามกฎหมาย
ฉบับนี้ทั้งหมด สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการทั่วไปในท้ายที่สุด (Section 11 
Obligations to publish information (3))  

ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเนเธอร์แลนด์ บทบัญญัติตาม French Act 
no. 78-753 of 17 July 1978 (Freedom of Information Act; the French FOIA) แ ล ะ 
Netherlands Government Information (Public Access) Act 1991 ตามลำดับ ยังไม่มีการ
แก้ไขกฎหมายให้รองรับระบบดิจิทัลเป็นการเฉพาะ แต่ทั้งสองประเทศอาศัยการปรับใช้และการ
ตีความกฎหมายว่าเมื่อมิได้กำหนดรูปแบบของข้อมูลเอาไว้ว่าจะต้องจัดทำเป็นกระดาษเท่านั้น  
จึงสามารถดำเนินการจัดให้แก่ผู้ร้องขอในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลได้เช่นเดียวกัน๓๔  

สำหรับสิทธิในการสื่อสารกับฝ่ายปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ Right to Communicate with the Administration by Electronic Means นั ้น แม้จะ
มิได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญของชาติต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปมาตั ้งแต่ต้น 
เนื่องจากปัจจัยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง แต่ก็มีข้อความคิดในทาง
วิชาการสนับสนุนว่าสมควรที่จะได้รับการผลักดันให้เป็นสิทธิใหม่ตามรัฐธรรมนูญต่อไปในอนาคต
เมื่อพิจารณาจากความพร้อมในทางเทคโนโลยี๓๕ ประกอบกับด้วยอิทธิพลจาก eIDAS Regulation 
2014 ซึ่งประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปมีพันธกรณีในการอนุวัติกฎหมายภายในให้ต้องสอดคล้อง
ด้วยแล้ว จึงก่อให้เกิดการผลักดันให้มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ทั้งให้สิทธิและกำหนดเป็นหน้าที่
ของพลเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะได้รับ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Official E-Mail 
Account) ตัวตนดิจิทัล (Official Digital Identities; e-ID) และลายมือชื่อดิจิทัล (Official Digital 
Signature;e-Signature) ภาครัฐ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือการแสดงเจตนาในทางปกครอง
กับหน่วยงานของรัฐในรูปแบบดิจิทัลเป็นช่องทางหลักในระบบบังคับที่จะมีผลทางกฎหมาย  
ในรายการของบริการสาธารณะตามที่รัฐได้กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้อง คำขอ ยื ่นคำ
อุทธรณ์โต้แย้งที่เอกชนทำกับฝ่ายปกครอง จดแจ้ง และรับการแจ้งข่าวสาร รับการแจ้งคำสั่ง 
เหตุผลประกอบข้อวินิจฉัยสั่งการต่าง ๆ และรับการแจ้งสิทธิที่คู่กรณีมีสิทธิได้รับจากฝ่ายปกครอง

 
๓๔  European Commission, “Digital Government Factsheet 2019_France”, (European 

Commission, 2019) https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-
observatory/digital-government-factsheets-2019> accessed 9th December 2020, 15; European 
Commission, “Digital Government Factsheet 2019_Natherlands” (European Commission, 2019) 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/digital-
government-factsheets-2019> accessed 9th December 2020, 11. 

๓๕ Ronald E. Leenes et al (eds.), Constitutional Rights and New Technologies_A 
Comparative Study, (Netherlands: T·M·C·ASSER PRESS, 2008) p. 43-48, 130-132, 163-164, 185-
190 



 

มายังเอกชนซึ่งเป็นคู่กรณี ตัวอย่างบทบัญญัติของกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรองรับกระบวนการในแต่
ละประเทศ คือ  

ประเทศเดนมาร ์ก  Danish Act on Mandatory Public Digital Post 
2012 มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๔ กำหนดสภาพซึ่งบังคับให้บุคคลธรรมดา
ทุกคนในรัฐซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปจะต้องลงทะเบียน  Official E-Mail Account ที่เรียกว่า
ระบบ e-boks และจะต้องดำเนินการติดต่อสื่อสารกับภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลนี้เท่านั้นสำหรับ
บริการสาธารณะที่รัฐได้ผลักดันให้เป็นระบบดิจิทัลแล้วตาม  e-Government Strategy 2011 - 
2015 มากกว่าหนึ่งร้อยรายการ ตามที่รัฐบาลเดนมาร์กตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสนับสนุนให้เกิดบริการ 
ทางดิจิทัลอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของบริการสาธารณะทั ้งหมด๓๖ มาตรการตามกฎหมายฉบับนี้
สอดคล้องกับมาตรการเสริมตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือ  Danish Act on the issuance of 
NemID with public digital signature to natural persons and to employees of legal 
entities 2018 ที่กำหนดให้บุคคลธรรมดาทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปและมีเลขประจำตัว
ประชาชน (Danish civil registration number; CPR number) แล้ว หรือเจ้าหน้าที ่ของรัฐ 
ซึ่งมีเลขบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิจะต้องลงทะเบียนรับ NemID ซึ่งเป็นตัวตนดิจิทัล 
พร้อมทั้งลายมือชื่อดิจิทัลภาครัฐ (Public Digital Signature) (Section 4) เพื่อจะทำให้สามารถ
ใช้เป็นหลักและช่องทางเดียวในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อสื่อสารถึงกันระหว่างประชาชนกับ
ฝ่ายปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการรับรองให้มีผลทางกฎหมาย ซึ่งเท่ากับเป็น
การกำหนด “แบบพิธีทางดิจิทัล” ที่ประกันความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะเพื่อทดแทนแบบพิธี 
ในระบบดั้งเดิมอย่างแท้จริง  อนึ่ง มีข้อสังเกตว่าในบริบทของเทคโนโลยีนั้นแท้จริงแล้วภาครัฐ  
ก็มิได้มีความพร้อมในการบริหารจัดการระบบทั้งหมดได้อย่างแท้จริง สังเกตได้จากบทบัญญัติ
กฎหมายกำหนดอย่างชัดแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนวัตกรรมภาครัฐ (Minister of Public 
Innovation) มีอำนาจมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้บริหารจัดการระบบและดำเนินการออก
ตัวตนดิจิทัลและลายมือชื่อดิจิทัลนั้นให้แก่บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขว่าด้วยการบริหารจัดการระบบ การออก การระงับ และการถือสิทธิใน NemID ตามที่
รัฐมนตรีกำหนดเป็นอนุบัญญัติ (Section 1)  ทั้งนี้ ระบบบริการภาครัฐทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้
ผ่านเว็บไซต์ Borger.dk เป็นบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop-basis) 

 
๓๖ European Commission, “Digital Government Factsheet 2019 

Denmark”,(European Commission, 2019), http://joinup.ec.europa.eu/collection/info-national-
interoperabillity-framework-observatory/digital-government-factsheet 2019 accessed 15th 
December 2020, 15 -16. 



 

 
 

 
ภาพจากเว็บไซต์ Borger.dk และระบบ NemID๓๗ 

 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ Netherlands Electronic Announcement Act 2011 

เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อเป็นยาดำสอดแทรกเข้าไปทำการแก้ไข  Netherlands Publication 
Act ซึ่งเป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับการประกาศใช้และเผยแพร่เอกสารราชการ และแก้ไขแบบพิธี
รูปแบบกระดาษที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางปกครองทั้งหมดตามที่ภาครัฐได้พิเคราะห์รายชื่อ
กฎหมายที่เห็นสมควรจะเปลี่ยนรูปแบบแบบพิธีจากกระดาษเป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างถาวร ๓๘  

 
๓๗ สำหรับรายละเอียด โปรดดู https://www.borger.dk, https://www.nemid.nu/dk-

da/om-nemid/historien_om_nemid/hvad_er_nemid/ 
๓๘ กฎหมายฉบับนี้ประกอบด้วย 12 Article แต่ละ Article กำหนดรายชื่อกฎหมายที่บังคับ

ใช้จัดทำกิจกรรมทางปกครองโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน Article 1-12 ดังต่อไปนี ้เร ียงตามลำดับ คือ 
Publication Act, Municipal Act, Provincial Act, Water Boards Act, Business Organization Act, 
General Administrative Law Act, Council of State Act, Animal Health and Welfare Act, Animal 
Feed Framework Act 



 

ก่อนมีการประกาศใช้ Netherlands Digital Government Act 2020 เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. ๒๐๒๐ อันเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัลในท้ายที่สุด ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านก่อนมี
การตรากฎหมายกลาง Netherlands Electronic Announcement Act 2011 จึงมีผลเป็นการ
กำหนดสภาพบังคับให้การจัดทำและเผยแพร่เอกสารราชการต่าง ๆ ตลอดจนการพิจารณา 
เรื่องทางปกครองตามกฎหมายหลักฉบับต่าง ๆ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ตามรายชื่อกฎหมายที่ระบุไว้
จะต้องดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษทั้งระบบ สำหรับ  
ในส ่ วนของต ั วตนด ิ จ ิ ท ั ลและลายม ือช ื ่ อด ิ จ ิ ท ั ลอ ันจะเป ็ นช ่ องทางในการส ื ่ อสารนั้ น  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้ว ิธ ีการออกกฎหมายเพื ่ออนุวัติข้อบทของ  eIDAS Regulation 2014 
โดยตรงในชื่อว่า National eIDAS Implementation Act 2017 กฎหมายฉบับนี้ประกอบด้วย
บทบัญญัติเพียง ๒ Sections มีสาระสำคัญในการกำหนดให้แก้ไขกระบวนการติดต่อสื ่อสาร 
และการแสดงเจตนาระหว่างบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการโทรคมนาคม (Telecommunications 
Act), บรรพ ๓ และบรรพ ๖ ของประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code) และกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัต ิราชการทางปกครอง (General Administrative Law Act) ตลอดจนกฎหมายอื ่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องตามรายชื่อแนบท้ายให้เป็นไปตาม eIDAS Regulation ซึ่งจะมีผลเป็นการรองรับตัวตน
ดิจิทัลและลายมือชื่อดิจิทัลที่ได้ออกทั้งหมดในระบบกฎหมายของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป  
ให้มีผลในกฎหมายภายในของประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับพลเมืองชาวเนเธอร์แลนด์เองนั้น 
มีระบบตัวตนดิจิทัลภาครัฐเรียกว่า DigiD ที ่เชื ่อมโยงกับหมายเลขผู ้ใช้บริการภาครัฐที ่ได้
ลงทะเบ ียนไว ้  (Public Service Number; BSN) เพ ื ่อท ี ่จะสามารถ Login เข ้าสำหร ับใช้
ติดต่อสื่อสารและใช้บริการภาครัฐกว่าหนึ่งร้อยรายการ พร้อมทั้งมีการจัดระบบคู่ขนานให้กับ  
eIDAS ของประชาชนชาว EU อีกด้วย 

 

 

http://www.iamexpat.nl/expat-info/official-issues/bsn-sofi-number-netherlands


 

 
ภาพจากเว็บไซต์ Digid.nl และระบบ DigiD๓๙ 

 
ประเทศฝร่ังเศส มีการออก Ordinance No. 2014-1330 on the right of users 

to communicate with administrative via electronic means และ Ordinance No. 2013-
1005 on the simplification of the relation between the administrations and the user 
เพื่อประกันสิทธิและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวฝรั่งเศสในการสื่อสารและใช้บริการ
ภาครัฐในระบบดิจิทัลกว่าห้าร้อยรายการ เช่น การขอออกบัตรประจำตัวประชาชน การขอออก
ใบรับรองแพทย์ การจ่ายค่าปรับต่าง ๆ ซึ่งจะเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ 
เพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้บริการ ณ จุดเดียว ผ่านตัวตนดิจิทัลและลายมือชื่อดิจิทัลภาครัฐที่เรียกว่า 
Alicem ตามที่ได้เคยมีการตรากฎหมายที่รองรับระเบียบฉบับเดิมของสหภาพยุโรปก่อน eIDAS 
Regulation 2014 คือ Directive 1999/93/EC อยู ่แล้ว คือ Decree No. 2001-272  on the 
application of article 1316-4 of the civil code and relating to the electronic signature 
แก้ไขเพิ่มเติมปี ค.ศ. ๒๐๑๗ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบทของ eIDAS Regulation 2014  อย่างไรก็ตาม 
สำหรับประเทศฝรั่งเศสนั้น ยังถือว่าค่อนข้างเคร่งครัดอยู่กับหลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยี 
และด้วยยังคงมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการผ่านระบบดิจิทัล
บางกลุ่ม Digital Government ในสายตาของระบบกฎหมายฝรั่งเศสจึงยังอยู่ในฐานะมาตรการ
ทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกควบคู่ไปกับระบบดั้งเดิม ไม่ใช่ระบบหลักหรือมาตรการบังคับ 
ประชาชนจึงยังไม่ถูกบังคับที่จะต้องลงทะเบียนใช้ระบบ Alicem แต่อย่างใด แต่ก็ยังถือเป็นแบบพิธี
ในการแสดงเจตนาหากประสงค์ที่จะเลือกดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อห่วงกังวล

 
๓๙ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู www.digid.nl/en.;, https//www.iamexpat.nl /expat-

info/official-issues/digid-netherlands;, https//mijn.overheid.nl/login. 



 

เกี่ยวกับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นของระบบ Digital Government ปรากฏแสดงให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนจากบทบัญญัติใน Article 4 ของ French Digital Republic Act 2016 ซึ่งบัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจนว่าในกรณีที่การพิจารณาเรื่องทางปกครองของคู่กรณีคนใดได้กระทำผ่านระบบอัลกอริทึม 
คู่กรณีจะต้องได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ระบบดังกล่าวนั้นเพื่อให้รับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดมีขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย  

 

 

 
ภาพจากเว็บไซต์ Interieur.gouv.fr และระบบ Alicem๔๐ 

 

 
๔๐ สำหรับรายละเอียด โปรดดู https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Alicem-la-premiere-solution-d-identite-numerique-regalienne-securisee 



 

ประเทศเยอรมัน ได้มีการยกระดับความสำคัญสำหรับสิทธิในส่วนนี้ของ
ประชาชนถึงขนาดกำหนดเป็นหน้าที่ของรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ (Basic Law) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
ปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ใน Article 91c และ Article 91d ว่ารัฐมีหน้าที่ทำให้แน่ใจว่าได้มีการใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการพิจารณาทางปกครอง เพื่อตอบสนอง 
ต่อบริบทของเทคโนโลยีที่มีความเป็นพลวัตร เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
ในการจัดทำบริการสาธารณะ ต่อมาจึงได้มีการตรา German Act for the Improvement of 
Online Access to Administration Services 2017 กำหนดให้ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นในส่วน
ของสหพันธรัฐหรือมลรัฐมีหน้าที่ต้องจัดทำบริการสาธารณะในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ โดยผ่านระบบเชื่อมต่อบริการ
สาธารณะที่เรียกว่า Administrative Portal และจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ (Section 1 Portal 
network for digital administrative services (1) (2)) และฝ่ายปกครองมีหน้าที่ทำให้แน่ใจ
อย่างแท้จริงว่าผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะนั้นโดยใช้ User Account ผ่านระบบ 
Administrative Portal นั้นได้อย่างทั่วถึง (Section 3 Aim of the portal network; User 
accounts (1) (2))  

มาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติใน  German De-Mail Act 
2011 ที่กำหนดให้มีระบบที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ชื่อว่า  De-Mail และตัวตนดิจิทัล
ภาครัฐที ่เรียกว่า De-Ident หรือ German eID เพื ่อใช้เป็นระบบหลักในการติดต่อสื ่อสารกับ
ภาครัฐ และการใช้บริการสาธารณะ โดยสิทธิดังกล่าวนี้ปัจจุบันได้มีขยายไปสู่ประชาชนสัญชาติ
สหภาพยุโรปผ่านการตรา German eIDAS Implementation Act 2017 เช่นเดียวกัน 

  

 



 

 

 
ภาพจากเว็บไซต์ cio.bund.de และระบบ De-Mail และ German eID๔๑ 

 
เมื่อผนวกมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการติดต่อสื่อสารกับฝ่าย

ปกครองโดยว ิธ ีการทางอ ิเล ็กทรอนิกส ์ เข ้าก ับการบูรณาการข ้อม ูลด ิจ ิท ัลขององค์กร  
ฝ่ายปกครองต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ย่อมก่อให้เกิดการบริหารจัดการ ณ จุดเดียว 
(One-Stop-Service) อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประโยชน์หลายประการ อาทิ ประกันความถูกต้อง
แท้จริงของตัวผู้แสดงเจตนาทางปกครองไม่ว่าจากทางฝั่งเอกชนหรือฝ่ายปกครอง ลดความเหลื่อมล้ำ 
ระยะเวลาในการติดต่อสื่อสารกับภาครัฐจากองค์ประกอบในเรื่องของระยะทาง และคุ้มครองสทิธิ
ในความเป็นส่วนตัวของพลเมืองในการติดต่อสื่อสารกับภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก
ภาครัฐสามารถพัฒนาระบบมาตรฐานกลางในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ
เจ้าของข้อมูลดิจิทัลให้มีการเข้ารหัสข้อมูลผู ้ใช้งาน  (Encryption) ทำให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับภาครัฐได้อย่างมั่นใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ อีกทั้งยังส่งผลพลอยได้

 
๔๑สำหรับรายละเอียด โปรดดูhttps://www.cio.bund.de/Web/DE/Innovative-Vorhaben/De-

Mail/de_mail_node.html; https;//www.bsi.bund.de/EN/Topics/ElectrlDDocuments 
/German-elD/german-eID node.html. 



 

ในการเพิ่มตัวชี้วัดในเรื่องของการลดต้นทุนในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคยุโรปอีกด้วย 

 
๔.๓ การปรับใช้หลักการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีโดยคำนึงถึง

ความถูกต้องครบถ้วนของข้อเรียกร้องทางกฎหมายปกครองตั้งแต่แรกเริ่ม (Administrative 
Law by Design Principle)  

โดยที่ระบบรัฐบาลดิจิทัลพึ่งพิงกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบ  
โดยภาคเอกชนที่มีความสลับซับซ้อนมายิ่งขึ้นในปัจจุบัน เพื่อทำให้แน่ใจว่าฝ่ายปกครองจะยังคง
ความสามารถในการปฏิบัติตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง 
(Principle of the Legality of Administrative Action) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมาย
ปกครองที่ควบคุมกำกับกระบวนการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะได้ 
จึงได้เกิดการพัฒนาเป็นหลักการย่อยที ่เรียกว่า  “หลักการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี  
โดยคำนึงถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อเรียกร้องทางกฎหมายปกครองตั ้งแต่แรกเริ ่ม”  
(Administrative Law by Design Principle) อันเป็นหลักการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าการออกแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ และการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีต้องคำนึงถึงคุณค่า 
(Value Sensitive Design (VSD)) ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นปัจจัยหลัก โดยนัยนี้ หลักการ
ทางกฎหมายปกครองนั้นถือเป็นหนึ่งในเครื่องแสดงถึงคุณค่าที่จะต้องถูกนำมาพิเคราะห์โดยตลอด 
ในขั้นตอนการออกแบบ การพัฒนา (developing) การใช้และบังคับใช้เป็นการทั่วไป (using and 
implementation) การปรับปรุงคุณภาพ (upgrading) หรือแม้แต่การเลิกใช้หรือจัดหาเทคโนโลยี
ตัวใหม่มาใช้แทนของเดิม (replacing or disposing of)  

กล่าวโดยเฉพาะ องค์ประกอบทางกฎหมายปกครองทั ้งในส่วนที ่เป็น
บทบัญญัติที ่เป็นลายลักษณ์อักษรที ่และหลักกฎหมายปกครองที ่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องถูกรวบรวมเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับระบบเทคโนโลยี และจะต้อง
มีการออกแบบระบบที่ถูกต้องสอดคล้องนั้นโดยฝังอยู่ในตัวเทคโนโลยีมาตั้งแต่ต้น เพื่อให้การกระทำ
ทางปกครองที ่ชอบด้วยกฎหมายกับระบบเทคโนโลยีสอดคล้องกันทั ้งในส่วนของโครงสร้าง
เทคโนโลยี อัลกอริทึม และการบังคับใช้จริงในทางปฏิบัติ   ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวยังเป็นไป 
เพื่อสร้างหลักประกันมิให้เกิดความเสี่ยงเสียหายจากการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายอีกทางหนึ่ง
ด้วย๔๒  

หลัก Administrative Law by Design ถูกพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมโดย
คำวินิจฉัยขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศเดนมาร์ก ดังปรากฏในคำวินิจฉัยสำคัญ  
สองฉบับเก ี ่ยวก ับกรณีความสามารถในการสืบค ้นข ้อม ูลในระบบการยื ่นคำร ้องคำขอ  

 
๔๒ Hanne Marie Motzfeldt, “Danish Principle of Administrative Law by Design” 

(2017) 23 European Public Law 475. 



 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำวินิจฉัยฉบับแรกในปี ค.ศ. ๒๐๐๔๔๓ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้นำเรื่องเข้าสู่
การพิจารณาและวินิจฉัยเนื่องจากพบสภาพปัญหาที่ตัวระบบ ICTs เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าปรับ 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดนมาร์กไม่สามารถแสดงถึงข้อมูลที่ผู ้ตรวจการแผ่นดินประสงค์  
จะเข้าถึงผ่านการสืบค้นด้วยถ้อยคำทั่ว ๆ ไปได้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบระบบ
บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้ความเห็นว่า ระบบดังกล่าวยังไม่มีความแตกต่างจากการบนัทึก
ข้อมูลโดยระบบ manual และการขาดช่องทางในการค้นหาในบริบทดิจิทัล จึงยังไม่สอดคล้องกับ
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ (public access) เนื่องจากระบบการยื่นคำร้องคำขอ หนังสือ/
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Filing ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอนั้นจะต้องมีความ
เป็นไปได้ในการสืบค้นและแสดงซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับคดีและคำส่ังในคดีผ่านตัวกรองและคำค้นกว้าง ๆ 
เป็นภาวะวิสัย 

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้วางหลักในคำวินิจฉัยคดีต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๐๖๔๔ 
เกี ่ยวกับระบบบันทึกข้อมูลภาครัฐในการให้สิทธิประโยชน์แก่นักศึกษา (National Grant for 
Students; SU) ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ที่พบว่าสามารถสืบค้นได้แต่เฉพาะคำสั่งเกี่ยวกับ 
การให้สิทธิโดยการกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของนักศึกษาเป็นราย ๆ ไป แต่ไม่สามารถ
สืบค้นกรณีตัวอย่างและแนวคำวินิจฉัยโดยใช้คำค้นหรือตัวกรองกว้าง ๆ ได้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ได้พิจารณาถึงข้อจำกัดในการสืบค้นดังกล่าวว่า อาจก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในการออกคำสั่ง
ทางปกครองในการให้สิทธิแก่นักศึกษาแต่ละรายโดยขัดต่อหลักความเสมอภาค (Principle of 
Equality) เนื่องจากตัวผู้ออกคำสั่งไม่สามารถบังคับใช้แนวทางการพิจารณาทางปกครองอันเป็น
มาตรฐานเดียวกัน (Uniform Practice) ผ่านการใช้ระบบบันทึกดังกล่าวเพื่อพิจารณาถึงแนวคำวินิจฉัย
ในกรณีข้อเท็จจริงทำนองเดียวกันที่เคยได้มีคำสั่งมาแล้วได้ เว้นเสียแต่ว่าตัวผู้พิจารณาออกคำสั่ง
นั้น ๆ มีความเกี่ยวข้อง มีความคุ้นเคย หรือมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคำวินิจฉัย  
ในกรณีเก่า ๆ ด้วยตนเองเป็นการเฉพาะราย และวินิจฉัยต่อไปว่าการออกแบบระบบบันทึกข้อมูล
ดังกล่าวนั้นจึงเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกฎหมายปกครอง  

กล ่าวโดยสร ุป องค ์กรผ ู ้ตรวจการแผ ่นด ินของประเทศเดนมาร์ก 
ได้วางหลักการกำหนดหน้าที่แก่ฝ่ายปกครองที่จะต้องทำให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีที่ตนได้เลือก
เพื ่อใช้ประกอบการจัดทำบริการสาธารณะนั ้นมีความสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องและหลักกฎหมายปกครองอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยปัจจุบันหลักการจากคำวินิจฉัย
ดังกล่าวได้รับการรองรับและบัญญัติอย่างชัดแจ้งใน  Article 1 และ 2 ของ Access to Public 
Administration Files Act 2013 ซึ่งกำหนดหน้าที่อย่างชัดแจ้งให้ฝ่ายปกครองต้องคำนึงถึงการ
บรรลุซึ ่งวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ประกอบในการเลือก การจัดให้มี หรือการพัฒนา

 
๔๓ The Danish Parliamentary Ombudsman EDP 2004.569 case. 
๔๔ The Danish Parliamentary Ombudsman FOU 2006.390 case. 



 

เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่ากระบวนการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีในระบบ Digital 
Government จะเป็นไปอย่างรอบคอบ รอบด้านอย่างแท้จริง  

อนึ่ง มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าปัจจุบันหลักการดังกล่าวนี้ส่งอิทธิพลต่อระบบ
กฎหมายปกครองของประเทศในสหภาพยุโรปค่อนข้างสูง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือในบริบท
ของกฎหมายปกครองว่าด้วยการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ ่งได้บัญญัติร ับรองหลักการ
เช่นเดียวกันไว้ในรูปแบบของหลักการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นพื ้นฐานตั ้งแต่ แรกเริ่ม  
(Data Protection by Design and by Default) ตามกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(General Data Protection Regulation: GDPR) โดยเมื่อไม่นานมานี้ก็มีกรณีตัวอย่างในประเทศ
ฝรั่งเศสที่มีคดีปกครองที่เด็กนักเรียนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลโต้แย้งว่าการออกแบบ
และพัฒนาระบบ AI ในการจดจำใบหน้าเพื ่อยืนยันตัวตนที ่โรงเรียนมัธยมสองแห่งในเมือง 
Marseille นั ้นมี function การทำงานที่ขัดต่อหลักความเป็นธรรมของการประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคล (Fairness of Processing Principle ซ ึ ่งก ็ค ือหลักความพอสมควรแก่เหตุหรือ 
Principle of Proportionality) และหลักการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
(Data Minimisation Principle) ของ GDPR เป็นเหตุให้องค์กรคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ฝรั ่งเศส (Commission Nationale de l’Informatique et des Libert´es: CNIL) มีคำสั ่งให้
ระงับการใช้ระบบดังกล่าว และศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศสก็ได้มีคำพิพากษาไปในทาง
เดียวกันกับคำวินิจฉัยของ CNIL ในเวลาต่อมา๔๕ 

 
๔.๔ การปรับใช้หลักการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี (Good Administration Impact Assessment)๔๖  
แม้ว่าหลัก Administration law by design จะสามารถแสดงให้เห็นถึง

วัตถุประสงค์ในการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมายปกครองได้ในระดับหนึ่ง  อย่างไรก็ตาม 
เนือ่งจากหลักการดังกล่าวอาจยังไม่มีประสิทธิภาพชัดเจนในทางปฏิบัติเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ถึง

 
๔๕  CNIL, “Expérimentation de La Reconnaissance Faciale Dans Deux Lycées:  

La CNIL Précise Sa Position” (CNIL,2019) https://www.cnil.fr/fr/experimentation‐de‐la‐reconnaissancefaciale‐
dans‐deux‐lycees‐la‐cnil‐precise‐sa‐position> accessed 19th April 2021; La Quadrature du Net 2020, 
“Première victoire en justice contre la reconnaissance faciale !” (La Quadrature du Net, 2020)” 
https://www.laquadrature.net/2020/02/27/premiere‐victoireen‐france‐devant‐la‐justice‐contre‐la‐
reconnaissance‐faciale/> accessed 19 April 2021. 

๔๖ European Commission, “White Paper on Artificial Intelligence: A European 
Approach to Excellence and Trust”. (European Commission, 2020) 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-
feb2020_en.pdf> accessed 25th April 2021, 9, 17. 



 

ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำใช้ประกอบการ
พิจารณาร่วมกับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งนอกจากหลักความชอบด้วย
กฎหมายของการกระทำทางปกครองแล้ว หลักการพื้นฐานที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ฝ่ายปกครอง
จะต้องผูกพันปฏิบัติในการใช้อำนาจปกครอง คือ หลักการป้องกันไว้ล่วงหน้าหรือหลักการป้องกัน
ไว้ก่อน (Precautionary Principle) ซึ ่งเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองต้องพัฒนากำหนดแนวทาง 
การตรวจสอบ ประเมินความเส่ียง และวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อลดความเส่ียงเสียหายต่อประโยชน์
สาธารณะ อันอาจก่อให้เกิดความรับผิดจากการใช้อำนาจปกครองอีกด้วย๔๗ จึงก่อให้เกิดการ
พัฒนาเป็นหลักการย่อยว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (Good 
Administration Impact Assessment)  

จากประสบการณ์ของประเทศเดนมาร์กพบว่าการบังคับใช้แต่เพียงหลัก 
Administrative Law by Design ยังมีข้อจำกัดหากเป็นกรณีที ่คู ่สัญญาในการจัดซื ้อจัดจ้าง 
การพัฒนาระบบ ICTs คือ ฝ่ายปกครองและบริษัทผู ้ออกแบบและพัฒนาระบบมิได้มีข ้อมูล  
ในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะ  
ตามภารกิจที่ประสงค์จะจัดให้มีระบบที่ครบถ้วนเพียงพอ สภาพปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิด การ
พัฒนาหลักเกณฑ์เป็นกลุ่มคำถามเพื่อใช้ในการตรวจสอบให้เกิดการศึกษาวิเคราะห์ที่รอบคอบ  
จัดทำโครงสร้างแผนผังการทำงาน (mapping) และคำอธิบายผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีใหม่ 
ในการจัดทำบริการสาธารณะต่อระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หลักการดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากการเป็น "ข้อแนะนำ" เป็น "ข้อ
เรียกร้องในทางกฎหมายปกครอง" อย่างชัดแจ้งจากคำวินิจฉัยขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน
เดนมาร์กในกรณีเกี ่ยวกับระบบการติดตามหนี ้ภาษีค ้างชำระ (Debt Recovery System) 
ออนไลน์ที่เรียกชื่อว่า EFI ของกระทรวงการภาษีของประเทศเดนมาร์ก (Danish Ministry of 
Taxation)๔๘ ระบบ EFI ได้เริ ่มถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ เพื่อดำเนินการรับ 
คำร้องขอให้ติดตามหนี้ภาษีค้างชำระ และลดกระบวนการบริหารจัดการโดยแรงงานคนเกี่ยวกับ
การบังคับหักชำระหนี้ภาษีจากเงินเดือนของลูกหนี้ภาษี  ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าพนักงาน
ผู้มีอำนาจหน้าที่เรียกเก็บภาษีอากร การทำงานของระบบจึงมีทั้งส่วนของการสนับสนุนกระบวน
พิจารณาเรื่องทางปกครองในการตัดสินใจติดตามหนี้ภาษี และในส่วนของการใช้อำนาจบังคับทาง
ปกครองต่อสิทธิในเงินเดือนของลูกหนี้ภาษีในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวง
การภาษีอากรเดนมาร์กเองโดยระบบอัตโนมัติ  อย่างไรก็ตาม หลังจากระบบดังกล่าวถูกบังคับใช้
เต็มรูปแบบในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ แล้ว พบข้อบกพร่องอันเกิดจากการที่มิได้มีการดำเนินการจัดทำ
คำอธิบายกระบวนการออกแบบและโครงสร้างการทำงานของระบบเทคโนโลยีที่เพียงพอ จนพบว่า

 
๔๗ Manue Delamarre L’administration et Les Institutions Administratives, 2nd ed, (Doc 

Française, 2013). 
๔๘ The Danish Parliamentary Ombudsman FOU 2014.0024 case. 



 

กระบวนการบริหารจัดการติดตามหนี้ภาษีค้างชำระของระบบ EFI ขัดหรือแย้งต่อข้อเรียกร้อง
ในทางกฎหมายที่สำคัญ ทั้งต่อกฎหมายว่าด้วยการติดตามทวงถามหนี้ และพระราชบัญญัติ
คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Act) ของประเทศเดนมาร์ก รวมตลอดไปจนถึง
หลักการพื้นฐานทางกฎหมายปกครอง เช่น สิทธิของคู่กรณีที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เร่ืองที่พิจารณา (Right to be heard before a decision concerning taken affairs)  

ในคด ีด ั งกล ่ าวองค ์กรผ ู ้ ตรวจการแผ ่นด ินได ้ม ี แ นวคำว ิน ิ จฉั ย 
วางหลักการเป็นข้อเรียกร้องสำคัญไว้สองประการ ประการแรก เป็นข้อเรียกร้องในเชิงเนื้อหาว่า 
ก่อนที่จะมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใด ๆ เข้าสู่การดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ  
ไม่ว่าเต็มรูปแบบหรือเพียงบางส่วน จะต้องมีการจัดทำคำอธิบายว่าระบบดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับข้อเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างไรบ้าง โดยให้เหตุผลว่าหลักการดังกล่าวก็เป็นไป 
เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์พื้นฐานในการนำ Digital Government มาใช้ในการจัดทำบริการ
สาธารณะที ่โดยแท้จริงแล้วก็เป็นไปเพื ่อการปฏิบัติภารกิจตามที ่กฎหมายที ่เกี่ ยวกำหนด  
รวมตลอดจนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่หลักกฎหมายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ
นั่นเอง  ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสามารถบรรลุได้แล้ว  
ก็สมควรที ่จะมีการจัดทำโครงสร้างของกฎหมายที ่ เกี ่ยวข้อง (Mapping of the relevant 
regulatory framework) เพื่อเป็นการรวมรวมข้อมูลและอธิบายประเด็นทางกฎหมายที่เพียงพอ
ตั้งแต่ระยะเร่ิมต้น  

ประการที ่สอง คือ ข้อเรียกร้องในเชิงกระบวนการกรณีฝ่ายปกครอง
ประสงค์ที ่จะพัฒนาระบบ ICTs เพื ่อมาใช้จัดทำบริการสาธารณะตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ 
สมควรเริ่มจากกระบวนการศึกษาทำความเข้าใจภาพรวมของระบบการบริหารจัดการทั้งหมด  
แล้วจัดกลุ่มประเภทปัญหา รวบรวมกรณีตัวอย่างและการดำเนินการในส่วนที่เป็นปัญหา ตลอดจน
ศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียดถึงข้อกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ได้ถูกนำมาปรับใช้กับกรณีตัวอย่าง
และกระบวนการแก้ไขปัญหา หลังจากนั ้นจะต้องทำให้แน่ใจว่าการออกแบบและการเขียน
โปรแกรมสำหรับระบบ ICTs นั้น ๆ สนับสนุนการปฏิบัติการตามกฎหมายดังที่ระบุไว้ในโครงสร้าง
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงหลักกฎหมายปกครองซึ่งไม่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย   

ทั ้งนี ้  องค์กรผู ้ตรวจการแผ่นดินได้เน ้นย้ำว ่า ให้ถ ือเป็นหน้าที ่ของ 
ฝ่ายปกครองในการทำให้แน่ใจว่าได้มีการสนับสนุนด้านความรู ้ความชำนาญทางกฎหมาย  
ที ่เหมาะสม (appropriate legal expertise) ตลอดกระบวนการที ่สำคัญของการออกแบบ 
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ อาทิ ขั้นตอนการเตรียมกำหนดรายการ 
TOR ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Public Procurement) และขั้นตอนการตรวจสอบระบบ  

หลักการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐที ่ด ี (Good 
Administration Impact Assessment; GAIA) ที ่องค์กรผู ้ตรวจการแผ่นดินเดนมาร์กได้วาง
หลักการไว้ผ่านคำวินิจฉัยนี ้นั ้น ในที่สุดได้ถูกบัญญัติขึ ้นเป็นลายลักษณ์อักษรในข้อแนะนำ  



 

ของกระทรวงการคลังเดนมาร์กเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล และระบบกฎหมาย  
ท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อง  (Ministry of Finance's guidance concerning digitization and legislation)  
อีกทั้งหลักการทำนองเดียวกันนี้ได้ถูกบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมายของประเทศเยอรมัน
ตาม German Act to Promote Electronic Government 2013 ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ผลกระทบในเชิงกฎหมายต่าง ๆ ก่อนการบังคับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Obligation to document and analyze processes before implementing information 
technology systems) เช่นเดียวกัน๔๙  

 
๔.๕ การปรับใช้หล ักการมอบอำนาจให้จ ัดทำบริการสาธารณะ 

(Principle of Delegation; Agency Theory)๕๐ แก่คู ่สัญญาทางปกครองซึ ่งเป็นเอกชน 
ผู้ให้บริการระบบรัฐบาลดิจิทัล๕๑ 

หลักการนี้ยึดโยงกับอำนาจอธิปไตยว่าอำนาจทางบริหารในส่วนของอำนาจ
ปกครองที่ฝ่ายปกครองได้รับมาตามกฎหมายนั้น ฝ่ายปกครองได้มอบให้เอกชนซึ่งเป็นผู้ออกแบบ 
พัฒนา และบริหารจัดการระบบรัฐบาลดิจิทัลเข้ามามีส่วนในการใช้อำนาจปกครองแทนฝ่ายปกครอง
ซึ่งเป็นตัวการ๕๒ ผ่านการกระทำทางปกครองรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าสัญญามอบให้จัดการบริการ
สาธารณะหรือสัญญามอบบริการสาธารณะให้ไปจัดทำ (convention degestion du service 
public; délégation de service public) ซึ่งเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การลดภาระ
การทำงานของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ โดยมอบการดำเนินการจัดทำบริการ
สาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้แก่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ฝ่ายปกครองเข้ามา

 
๔๙ European Commission, “Digital Government Factsheet 2019_Germany” (European 

Commission, 2019), https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-
framework-observatory/digital-government-factsheets-2019> accessed 17th December 2020, 
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๕๒ Mark van Rijmenam et al, “Overcoming Principal‐Agent Problems When 
Dealing with Artificial Agents: Lessons for Governance from a Conversation with Tay” (Mark van 
Rijmenam, 2019) www.researchgate.net/publication/333079462_Overcoming_principal-
agent_problems_when_dealing_with_artificial_agents_Lessons_for_governance_from_a_conversation
_with_Tay> accessed 17th May 2021. 



 

ดำเนินการจัดการแทนภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ 
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสัญญา ด้วยเหตุนี้ แม้จะได้มีการมอบให้เอกชนไปจัดทำบริการ
สาธารณะ ฝ่ายปกครองก็ไม่สามารถปฏิเสธหรือไม่รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริการสาธารณะนั้นได้
เพราะบริการสาธารณะนั้นยังคงอยู่ในความรับผิดชอบตามกฎหมายของฝ่ายปกครองอยู๕่๓   

ดังนั้น เมื่อฝ่ายปกครองซึ่งเป็นตัวการมีหน้าที่ใช้อำนาจปกครองเพื่อรักษา
ไว้ซึ ่งประโยชน์สาธารณะ ได้เลือกที่จะมอบอำนาจปกครองนั้นให้แก่เอกชนเข้ามาใช้อำนาจ
ดังกล่าวแทนในทางปฏิบัติ ฝ่ายปกครองจึงยังคงมีหน้าที่จะต้องกระทำให้แน่ใจว่าระบบรัฐบาล
ดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องทางปกครองนั้นตอบสนองต่อหลักความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ (Transparency Principle) กล่าวคือ ฝ่ายปกครองเองต้องสามารถเข้าใจและอธิบาย
ให้ผู้ใช้บริการสาธารณะเข้าใจได้ถึงกระบวนการพิจารณาเรื่องทางปกครองผ่านระบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของรายละเอียดข้อมูลที่นำเข้าและประมวลผลออกมาจากระบบ กระบวนการ 
Machine Learning (ML) หรือการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) ชุดของโค้ด, เทคนิค, หรืออัลกอริทึม ที่ทำให้ระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถเลียนแบบ พัฒนาและแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ได้ทำนองเดียวกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองเอง และที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการชั่งน้ำหนักและให้เหตุผลในการประมวลผล
ข้อมูลและตัดสินใจในเรื่องทางปกครองนั้น ๆ๕๔ ทั้งจะต้องทำให้มั่นใจว่ายังสามารถตอบสนอง 
ต่อหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ (Principle of Continuous) ประดุจดังฝ่ายปกครองนั้น
ได้ดำเนินการใช้อำนาจบังคับการด้วยตนเอง แม้ว่าโดยเนื้อแท้แล้วการดังกล่าวจะได้ดำเนินไป  
โดยเอกชนที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรฝ่ายปกครองก็ตาม๕๕ 

 

 
๕๓ นันทวัฒน์  บรมานันท์, สัญญาทางปกครอง, (พิมพ์ครั้งที่ ๕, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๖) 

๓๙๒-๓๙๓.  
๕๔ European Group on Ethics in Science and New Technologies, “Statement on Artificial 

Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’ Systems” (European Commission, 2018) 
<https://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018.pdf> accessed 17th May 2021, 9–10; 
Liesbet van Zoonen, “Privacy Concerns in Smart Cities” (2016) 33 Government Information 
Quarterly, 472; Valeria Ferraris et al, “The Impact of Profiling on Fundamental Rights” (European Union, 
2016) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2366753> accessed 17 May 2021; CNIL, 
“Comment Permettre à l’homme de Garder La Main? Les Enjeux Éthiques Des Algorithmes et 
de l’intelligence Artificielle” (CNIL, 2017) 
<https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_garder_la_main_web.pdf> 
accessed 17th May 2021, 51, 55. 

๕๕ Hortnese Fricker, Automated decision-making in the public sector: Artificial 
Intelligence vs Administrative Intelligence?, (Germany: GRIN Verlag, 2020) 20. 



 

 
แผนภาพแสดงการมอบอำนาจให้จัดทำบริการสาธารณะในบริบทของ Digital Government 
 

หลักการนี้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจากคำวินิจฉัยขององค์กร
ผู้ตรวจการแผ่นดินเดนมาร์กเช่นเดียวกัน โดยในคดีแรกเกิดขึ้นเนื่องจากระบบตัวตนดิจิทัลภาครัฐ
ของเดนมาร์ก คือ NemID นั ้นได ้ถ ูกพัฒนาโดยบริษัทเอกชนที ่ช ื ่อว ่า Nets DanID ผู ้ชนะ 
การประมูลสัญญาจัดซื ้อจัดจ้างจากฝ่ายปกครอง ในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ในฐานะระบบทางเลือก  
(ยังไม่ใช่ระบบบังคับดังเช่นในปัจจุบัน) โดย Danish Agency for Digitisation ซึ่งเป็นคู่สัญญา
ฝ่ายรัฐกำหนดข้อสัญญาแต่เพียงว่าระบบที่ออกแบบและพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับข้อเรียกร้อง
ของระบบดิจิทัลของสหภาพยุโรปที่ได้รับการรับรองตาม OCES certification แต่มิได้มีข้อสัญญา
กำหนดให้ Nets DanID จะต้องผูกพันกับข้อเรียกร้องตามระบบกฎหมายปกครองที่เกี ่ยวข้อง
ทั้งหมด ตลอดจนไม่มีข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของผู้ว่าจ้างในการควบคุมหรือการกำกับดูแล
การดำเนินการของ Nets DanID การกำหนดหน้าที ่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงลึกเพื ่อให้
บุคลากรของ Agency for Digitisation สามารถควบคุมหรือบริหารจัดการระบบในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เช่น การให้เหตุผลเม่ือระบบปฏิเสธการออก NemID เมื่อมีผู้ร้องขอได้  

ต่อมา ในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ (ซึ่งขณะนั้น NemID ได้กลายเป็นระบบบังคับหรือ
แบบพิธีสำหรับการขอรับบริการสาธารณะผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว) องค์กรผู้ตรวจการ
แผ่นดินเดนมาร์กได้มีข้อสอบถามถึงความชอบด้วยหลักการมอบอำนาจให้จัดทำบริหารสาธาณะ 
ซึ่งในชั้นแรก Agency for Digitisation ตอบปฏิเสธว่าในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการมอบอำนาจให้
จัดทำบริการสาธารณะ เป็นแต่เพียงการเข้าช่วยเหลือในทางปฏิบัติในการให้บริการ แต่เมื่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือเตือนโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของระบบ NemID ในปัจจุบันต่อการ
ติดต่อกับภาครัฐของเอกชนทั้งประเทศเดนมาร์ก Agency for Digitisation จึงรับไปดำเนินการ



 

กำหนดสิทธิหน้าที่ตามสัญญาทางปกครองให้ชัดแจ้งว่าคู ่สัญญา คือ Nets DanID นั ้นมีหน้าที่ 
และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบดิจิทัลให้ต้องด้วยข้อเรียกร้องทางกฎหมายปกครอง
ทั้งระบบ และกำหนดสิทธิหน้าที ่ระหว่างคู ่สัญญาเกี ่ยวด้วยการควบคุมกำกับดูแล ตลอดจน 
การถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการระบบเสียใหม่ด้วย๕๖  

หากพิเคราะห์แนวโน้มของการนำระบบ Digital Government มาใช้ใน
การจัดทำบริการสาธารณะจะพบว่าการที่จะต้องกำหนดข้อสัญญาอย่างชัดแจ้งให้ผู้ให้บริการระบบ
ดิจ ิท ัลร ับไปซึ ่งหน้าที ่ เก ี ่ยวก ับระบบกฎหมายปกครองเช ่นเด ียวกับตัวฝ่ายปกครองนั้น  
ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันพบว่าการพิจารณาเรื่องทางปกครอง
จำนวนมากได้ดำเนินการประมวลผลและตัดสินใจโดยระบบอัตโนมัติซึ่ งมีการทำงานของระบบ 
ที่ซับซ้อนไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ระบบ Digital Government จึงมิใช่แต่เพียงผู้ช่วยเหลือ 
ในการดำเนินการของฝ่ายปกครองเท่านั้นอีกต่อไป หลักการนี้จึงกำหนดให้ฝ่ายปกครองมีหน้าที่
กำหนดในข้อสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนในฐานะตัวแทนต้องผูกพันอยู่กับหน้าที่ 
ในการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของระบบกฎหมายปกครองทั้งหมดในฐานสัญญาคู่ขนานไปกับ  
ความผูกพันตามกฎหมายของฝ่ายปกครองเองในฐานะตัวการที่ยังคงมีอยู่ต่อผู้ใช้บริการเช่นเดียวกัน 
และจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีและข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบทั้งหมด
ควบคู ่ไปกับกระบวนการ Good administration impact assessment เพื ่อให้ฝ่ายปกครอง 
ซึ่งมีหน้าที่ต้องกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาสามารถดำเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง๕๗  

 
๕. Digital Government ภายใต้ระบบกฎหมายปกครองของประเทศไทย  
 ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดทำ

บริการสาธารณะเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ได้บัญญัติภารกิจของรัฐในการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา ๒๕๘ ข. (๑) และ (๒) โดยกำหนดให้มีการนำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ 
เพื ่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื ่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
ตลอดจนให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็น
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

  

 
๕๖ The Danish Parliamentary Ombudsman dated 15.06.2017 
๕๗  Hanne Marie Motzfeldt and Ayo Næsborg-Andersen, “Developing 

Administrative Law into Handling the Challenges of Digital Government in Denmark” (2018) 16 
Electronic Journal of e-Government, 144. 



 

 แนวความคิดดังกล่าวได้รับการยืนยันอย่างหนักแน่นโดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ข้อ ๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งกำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนา
นโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ
สาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้  ในการนี้ เพื่อผลักดันให้เจตนารมณ์และนิตินโยบาย
ของประเทศตามรัฐธรรมนูญประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติบรรลุผล โดยมีการใช้ระบบกฎหมาย
ปกครองเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ จึงเห็นควรศึกษาวิเคราะห์ระบบกฎหมายปกครอง  
ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Government ของประเทศไทยโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประสบการณ์
ของประเทศในสหภาพยุโรปข้างต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอในการปรับใช้กับระบบกฎหมายไทย  
ในท้ายที่สุด ดังต่อไปนี้ 

 
๕.๑ อำนาจผูกพัน (Mandatory Power) กับกฎหมายกลางว่าด้วย

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
หากพิเคราะห์ถึงประเภทของอำนาจปกครองที่บทบัญญัติของกฎหมาย

ปกครองกำหนดให้ฝ่ายปกครองดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัลนั้น 
สามารถพิจารณาได้จากพัฒนาการในเรื ่องข้อความคิดของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction Law) ของประเทศไทย ที่แต่เดิมมีลักษณะทำนอง
เดียวกันกับในสากลประเทศ กล่าวคือ เป็นการให้น้ำหนักกับธุรกรรมที่เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์  
(Electronic Commerce) มากกว่าการบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล แม้ว่ากฎหมายจะมี
สาระรวมไปถึงการแสดงเจตนาระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
กับประชาชน คือ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐด้วย๕๘  ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากเหตุผลในทาง
ข้อเท็จจริงว่ารัฐบาลดิจิทัลนั้นโดยเนื้อแท้แล้วเป็นการปรับใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยภาคเอกชนจนประสบผลสำเร็จมาเป็นเวลานานเข้ากับการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จึงมีพัฒนาการที่ช้ากว่าและจำเป็นต้องให้ทางเลือกโดยเปิดช่องไว้ให้
ฝ่ายปกครองพิจารณาจากข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคคลากรภาครัฐ 
ต้นทุนทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้ ใช้บริการว่าสมควรจะเลือก
นำมาปรับใช้กับการจัดทำบริการสาธารณะในขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของตนหรือไม่เป็นกรณี ๆ ไป 
อยู่เองโดยสภาพ 

 
๕๘ เดชอุดม  ไกรฤทธิ์, คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒), (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๗) ๒๔-๒๖. 



 

ข ้อความค ิดข ้างต ้นปรากฏหลักฐานช ัดแจ ้งอย ู ่ ในบทบัญญัต ิของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔  ที่กำหนดนิยามคำว่า 
“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ที ่ เก ี ่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์  
หรือในการดำเนินงานของรัฐตามที่กำหนดในหมวด ๔ ซึ่งความในหมวด ๔ ดังกล่าวนั้นแท้จริงแล้ว
มีบทบัญญัติเพียงมาตราเดียวที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัลโดยตรง คือ การรับรองผลทางกฎหมาย
ของการแสดงเจตนาหรือการกระทำทางปกครองในวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลเสมือนแบบพิธี
ของเอกสารรูปแบบกระดาษ กล่าวคือ มาตรา ๓๕ ที่กำหนดให้คำขอ การอนุญาต การจดทะเบียน 
คำส่ังทางปกครอง การชำระเงิน การประกาศหรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้นำพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ และให้ถือว่ามีผล
โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้น
กำหนด จึงเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล เพราะเป็นแต่การรับรองผลทางกฎหมายของธุรกรรมที่เอกชนกับภาครัฐกระทำระหว่างกัน 
แต่ยังขาดสาระเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ให้ฝ่ายปกครองต้องจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบ
ดิจิทัล การเช่ือมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน หรือบทบัญญัติสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน
ทางดิจิทัลในการจัดทำบริการสาธารณะใด ๆ อย่างเป็นรูปธรรมอีกเป็นจำนวนมาก  

ในระยะต่อมา แม้จะได้มีการตราพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ในบทบัญญัติมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวก็ยังกำหนดแต่เพียงว่าในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต  
ผู้อนุญาตจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้  
เมื่อพิเคราะห์จากถ้อยคำของกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ในระบบ
กฎหมายไทย แต่เดิมย่อมต้องถือว่าการนำ Digital Government มาใช้ ตลอดจนการเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันของฝ่ายปกครองนั้น เป็นแต่เพียง “อำนาจดุลพินิจ” (Discretionary 
Power) ที่กฎหมายเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที ่ในการจัดทำบริการสาธารณะ
สามารถพิจารณาเลือกดำเนินการหรือไม่ก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม๕๙ การขาดกฎหมายกลาง 
ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานแม้ว่าบริบททางเทคโนโลยี  
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้พัฒนาการด้าน Digital Government 
ของประเทศไทยหยุดชะงักและจำเป็นต้องเร่งปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำบริการ
สาธารณะของรัฐไทยในภาพรวม 

ในท้ายที ่ส ุด ด ้วยนิต ินโยบายที ่ช ัดเจนและจริงจังของประเทศไทย 
ที่ต้องการส่งเสริม Digital Government กฎหมายกลางว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

 
๕๙ โปรดดู วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมาย

ปกครอง, (สำนักพิมพ์วิญญูชน ๒๕๖๒) ๑๑๙-๑๒๑. 



 

ก็ได้ถูกผลักดันให้ได้รับการตราขึ้นบังคับใช้ ในชื่อของ “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแม้ว่าชื่อของพระราชบัญญัติหลังจากได้รับ 
การปรับแก้ไขจะไม่ได้ใช้ชื่อว่า “พระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัล” ดังเช่นชื ่อต้นร่างก่อนเข้าสู่  
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่สาระและโครงสร้างหลักในพระราชบัญญัติก็เป็นการ
ยึดโยงอยู่กับ “รัฐบาลดิจิทัล” ซึ่งเป็นคำย่อจากความหมายทางวิชาการ ดังจะเห็นได้จากการมีบท
นิยามคำว่า “รัฐบาลดิจิทัล”๖๐ การกำหนดชื ่อของ “คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” 
“สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)” “แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” นั่นเอง  

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัลฯ มีดังต่อไปนี้ 

(๑) กำหนดกลไกผลักดันในเชิงนโยบาย โดยให้มีการจัดทำแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นแผนระดับชาติที่ขับเคลื่อนหน่วยงานและองค์กรฝ่ายปกครองต่าง ๆ ให้
ปฏิบ ัต ิงานไปในทิศทางเดียวก ัน (มาตรา ๕) กำหนดให้ม ีคณะกรรมการระดับชาติ คื อ 
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่
ผลักดันในระดับนโยบาย (มาตรา ๖ และมาตรา ๗) พร้อมทั้งกำหนดหน่วยงานของรัฐที่เป็น
ผู้รับผิดชอบภารกิจตามกฎหมายฉบับนี้ คือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
(มาตรา ๑๐)  

(๒) เปลี่ยนแปลงลักษณะของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของฝ่ายปกครอง
ในการส่งเสริมการใช้ Digital Government การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล 
(Digitisation with Open Government Data) และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐระหว่างกัน
สำหรับการจัดทำบริการสาธารณะ (Re-use of Public Sector Information) จากอำนาจดุลพินิจ 
(Discretionary Power) มาเป็นอำนาจผูกพัน (Mandatory Power) ดังปรากฏในถ้อยคำของ
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติที่ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการ
จัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย
และมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

 
๖๐ มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
“รัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

ภาครัฐและการบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 

และการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  ทั้งนี้ โดยมีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางทำหน้าที่สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการ
ดิจิทัลให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) (พิจารณารายละเอียดประกอบ
กับมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ถึงมาตรา ๑๘) 

(๓)  กำหนดให ้ม ีธรรมาภ ิบาลข ้อม ูลภาคร ัฐ ( Government Data 
Governance) เป็นกรอบในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยรายการ
ต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ การกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบการบริหารจัดการข้อมูล การมี
ระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลที่ครบถ้วน การมีมาตรการในการควบคุม
และพัฒนาคุณภาพของข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมใช้งานและเป็นปัจจุบัน สามารถบูรณาการ  
และแลกเปลี่ยนกันได้อยู่เสมอ พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐในการจัดทำธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐระดับหน่วยงาน และดำเนินการต่าง ๆ ตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเกี่ยวกับระบบ
ดิจิทัล (มาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๒)  

กระนั้นแม้ปัจจุบันประเทศไทยจะได้มีกฎหมายกลางว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล 
ที่กำหนดมาตรการทางกฎหมายโดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์หลายประการ 
ได้แก่ การได้รับบริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว ไม่สร้างภาระ ลดการใช้สำเนาเอกสารรูปแบบ
กระดาษในการติดต่อสื่อสารเพราะสามารถติดต่อออนไลน์ได้แบบเบ็ดเสร็จ อีกทั้งยังสามารถใช้
ข้อมูลเปิดภาครัฐในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรม  
ที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมได้  อย่างไรก็ดี ช่องทางการให้บริการดิจิทัลภาครัฐก็ยัง
ไม่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ หรือประสบความสำเร็จถึงขนาดที่จะผลักดันให้เป็นช่องทางหลัก
หรือช่องทางเดียวเหมือนตัวอย่างในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งข้อจำกัดอาจเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ 

(๑) ข้อจำกัดในเรื่องความพร้อมในทางข้อเท็จจริง ที่ยังไม่มีการจัดให้มี 
การให้บริการด้วยระบบดิจิทัลในทุกบริการอย่างทั่วถึง และการขาดความเข้าใจในความต้องการ 
ลักษณะ และข้อจำกัดของผู้ใช้บริการระบบจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจขั ้นตอนของระบบและเอกสาร 
ที่ระบบต้องการเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างชัดแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีระบบมี ขั้นตอน 
ที่ยุ ่งยากซับซ้อนเกินกว่าจะศึกษาจากเอกสารคู่มือการใช้งานระบบที ่อาจยังมีรายละเอียด  
ที่ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุม ทำให้การไปติดต่อขอรับบริการเพื ่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
ให้คำอธิบายหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการพร้อมด้วยการยื่นสำเนาเอกสารยังคงเป็น
ช่องทางหลักในหลาย ๆ บริการภาครัฐอยู่๖๑  

(๒) ข้อจำกัดในเรื ่องความตระหนักในอำนาจผูกพันของฝ่ายปกครอง 
ซึ่งอาจเกิดจากการที่ภาคราชการคุ้นเคยกับอำนาจดุลพินิจในเรื่อง Digital Government มาเป็น

 
๖๑ การปร ับปร ุงการให ้บร ิการด ิจ ิท ัลภาคร ัฐ (e-Service) และกลย ุทธ ์การตลาด 

ด้านดิจิทัลสำหรับภาครัฐ (Digital marketing) จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  กรุงเทพฯ 
๒ กันยายน ๒๕๖๒. 



 

ระยะเวลายาวนาน ทั้งที่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับการ
ทำงานเชิงรุกเพื่อเร่งผลักดันองคาพยพของรัฐในเชิงโครงสร้างให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงได้  

ข้อจำกัดประการนี้สามารถสะท้อนให้เห็นจากข้อสังเกตของสำนักงาน 
ก.พ.ร. ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ว่าขณะนี้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในกลุ่มประเทศอาเซียน เร่งรัดดำเนินการในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
โดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการดำเนินการต่าง ๆ ไว้ชัดเจน กับส่งเสริมและสนับสนุนให้
เอกชนในประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน 
สมควรที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จะกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 
ในการดำเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน และมีผลงานที่จับต้องได้จริง และ สพร. สมควร
จัดให้มีแพลตฟอร์มกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการและในการให้บริการประชาชน
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เนื่องจากระบบ Biz Portal ที่มีอยู่นั้นใช้กับการให้บริการภาคธุรกิจเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุม
ถึงการให้บริการประชาชนในกิจกรรมทั่ว ๆ ไป และสมควรกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องสามารถ
ให้บริการต่าง ๆ ที่อยู ่ในความรับผิดชอบผ่านระบบดิจิทัลให้ได้ทั ้งหมดภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
และเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานของทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการ มิฉะนั้น
การดำเนินการจะค่อยเป็นค่อยไปและไม่ทันต่อการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล 
ของต่างประเทศ และอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันต่ำกว่า
ประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน  นอกจากนี้ การใช้ระบบดิจิทัลยังจะเป็นการลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันได้อย่างชัดเจน อันจะทำให้ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception 
Index: CPI) ของประเทศดีขึ้นอีกด้วย๖๒ 

ทั้งนี้  หากพิจารณาเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของสหภาพยุโรปแล้ว 
จะพบข้อแตกต่างประการสำคัญกับกรณีของประเทศไทยในจุดที่ว่า การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศในสหภาพยุโรปนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กัน ระหว่างสภาพบังคับในทาง
ข้อเท็จจริงและการใช้บังคับกฎหมาย กล่าวคือ ในทางข้อเท็จจริงนั้นรูปแบบของการพิจารณา  
เรื่องทางปกครองเพื่อจัดทำบริการสาธารณะและกระบวนการแสดงเจตนาในทางปกครองต่าง ๆ 
ผ่านระบบดิจิทัลนั้นจะถูกยกระดับโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ต้องเร่งจัดให้มีขึ้นไปพร้อมกันกับ
ข้อเร่งรัดเชิงนโยบายในทางบริหารให้เป็นช่องทางหลักหรือถึงขนาดกำหนดให้เป็นเพียงช่องทาง
เดียวที่ฝ่ายปกครองจะสามารถจัดทำได้ในหลายบริการภาครัฐ ขณะที่ภาคประชาชนก็จะได้รับทั้ง
สิทธิและหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารและแสดงเจตนาในทางปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Right to Communicate with the Administration by Electronic Means) โดยกฎหมาย
กำหนดให้ต้องกระทำผ่านแบบพิธี คือ ระบบกลาง (Administrative Portal) ซึ่งประกอบไปด้วย 

 
๖๒ หน ังส ือสำน ักงาน ก.พ.ร .  ท ี ่  นร.  ๑๒๐๐/๑๕ ลงว ันท ี ่  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓  

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 



 

ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Official E-Mail Account) และตัวตนดิจิทัลภาครัฐ (Official 
Digital Identity) ที่เชื ่อมโยงกับระบบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร และฐานข้อมูลดิจิทัลของทุกหน่วยงานทางปกครองเพื ่อยืนยันความถูกต้องแท้จริง 
ของตัวตนทั ้งฝั ่งผู ้ให้บริการและผู ้รับบริการด้วยระบบอัตโนมัติ เมื ่อการบังคับใช้กฎหมาย  
ถูกผลักดันอย่างจริงจังพร้อมกับองค์ประกอบทางข้อเท็จจริงที่มีการจัดทำโครงสร้างของระบบ  
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างครบถ้วนแล้ว ก็ยังผลให้เกิดการปรับเปลี ่ยนทางพฤติกรรม 
ให้ประชาชนในสหภาพยุโรปต้องเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสภาพ 

  
๕.๒ การปรับใช้กฎหมายกลางว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัลเข้ากับกฎหมาย

ปกครองเกี่ยวด้วยการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ (Administrative Information Laws) 
ฉบับอื่น ๆ  

ประสบการณ ์ จ ากประ เทศ ในส หภาพย ุ โ รปท ี ่ ไ ด ้ พ ัฒนาหลั ก 
Administrative Law by Design หลัก Good Administration Impact Assessment ตลอดจน
หลัก Principle of Delegation ดังได้กล่าวโดยละเอียดแล้วในหัวข้อที ่ ๔  นั ้น ณ ปัจจุบัน 
มีโครงสร้างทางกฎหมายที ่มีความสอดคล้องและสามารถนำมาปรับใช้ได้กับระบบกฎหมาย
ปกครองของประเทศไทย ผ่านช่องทางในการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ( Data 
Governance for Government)๖๓ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม
อยู่แล้วตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัลฯ โดยธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อ ๓.๕ ว่าด้วยกฎเกณฑ์ข้อมูล (Data Rules) กำหนดไว้
อย่างชัดแจ้งว่านโยบายข้อมูล (Data Policy) ต้องมีการกำหนดนโยบายที ่ระบุอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการอนุมัติ
จากผู้บริหาร รวมถึงควรมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายข้อมูลได้ถูกนำมา
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง (ข้อ ๓.๕.๑) และมาตรฐานข้อมูลซึ่งหมายถึงมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูล ก็จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่นเดียวกัน (ข้อ ๓.๕.๒) ประกอบกับข้อ ๓.๖ ของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐก็ได้กำหนดให้มีการ
วัดการดำเนินการและความสำเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Metrics 
and Success Measures)   

ในการนี ้ ปัจจุบันระบบกฎหมายปกครองของประเทศไทยมีกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องที่ฝ่ายปกครองสมควรพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล
อยู่หลายฉบับ อย่างน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้   

 
๖๓ ธรรมาภ ิบาลข ้อม ูลภาคร ัฐ (Data Governance for Government) ส ืบค ้นได ้จาก 

https://www.dga.or.th/th/profile/2108/ น. ๕๒-๕๖ 



 

(๑) กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ  พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔๖๔ บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้มีสาระบางส่วน
ในทางกฎหมายปกครองที ่ม ีความเชื ่อมโยงใช้บังคับกับกฎหมายว่าด ้วยรัฐบาลดิจ ิท ัลได้   
เพราะการแสดงเจตนาติดต่อสื่อสารผ่านระบบรัฐบาลดิจิทัลก็ย่อมมีความหมายนัยเดียวกันกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตามหมวด ๔๖๕ ซึ่งมาตรา ๓๕ ได้ยืนยันถึงความชอบด้วย
กฎหมายของการแสดงเจตนาและการกระทำในบริบทของกฎหมายปกครองต่าง ๆ ในรูปแบบ
ดิจิทัลว่าให้มีผลเท่ากับการจัดทำในรูปแบบพิธีดั้งเดิมของระบบกฎหมายไทย แต่กระนั้น กฎหมาย
ฉบับนี้ก็ได้กำหนดเงื ่อนไขความชอบด้วยกฎหมายในการแสดงเจตนาในรูปแบบของธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐไว้เป็นบางส่วนแล้วเช่นกันว่าจะต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วยเท่านั้น 
มิใช่ว่าจะแสดงเจตนาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ได้ หลักการดังกล่าวได้รับการยืนยัน
จากแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที ่ปฏิเสธความมีผลของคำร้องขออุทธรณ์คำสั่ง  
ทางปกครองที ่ค ู ่กรณีได้ยื ่นผ่านที ่อยู ่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว ซึ ่งมิใช่ช่องทางเฉพาะ  
ที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดระบบเอกสารไว้รองรับการยื่นส่งเอกสารในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิก ส์ 
และมิได้มีการทำความตกลงกับฝ่ายปกครองซึ่งจะเป็นผู้รับอุทธรณ์คำสั่งในการกำหนดช่องทาง
บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวส่วนตัวดังกล่าวเอาไว้ก่อนด้วย จึงมิใช่การยื่นตามช่องทาง
เฉพาะที่จัดไว้สำหรับการยื่นคำขอหรือคำร้องอุทธรณ์ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยนัย  
แห่งมาตรา ๓ (๓) และ (๔) ของพระราชกฤษฎีกาฯ๖๖  

 
๖๔ รายละเอียดของกฎหมายสามารถศึกษาได้จาก ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์ และคณะ, 

คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ , (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ๒๕๔๔); พินัย ณ นคร, กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล, 
(สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑).  

๖๕ มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดำเนินการ
โดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดมิให้นำพระราชบัญญัตินี ้ทั ้งหมด  
หรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับ 

ความในวรรคหนึ่งไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที่กำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในการดำเนินงานของรัฐตามที่กำหนดในหมวด ๔ 
๖๖ คำพิพากษาศาลปกครองสูงส ุดที ่  ๓๓ /๒๕๖๓ เม ื ่อผ ู ้ฟ ้องคดีเห ็นว ่าคำส ั ่งของ 

ผู้ถูกฟ้องคดีตามประกาศที่พิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู ้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดี  
ต้องย ื ่นอ ุทธรณ์โต้แย ้งคำส ั ่งทางปกครองนั ้น โดยยื ่นต ่อเจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ทำคำสั ่งทางปกครองภายใน  
สิบห้าวันนับแต่วันที ่ตนได้รับแจ้งคำสั ่งดังกล่าว โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้ง 
และข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ อันเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการ



 

ในทางกลับกัน สำหรับการแสดงเจตนาที่ฝ่ายปกครองได้แสดงต่อคู่กรณี
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ได้มีการวางแนวคำวินิจฉัยไว้ว่า ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏ  
ในชั้นพิจารณาชัดแจ้งว่าโดยปกติหากหน่วยงานทางปกครองจะดำเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดทราบถึง กฎ หรือคำสั่ง ต่าง ๆ ก็จะใช้วิธีแจ้งเวียนทางบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
ของหน่วยงานควบคู่ไปกับวิธีการอื่น เช่น การปิดประกาศในลิฟต์โดยสาร จึงถือว่าการแจ้งให้ทราบ
โดยวิธีส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเป็นช่องทางการสื่อสารตามปกติที่มีการปฏิบัติกันมา
ในหน่วยงานวิธีหนึ่งและมีผลทางกฎหมายแล้ว๖๗  

 
เฉพาะ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าในการโต้แย้งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีได้มีการ
ตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลก่อนว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นโต้แย้งเป็นของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ส่ง
ข้อมูล การที่ผู ้ฟ้องคดีโต้แย้งประกาศรายชื ่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยทำในรูปของข้อมูลอิเล็กท รอนิกส์ 
จึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดี  
ได้โต้แย้งประกาศดังกล่าวโดยยื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว หาใช่ช่องทางเฉพาะที่จัดไว้สำหรับการยื่น
คำขอหรือคำร้องอุทธรณ์ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่อาจถือได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งอุทธรณ์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา มีรูปแบบที่เหมาะสมตามท่ี
กำหนดไว้ในมาตรา ๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งต้องหมายถึงรูปแบบเอกสารที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้จัดระบบ
เอกสารไว้รองรับให้ผู้ประสงค์ยื่นคำขอหรือคำร้องอุทธรณ์ของตน สามารถยื่นส่งเอกสารได้ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ จึงจะเรียกว่าเป็นเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐจัดเตรียม
ระบบเอกสารไว้ หาใช่การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบส่วนตัว ซึ่งไม่อาจถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์โต้แย้ง
คำสั่งทางปกครองตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด จึงต้องถือว่าก่อนฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้มีการยื่น
หนังสืออุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครอง กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
สำหร ับการแก ้ไขความเด ือดร ้อนหรือเส ียหายในเร ื ่องใดไว ้ โดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

๖๗ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓/๒๕๖๓ กรณีฟ้องว่าระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยวันทำการ เวลาทำงาน วันหยุดและการลา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีการ
ปรับจำนวนชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ศาลเพิกถอน เมื่อข้อเท็จจริง
รับฟังได้ว่าผู้อำนวยการสถาบันฯ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกระเบียบพิพาท และได้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดรวมถึงผู้ฟ้องคดีทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยผู้ฟ้องคดียอมรับ
ตามอุทธรณ์ว่า ตามปกติช่องทางการสื่อสารหลักเพ่ือแจ้งข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ของสถาบัน จะมีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดประกาศภายในลิฟต์ จึงถือว่าการแจ้งให้ทราบโดยวิธีส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการสื่อสารตามปกติที่มีการปฏิบัติกันมาในหน่วยงานวิธีหนึ่ง เมื่อผู้ฟ้องคดี
ยอมรับว่าได้รับทราบการออกระเบียบพิพาททางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแจ้งไปเมื่อวันที่ ๗  มีนาคม 
๒๕๖๑ จึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงระเบียบที่พิพาทอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้  
ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้อง
ต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง
เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 



 

สำหรับการแจ้งคำสั่งขององค์กรตุลาการ อาทิ การแจ้งข้อความหรือส่ง
เอกสารให้คู่กรณีทราบด้วยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เองก็ประสบปัญหาความบกพร่อง
ผิดพลาดเกี่ยวกับการสะกดที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวซึ่งค่อนข้างแตกต่างหลากหลาย 
ตามแต่ความสะดวกหรือพึงพอใจของคู่กรณี (ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากที่อยู่ภูมิลำเนาตามทะเบียน
บ้านที่กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งยังสามารถสอบทานความถูกต้องจากสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือสืบค้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่เชื่อมโยงกับเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ 
หลักได้) โดยหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าแม้ศาลปกครองชั้นต้นจะได้แจ้งคำสั่งไปทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แล้วจริง แต่เป็นที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่คู่ความฝ่ายที่เป็นผู้รับคำสั่งไม่ได้ระบุ
แจ้งเอาไว้เนื่องจากการสะกดผิดย่อมจะไม่สามารถส่งถึงผู้รับได้ การแจ้งคำสั่งศาลดังกล่าวย่อมไม่
ชอบต้องมีการดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่๖๘  

จากตัวอย่างแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ยกมาแสดงข้างต้น 
นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการปรับใช้กับกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัลได้ว ่าทั้ง  
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการผ่านระบบดิจิทัลจะต้องใช้ความระมัดระวังโดยดำเนินการให้ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของการแสดงเจตนาที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วยแล้ว ยังแสดง
ให้เห็นถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับแบบพิธีในการแสดงเจตนาด้วยว่ายังมีปัญหาความลักลั่นขาดระบบ
การติดต่อสื่อสารกลางในการแสดงเจตนาระหว่างประชาชนกับฝ่ายปกครองอยู่ เป็นเหตุให้หาก
เกิดข้อพิพาทโต้แย้งกันขึ้นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการแสดงเจตนาต่าง ๆ แล้ว ในทาง
ปฏิบัติก ็อาจจะต้องมีการนำสืบข้อเท็จจริงประกอบว่าได้มีแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ  

 
๖๘ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๖/๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องพร้อมคำร้องขอให้ศาล

จัดส่งหมายถึงผู้ฟ้องคดีทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ คือ xxxxx.xxxxx@xxxx.com เมื่อศาลปกครอง
ชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขคำฟ้องตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการแจ้งข้อความหรือส่งเอกสารให้คู่กรณีทราบด้วยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธ ีพิจารณาคดีปกครองฯ  อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบเอกสาร 
การส่งหมายในสำนวน ปรากฏว่าในการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้อง ฯลฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หมายแจ้งคำสั่งศาลหรือให้ยื่นต่อศาลในวันไต่สวน และให้ถือว่าวันที่แจ้งคำสั่งศาลทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ 
เป็นวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล ตามข้อ ๓๗ ประกอบกับข้อ ๙ แห่งระเบียบดังกล่าว  นั้น ศาลปกครองชั้นต้น 
ได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ xxxxx_xxxxx@xxxx.com อันเป็นที่อยู่ที่ผู้ฟ้อง
คดีไม่ได้แจ้งไว้ จึงไม่ชอบด้วยระเบียบฯ วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และปัญหาว่าศาลได้แจ้งคำสั่งให้คู่กรณีทราบ
โดยชอบหรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลปกครองสูงสุด  
จะยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่แล้วมีคำพิพากษาหรือ
คำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป  



 

การยอมรับ หรือทำความตกลงระหว่างกันในการใช้ช่องทางสื่อสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มาก่อนแล้วหรือไม่ หรือกรณีการแสดงเจตนาที่ส่งไปไม่ถึงผู้รับ เพราะมีการสะกดที่อยู่ผิดนั้นเป็น
ความบกพร่องผิดพลาดของฝ่ายที่แจ้งที่อยู่หรือฝ่ายผู้แสดงเจตนา เป็นต้น  ทั้งนี้ ก็เนื่องจากระบบ
กฎหมายของประเทศไทยยังมิได้มีการกำหนดให้มีแบบพิธีในการแสดงเจตนาผ่านช่องทางบัญชี
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการยืนยันตัวตนกลางอัตโนมัติของภาครัฐในระบบบังคับ เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานกลางเพียงระบบเดียวระหว่างประชาชนกับฝ่ายปกครองทุกสังกัดเพื่อให้เกิดความมั่นคง
แน่นอนแห่งนิติฐานะ (Legal Certainty) แต่อย่างใด  

หลักการตามพระราชบัญญัต ิว ่าด ้วยธ ุรกรรมทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส์  
ที่สามารถนำมาปรับใช้กับกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัลได้อีกประการหนึ่ง คือ เรื่องความมีผล  
ของการแสดงเจตนาทางปกครอง ตามมาตรา ๒๓ ที่กำหนดให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลตามแต่ใจสมัครของผู้รับข้อมูลจะได้กำหนดไว้๖๙  
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่ามาตรา ๒๓ เองก็ยังมีข้อจำกัดในทำนองเดียวกัน เนื่องจากยังตั้งอยู่บน
ฐานของความสมัครใจซึ่งอาจมีความเหลื่อมล้ำเรื่องคุณภาพของผู้ให้บริการจนเกิดปัญหาในกรณีที่
ข้อมูลไม่เข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่ระบบล่าช้าไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันต่างจากระบบกลางของภาครัฐ
ในกรณีประเทศในสหภาพยุโรป  

(๒) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ คือ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายปกครองที่กำหนดมาตรการให้ฝ่ายปกครอง
ปฏิบัติเพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญประการสำคัญ คือ สิทธิในการ
เข ้าถ ึงข ้อม ูลข ่าวสารภาคร ัฐ (Right of Access to Public Information: Right to Know: 
Freedom of Information) โดยมีวัตถุประสงค์ของกฎหมายประการสำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้
สาธารณชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการบริหารงานของรัฐ 
เป็นกลไกที่ประชาชนสามารถใช้ในการควบคุมหรือตรวจสอบการดำเนินการของรัฐได้ด้วยตนเอง 
กำหนดหลักเกณฑ์ทั ่วไปในการจัดทำ เก็บรักษา และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ 

 
๖๙ มาตรา ๒๓  การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

ได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูล 
หากผู ้รับข้อมูลได้กำหนดระบบข้อมูลที ่ประสงค์จะใช้ในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้

โดยเฉพาะให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูล  
ที่ผู้รับข้อมูลได้กำหนดไว้นั้น แต่ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ส่งไปยังระบบข้อมูลอ่ืนของผู้รับข้อมูลซึ่งมิใช่
ระบบข้อมูลที่ผู ้รับข้อมูลกำหนดไว้ ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ได้เรียกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์จากระบบข้อมูลนั้น 



 

ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื ่อนไขในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู ่ในการ
ครอบครองดูแลของส่วนราชการหรือที่ส่วนราชการจัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล๗๐  

แม้กฎหมายฉบับนี ้จะประกาศใช้มานานกว่า ๒๐ ปี แต่หลักการของ
พระราชบัญญัตินั้นยังค่อนข้างทันสมัย สามารถปรับใช้ได้กับการจัดทำ เก็บรักษา และเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในความครอบครองดูแลของฝ่ายปกครองได้ในทุกวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเพราะตั้งอยู่
บนหลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยีอย่างแท้จริง สังเกตได้จากบทนิยามคำว่า “ข้อมูลข่าวสาร” 
ตามมาตรา ๔ ที่มีสาระสำคัญจำกัดเพียงเป็นสิ่งที่สื่อให้รู้เรื่องราวโดยไม่จำกัดว่าการสื่อความหมายนั้น
จะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปแบบใด ๆ 
เช่น รูปการบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้  

สำหรับการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี ้ให ้เข ้าก ับ Digital 
Government คือการบังคับใช้มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ 
ประกอบกับมาตรา ๑๗๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัลฯ โดยต้องถือว่าบทบัญญัติมาตราดังกล่าวเป็นบทบังคับให้ฝ่ายปกครองผู้เก็บรักษาข้อมูล 
ต้องทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้เคยจัดเก็บในรูปแบบอื่น ๆ  โดยเฉพาะที่เป็นรูปแบบกระดาษมาเป็น
ข้อมูลดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อดำเนินการเปิดเผยต่อประชาชน เพราะการจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐก็ถือเป็นการจัดทำบริการสาธารณะในตัวเองอยู่ในตัว จึงเป็นหน้าที่ ที่ฝ่าย
ปกครองจะต้องจัดทำและแปรสภาพข้อมูลรูปแบบเดิมให้อยู่ในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลเสมอ 
โดยปราศจากดุลพินิจหรือข้อจำกัดในการแปรสภาพเฉพาะกรณีที่มีคำร้องแล้วถึงจะดำเนินการ
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ๗๒ อีกต่อไป  

 
๗๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ รายละเอียดของกฎหมายสามารถศึกษาได้จาก ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์, คู่มือพระราชบัญญัติ
ข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐, สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข ่าวสารของราชการ ๒๕๔๐) ;  
ชาญชัย แสวงศักดิ์ และคณะ, การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกับข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครอง , 
(สำนักพิมพ์นิติธรรม ๒๕๔๓); สมชัย วัฒนการุณ, คำอธิบายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐, (พี.เพรส: ๒๕๖๑) ; กิตติศักดิ ์ ปรกติ, ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับสิทธิร ับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ , (สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๑); ฤทัย หงส์ศิริ  
และ มานิตย์ จุมปา, คำอธิบายกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ, (สำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๒). 

๗๑ มาตรา ๑๗  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้  ทั้งนี้ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด 
ซึ่งต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล 

๗๒ มาตรา ๑๑  ฯลฯ    ฯลฯ 



 

ในการนี้ Digital Transformation นั้นจะเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐของประชาชนและการเชื ่อมต่อบูรณาการฐานข้อมูล  
ของฝ่ายปกครองเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ เพราะถึงแม้ภาครัฐจะได้จัดทำระบบกลางสำหรับ
เช่ือมต่อ หรือ Administrative Portal ดีสักเพียงไร แต่ตราบใดที่ยังไม่มีซึ่งตัวข้อมูลดิจิทัลที่บันทึก
ไว้ในระบบเพื่อที่จะเรียกมาใช้ได้อย่างครบถ้วนทุกหน่วยงาน ทั่วทั้งประเทศแล้ว การบริการ
สาธารณะ ณ จุดเดียวผ่านระบบดิจิทัลก็ไม่อาจเป็นไปได้ในทางความเป็นจริง  

(๓) กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นมาตรการที่รัฐได้ทำหน้าที่ในเชิงบวกที่มีอยู่ต่อสิทธิ  
ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ คือ สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Information Privacy: Right 
to the Protection of Personal Data)๗๓ ว ่าจะต้องจัดให้ม ีกระบวนการคุ ้มครอง ป้องกัน  
และเยียวยาที่มีประสิทธิภาพต่อการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยการตรากฎหมาย
เพื่อกำหนดขอบเขตแห่งสิทธิหน้าที่ และกำหนดมาตรการทางปกครองเพื่อบังคับการในทาง
ปฏิบัติ๗๔ ระบบ Digital Government ที่ให้ความเคารพต่อหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมาย 
ฉบับนี้มีนัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล   มิเช่นนั้น 
การจัดทำบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัลจะไม่ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชน
อย่างเต็มที่ พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยหลักจะใช้ในการกำกับกิจกรรม  
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของภาคเอกชน (Private Sector) แต่ในส่วนของสิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรฐานในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ  ตลอดจนอำนาจในการบังคับให้เป็นไปตาม
สิทธิในส่วนที่เพิ่มเติมจากหมวด ๓ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูล

 
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสาร 

ที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ 
เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้น
มิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้นหรือเป็น
เรื่องท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ 

๗๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๔ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๕ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๓๒ 

๗๔ Zoltan Szente, Konrad Lanchmayer (eds), The Principle of Effective Legal 
Protection in Administrative Law_A European Comparison, (Routledge, 2017) 6; Susan Rose-
Ackerman, Peter L Lindseth (eds) , Comparative Administrative Law, 2 nd ed, (Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing, 2017) 60-61, 65. 



 

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็จะต้องมีการนำมาใช้กับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล  
ส่วนบุคคลของฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐด้วย๗๕  

ในการนี้ ฝ่ายปกครองจึงต้องพิจารณาถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อ
เรียกร้องต่าง ๆ ของกฎหมายสองฉบับนี้ประกอบการจัดให้มีระบบ Digital Government ได้แก่ 
ความสอดคล้องกับหลักการทั่วไปเกี ่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (General Data 
Protection Principles) ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) หลักความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม 
และความโปร่งใสตรวจสอบได้ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawfulness, Fairness and 
Transparency of Processing Principles) (๒) หลักขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ (Principle of 
Purpose Limitation) หรือหลักวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (๓) หลักการ
ประมวลผลข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลน ้อยท ี ่ส ุดเท ่าท ี ่จะทำได ้  (Data Minimisation Principle) 
(๔) หลักความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Accuracy Principle) (๕) หลักการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด (Storage Limitation Principle) (๖) หลักความมั่นคงปลอดภัย 
ของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Security Principle) และ (๗) หลักความรับผิดชอบของผู้ดำเนิน
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Accountability Principle) 

กล่าวโดยเฉพาะ การดำเนินกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยระบบ Digital Government จะต้องให้ความเคารพต่อสาระแห่งสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Subject’s Rights) ประการต่าง ๆ ได้แก่ (๑) สิทธิในการได้รับแจ้งสาระสำคัญของกิจกรรม
เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Right to Be Informed)๗๖ (๒) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและทำสำเนา 
(Right of Access)๗๗ (๓) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน (Right to 
Rectification)๗๘ (๔) สิทธิในการลบข้อมูลหรือถูกลืมเลือนจากโลกออนไลน์ (Right to Erasure/ 
Right to Be Forgotten)๗๙ (๕) สิทธิในการระงับใช้ข้อมูล (Right to restriction) ๘๐ และ (๖) 
สิทธิในการคัดค้านกิจกรรม (Right to Object)๘๑ เว้นแต่สิทธิประการหนึ่ง คือ สิทธิในการถ่ายโอน

 
๗๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓ 
๗๖ ในทางตำรา ข้อนี ้ถือเป็นสาระแห่งสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลประการหนึ่ง แต่ถ้อยคำ 

ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๓  เขียนในเชิงของหน้าที่ 
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

๗๗ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๐ และพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 

๗๘ พระราชบ ัญญัต ิค ุ ้มครองข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๓๕-๓๖ และ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๕ วรรคสาม  

๗๙ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๓ และพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๕ วรรคสาม  

๘๐ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔ 
๘๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๒ 



 

ข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการ (Right to Data Portability) ที่วรรคสามของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบัญญัติข้อยกเว้นเอาไว้ว่า ไม่ให้ใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบตัิ
หน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จึงไม่ผูกพันฝ่ายปกครอง  
ให้ต้องยอมถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นตามคำขอของ
ผู้ใช้บริการ๘๒ 

(๔) กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คือ พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐ (National Security) ที่บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดหน้าที่และอำนาจทางปกครองให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายความมั่นคงดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) หรือที่เรียกว่าการเข้า
ทำสงครามไซเบอร์ (Cyber Warfare) อันสืบเนื ่องจากปัญหาการก่อการร้ายทางไซเบอร์ (Cyber 
Terrorism) อันเป็นการจู่โจมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อที่จะเข้าถึงและสร้างความเสียหาย  
ต่อโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการติดต่อสื่อสารที่สำคัญ ด้วยมูลเหตุพื้นฐานส่วนใหญ่ที่เป็นไป 
เพื่อการข่มขู่คุกคาม หรือบีบบังคับไปยังรัฐบาลหรือกลุ่มการเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ ่มศาสนา  
หรือกลุ่มอุดมการณ์ต่าง ๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน๘๓ 

ในการนี้ ฝ่ายปกครองที่จัดทำภารกิจผ่านระบบ Digital Government 
อาจมีสถานะเป็น “หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ” หากต้องด้วยลักษณะตามที่
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกำหนด (มาตรา ๔ และมาตรา ๔๙) 
ซึ่งจะมีหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (มาตรา ๔๓) หลายประการอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดทำประมวล
แนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของตนให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และดำเนินการป้องกัน รับมือ 
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของตน (มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ) การประสานข้อมูล
ติดต่อบุคคลผู้รับผิดชอบในส่วนของตน จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์โดยมีผู้ตรวจประเมิน พร้อมทั้งรายงานสรุปผลต่อสำนักงานคณะกรรมการการ

 
๘๒ รายละเอียดสภาพปัญหาและการปรับใช้กฎหมาย โปรดดู กรณ์  อรรถเนติศาสตร์, “กฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ: ข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครอง”, (๒๕๖๔) 
๑ วารสารกฤษฎีกา; สำหรับคำอธิบายในเชิงตำรา โปรดดู คณาธิป ทองรวีวงศ์, คำอธิบายหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, ๒๕๖๔) 

๘๓ Sarah Summers et al, The Emergence of EU Criminal Law_Cyber Crime and 
the Regulation of the Information Society, (Heart Publishing Ltd, 2014) 247-249; PNLD and 
Andrew Staniforth, Blackstone's Handbook of Cyber Crime Investigation, (Oxford University 
Press, 2017) 12-15, 34-44. 



 

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๔) ตลอดจนการแจ้งไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการฯ และหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล ในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิด
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบสารสนเทศซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบโดยเร็ว (มาตรา ๕๘) 

(๕) กฎหมายปกครองเกี ่ยวกับการพิจารณาทางปกครองโดยทั่วไป  
ซึ่งได้แก่ 

 (๕.๑) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๘๔ 
กรณีที่ผลสุดท้ายของการพิจารณาเรื่องทางปกครองผ่านระบบ Digital Government ต้องด้วย
ลักษณะของคำสั่งทางปกครอง ฝ่ายปกครองผู้พิจารณาทางปกครองผ่านระบบดิจิทัลก็จะต้องใช้
ความระมัดระวังเพื ่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเช่นเดียวกันกับคำสั่งทางปกครองโดยทั่วไป  
ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดผลในทางกฎหมายของคำสั่งทางปกครองที่มีความบกพร่องทาง
กฎหมายไว้หลายลักษณะตามระดับความรุนแรงของความบกพร่องหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และกำหนดกระบวนการทบทวนคำสั ่งไว้หลายประการ อย่างน้อยที ่ส ุด ฝ่ายปกครองจึงมี
ข้อพิจารณาประกอบการออกแบบและพัฒนาระบบ  Digital Government โดยหลีกเลี ่ยง
ข้อบกพร่องหรือผิดพลาดในการพิจารณาทางปกครอง ดังต่อไปนี้  

 ( ๑) กรณ ีคำส ั ่ งทางปกครองท ี ่ ออกโดยไม ่ชอบด ้วยกฎหมาย  
(แม้จะไม่ประจักษ์ชัดถึงระดับที่คำสั่งทางปกครองต้องถือเป็นโมฆะ) ซึ่งจะมีผลทางกฎหมายจนกว่าจะถูก
เพิกถอน (มาตรา ๔๒ วรรคสอง) โดยอาจเป็นความไม่ชอบด้วยกฎหมายในเชิงรูปแบบ เช่น คำสั่ง 
ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอำนาจโดยตำแหน่ง หรือในพื้นที่ที่ออกคำสั่ง หรือในเชิงเนื้อหาของคำสั่งที่
ออกโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติรองรับ คำสั่งที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมาย หรือมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เช่น ขัดต่อหลักความเสมอภาค ขัดต่อหลัก
ความได้สัดส่วน ไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้ผู้รับคำสั่งเข้าใจได้ หรือไม่มีค วามเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติตามคำสั่งทั้งทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากระบบดิจิทัลถูกออกแบบ
กำหนด function ที่ไม่ครอบคลุม ขัดข้อง หรือผิดพลาดในการประมวลผล  

 (๒) กรณีคำส่ังทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามรูปแบบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนบางประการ (ซึ่งถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่ฝ่ายปกครองสามารถแก้ไขเยียวยาได้ตามเงื ่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด) เช่น การให้เหตุผลประกอบคำสั่งที่ทำเป็นหนังสือ (ซึ่งย่อมต้องปรับใช้กับการแจ้งทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย) การรับฟังคู่กรณี (รวมถึงการยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อคัดค้านต่าง ๆ 

 
๘๔ รายละเอียดของกฎหมายสามารถศึกษาได้จาก ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง, (จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๔๐); วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป,  
(นิติราษฎร์, ๒๕๕๔); ชาญชัย  แสวงศักดิ์, คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, (พิมพ์ครั้งที่ 
๑๓, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๓); และบุญอนันต์  วรรณพาณิชย์, หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง, (พิมพ์ครั้งที่ ๓, มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ๒๕๕๐). 



 

และอนุโลมใช้ถึงสิทธิในการมีทนายความ) และการให้ความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ฝ่ายปกครองอื่นประกอบการทำคำสั่ง ซึ่งหากเกิดความบกพร่องขึ้นผู้ออกคำสั่งก็จะต้องแก้ไข
เยียวยาความบกพร่องตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด เช่น ก่อนกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์
สิ้นสุด หากไม่ดำเนินการแก้ไขเยียวยาภายในระยะเวลาก็อาจถูกเพิกถอนโดยเหตุความไม่ชอบด้วย
กฎหมายในทางรูปแบบได้ (มาตรา ๔๑) ดังนั้น การออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลจึงต้องรองรับ
กระบวนการช่องทางต่าง ๆ ที่คู่กรณีมีสิทธิได้รับเหล่านี้อย่างครบถ้วน รวมถึงสมควรมี function 
ที่แจ้งเตือนกรณีมีการอุทธรณ์โต้แย้งเพื่อให้ฝ่ายปกครองได้พิจารณาแก้ไขตามกำหนดระยะเวลา  

 (๓) กรณีคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน
หรือวิธีการ แม้จะเป็นในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ และกรณีมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อย 
อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ (มาตรา ๔๓) ซึ่งแม้ไม่กระทบต่อเนื้อหาของคำสั่งทางปกครอง และ
คำส ั ่ งทางปกครองจะย ังม ีผลทางกฎหมายไม ่อาจถ ูกเพ ิกถอนเพราะเหต ุด ั งกล ่าวได้   
(ตามหลักการตีความมาตรา ๙ (๑) ประกอบมาตรา ๗๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒) แต่ในเชิงความรับผิดชอบของผู้ออกคำสั่งเอง
เป็นส่วนตัวนั้น เมื่อออกคำสั่งโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายก็อาจต้องด้วยกรณีที่ถูก
การพิจารณาความประพฤติในการปฏิบัติราชการที่บกพร่องจากการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่
ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนวิธีการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อได้เช่นกัน การออกแบบระบบ
ดิจิทัลจึงสมควรมี function ที่แจ้งเตือนกรณีมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดเล็กน้อย เช่น การพิมพ์ผิด 
เพ่ือให้ฝ่ายปกครองได้พิจารณาแก้ไขผ่านระบบต่อไป  

 (๔) กรณีคำส่ังทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งสิทธิ์อุทธรณ์โต้แย้งไว้ใน
คำสั่ง เพราะแม้กฎหมายไม่ถือว่ากระทบกับความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่ง  แต่ก็ได้กำหนด
มาตรการเพื่อประกันสิทธิผู้รับคำส่ังให้ได้รับการขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งออกไป
โดยให้เริ่มนับเมื่อมีการแจ้งสิทธิ์ดังกล่าวหรือขยายออกไปสูงสุดเป็นหนึ่งปีนับแต่วันได้รับคำสั่ง 
(มาตรา ๔๐) ดังนั้น ระบบดิจิทัลที่ออกแบบไว้สมควรกำหนด function เตือนให้มีการแจ้งสิทธิ
อุทธรณ์โต้แย้งประกอบการทำคำสั ่งเสมอกรณีเป็นคำสั ่งปฏิเสธคำร้อง  คำขอต่าง ๆ เป็นต้น 
ยิ่งกว่านั้น สมควรจะต้องมีการออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับกระบวนการทบทวนคำสั่งทาง
ปกครองเพื่อให้ฝ่ายปกครองสามารถแสดงเจตนาลบล้างคำสั่ง (actus contrarius) ในกรณีคำสั่ง
ทางปกครองที่ออกไปแล้วมีข้อบกพร่องผิดพลาดด้วยกฎหมายได้ ไม่ว่าจะเป็น (๑) การลบล้างใน
กระบวนพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งเป็นการริเริ่มกระบวนการโดยการยื่นคำอุทธรณ์โต้แย้งของคู่กรณี
ผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทางปกครองใด ๆ ไปยังผู้ออกคำสั่งภายใต้หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขของกระบวนพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ในส่วนที่ ๕ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 
(มาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๔๘) (๒) การลบล้างนอกกระบวนพิจารณาอุทธรณ์โดยการริเริ่มขององคก์ร
ฝ่ายปกครองผู้ออกคำสั่งเอง คือการยกเลิกคำส่ังทางปกครอง (ต่อคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย) หรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง (ต่อคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยมิชอบด้วย



 

กฎหมาย) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในส่วนที่ ๖ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง (มาตรา 
๔๙ ถึง มาตรา ๕๓) หรือ (๓) การลบล้างนอกกระบวนพิจารณาอุทธรณ์โดยผู้รับคำสั่งร้องขอให้
พิจารณาใหม่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในส่วนที่ ๗ การขอให้พิจารณาใหม่ (มาตรา ๕๔) 
อีกด้วย  

 (๕.๒) กฎหมายเฉพาะสำหรับการพิจารณาเรื ่องทางปกครอง 
ในระบบอนุมัติ อนุญาต หรือการแจ้ง ฯลฯ ประกอบด้วย (๑) กฎหมายเฉพาะที่กำหนดหน้าที่
และอำนาจให้ฝ่ายปกครองออกคำสั่งอนุมัติ อนุญาต หรือรับแจ้ง ฯลฯ เรื ่องนั ้น ๆ ซึ ่งอาจมี
กระบวนการพิจารณาทางปกครองกำหนดไว้เป็นการเฉพาะแตกต่างจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครองฯ เช่น กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ และตัวผู้พิจารณาอุทธรณ์ไว้
เป็นพิเศษ ซึ ่งกระบวนการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะตามที ่มาตรา ๓ วรรคสอง 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กำหนดไว้๘๕ และ (๒) พระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘๘๖ เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การจัดทำและเผยแพร่คู ่มือประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๗ วรรคสอง) และการ
พิจารณาทางปกครองผ่านระบบ Digital Government จึงต้องยึดโยงกับกระบวนการตามคู่มือ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ยื่นคำขอที่ดำเนินการถูกต้องตามที่กำหนดในคู่มือ 
ทั้งในส่วนของความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา กำหนดระยะเวลาในการพิจารณา 
และกฎระเบียบของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงในภายหลัง  (มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑) 

  
๖. ทิศทางและข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากฎหมายและปรับใช้ Digital 

Government ในเชิงกฎหมายปกครองของประเทศไทยในอนาคต  
 จากการตรวจสอบข้อม ูลพบว่าภาคร ัฐได ้ม ีการเร ่งร ัดการปฏ ิบ ัต ิการ  

ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

๘๕ ต ัวอย ่างเช ่น ความเห ็นคณะกรรมการกฤษฎีกา  เร ื ่องเสร ็จท ี ่  ๒๙๔/๒๕๔๕  
การอุทธรณ์คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เนื่องจากมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ.  ๒๕๒๒ ได ้บ ัญญ ัต ิ ให ้ผ ู ้ ได ้ร ับค ําส ั ่ งจากเจ ้าพน ักงานท ้องถ ิ ่นม ีส ิทธ ิอ ุทธรณ์ค ําสั่ ง  
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวัน นับแต่ ว ันรับทราบคําสั ่ง และมาตรา ๕๑ (๑)  
ได้กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวแล้ว และเรื่องเสร็จที่ ๖๔๓/๒๕๔๔ 
การอุทธรณ์การประเมินอากร เนื่องจากมาตรา ๑๑๒ ฉ แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓  
ได้บ ัญญัติให้ผ ู ้น ําของเข้าหรือผู้ส ่งของออกมีส ิทธิอ ุทธรณ์การประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินอากรแล้ว  

๘๖ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทำการใดที่มีกฎหมาย

กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทำการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ
การจดทะเบียน การข้ึนทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย 



 

อย่างต่อเนื ่องและมีน ัยสำคัญ ปรากฏจากการที ่สำนักงาน ก .พ.ร. ได ้เสนอความเห็นให้
คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องสามารถให้บริการต่าง ๆ ที่อยู ่ในความรับผิดชอบ  
ผ่านระบบดิจิทัลให้ได้ทั้งหมดภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้กำหนดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานของทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการ และกำหนดให้สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จัดให้มี Platform กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการ
และในการให้บริการประชาชนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันกำหนดระยะเวลาตามข้อเสนอของสำนักงาน 
ก.พ.ร. ดังกล่าวก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว แต่การพัฒนาระบบ Digital Government ยังไม่คืบหน้ามาก
เท่าที่ควร โดยการพัฒนาระบบเพื่อจัดทำบริการสาธารณะของแต่ละหน่วยงานยังอยู่ในลักษณะ
ต่างคนต่างทำ ไม่มีการผลักดันการแปลงฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ตลอดจนเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานอย่างจริงจัง ประสบข้อติดขัดทางด้านความเชี ่ยวชาญ  
ทางเทคนิค ข้อกฎหมาย และภาระงบประมาณในการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน๘๗  
จนท้ายที่สุด ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ
เห็นสมควรที่จะต้องจัดให้มีกฎหมายกลางที่เปลี่ยนแปลงการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ 
ให้เป็นระบบดิจิทัลเพื ่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๘  ข. (๑) โดยคณะรัฐมนตรีได้
มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปจัดทำกฎหมายกลางดังกล่าวโดยเร็ว 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ปัจจุบันร่างกฎหมายฉบับนี้อยู ่ในระหว่างการพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎร๘๘ โดยมีสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื ่อส่งเสริมให้การทำงานและการให้บริการของภาครัฐสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
เป็นหลักได้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัลตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ  ทั ้งนี ้ เพื ่อแก้ไขปัญหาที่บทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะที่กำหนดหน้าที่ และอำนาจ 
ให้ฝ่ายปกครองดำเนินการในแต่ละเรื่องยังไม่เอื้อต่อการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
อนุมัติ อนุญาต การให้บริการ หรือให้สวัสดิการแก่ประชาชน  

 
๘๗ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/๔๕ เรื ่อง 

ข ้ อ เสนอในการปร ับปร ุ งก ารออกเอกสารหล ั กฐานของทางราชการผ ่ านระบบด ิ จ ิ ท ั ล  และ 
แนวปฏิบ ัต ิในการร ับ-ส่งหนังส ือราชการทางอิเล ็กทรอนิกส ์ระหว ่างส่วนราชการที ่ เป ็นนิต ิบ ุคคล  
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

๘๘ ร่างฯ ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว (เรื ่องเสร็ จที่ 
๓๔๓/๒๕๖๔) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย โปรดดู  https://www.soc.go.th 
/p 15425 และ https://www.krisdika.go.th/data/news/news14491.pdf ตามลำดับ 



 

(๒) กำหนดให้การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามร่าง
พระราชบัญญัต ิน ี ้ โดยไม ่ต ้องปฏิบ ัต ิตามหมวด ๔ ธ ุรกรรมทางอ ิ เล ็กทรอนิกส ์ภาครัฐ  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ อีก เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมี
มติกำหนดเป็นอย่างอื ่น ซึ ่งจะมีผลเป็นการแยกระบบกฎหมายกลางว่าด ้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นสองฉบับคู่ขนานกันโดยปริยาย กล่าวคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ จะใช้บังคับกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือ Electronic 
Commerce เป็นหลัก ส่วนร่างพระราชบัญญัต ิการบริหารและการปฏิบัต ิราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... จะใช้บังคับกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หรือ Digital 
Government เป็นหลัก (และมีผลเป็นการยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วยโดยปริยาย 
โดยร่างพระราชบัญญัติฯ เปิดช่องให้คณะรัฐมนตรีสามารถกำหนดมาตรฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้และปฏิบัติให้สอดคล้องกันและเชื่อมโยง
กันได้แทน แต่ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรฐานข้อมูลฯ ตามคำแนะนำ
ของสำน ักงาน ก .พ.ร. สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา สำน ักงานพ ัฒนาธ ุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามมาตรฐานอื่นที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายไปพลางก่อนได้  ดังนั้น ในทางปฏิบัติ 
การยกเว้นการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาฯ จึงมีวัตถุประสงค์เพื ่อผลักดันให้หน่วยงานของรัฐ
ทั้งหมดสามารถริเริ่มใช้การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ติดปัญหาเงื่อนไขความชอบ
ด้วยกฎหมายที ่กำหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาที ่ม ีอยู ่แต่เด ิม) (ร ่างมาตรา ๓ ประกอบ 
ร่างมาตรา ๖ และร่างมาตรา ๑๙)  

(๓) กำหนดขอบเขตการใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐซึ ่งอยู ่ภายใต้  
การบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของฝ่ายบริหารทุกประเภท ยกเว้นรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัด
หรือบริษัทมหาชนจำกัด แต่ก็ได้เปิดช่องให้ออกกฎกระทรวงเพื่อใช้บังคับบทบัญญัติทั ้งหมด  
หรือแต่บางส่วนกับหน่วยงานของรัฐสังกัดฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
หรือองค์กรอัยการได้ (ร่างมาตรา ๔ ประกอบบทนิยามคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” ตามร่างมาตรา ๕)  

(๔) กำหนดความเป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับระบบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์๘๙ 
และบทรองรับความชอบด้วยกฎหมายของการแสดงเจตนาและการกระทำในบริบทของกฎหมาย
ปกครองต่าง ๆ ในรูปแบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ 
กำหนดให้ต้องขออนุญาตต่อผู้อนุญาต ให้ผู้ขออนุญาตสามารถเลือกยื่นคำขออนุญาต รวมถึงนำส่ง

 
๘๙ ตามร ่ า งมาตรา ๕ “อน ุญาต” หมายความรวมถ ึ ง  ออกใบอน ุญาต อน ุม ั ติ   

จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน รับแจ้ง รับจดแจ้ง ออกอาชญาบัตร รับรอง เห็นชอบ ให้ความเห็น แจ้งผลการ
พิจารณา แจ้งผลการดำเนินการ จ่ายเงิน ให้ได้รับสวัสดิการ และให้บริการอื่นใดแก่ประชาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ 



 

เอกสารหลักฐานหรือสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่อผู้อนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ ซึ่งจะมีผลเป็นการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยการอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะรายฉบับในระบบ
กฎหมายไทยให้รองรับการขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น ๆ แล้ว 
เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่รับการขออนุญาตนั้นเพียงเพราะเหตุที่ได้ยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มิได้  

หลักการดังกล่าวนี้ยังกำหนดให้อนุโลมใช้ไปจนถึงการติดต่อราชการอย่างอื่น
ของประชาชน เช่น การจัดส่งหนังสือ รายงาน เอกสารหรือข้อมูล ตลอดจนการจ่ายเงินต่าง ๆ  
แก่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐด้วย  ทั ้งนี ้ เว้นแต่เป็นการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์  
หรือเรื่องที่โดยสภาพนั้นผู้ขอต้องดำเนินการเองเป็นการเฉพาะตัว เช่น การสมรส การหย่า การรับ
บุตรบุญธรรม บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่โดยลักษณะของเอกสารนั้น
ผู้ขอจำเป็นต้องไปดำเนินการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ร่างมาตรา ๗) อีกทั้งยังใช้กับการติดต่อ
หรือส่งเรื่องถึงกันในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและใช้เป็น
หลักฐานได้ตามกฎหมายทั้งสิ้น สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จัดทำด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดนั้น ก็ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการ
โดยชอบด้วยกฎหมาย กฎ มติ คำสั่ง เช่นเดียวกับการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหนังสือ  
หรือเป็นเอกสารตามที่กฎหมาย ฯลฯ ดังกล่าว กำหนดแล้ว (ร่างมาตรา ๑๕ ถึง ๑๖)  

เมื ่อผู ้ขออนุญาตหรือผู ้ติดต่อราชการเลือกใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
ให้ดำเนินการติดต่อหรือออกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกันจนสิ้นสุด
กระบวนการ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในการยื่นคำขอหรือการติดต่อ (ร่างมาตรา ๑๑) 
และในกรณีของการพิจารณาอนุญาต เมื่อผู้ขออนุญาตได้นำเอกสารหลักฐานต้นฉบับมาแสดงแล้ว 
หากมีความจำเป็นที่ผู้อนุญาตต้องมีสำเนาเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานของรัฐออกให้แก่ผู้ขออนุญาต 
ให้เป็นหน้าที ่ของผู ้อนุญาตในการจัดทำสำเนาเองโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย และห้ามนำเหตุ  
ที่จะต้องจัดทำสำเนานั้นมาเป็นข้ออ้างการในพิจารณาให้ล่าช้าออกไป (ร่างมาตรา ๑๒) 

(๕) กำหนดให้ผู้อนุญาตที่ประสงค์จะตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของ
บัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นหรือแสดง เป็นผู้มีหน้าที่ติดต่อกับสำนักทะเบียนกลาง
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเพื ่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผลให้โดยพลัน  
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมิให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อความหรือตัวเลขตามมาตรา ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (ร่างมาตรา ๙) 

(๖) กำหนดสาระเรื่องความมีผลของการแสดงเจตนาที่ประชาชนส่งหรือมีถึง
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐ
ประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับตามวันและเวลาที่การแสดง
เจตนาเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ประกาศนั้น เว้นแต่เป็นวันหรือเวลานอกทำการ ให้ถือว่าได้รับ 



 

ในวันและเวลาทำการถัดไป (ร่างมาตรา ๑๐)  อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าร่างพระราชบัญญัติฯ ยังขาด
สาระสำหรับกรณีที่ฝ่ายปกครองแสดงเจตนาต่อประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าจะมีผลนับ
แต่วันเวลาใด ทำให้อาจมีปัญหาว่าจะยังคงสามารถปรับใช้หลักการทั่วไปตามพระราชบัญญัติ  
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูล (ในที่นี้คือผู้ใช้บริการ) ตามแต่ใจสมัคร  
ของผู้รับข้อมูลจะได้กำหนดไว้ ได้หรือไม่ เนื่องจากได้กำหนดไว้ในร่างมาตรา ๔ ไม่ให้นำบทบัญญัติ
ในหมวด ๔ ธุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส์ภาครัฐ แห่งพระราชบัญญัติว ่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้บังคับ จึงอาจต้องมีการกำหนดเป็นสาระของร่างพระราชบัญญัติฯ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  

(๗) กำหนดวิธีการแสดงและการตรวจสอบใบอนุญาตที่ออกโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับความชอบด้วยกฎหมายของการแสดงด้วยวิธีดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๓ 
และร่างมาตรา ๑๔)  

ในการนี้ ผู ้เขียนมีข้อเสนอเพิ่มเติมในเชิงกฎหมายปกครองที่เกี ่ยวข้อง  
โดยอ้างอิงแนวทางการตราและปรับใช้กฎหมายของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปเพื่อประกอบเป็น
ข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

(๑) เนื ่องจากสาระของร่างพระราชบัญญัติการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... มีผลเป็นแต่เพียงการแก้ไขให้กฎหมายเฉพาะในเรื่องต่าง ๆ 
รองรับการจัดทำบริการสาธารณะในระบบ Digital Government แต่มิได้มีผลเป็นการยกเลิก 
การจัดทำบริการสาธารณะในระบบดั้งเดิม จึงเป็นไปในทิศทางของระบบกฎหมายของประเทศ
ฝรั่งเศสที่เลือกที่จะใช้ Digital Government เป็นระบบคู่ขนานไปกับการจัดทำในระบบดั้งเดิม 
ที่ก็ยังคงมีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยี  อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่
บริการสาธารณะประเภทใดที่ปรากฏข้อมูลทางสถิติชี้ชัดต่อไปในอนาคตว่าไม่มีผู้ใช้บริการผ่าน
ระบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้ว หรือมีแต่เป็นจำนวนที่น้อยมากไม่คุ ้มค่ากับต้นทุนทางเศรษฐกิจ 
กำลังคน และเวลา เห็นสมควรที ่จะเพิ ่มสาระของร่างพระราชบัญญัติฯ เปิดช่องให้อำนาจ
หน่วยงานของรัฐสามารถประกาศยกเลิกการจัดทำบริการสาธารณะในระบบดั้ง เดิมที่มิใช่วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้เหลือแต่เพียงช่องทางการให้บริการผ่าน Digital Government เป็นหลัก
เพียงช่องทางเดียว โดยไม่ต้องไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายเฉพาะให้สอดคล้องกันอีกต่อไป  

สำหรับข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับความสามารถด้านความรู้ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีสำหรับกรณีผู้ใช้บริการส่วนน้อย เช่น ผู้หย่อนความสามารถ หรือคนชรา นั้น ในทางปฏิบัติ
สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  
ในระบบ Digital Government ณ สถานที่ราชการได้ตามปกติ ทำนองเดียวกันกับการจัดทำ
บริการสาธารณะในรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งก็เป็นแนวทางที่ใช้กันอยู่ในหลายประเทศของสหภาพยุโรป 
ที่ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ทั้งจากอุปกรณ์ของตนเองที่บ้านผ่านระบบออนไลน์  



 

หรือเข้ามาใช้บริการผ่านคอมพิวเตอร์ที่ส่วนราชการโดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวก  
ในการแนะนำวิธีการใช้งานระบบ หรือดำเนินการแทนให้ในกรณีที่จำเป็น เป็นต้น  

(๒) ประเด็นเรื่องแบบพิธีในการแสดงเจตนาทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ สมควรเพิ่มเติมสาระของร่างฯ เพื่อเปิดช่องไว้ในกรณีที่สามารถพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับ
ระบบ Administrative Portal ของประเทศได้แล้วอนาคต ให้เกิดมาตรการบังคับให้มีการจัดให้มี
ระบบที่อยู ่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Official E-Mail Account) ตัวตนดิจิทัลภาครัฐ 
(Official Digital Identities) และลายมือชื่อดิจิทัลภาครัฐ (Official Digital Signature) แล้ว
กำหนดให้พลเมืองสัญชาติไทย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีสิทธิและมีหน้าที่จะต้องลงทะเบียน  
เพ่ือติดต่อกับภาครัฐอย่างเป็นทางการผ่านระบบกลางดังกล่าว โดยเชื่อมโยงกับระบบการออกบัตร
ประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที ่ของรัฐ แล้วจึงใช้อำนาจตามร่างมาตรา ๖  
ของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการติดต่อผ่านระบบกลางเพียงระบบเดียวเพื่อพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนอัตโนมัติแทนช่องทางที่หน่วยงานประกาศไว้ตามร่างมาตรา ๑๐ ต่อไปในอนาคต 

ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงแน่นอนของนิติฐานะและความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลที่จะไม่อยู่ในมาตรฐานที่สูงต่ำลักลั่นกันไปตามแต่ความสะดวกหรือความพอใจ
ของหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการหรือประชาชนผู้ใช้บริการแล้ว ยังเป็นผลให้สามารถลดความ
เหลื่อมล้ำในข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของผู้ใช้บริการแต่ละคน ลดความเสี่ยง
ในความไม่รู ้ ความล่าช้า หรือสูญหายซึ่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เข้าสู่ระบบ ลดค่าใช้จ่าย 
ที่หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานแยกกันพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ภายใต้อำนาจหน้าที่ของตน ประกอบกับเป็นการตัดขั้นตอนและเวลาในการติดต่อสำนักทะเบียนกลาง
เพ่ือให้นายทะเบียนทำหน้าที่ตรวจสอบยืนยันตัวตนให้อีกด้วย   

ในการนี้ มีความเห็นเพิ่มเติมว่าหากในอนาคตมีการกำหนดแบบพิธีสำหรับ
การแสดงเจตนาผ่านทางระบบกลาง เป็นระบบบังคับ ย่อมจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม 
เกิดสภาพแวดล้อมในการจัดทำบริการสาธารณะที่ทั้งฝ่ายปกครองและผู้ใช้บริการโดยทั่วไปล้วนแต่
ดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลเป็นระบบหลักและระบบเดียว ยังผลให้หน่วยงานของรัฐที่ยังขาดความพร้อม
จำต้องเร่งการจัดทำและเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลอย่างจริงจัง เพื่อลดภาระงบประมาณและเวลา
ในการจัดทำบริการสาธารณะในระบบดั้งเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในการปฏิบัติรา ชการ 
ที่ย่อมจะเน้นไปที่การปฏิบัติราชการภายใต้ระบบ Digital Government อยู่เองโดยสภาพ  

(๓) โดยสอดรับกับข้อเสนอข้อ (๒) เพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องความมีผล
ของการแสดงเจตนาต่าง ๆ ในทางปกครองผ่านระบบดิจิทัลว่าจะถือว่าเริ่มต้นมีผลทางกฎหมาย  
ณ เมื่อใด และในระบบใด สมควรเพิ่มสาระในร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... โดยเปิดช่องไว้ว่าเมื่อได้มีการจัดให้มีระบบกลางและประชาชนได้รับ Official Email Account 
/ Official Digital ID ครอบคลุมประชากรทั่วทั้งประเทศแล้ว ให้ถือว่าการแสดงเจตนาระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่



 

ของรัฐกับเอกชน จะมีผลทางกฎหมายนับแต่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสถานะที่เจ้าของ Official 
Email Account / Official Digital ID ผู้รับการแสดงเจตนาจะสามารถเข้าถึงได้ในระบบดังกล่าว
เท่านั้น ซึ่งในทางเทคโนโลยีนั้นจะทำให้สามารถพัฒนา Application Smartphone ให้มีระบบ
การแจ้งข้อความเตือน (Notification) ไปยัง Smartphone ว่ามีการแสดงเจตนาเข้ามาทางระบบ
ของคู่กรณีทั้งในฝ่ังของฝ่ายปกครองหรือประชาชนแล้ว เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมได้   

(๔) ด้วยเหตุที่รัฐมีนิตินโยบายที่ชัดเจนในการเร่งผลักดันให้หน่วยงานของรัฐ
ต่าง ๆ จัดทำระบบ Digital Government ให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อความรอบคอบ
ในการออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการระบบอย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครอง
ที ่ม ีอยู่ เห็นสมควรให้มีการปรับใช้หลัก Administrative Law by Design หลัก Good 
Administration Impact Assessment ตลอดจนหลัก Principle of Delegation ผ่านวิธีการ
กำหนดเป็นข้อสัญญาที่ให้เอกสิทธิ์พิเศษแก่หน่วยงานของรัฐตาม TOR ในการจัดซื ้อจัดจ้าง 
การออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการระบบ Digital Government ซึ่งถือเป็นสัญญาทางปกครอง๙๐

ประเภทที่รัฐมอบให้เอกชนเข้าดำเนินการหรือร่วมดำเนินบริการสาธารณะโดยตรง๙๑ ซึ่งสามารถ
กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเพื่อเลือกคู่สัญญาที่มีความชำนาญ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  

 
๙๐ โปรดดู สุรพล นิติไกรพจน์, สัญญาทางปกครอง. (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๕๕) ๑๗-๓๔; อำพน  เจริญชีวินทร์, คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ภาค ๑  
เขตอำนาจศาล, (พิมพ์ครั้งที่ ๕,สำนักพิมพ์นิติธรรม ๒๕๖๓) ๓๙๔-๔๖๓. 

๙๑ ศาลปกครองได ้พ ัฒนาแนวทางการต ีความเก ี ่ ยวก ับความหมายของส ัญญา  
ทางปกครอง เพิ ่มเต ิมจากตัวอย ่าง ๔ ประเภท ในบทนิยามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัต ิจ ัดตั้ง  
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่าหมายความรวมถึงสัญญาที่มีหน่วยงานทางปกครอง
หร ือบ ุคคลซ ึ ่ งกระทำการแทนร ัฐ เป็ นค ู ่ ส ัญญาอย ่ างน ้อยฝ ่ ายหน ึ ่ ง  และตกลงให ้ค ู ่ ส ัญญาอีก 
ฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือร่วมดำเนินบริการสาธารณะโดยตรง และเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมี
ล ั กษณะพ ิ เศษท ี ่ แสดงถ ึ ง เอกส ิทธ ิ ์ ของร ั ฐ  ท ั ้ งน ี ้   เพ ื ่ อ ให ้ การ ใช ้ อำนาจทางปกครอง  หรื อ  
การดำเนินกิจการทางปกครองและการบริการสาธารณะบรรลุผล (มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุดครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ และ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔/๒๕๔๔ และท่ี ๑๒๗/๒๕๔๔)  
ในการนี ้ จึงสามารถปรับใช้ประกอบกับแนวคำวินิจฉัยเกี ่ยวกับกับสัญญาจ้างพัฒนาระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงวิธีการและกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น ที่ศาลได้วินิจฉัยว่าเป็นสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานผู้ฟ้องคดีกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้โดยตรง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าร่วม
ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจหลักของผู้ฟ้องคดีในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๕๗ และคำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗/๒๕๖๐)  



 

และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นผู้ออกแบบ พัฒนา และบริการจัดการระบบ Digital Government๙๒ 
ได้ 

ในการนี้ เพ่ือป้องกันปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร หรือทักษะ
ความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน (asymmetry information) ระหว่างคู่สัญญา จนเอกชนคู่สัญญาในฐานะ
ตัวแทนของฝ่ายปกครองสามารถแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยช่องว่างจากความไม่รู้เท่าทันของฝ่ายปกครอง
เพื ่อตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การประหยัดต้นทุน หรือการผูกขาดเป็นคู ่สัญญา
ให้บริการโดยมิชอบ สมควรกำหนดเป็นข้อสัญญาภายใต้หลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการทำสัญญา  
ของทางราชการตามมาตรา ๙๓ ถึงมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐๙๓ ว่าคู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องดำเนินออกแบบ พัฒนา และบริหาร
จัดการระบบโดยสอดคล้องกับข้อเรียกร้องตามระบบกฎหมายปกครองในการพิจารณาเรื ่อง  
ทางปกครองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่แรกเริ่ม หากพบข้อบกพร่องผิดพลาด หรือไม่ครบถ้วน คู่สัญญา
ฝ่ายเอกชนมีหน้าที่ในการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องตามที่หน่วยงานทางปกครองซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง
ร้องขอตามผลการประเมินความสำเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตลอดอายุการใช้งานโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และจะต้องมีการจัดทำคู ่มืออธิบายการทำงานของระบบและการอบรมถ่ายทอด

 
๙๒ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ.๑๑๐๐/๒๕๖๐ เมื ่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า 

ผู้ถูกฟ้องคดีมีโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการ โดยมีขอบเขตของงานจ้างเป็นการ
จัดหาระบบ ออกแบบ พัฒนาระบบ และจัดทำรูปแบบการนำเสนอเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหาร
ในรูปแบบพร้อมใช้งานได้อย่างดีทั้ง Hardware และ Software ภายหลังการศึกษาวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลเดิม
ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเรื่องระบบงาน ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดี
สามารถใช้งาน Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลเดิม และการพัฒนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
โดยต้องดำเนินการส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันทำสัญญา เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของงานจ้างดังกล่าวแล้วเห็นว่า งานจ้างวางระบบในคดีพิพาทผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ท้ังทางด้านวิเคราะห์ 
การวางระบบการจัดทำระบบหน้าจอ และต้องอาศัยผู้ร่วมงานจำนวนมากในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากฐาน
ระบบข้อมูลเดิมของทุกหน่วยงานในองค์การของผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งต้องออกแบบระบบการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในเชิงบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง การจ้างงานของผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องอาศัยความรู้
ประกอบความสามารถของผู ้เสนอราคาซึ่งความสามารถดังกล่าวดูได้จากผลงานที่เคยรับจ้างในลักษณะ
เดียวกันมาก่อน โดยหน่วยงานผู้ว่าจ้างได้ยอมรับผลงานที่ว่าจ้างว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มี
ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีต้องการความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผลงานที่นำมาแสดงจึงควรเป็นผลงานที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาเทคโนโลยี  
ในปัจจุบันด้วย จึงเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็น
ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ผลงานประเภทเดียวกันในวงเงิน ๙๗๔,๗๐๐ บาท) ผลงานไม่เกิน 
๓ ปี มิได้เป็นการกำหนดคุณสมบัติที่มีผลเป็นการกีดกันผู้ฟ้องคดีหรือผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าว กรณีจึงมิใช่การไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง  

๙๓ โปรดดู ธรรมนิตย์  สุมันตกุล, การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ: หลักการ เหตุผล และวิธีการ, 
(สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑) ๒๐-๒๑, ๙๖.  



 

เทคโนโลยีแก่ฝ่ายปกครองจนถึงระดับที่สามารถกำกับดูแลหรือบริหารจัดการระบบพร้อมทั้ง
ฐานข้อมูลทั้งหมดที่จะได้รับการส่งมอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาทางปกครองได้  ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในขั้นตอนของการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามสัญญา โดยหากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่กำหนดดังกล่าว ย่อมถือ
ว่าเป็นกรณีของการส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทำให้ฝ่ายปกครองได้รับ
ความเสียหายไม่สามารถนำระบบ Digital Government ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาได้ 
เพื่อให้สามารถเรียกให้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา หรือบอกเลิกสัญญาพร้อมแจ้ งให้ชำระ
ค่าปรับตามสัญญา และ/หรือเรียกให้ผู้ค้ำประกันตามสัญญา (ถ้าหากมี) ชดใช้เงินตามสัญญา  
ค้ำประกันสัญญาทางปกครองได้ต่อไป๙๔   

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมาย
และศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางของรัฐบาลอาจช่วยเหลือในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาแนวทางสำหรับ
หน่วยงานทางปกครองในการปฏิบัติตามหลัก Administrative Law by Design หลัก Good 
Administration Impact Assessment ตลอดจนหลัก Principle of Delegation สำหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อพัฒนาระบบ Digital Government โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) ในการพัฒนาคู่มือเบื้องต้น (Basic Guideline) สำหรับการตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายปกครองของระบบ Digital Government ในลักษณะของ Checklist เพื่อใช้ทั้งใน
ขั้นตอนของการวางแผนให้มีระบบของภาครัฐ ขั้นตอนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐต่อไป  

(๕) นอกจากระบบการสืบค้นกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชนภายใต้สาระในร่าง
มาตรา ๒๓ แห่งร่างพระราชบัญญัติการบริหารและการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ แล้ว 
ผู้เขียนมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้เป็นการสอดคล้องกับหลัก Administrative Law by Design 
สมควรมีการพ ัฒนาระบบสืบค ้นคำว ิน ิจฉ ัยเก ี ่ยวก ับข ้อพิพาททางปกครองโดยว ิธ ีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นในการเผยแพร่คำวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง 
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ คำวินิจฉัยตอบข้อหารือ ตลอดจนคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีปกครอง โดยการ
ปรับปรุงให้เว็บไซต์ของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่มีคำวินิจฉัยต่าง ๆ เผยแพร่คำวินิจฉัย  
ในลักษณะที่สามารถสืบค้นหาคำวินิจฉัยจากเนื้อหาได้ มิใช่แต่เพียงการสืบค้ นจากเลขของคำ
วินิจฉัยดังที่มีอยู่ในปัจจุบัน   

 
๙๔ รายละเอียดเกี ่ยวกับการการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การประเมินผล  

การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ การทิ้งงาน การบริหารพัสดุ และการอุทธรณ์ ตลอดจนการบออกเลิกสัญญา 
ของทางราชการและเรียกค่าเสียหาย โปรดดู ชาญชัย  แสวงศักดิ์, กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ, (พิมพ์ครั้งที่ ๔, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๓) ๑๑๓-๑๒๔;  ชาญชัย  แสวงศักดิ์, สัญญา
ของทางราชการ: กฎหมายเปรียบเทียบ, (สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๓) ๑๙๒-๒๐๗.  



 

ข้อเสนอเกี ่ยวกับระบบการสืบค้นคำวินิจฉัยเกี ่ยวกับข้อพิพาทในทาง
ปกครองจากเนื้อหานั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป  
ที่เน้นย้ำการออกแบบและพัฒนาระบบการเผยแพร่คำวินิจฉัยที่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค
และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญให้ได้มากที่สุด  
เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ยิ่งกว่านั้น หากพิจารณาในมุมมองของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) แล้วก็จะพบว่าเป็นการสอดรับกับเป้าหมาย๙๕ 
เนื่องจากเป็นการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็น
บุคลากรในส่วนของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน สามารถเข้าถึงแนวทางในการบังคับการหรือการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตรงความต้องการ เสมอภาค ประหยัดเวลา และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐเพราะฝ่ายปกครองมีแนวทางในการใช้
อำนาจทางปกครองที่ชัดเจน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบังคับใช้กฎหมายไปในทางที่ขัดต่อหลัก
ความเสมอภาคสำหรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกรณีใกล้เคียงกัน และสำหรับกรณีแนวคำวินิจฉัย
ตอบข้อหารือแล้ว ความสามารถในการสืบค้นคำวินิจฉัยจากเนื้อหาจะช่วยลดจำนวนข้อหารือ
ซ้ำซ้อนทั้งที่มีประเด็นเรื่องเดียวกันโดยไม่จำเป็นอีกด้วย 

 
๗. บทสรุป  
 รัฐบาลดิจิทัลถือเป็นพัฒนาการของระบบกฎหมายปกครองที่ได้มีการนำเอา

ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้เพื ่อเพิ ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการจัดทำบริการสาธารณะ ด้วยประโยชน์ของระบบรัฐบาลดิจิทัลหลากหลาย
ประการ อาทิ การลดต้นทุน ระยะเวลา กำลังคน ตลอดจนเพิ ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้  
ของระบบ เป็นเหตุให้ระบบรัฐบาลดิจ ิท ัลกำลังได ้ร ับการยกสถานะจากมาตรการเสริม
ประสิทธิภาพของฝ่ายปกครองในการพิจารณาเรื่องทางปกครองในระบบดั้งเดิม ไปสู่การเป็นระบบ
หลักในการจัดทำบริการสาธารณะมากยิ่งขึ้นทุกที และเป็นที่แน่นอนว่าระบบกฎหมายปกครองแต่เดิม
ที่ได้ถูกออกแบบและพัฒนามาอย่างยาวนานภายใต้ยุคสมัยที่ใช้กระดาษและความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นหลัก ย่อมจะต้องประสบต่อข้อท้าทายในเชิงกฎหมายจากการนำระบบ
รัฐบาลดิจิทัลมาใช้แทนมนุษย์และกระดาษอยู่เองโดยสภาพ 

  

 
๙๕ ปรากฏตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ประกอบด้วย (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม่มีขั ้นตอนการปฏิบัติงานเกินจำเป็น  
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (๖) ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ  



 

 ตัวอย่างประสบการณ์เกี่ยวกับข้อท้าทาย สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในระบบกฎหมายปกครองของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ที่ในท้ายที่สุดได้มีการตรา
กฎหมายเฉพาะเกี่ยวด้วยรัฐบาลดิจิทัลฉบับต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาหลักการทางกฎหมายปกครอง
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหลัก Administrative Law by Design หลัก Good Administration 
Impact Assessment ตลอดจนหล ั ก  Principle of Delegation น ั ้ น ม ี ค ว าม เ ป ็ น ส าก ล 
และค่อนข้างทันสมัย ควรค่าแก่การพิจารณานำมาปรับใช้กับระบบกฎหมายของประเทศไทย  
ทั้งในส่วนของกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและข้อเสนอในการพัฒนากฎหมายใน
อนาคตอันใกล้ต่อไป 

 

 
    

  
 
 

 



 

 

 

ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดความหมายของรัฐวิสาหกิจในกฎหมาย 
ภายใต้บริบททางกฎหมายและบทบาทของรัฐที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน 

    
อนัญ  ยศสุนทร 

 
บทนำ 
 

ในมโนภาพของคนทั่วไป ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐวิสาหกิจคืออะไร เมื่อเรา
ใช้น้ำประปาของการประปานครหลวง เดินไปส่งพัสดุที่ไปรษณีย์ เปิดบัญชีที่ธนาคารออมสิน  
หรือขึ ้นรถโดยสารสาธารณะขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  อย่างไรก็ดี ในทางกฎหมาย 
“รัฐวิสาหกิจ” กลับไม่มีภาพของความชัดเจนดังเช่นในมโนภาพของคนทั่วไป  “รัฐวิสาหกิจ”  
เป็นคำที่ไม่มีความหมายทั่วไปในทางกฎหมาย ความหมายและขอบเขตของคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” 
ขึ ้นอยู่กับบริบทและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดังนั ้น ก่อนจะมีการให้ความหมาย  
ของรัฐวิสาหกิจ ผู้ตอบต้องมีการสอบถามกลับไปเสมอว่า ความหมายที่ต้องการนั้นคือความหมาย
ของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายใด 

“รัฐวิสาหกิจ” ได้ถือกำเนิดขึ ้นเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะเริ ่มมีการพัฒนา 
แนวคิดเรื่อง “รัฐวิสาหกิจ” และบัญญัติบทนิยามดังกล่าวในกฎหมายไทย  รัฐวิสาหกิจในรูปแบบ 
ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเกิดขึ้นจากการที่คณะราษฎรได้นำทุนของรัฐไปจัดตั้งหน่วยงานในรูปแบบใหม่ขึ้น
เพื่อจัดทำบริการสาธารณะในรูปของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยมี
รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งรูปแบบการดำเนินการในลักษณะนี้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน 
ทางธุรกิจค่อนข้างมาก ส่งผลให้วิสาหกิจส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จทางการค้า  ต่อมา ในช่วงหลัง
สงครามโลกครั ้งที ่ ๒ รัฐบาลได้จัดตั ้งรัฐวิสาหกิจขึ ้นเป็นจำนวนมากเพื ่อดำเนินกิจการที ่เป็น
สาธารณูปโภคพื้นฐานหรือที่มีผลโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศ เพื่อบูรณะฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมและตอบสนองความต้องการในด้านอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมถึงดำเนินกิจการ 
ซึ่งภาคเอกชนยังไม่มีความพร้อมทั้งในด้านเงินทุนและความสามารถ และได้มีการตรากฎหมายที่สำคัญ
ฉบับหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั ้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งองค์การของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังได้มี

 
 บทความนี้เป็นความเห็นทางวิชาการของผู ้เขียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

และบรรณาธิการไม่จำต้องเห็นพ้องด้วย 
 นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง กองกฎหมาย

การบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  



 

การตราพระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อจัดตั้งรัฐวิสาหกิจด้วยเช่นกัน เช่น พระราชบัญญัติการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต้น 

โดยท ี ่ร ัฐว ิสาหก ิจเป ็นกลไกที ่สำค ัญของร ัฐในการจ ัดทำบร ิการสาธารณะ 
และสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชน เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่รัฐใช้ในการดำเนินนโยบายทางการคลัง 
รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น จึงได้เริ ่มมีการตรากฎหมายเพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในด้านต่าง ๆ โดยบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” นั้น 
ปรากฏเป็นครั ้งแรกในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  ต่อมา ได้มีการตรากฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในเรื่องต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
การจัดสรรงบประมาณให้แก่รัฐวิสาหกิจ รวมถึงการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ โดยหนึ่งในกฎหมาย 
ที ่สำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติว ิธ ีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ที ่ได้กำหนดบทนิยามคำว่า 
“รัฐวิสาหกิจ” ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจถึงห้าอนุมาตราและได้มีการนำบทนิยามดังกล่าวไปใช้อ้างอิง 
ในกฎหมายอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐบาลได้มีการเสนอร่างกฎหมายหลายฉบับ
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงิน  
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการปรับปรุงขอบเขตของนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้แคบลง
กว่าเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจากการศึกษาการพิจารณา
ร่างกฎหมายข้างต้นในชั้นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำให้เห็นถึงความกังวลและความเห็น  
ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการกำหนดความหมายของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงปัญหาสืบเนื่องจากการอ้างอิง
บทนิยามตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   

ในปัจจุบัน มีกฎหมายจำนวน ๘ ฉบับที่มีการกำหนดบทนิยามของรัฐวิสาหกิจไว้เป็น
การเฉพาะ โดยกฎหมายแต่ละฉบับกำหนดความหมายของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้บังคับไว้แตกต่างกัน 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมายนั้น ๆ นอกจากนี้  
มีกฎหมายจำนวนกว่า ๘๘ ฉบับ ที่อ้างอิงบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีกฎหมายที่มีการกล่าวถึงรัฐวิสาหกิจโดยไม่มีบทนิยาม เช่น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น  
การพิจารณาสถานภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจจึงต้องกระทำอย่างรอบคอบ ผู้ใช้กฎหมายต้องคำนึงถึง
ความแตกต่างของบทนิยามในกฎหมายแต่ละฉบับ รวมถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลที่ทำให้มี 
การกำหนดนิยามไว้แตกต่างกัน  อย่างไรก็ดี การมีสถานภาพเป็นหรือไม่เป็นรัฐวิสาหกิจกระทบต่อ
กรอบกฎหมายที่หน่วยงานจะใช้ดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญ ที่ผ่านมา จึงมีหน่วยงานของรัฐที่ไดม้ี
การหารือมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื ่อขอความชัดเจนเกี่ ยวกับสถานภาพ 
ของหน่วยงานเป็นจำนวนมาก 



 

นอกจากนี้ บริบทหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน การตราพระราชบญัญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้เกิด “องค์การมหาชน” ซึ ่งเป็นหน่วยงานในรูปแบบใหม่  
ที่เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์และการดำเนินการแล้ว อาจมีความทับซ้อนกับองค์การของรัฐบาลเดิม 
ในบางส่วน  นอกจากนี้ รูปแบบการเข้าถือหุ้นของรัฐและการจัดตั้งบริษัทของหน่วยงานของรัฐยังมี
ความหลากหลายมากขึ ้น เช ่น การใช้กลไกกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ การจัดตั ้งบริษัทโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ของการถือหุ้นในบริษัทเอกชนของหน่วยงานของรัฐก็เปลี่ยนไปเช่นกัน โดยบางครั้ง 
เป็นเพียงการแสวงหาการลงทุนที่คุ ้มค่าโดยมิได้มีการใช้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื ่องมือในการจัดทำ 
บริการสาธารณะแต่อย่างใด จึงทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ที่กำหนดไว้ 
ในกฎหมายต่าง ๆ ในปัจจุบันซึ่งยังคงเป็นการกำหนดโดยยึดถือจากสัดส่วนทุนของรัฐเป็นสำคัญ  
ว่ายังเหมาะสมอยู่หรือไม่ อย่างไร แต่ในปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบในการพิจารณา
ถึงขอบเขตที่เหมาะสมของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมว่าควรเป็นในรูปแบบใด  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมา แนวทาง และวัตถุประสงค์ในการ
กำหนดนิยามของร ัฐว ิสาหกิจในกฎหมายต่าง ๆ และแนวทางการพิจารณาความหมาย 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกั บการกำหนด
ความหมายของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้น
ในการพิจารณาประเด็นปัญหาเร่ืองนี้ในภาพรวม 
 

๑. ความเป็นมาของการกำหนดความหมายของรัฐวิสาหกิจในกฎหมายต่างๆ๑ 
 การศึกษาความเป็นมาในส่วนนี้ อาจแยกการพิจารณาเป็น ๒ ช่วงเวลา เพื่อให้เห็นถึง

วิวัฒนาการของการกำหนดความหมายของรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และหลังปี  
พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจากนี้ จะได้มีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาความหมายของรัฐวิสาหกิจ
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
    ๑.๑ การกำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในกฎหมายช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ในส่วนนี้ จะได้ศึกษาถึงความเป็นมาของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ความเป็นมา
ของบทนิยามในกฎหมายหลัก ๓ ฉบับ ที ่เกี ่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทางการพิจารณา
ความหมายของบทนิยามดังกล่าวด้วย 

 
๑ บทความนี ้เป็นการสรุปความเป็นมาของกฎหมายและความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาโดยสังเขป ผู้อ่านสามารถศึกษาความเป็นของกฎหมายและรวมความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพิ่มเติมได้ที่ อนัญ  ยศสุนทร, ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ”, เผยแพร่บนเว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒๕๖๔)http://web.krisdika.go.th/data/activity/act13789.pdf  



 

 (๑) ความเป็นมาของบริษัทและองค์การของรัฐบาล๒ 
 “รัฐวิสาหกิจ” ได้ถือกำเนิดขึ้นมาก่อนที่จะเริ่มมีการบัญญัติบทนิยาม

ในกฎหมาย โดยในระยะแรก เป็นการจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์โดยมีรัฐบาลเป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่เพื ่อดำเนินการในหลายด้าน เช่น ด้านการเงิน 
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม๓ เป็นต้น  ต่อมา ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลจึงได้
ขอให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖๔ โดยกฎหมาย
ดังกล่าวถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งองค์การของรัฐบาล โดยเหตุผล
ในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวคือเนื่องจากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องจัดตั้งองค์การของรัฐบาล
ข ึ ้นเพ ื ่อดำเน ินก ิจการอ ันเป ็นสาธารณประโยชน ์ หร ือเพ ื ่อประโยชน ์ในการเศรษฐกิจ  
หรือช่วยเหลือในการครองชีพ หรืออำนวยบริการแก่ประชาชน ซึ่งกิจการเหล่านี้บางเรื่องไม่สมควร
ที่จะจัดตั้งเป็นหน่วยราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพราะมีลักษณะ
หนักไปในทางการค้าหรืออำนวยบริการแก่ประชาชนเป็นพิเศษ จึงสมควรให้มีการจัดตั้งองค์การ
ของรัฐบาลขึ้นเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วโดยเรียบร้อยและรัดกุมต่อไป ๕ นอกจากนี้ 
การเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังเป็นไปเพื่อแก้ไขอุปสรรคขององค์การของรัฐบาลหลาย ๆ 
แห่งที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ทำให้การดำเนินการหรือการฟ้องร้องคดีเกี่ยวด้วย
หนี้สินขององค์การหรือบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีข้อผูกพันต่อองค์การไม่สามารถปฏิบัติการได้โดยเร็ว ๖ 
ต่อมา ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อจัดตั้งรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง 

 
๒ จันทจิรา  เอ่ียมมยุรา, วิสาหกิจมหาชน (รัฐวิสาหกิจ) ในกฎหมายไทย : ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์

และเชิงวิเคราะห์ข้อความคิด, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗, 
หน้า ๕๕-๕๖ 

๓ ด้านการเงิน เช่น ธนาคารเอเชีย ธนาคารมณฑล และบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย  
ด้านอุตสาหกรรม เช่น บริษัทข้าวไทย บริษัทประมงไทย บริษัทเดินเรือไทย และบริษัทไทยเรือเดินทะเล  
และด้านพาณิชยกรรม เช่น บริษัทค้าพืชผลไทย และบริษัทพืชกสิกรรม เป็นต้น 

๔ โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๙๕ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า 
มีองค์การของรัฐบาลหลายแห่งประสงค์จะมีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงลงมติให้กระทรวง ทบวง กรม ที่มีองค์การ
ของรัฐบาลอยู่ในสังกัดรับไปพิจารณาในประเด็นดังกล่าว และให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการับไป
พิจารณายกร่างกฎหมายมอบอำนาจให้รัฐบาลตั้งองค์การค้าเป็นแม่บทไว้ หากจะให้องค์การใดเป็นนิติบุคคล  
ก็ให้ทำได้โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา (หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๑๗๑๓๖/๒๔๙๕ ลงวันที่  
๑๘ ธันวาคม ๒๔๙๕) (เรื่องเสร็จที่ ๒/๒๔๙๖) 

๕ เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้ งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. .... ที่เสนอต่อ 
สภาผู้แทนราษฎร (รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๔/๒๔๙๖ (วิสามัญ) ชุดที่ ๑ วันเสาร์ที่  
๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๖) 

๖ คำแถลงของนายพลตำรวจเอกเผ่า  ศรียานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๔/๒๔๙๖ (วิสามัญ) ชุดที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๖) 



 

เช่น องค์การคลังสินค้า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น  นอกจากนี ้ ยังได้มีการตรา
พระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อจัดตั้งรัฐวิสาหกิจด้วยเช่นกัน เช่น พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต้น ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นยุคทองของรัฐวิสาหกิจไทย เนื่องจาก 
มีรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในสาขาต่าง ๆ ถึง ๑๐๐ แห่ง และได้เริ่มมีแนวทางการกำหนดความหมาย
ของหน่วยงานประเภท “องค์การของรัฐบาล” โดยปรากฏในหนังสือของกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร๗ ที่วางแนวทางว่า “ที่ใดอ้างถึง “องค์การของรัฐบาล” หรือ “องค์การ
รัฐบาล” หรือ “องค์การของรัฐ” แล้ว ให้หมายความถึง องค์การที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และให้หมายความรวมถึง
องค์การที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยด้วย” 

 (๒) กำเน ิดบทนิยามคำว ่า “ร ัฐว ิสาหกิจ” :พระราชบัญญัต ิสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

 บทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ปรากฏเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีที่มาจากข้อเสนอ
ของคณะกรรมการร่วมมือกับคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลกที่เสนอให้มีการจัดตั้งสถาบัน
ขึ ้นเป็นการถาวรเพื่อให้มีศูนย์กลางในการวางผังพัฒนาการเศรษฐกิจของชาติเพื ่อพิจารณา
จัดลำดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ และจัดสรรทรัพยากรให้ตามลำดับความสำคัญ  โดยใน
ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ ไม่ปรากฏบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” แต่ปรากฏ
คำว่า “องค์การและบริษัทของรัฐบาล” ในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในการพิจารณาโครงการลงทุนของส่วนราชการ องค์การ และบริษัทของรัฐบาล 
ต่อมา ในชั้นการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการพิจารณาใช้ถ้อยคำอื่นหลาย
ครั ้งด้วยกัน เช่น “วิสาหกิจของรัฐบาล” “ภารธุระของรัฐบาล” ๘ เป็นต้น โดยสุดท้ายแล้ว  
ในร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการเพิ่มนิยามคำว่า “รัฐภารธุระ”  
ในร่างมาตรา ๔ โดยหมายความว่า “ภารธุระ หรือบริษัทที่มีทุนเป็นของรัฐบาลรวมอยู่ด้วย  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็นจำนวนเกินร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด และให้หมายความรวมถึง
องค์การของรัฐบาลด้วย”๙ 

 
๗ หนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที ่ น.ว. ๒๒๙/๒๔๙๗ ลงวันที่  

๒๑ กันยายน ๒๔๙๗ 
๘ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ คำว่า “ภารธุระ” หมายความว่า  

การงานที่รับทำ, กิจการที่ขวนขวายประกอบ และ “วิสาหกิจ” หมายความว่า การประกอบการที่ยาก สลับซับซ้อน 
หรือเสี่ยงต่อการขาดทุน ล้มละลาย 

๙ ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๓/๒๕๐๒) 



 

  ต ่อมา เม ื ่อได ้ม ีการเสนอร ่างพระราชบ ัญญัต ิด ั งกล ่าวต ่อสภา 
ร่างรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่นิติบัญญัติ เพื่อพิจารณารับหลักการ ในร่างมาตรา ๔ ไม่ปรากฏคำว่า  
“รัฐภารธุระ”๑๐ แต่ปรากฏนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ซึ่งทุนทั้งสิ้นเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาล หรือกระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาลมีทุน
รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด ๆ ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ  และให้หมายความรวมถึงองค์การ 
ของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ และรวมตลอดถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  
นิติบุคคลใด ๆ ที่องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐบาลมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ” 
โดยกำหนดให้การจัดทำข้อเสนอเกี ่ยวกับรายจ่ายประจำปีสำหรับสินทรัพย์ถาวรที ่เพิ ่มขึ้น 
ของรัฐวิสาหกิจ ต้องมีการเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อพิจารณา ๑๑  
ซึ่งต่อมาสภาร่างรัฐธรรมนูญในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๒ ได้ลงมติเห็นชอบ  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยมิได้มีการแก้ไขบทนิยามแต่อย่างใด  

  ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื ่อปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยในร่างฯ ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ยังคงบทนิยามเดิม 
อย่างไรก็ดี ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการแก้ไขบทนิยามดังกล่าว  
โดยปรากฏเหตุผลในบันทึกเรื ่องพิจารณาเสร็จว่า ควรเขียนตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘๑๒ แต่ได้มีการปรับสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 (๓) บทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ กระทรวงการคลังได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙  
ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิม โดยมีสาระสำคัญเป็นการเปลี่ยนปีงบประมาณ เปลี่ยนรูปแบบของกฎหมาย  
ว่าด้วยงบประมาณประจำปีเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รวมถึงกำหนดหลักการ
เกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณให้เป็นไปโดยรัดกุมยิ่งขึ้นและกำหนดความรับผิดของเจ้าหน้าที่การเงิน 

 
๑๐ ไม่ปรากฏข้อมูลว่าได้มีการเสนอร่างฯ มายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่ง 

จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า เพราะเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำจาก “รัฐภารธุระ” มาเป็น “รัฐวิสาหกิจ” 
๑๑ รายงานการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๗ 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒  
๑๒ บันทึกเรื ่องพิจารณาเสร็จ เรื ่อง  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๔/๒๕๒๐) 



 

โดยร่างฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ ได้กำหนดนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ไว้ในลักษณะเดียวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. .... ที ่ได้ผ่านการพิจารณาของสภา 
ร่างรัฐธรรมนูญ ต่อมา ในชั้นการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการแก้ไขนิยาม 
คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้ครอบคลุมถึงห้าอนุมาตรา โดยปรากฏเหตุผลของการแก้ไขในบันทึก  
เร่ืองพิจารณาเสร็จว่า ได้มีการแก้ไขคำจำกัดความ “รัฐวิสาหกิจ” ให้กว้างยิ่งขึ้น โดยคลุมถึงบริษัทหรอื
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถือหุ้นต่อ ๆ กันไปถึงสามช่วง  ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ
ตรวจสอบบัญชีและเอกสารได้๑๓ โดยได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ซึ่งได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโดยมิได้มีการแก้ไขนิยามดังกล่าว 

 (๔) บทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

  ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นร่างฯ ที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (นายชนะ  รุ่งแสง) โดยเมื่อได้มีการส่งร่างฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ในบางประเด็น และเสนอเป็นร่างฯ ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๔ ซึ่งสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติม ีมติให้รวมพิจารณากับร่างฯ ที ่นายชนะฯ เป็นผู ้ เสนอ โดยเหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ตามร่างฯ ของรัฐบาล คือสืบเนื่องมาจากกฎหมายว่าด้วยองค์การของรัฐบาล
และกฎหมายว่าด้วยกิจการที่เป็นของรัฐได้บัญญัติถึงจำนวนกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการและพนักงานไว้แตกต่างกัน นอกจากนี ้ กฎหมายยังเปิ ดช่องให้แต่งตั้ง 
บุคคลคนเดียวดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้หลายวิสาหกิจ สภาพการดังกล่าวเป็นเหตุหนึ่ง
ในการดำเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร สมควรกำหนดให้ระบบกรรมการ
และพนักงานของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน๑๕  

 ในการพิจารณาในชั้นวาระที่หนึ่ง เนื่องจากทั้งสองร่างได้กำหนดนิยาม
คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ไว้แตกต่างกัน โดยร่างฯ ของรัฐบาล ได้กำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” 
ไว้หมายความว่า “องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ” 

 
๑๓ บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 

๑๐๙/๒๕๐๒) 
๑๔ เมื ่อมีการส ่งร ่างพระราชบัญญัติด ังกล่าวมาย ังคณะรัฐมนตรีได้ม ีมต ิมอบหมายให้ส่ง 

คณะที่ปรึกษากฎหมายของนายกรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมแล้ว จึงมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๗  
รับหลักการและให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาพิจารณาเป็นเรื ่องด่วน (ข้อมูลจากรายงาน 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๑๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๗ และจากข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีจาก
เว็บไซต์ https://resolution.soc.go.th/?prep_id=62920) 

๑๕ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 



 

เท่านั้น ในขณะที่ร่างฯ ของนายชนะฯ ได้กำหนดให้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ ซึ่งครอบคลุมรัฐวิสาหกิจถึงห้าอนุมาตรา ที่ประชุมจึงได้มีการอภิปรายถึงขอบเขต
ของรัฐวิสาหกิจที่จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายกันอย่างกว้างขวาง โดยนายศรีภูมิ   ศุขเนตร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงสรุปได้ว่า ร่างฯ ของรัฐบาล ไม่ได้รวมถึงบริษัทจำกัด 
เนื ่องจากบริษัทจำกัดซึ ่งรัฐบาลเป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่อยู ่นั ้น ก็มีเอกชนเข้ามาถือหุ้นร่วมอยู่ด้วย 
เพราะฉะนั้นจะไปใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการกับบริษัทจำกัดซึ่งมีเอกชนมาร่วมถือหุ้นอยู่ด้วย 
อาจไม่เหมาะสม  อย่างไรก็ดี นายอำนวย  วีรวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า 
การออกกฎหมายบังคับบริษัทจำกัดซึ ่งมีผู้ถือหุ ้นเอกชนร่วมอยู่ด้วยนั้น น่าจะขัดกับประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อาจให้รัฐในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่จะต้องดำเนินการตามกระบวนการ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้เป็นไปตามบทบัญญัตินี้หรือให้สอดคล้องกับบทบัญญัตินี้  มิฉะนั้น  
ก็อาจเกิดปัญหาว่า หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด ก็อาจดำเนินการฝ่าฝืน
กับหลักการหรือข้อกำหนดในกฎหมายนี้ได้ทั้งสิ้น๑๖ ซึ่งสุดท้ายแล้ว ในร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่สอง ได้มีการแก้ไขบทนิยาม 
คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในร่างมาตรา ๔ ในลักษณะของการประนีประนอมโดยครอบคลุมรัฐวิสาหกิจ
ทั ้งหมด ๓ อนุมาตรา โดยรัฐวิสาหกิจในอนุมาตรา (๑) นั ้น ไม่รวมถึงองค์การหรือกิจการที ่มี  
วัตถุประสงค์เฉพาะเพื ่อการสงเคราะห์หรือส่งเสริมการใด ๆ ที ่มิใช่ธุรกิจ  และรัฐวิสาหกิจ 
ในอนุมาตรา (๓) นั้น แคบกว่ากฎหมายอื่น ๆ  โดยกำหนดเฉพาะที่รัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม  
ทั ้งนี ้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ โดยมิได้มีการแก้ไข  
ในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด๑๗ 

 (๕) แนวทางการพิจารณาความหมายของรัฐวิสาหกิจในกฎหมายก่อนปี  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   เราจะเห็นได้ว่า การนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในกฎหมายทั้งสามฉบับ
ข้างต้นมีลักษณะเป็น “การจำแนกรายการ (énumération)” ว่ามีองค์การใดบ้างเป็น “รัฐวิสาหกิจ” 
และองค์การที่ถูกจำแนกไว้ก็คล้ายคลึงกันมาก จะมีความหมายกว้างหรือแคบต่างกันบ้างก็เพียงเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับเท่านั้น๑๘ 

 
 
 
 
 

 
๑๖ รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๑๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๗ 
๑๗ รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๑๗ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ 
๑๘ จันทจิรา  เอ่ียมมยุรา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๑-๑๐๔ 



 

กฎหมาย บทนิยาม วัตถุประสงค์ของกฎหมาย/
ข้อสังเกต 

๑. พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

(ก) องค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจที ่ร ัฐบาล 
เป็นเจ้าของ  

(ข) บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคล ที ่ส่วนราชการมีทุน
รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

(ค) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการและ/หรือ
รัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู ่ด้วยเกินกว่า 
ร้อยละห้าสิบ 

(ง) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการและ/หรือ
รัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

(จ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการและ/หรือ
รัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค)  
มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

- กำหนดกระบวนการและ
วิธีการงบประมาณที่เกี ่ยวกับ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงการควบคุม
งบประมาณที ่ได ้ร ับจ ัดสรร 
ด้วยเช่นกัน 
- ครอบคลุมร ัฐว ิสาหกิจ ๕ 
อนุมาตรา โดยใน (ก) คำว่า 
“องค์การของรัฐบาล” มิได้มีการ
ระบุว่าจัดตั้งตามกฎหมายใด 

๒. พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐาน
สำหรับกรรมการ
แ ล ะ พ น ั ก ง า น
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
๒๕๑๘ 

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การ
ของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น 
และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของแต่ไม่รวมถึง
องค์การหรือกิจการที ่มีว ัตถุประสงค์เฉพาะเพื ่อสงเคราะห์  
หรือส่งเสริมการใด ๆ ที่มิใช่ธุรกิจ 

(๒) บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง 
กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจ
ตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ หรือ 

(๓) บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง 
กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจ
ตาม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม 

- กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการและพนักงาน 
- ครอบคลุมร ัฐว ิสาหกิจ ๓ 
อน ุมาตรา โดยร ัฐว ิสาหกิจ 
ใน (๑) นั้น ไม่รวมถึงองค์การ
หรือกิจการที ่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการสงเคราะห์หรือ
ส่งเสริมการใด ๆ ที่มิใช่ธุรกิจ 
และร ัฐว ิสาหกิจใน (๓) นั้น  
แคบกว ่ ากฎหมายอ ื ่ น  ๆ 
โดยกำหนดเฉพาะที ่ร ัฐม ีทุน
รวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม 

๓. พระราชบัญญัติ 
การพ ัฒนาการ
เ ศ ร ษฐก ิ จ และ
ส ั งคมแห ่ งชาติ   
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์การของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้ง
กิจการนั้น และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 

(๒) บริษัทจำกัดหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที ่กระทรวง 
ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น
กระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุน
รวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ หรือ 

- กำหนดกระบวนการเกี่ยวกับ
การกำหนดแผนการและ
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการจ ั ดทำข ้ อ เ สน อ
เกี่ยวกับรายจ่ายลงทุน ของ
รัฐวิสาหกิจ  
-  ครอบคล ุ มร ั ฐว ิ สาหกิ จ  
๓ อนุมาตรา 



 

(๓) บริษัทจำกัดหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที ่กระทรวง 
ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น
กระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ
หรือ (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

 
 

 
 บทคำนิยามในกฎหมายทั้งสามฉบับนี้มีความสำคัญมากในฐานะที่เป็น

กฎหมายหลักในการพิจารณาความหมายของรัฐวิสาหกิจ โดยกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒  
ในเรื่องเสร็จที่ ๔๐๐/๒๕๒๓๑๙ ได้วางแนวทางไว้ว่า การที่จะพิจารณาว่ากิจการใดเป็น “รัฐวิสาหกิจ” 
หรือไม่นั้น อาจจะพิจารณาได้จากมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ 
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติค ุณสมบัต ิมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๒๑ โดยพอสรุปได้ว่า ตามกฎหมายแล้ว รัฐวิสาหกิจอาจแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท คือ 
(๑) รัฐวิสาหกิจซึ่งมีพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้น (๒) รัฐวิสาหกิจซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้น
โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (๓) รัฐวิสาหกิจ
ประเภทที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งรัฐถือหุ้น
ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้นเกินกว่ากึ่งหนึ่ง และ (๔) รัฐวิสาหกิจประเภทซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจ 
ที่รัฐเป็นเจ้าของอันมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

  อย่างไรก็ดี เมื ่อพิจารณาบทนิยาม จะเห็นได้ว่า ไม่ได้มีการกำหนด
ความหมายของ “องค์การของรัฐบาล” “กิจการของรัฐตามกฎหมายที ่จ ัดตั ้งกิจการนั ้น” และ  
“หน่วยงานธุรกิจที่รัฐหรือรัฐบาลเป็นเจ้าของ” ไว้แต่อย่างใด แต่อาจพิจารณาจากแนวความเห็น 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปได้ดังนี้ 

 (๑) องค์การของรัฐบาล คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย 
คณะที่ ๗) ในเรื่องเสร็จที่ ๔๘๗/๒๕๓๑๒๐ ได้มีความเห็นกรณีสถานภาพของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินว่า คำว่า “องค์การของรัฐบาล” ตาม (ก) ของนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” 
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ มิได้ระบุถึงการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลไว้ 
แต่เมื่อพิจารณากฎหมายในปัจจุบันแล้วจะเห็นได้ว่า องค์การของรัฐบาลอาจจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ
หรือโดยพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั ้งองค์การของรัฐบาล  ดังนั ้น คำว่า 
“องค์การของรัฐบาล” ในบทนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ  
จึงหมายความถึงองค์การของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะด้วย ลักษณะขององค์การของรัฐบาล
ที ่จ ัดตั ้งขึ ้นโดยกฎหมายหรือโดยพระราชกฤษฎีกามีสาระสำคัญเหมือนกันคือ มีวัตถุประสงค์  

 
๑๙ บันทึก เรื่อง  ฐานะของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เรื่องเสร็จที่ ๔๐๐/๒๕๒๓) 
๒๐ บันทึก เรื่อง  สถานภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด ในการเป็น “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔ 

แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ (เรื่องเสร็จที่ ๔๘๗/๒๕๓๑) 



 

อย่างใดอย่างหนึ ่งเพื ่อดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื ่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ  
เพื ่อช่วยเหลือการครองชีพ หรืออำนวยบริการแก่ประชาชน ใช้เงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
หรือเงินทุนของรัฐบาล และเป็นนิติบุคคล  ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในเรื่องเสร็จ ๙๙/๒๕๓๙๒๑ และในเรื่องเสร็จที่ ๒๗๓/๒๕๔๓๒๒  ทั้งนี้ จะสังเกตได้ว่า หลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาใช้ในการพิจารณาความเป็นองค์การของรัฐบาลเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับ 
ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๒๓ และมาตรา ๔๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลฯ 

  (๒) กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น กรรมการร่างกฎหมาย 
กองที่ ๒ มีความเห็นในเรื่องเสร็จที่ ๑๖/๒๕๑๘๒๕ ว่า หมายถึง กิจการที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายพิเศษ 
และทุนของกิจการนั้นประกอบด้วยเงินงบประมาณของแผ่นดินและทรัพย์สินของแผ่นดิน เช่น การรถไฟ
แห่งประเทศไทย ซึ ่งจัดตั ้งโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต้น  
และกรรมการฯ ยังพิจารณาด้วยว่า ในการดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าว รัฐได้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
ในการดูแลรักษาหรือกำกับดูแลและสนับสนุนเงินหรือไม่ ซึ่งต่อมา กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๒ 
ในเรื่องเสร็จที่ ๒๔๘/๒๕๒๐๒๖ ก็ได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการพิจารณาสถานภาพความเป็น
รัฐวิสาหกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกัน  

    อนึ่ง ในความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาบางความเห็น คำว่า 
“องค์การของรัฐบาล” และ “กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น” มีความทับซ้อนกัน  
โดยหน่วยงานหนึ่งอาจเป็นได้ทั้งองค์การของรัฐบาลและกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการ 
เช่น กรณีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๒๗  

 
๒๑ บันทึก เรื ่อง  สถานภาพและการดำเนินกิจการของบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (บริษัท 

สหสามัคคีค้าสัตว์ จำกัด) (เรื่องเสร็จ ๙๙/๒๕๓๙) 
๒๒ บันทึก เรื่อง  สถานภาพของธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน (เรื่องเสร็จที่ ๒๗๓/๒๕๔๓) 
๒๓ มาตรา ๓  เมื่อรัฐบาลเห็นเป็นการสมควรจะจัดตั้งองค์การเพื่อดำเนินกิจการอันเป็น

สาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ในการเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือในการครองชีพ หรืออำนวยบริการ 
แก่ประชาชน โดยใช้เงินทุนจากงบประมาณแผ่นดินก็ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

๒๔ มาตรา ๔  องค์การซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
๒๕ บันทึก เรื่อง  ขอบเขตแห่งคำนิยามของคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” (เรื่องเสร็จที่ ๑๖/๒๕๑๘) 
๒๖ บันทึก เรื่อง  ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยอยู่ในบังคับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การคุ้มครองแรงงาน หรือไม่ และฐานะของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือไม่) (เรื่องเสร็จที่ ๒๔๘/๒๕๒๐) 

๒๗ บันทึก เรื่อง  ขอความเห็นทางกฎหมาย (ปัญหาว่าสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่) (เรื ่องเสร็จที ่ ๒/๒๕๒๔) คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ  
ร่างกฎหมาย คณะที่ ๘) เห็นว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์การของรัฐบาล  



 

  (๓) “หน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ” กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๒ 
มีความเห็นในเรื ่องเสร็จที ่ ๑๖/๒๕๑๘๒๘ ว่า ความที ่ว ่า “หน่วยงานธุรกิจที ่ร ัฐเป็นเจ้าของ”  
เมื่อพิจารณาประกอบกับความที่ว่า “องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล
หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น” ย่อมเข้าใจได้ว่า หมายถึงหน่วยงานที่การจัดตั้ง 
การบริหาร การดำเนินกิจการ และการควบคุมมิได้เป็นไปตามกฎหมายใดโดยเฉพาะแต่รัฐได้นำ 
รายได้ของแผ่นดินมาจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของรัฐ เช่น ธุรกิจโรงงานยาสูบ ๒๙ โดยคำว่า “รัฐ”  
มีความหมายอย่างกว้างว่ารัฐในฐานะที่มีหน้าที่ปกครองไม่ว่าจะเป็นการปกครองในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
หรือส่วนท้องถิ ่น ทั ้งนี ้ ตามแนวเรื ่องเสร็จที ่ ๖๒/๒๕๑๘๓๐ และในเรื ่องเสร็จที ่ ๔๓๒/๒๕๒๒๓๑  
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาหลักเกณฑ์การไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย๓๒  
  (๔) รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

 การเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคล 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายว่าด้วยพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นั้น 
หน่วยงานที่เข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบต้องมีสถานะเป็นส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
เท่านั ้น โดยหากเป็นการเข้าถือหุ้นโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการย่อมไม่ทำให้หน่วยงาน 

 
จึงเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และเป็นกิจการของรัฐตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งกิจการนั้น จึงเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑  

๒๘ บันทึก เรื่อง  ขอบเขตแห่งคำนิยามของคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” (เรื่องเสร็จที่ ๑๖/๒๕๑๘) 
๒๙ บันทึก เรื่อง  ขอบเขตแห่งคำนิยามของคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” (เรื่องเสร็จที่ ๑๖/๒๕๑๘) 
๓๐ บันทึก เรื่อง  การตีความคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ (กรณี สถานธนานุบาล สำนักงานตลาด สถานีวิทยุ 
ปชส. ๗ สำนักงานปุ๋ย บริษัทสหสามัคคีค้าสัตว์ จำกัด และเทศพาณิชย์อื่น ๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น ) 
(เรื่องเสร็จที่ ๖๒/๒๕๑๘) 

๓๑ บันทึก เร ื ่อง  ขอให้พิจารณาตีความฐานะของโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ ่น กรมการปกครอง  
(เรื่องเสร็จที่ ๔๓๒/๒๕๒๒) 

๓๒ บันทึก เรื ่อง  ปัญหาข้อกฎหมายเกี ่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ในบังคับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การคุ้มครองแรงงาน หรือไม่  และ
ฐานะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือไม่) (เรื่องเสร็จที่ ๒๔๘/๒๕๒๐) และบันทึก 
เรื่อง  ขอให้พิจารณาตีความฐานะของโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง (เรื่องเสร็จที่ ๔๓๒/๒๕๒๒) 



 

มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ๓๓ เช่นเดียวกับกรณีการถือหุ้นโดยกรุงเทพมหานคร๓๔ หรือสำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม๓๕  
 จากแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า 
การพิจารณาสถานภาพความเป็นร ัฐว ิสาหกิจจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะและทุนที่ใช้ดำเนินการเป็นหลัก และสำหรับรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท  
จะพิจารณาแต่เพียงสัดส่วนทุนของรัฐในบริษัทดังกล่าวเท่านั้น 
 

องค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมายที่
จัดตั้งกิจการนั้น 

หน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 

(๑) อาจจัดตั ้งขึ ้นโดยกฎหมาย
เฉพาะหรือโดยพระราชกฤษฎีกา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจ ัดตั้ง
องค์การของรัฐบาล  
(๒)  ม ี ว ั ตถ ุ ประสงค ์ อย ่ างใด 
อย่างหนึ่งเพื่อดำเนินการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจ เพื ่อช่วยเหลือ
การครองชีพหรืออำนวยบริการ
แก่ประชาชน  
(๓) ใช ้เงินทุนจากงบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินทุนของรัฐบาล  
(๔) หน่วยงานดังกล่าวต้องมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล 

(๑) จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายพิเศษ  
(๒) ทุนของกิจการนั้นประกอบด้วย
เงินงบประมาณของแผ่นดินและ
ทรัพย์สินของแผ่นดิน 
(๓) รัฐได้มีส่วนเกี ่ยวข้องในการ
ดูแลรักษาหรือกำกับดูแลหรือการ
ดำเนินกิจการ 
 

(๑) การจัดตั ้ง การบริหาร การ
ดำเนินกิจการ และการควบคุม 
มิได้เป็นไปตามกฎหมายใดโดยเฉพาะ  
(๒) เป็นการจัดตั ้งโดยทุนของรัฐ 
หรือมีการนำรายได้ของแผ่นดิน 
มาจัดตั้งข้ึน  
(๓) การจัดตั้งขึ้นเป็นเพ่ือประโยชน์
ของรัฐ/รัฐเป็นเจ้าของ โดยคำว่า 
“รัฐ” มีความหมายอย่างกว้างว่า 
รัฐในฐานะที่มีหน้าที่ปกครองไม่ว่า
จะเป็นการปกครองในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น  
(๔) ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 

 

 
๓๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  สถานภาพของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด 

(มหาชน) กรณีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจะเข้ามาถือหุ้นในธนาคารฯ เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ  
ห้าสิบของทุนจดทะเบียน (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๘/๒๕๔๔) 

๓๔ บันทึก เรื่อง  การตีความคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ (กรณี สถานธนานุบาล สำนักงานตลาด สถานีวิทยุ 
ปชส. ๗ สำนักงานปุ๋ย บริษัทสหสามัคคีค้าสัตว์ จำกัด และเทศพาณิชย์อื่น ๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น ) 
(เรื่องเสร็จที่ ๖๒/๒๕๑๘) และบันทึก เรื่อง  สถานภาพและการดำเนินกิจการของบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด 
(บริษัทสหสามัคคีค้าสัตว์ จำกัด) (เรื่องเสร็จที่ ๙๙/๒๕๓๙) 

๓๕ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  สถานะของบริษัท ส่งเสริมการค้าเอสเอม็อี 
จำกัด และบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๔๙/๒๕๕๖) 



 

๑.๒ แนวทางการกำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในกฎหมายช่วงหลัง 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผล 
ใช้บังคับ ได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะอีกเป็นจำนวนมากโดยเป็นไป  
ในทิศทางของการกระจายอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่
ราชการส่วนกลาง อันได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การมหาชน และที่สำคัญ ได้มี  
การตราพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นการกำหนดให้มีหน่วยงานบริหาร 
เป็นองค์การมหาชนที่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ เพื่อลดปัญหาความสลับซับซ้อน 
ความขัดแย้งในการดำเนินการ การซับซ้อนของความรับผิดชอบในระหว่างส่วนราชการ และเพื่อ 
เปิดโอกาสให้มีการจัดระบบบริหารแนวใหม่สำหรับภารกิจของรัฐที่มีลักษณะเฉพาะในบางกรณี  
ให้ม ีความคล่องตัวและมีการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและบุคลากรให้เก ิดประสิทธ ิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุด๓๖  นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
และลดบทบาทของรัฐจนนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อเปลี่ยนความเป็นเจ้าของในรัฐวิสาหกิจ 
ไปเป็นของเอกชนต่อไป โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ ่งเป็น
จุดเร่ิมต้นในการวางหลักเกณฑ์เพื่อแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐบาลหรือกิจการ
ของร ัฐไปเป ็นบร ิษ ัท๓๗ ซ ึ ่ งทำให้บร ิบทและล ักษณะในการดำเน ินการของร ัฐว ิสาหกิจ 
ได้เปลี่ยนแปลงมาก โดยภายหลังจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจหลายแห่งได้แปรสภาพ
จากการเป็นองค์การของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น เป็นบริษัทมหาชนจำกัด 
และได้มีการขยายการดำเนินการทางธุรกิจโดยมีการจัดตั ้งบริษัทในเครือเป็นจำนวนมาก เช่น  
กรณีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการของบริษัทในเครือนั้นมีลักษณะ
เช่นเดียวกับเอกชน โดยบริษัทดังกล่าวมิได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือถูกใช้เป็นเครื ่องมือ 
ทางการคลังของรัฐแต่อย่างใด   

 ในช่วงหลัง เราจึงได้เห็นแนวโน้มในการจำกัดขอบเขตของรัฐวิสาหกิจ 
ให้แคบลงเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทดังกล่าว โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการเสนอร่างกฎหมาย
หลายฉบับต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้มีการปรับปรุงนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ซึ่งจะเห็น 
ได้ถึงแนวโน้มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตรวจพิจารณาร่างฯ ที่จะ
กำหนดความหมายของนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้แคบลงเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
และการบังคับใช้ของกฎหมายแต่ละฉบับ  อย่างไรก็ดี การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แสดงให ้ เห ็นถ ึงประเด ็นป ัญหาและความก ังวลของสมาช ิกสภานิต ิบ ัญญัต ิแห ่งชาต ิต ่อการ 
เปลี่ยนแนวทางการกำหนดความหมายของรัฐวิสาหกิจให้มีขอบเขตที่แคบลง ประกอบกับปัญหา

 
๓๖ เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๗ นันทวัฒน์  บรมานันท์, มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ, 

(กรุงเทพฯ : ศาลรัฐธรรมนูญ) พฤษภาคม ๒๕๕๕, หน้า ๑๗๖-๑๘๗ 



 

สืบเนื ่องจากการอ้างอิงบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ไว้ในกฎหมายสำคัญหลายฉบับ  

 ในส่วนนี ้ จะได้ศึกษาร่างพระราชบัญญัติฯ ที ่ผ ่านการพิจารณาของสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติที่มีการกำหนดนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ไว้เป็นการเฉพาะ ๔ ฉบับ๓๘ รวมถึง
ศึกษาแนวทางการพิจารณาความหมายของรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย 

(๑) บทนิยามตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 เดิม พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนการแก้ไข
เพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ไว้ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจทั้งหมด  
๓ อนุมาตราโดยในกรณีของอนุมาตรา (๓) ให้คำนวณเฉพาะทุนตามสัดส่วนที่เป็นของหน่วยงาน 
ของรัฐเท่านั้น สำหรับเหตุผลในการกำหนดบทนิยามให้แคบกว่าบทนิยามตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณฯ เนื ่องจากเป็นการจำกัดหน่วยงานที ่กระทรวงการคลังจะค้ำประกันหรือให้กู ้ต่อ  
เพื่อมิให้ค้ำประกันให้แก่ใครก็ได้ โดยหากไม่อยู่ในนิยามก็ไม่ควรค้ำประกันให้ รวมถึงกรณีรัฐวิสาหกิจ
ที่จะมีการแปรรูปออกไปเช่นกัน ผู้บริหารจะเป็นเอกชนไม่ใช่รัฐอีกต่อไป๓๙ 

  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...เพื่อแก้ไขนิยามคำว่า “หนี้สาธารณะ” และนิยามอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” โดยกระทรวงการคลังได้เสนอให้ตัดรัฐวิสาหกิจประเภท (ค) ออก 
เนื ่องจากรัฐบาลไม่ได้ใช้รัฐวิสาหกิจประเภทนี้เป็นกลไกหรือเครื ่องมือในการดำเนินนโยบาย  
ของรัฐบาล และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลังและสะท้อนภาระหนี้สาธารณะ
ที่แท้จริงของภาครัฐ๔๐ ซึ ่งในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที ่ประชุมเห็นด้วย 
กับเหตุผลในการแก้ไขของกระทรวงการคลัง๔๑ 

 ต่อมา เมื่อได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญตัิ
แห่งชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นควรให้ตัดร่างมาตรา ๕ ในร่างพระราชบัญญัติการบริหาร

 
๓๘ ได้จัดเรียงตามลำดับของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติในวาระที ่สองและสาม และการศึกษาความเป็นมานี ้จะเน้นกฎหมายที ่ เก ี ่ยวด้วยการคลัง  
และการงบประมาณโดยไม่ได้รวมถึงกฎหมายอ่ืน 

๓๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑๒ (๙/๒๕๔๕) ๑๒/๒๕๔๔ 
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

๔๐ ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
กับร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส่งพร้อมหนังสือกระทรวงการคลัง  
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๐/๘๖๓๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔๑ เรื่องเสร็จที่ ๘๐๗/๒๕๖๐ 



 

หนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เพื่อให้ (ค) ตามบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ยังคงอยู่ เพื่อให้  
การกำกับดูแลหนี้ของรัฐวิสาหกิจมีความครอบคลุมตามหลักการเดิมของกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี ้สาธารณะ ซึ ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ข ัดข้องกับการแก้ไขหลักการตามมติ  
ของคณะกรรมาธ ิการ๔๒ และสภาน ิต ิบ ัญญัต ิแห ่งชาต ิม ีมต ิ เห ็นชอบก ับร ่างมาตราด ังกล ่าว 
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ โดยไม่มีการแก้ไข๔๓ 

 (๒) บทนิยามตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 โดยที่มาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดให้มี

การจัดทำร่างกฎหมายว่าด ้วยวิน ัยการเง ินการคลังของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได ้จ ัดทำ  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยในร่างฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ ได้กำหนด
นิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ครอบคลุมเพียงสองอนุมาตรา๔๔ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
เห็นว่า นิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในกฎหมายแต่ละฉบับมีความแตกต่างกันขึ ้นอยู่กับขอบเขต  
ของกฎหมายฉบับนั้นว่าประสงค์ที่จะให้มีการควบคุม กำกับ หรือให้สิทธิประโยชน์แก่รัฐวิสาหกิจ 
ในเรื่องนั ้นอย่างไร  ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายให้สิทธิประโยชน์แก่รัฐวิสาหกิจ การกำหนดนิยาม 
ให้หมายความรวมถึงบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด มีผลทำให้บริษัทดังกล่าวได้เปรียบ
บริษัทเอกชนในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั ้งที ่การเข้ามาดำเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบ  
ของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดก็เพื่อแสวงหากำไรอย่างบริษัทเอกชนเต็มรูปแบบ  ดังนั้น 
การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งสองรูปแบบจึงสมควรอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาเดียวกัน  สำหรับ  
ร่างมาตรา ๔ เห็นสมควรกำหนดนิยามของรัฐวิสาหกิจไว้เพียงสองอนุมาตราตามที ่กระทรวง 
การคลังเสนอ๔๕  

 ต่อมา ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า หากกำหนดนิยามรัฐวิสาหกิจดังนี้อาจส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแล
วินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยกรรมาธิการฯ (นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ) เห็นว่า นิยามคำว่า 
“รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ กำหนดนิยามดังกล่าวไว้ ๓ อนุมาตรา 

 
๔๒ บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหาร  

หนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๔๓ รายงานการประชุมสภานิต ิบ ัญญัต ิแห่งชาติ ครั ้งที ่  ๖๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่   

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๔๔ (๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั ้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐ 

ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ  
(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วย 

เกินร้อยละห้าสิบ 
๔๕ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื ่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... วันพุธ ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ครั้งที่ ๑๒) (เรื่องเสร็จที่ ๘๐๖/๒๕๖๐) 



 

แต่เมื ่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว ินัยการเงินการคลังของรัฐฯ จะกำหนดนิยามไว้เพียง  
๒ อนุมาตราเท่านั ้น  ดังนั ้น ถ้ามีการก่อหนี ้ในบริษัทลูกหรือบริษัทหลาน ซึ ่งอาจกระทบต่อ 
หนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นและไม่สามารถตรวจสอบได้ อันอาจจะมีผลกระทบต่อสถานะการเงินการคลัง
ของรัฐ ซึ่งกรรมาธิการฯ (นายสุวิชญ  โรจนวานิช) ได้ชี้แจงว่า ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงิน  
การคลังของรัฐฯ เป็นกฎหมายหลักในการกำหนดนโยบายการคลังของรัฐทั้งประเทศ อันมีลักษณะ 
ในเชิงนโยบาย ซึ่งในส่วนนิยามจะครอบคลุมถึงบริษัทแม่เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงบริษัทลูกด้วย 
เนื่องจากว่าบริษัทลูกได้ถูกกำกับและควบคุมโดยบริษัทแม่อยู่แล้ว ซึ่งถ้าบริษัทลูกไปก่อให้เกิด  
ความเสียหาย บริษัทแม่จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทลูกด้วย ประกอบกับ 
ในทางปฏิบัติ หน่วยงานที่กำกับดูแลจะส่งผ่านนโยบายไปยังบริษัทแม่เท่านั้น  ดังนั้น ในการกำหนด
นิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยอาจสรุปเป็น ๒ แนวทางดังนี้๔๖ 

 แนวทางที่หนึ่ง เห็นควรแก้ไขนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อมิให้เกิดความลักลั่นหรือความเข้าใจผิดว่าต้องใช้
นิยามใด  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ ควรกำหนดวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐให้มีความเข้มงวดหรือครอบคลุมองค์กรและกิจการมากกว่าฉบับอื่น การที่ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้กำหนดนิยามรัฐวิสาหกิจไว้แคบย่อมเป็นการขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย หากกำหนด
นิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ไว้เพียงบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดในชั้นแม่ ย่อมมีผลทำให้ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ถูกนำไปใช้บังคับกับบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัดในชั้นลูก ชั้นเหลน และในชั้นถัดไป และกลายเป็นช่องทางในการถ่ายโอนหนี้หรือการให้
บริษัทในชั้นถัดไปเป็นผู้ก่อหนี้แทนหรือไม่ จนกระทบต่อวินัยการเงินการคลังของรัฐในเรื่องการก่อหนี้ 

แนวทางที่สอง เห็นควรคงนิยามไว้ตามร่างเดิม เนื่องจากการที่กฎหมาย
ทั้งสองฉบับกำหนดนิยามไว้แตกต่างกันเช่นนี้ไม่เป็นการขัดหรือแย้งกัน เพราะนิยามที่กำหนดไว้  
ตามกฎหมายฉบับใดย่อมมีผลเป็นการให้ความหมายของคำที่ปรากฏในกฎหมายฉบับนั้นเท่านั้น  
และการกำหนดนิยามในกฎหมายฉบับใด ๆ ย่อมเป็นไปตามความมุ่งหมายของกฎหมายแต่ละฉบับ 
และหากกฎหมายกำหนดนิยามให้รวมถึงบร ิษ ัทจำกัดหรือบริษ ัทมหาชนจำกัดในชั ้นลูก  
หรือชั้นหลานด้วยแล้ว ย่อมมีผลทำให้ต้องนำหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ไปใช้กับบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดในชั้นลูกหรือชั้นหลานด้วย 
ซึ่งจะกระทบต่อความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทเหล่านั้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ในทางปฏิบัติ 
รัฐสามารถกำกับดูแลผ่านทางบริษทัในชั้นแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว  

   คณะกรรมาธ ิการว ิสาม ัญฯ ได ้ประช ุมปร ึกษาและม ีมต ิ เห ็นควร 
แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” โดยเพิ่มอนุมาตรา (๓) เพื่อให้เหมือนกับพระราชบัญญัติ  

 
๔๖ บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงิน  

การคลังของรัฐ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 



 

การบริหารหนี้สาธารณะฯ๔๗ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบกับร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ๔๘ 

 (๓) บทนิยามตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑๔๙ 
 ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ ที่สำนักงบประมาณเสนอ เป็นการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำ การบริหาร 
และการควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้
กระบวนการจัดสรรงบประมาณมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นสำคัญ 
และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ ้น โดยในร่างฯ ยังคง 
บทนิยามเดิมตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ กล่าวคือ ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมด ๕ อนุมาตรา๕๐ 

 ในชั ้นการตรวจพิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
เห็นควรกำหนดบทนิยามต่าง ๆ ให้เหมือนกับที่กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐฯ๕๑ จึงได้มีการแก้ไขนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” โดยให้หมายความว่า (๑) องค์การ 
ของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ และ (๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ โดยมีเหตุผลเนื ่องจากมีเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) เท่านั ้นที ่เป็นหน่วยรับงบประมาณที่จะขอหรือได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายของรัฐตามร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยได้ตัด (ค) (ง) และ (จ) ของร่างฯ เดิมออก 
เนื่องจากเป็นนิติบุคคลเอกชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจทางพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม หรือเพื่อค้า
หากำไร จึงไม่สมควรที่จะกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่ขอหรือรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐ หากกรณี
มีความจำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน ก็สมควรที่จะดำเนินการตามวิธีการของกฎหมาย
เอกชนที่เกี่ยวข้อง๕๒  

 
๔๗ บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงิ น 

การคลังของรัฐ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๔๘ รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
๔๙ เรื่องเสร็จที่ ๕๕๖/๒๕๖๐ 
๕๐ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
๕๑ บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... วันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๖) 

๕๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๖/๒๕๖๐) 



 

 ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... 
เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณด้วยเช่นกัน ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้มีการ
อภิปรายเกี่ยวกับนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” อย่างกว้างขวาง โดยมีข้อสังเกตสรุปได้ว่า การกำหนด
นิยามรัฐวิสาหกิจไว้เพียง ๒ อนุมาตรา อาจทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถ
ตรวจสอบรัฐวิสาหกิจที่กำหนดไว้เหมือนกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ หรือไม่ 
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....๕๓ บัญญัติให้
รัฐวสิาหกิจซึ่งเป็น “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และตามกฎหมายอื ่น ซึ ่งเดิมพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้บัญญัติไว้
ครอบคลุมหน่วยงานแสวงหากำไรของรัฐเกือบทั ้งหมด ทำให้ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ  
ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนนิยามของคำว่า “รัฐวิสาหกิจ”  
ในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ย่อมส่งผลกระทบต่ออำนาจตรวจสอบของสำนักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินไม่มากก็น้อย ซึ่งกรรมาธิการฯ (คุณพรทิพย์  จาละ) ได้ให้ความเห็นว่า การพิจารณา
ให้ครอบคลุมถึงบริษัทลูกหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาไปถึง “หน่วยรับงบประมาณ” ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากบริษัทลูกก็ไม่ได้รับงบประมาณแต่อย่างใด  
และการท ี ่ออกกฎหมายฉบับน ี ้ เพ ื ่อรองร ับกฎหมายฉบับอ ื ่นย ่อมไม ่ เหมาะสมและไม ่ควร 
ที่จะบัญญัติด้วย ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับควรที ่จะใช้บังคับในบริบทนั ้นโดยเฉพาะ กรรมาธิการฯ  
(นายสมศักดิ ์  โชติรัตนะศิริ) จึงได้เสนอว่า เนื ่องจากมีกฎหมายหลายฉบับที ่ม ีการอ้างนิยาม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณฯ ดังนั้น หากมีการบัญญัติความหมายนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้เปลี่ยนแปลง 
ไปจากเดิม ก็จำเป็นต้องพิจารณาถึงผลกระทบกับกฎหมายอื่น ๆ ที่อ้างตามด้วย  ดังนั้น จึงขอเสนอ 
ให้มีบทเฉพาะกาลสำหรับกรณีนี้และควรแก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ ด้วย๕๔  
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ เห็นควรเพิ่ม (๓) ของนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามที่นายสมศักดิ์ฯ 
เสนอ๕๕ สำหรับกรณีกฎหมายอื่นมีการอ้างอิงบทนิยามตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนั้น 

 
๕๓ ในขณะนั้น ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้  

มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
๕๔ บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิว ิธ ีการ

งบประมาณ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
๕๕ บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิว ิธ ีการ

งบประมาณ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 



 

คณะกรรมาธิการฯ เห็นควรเพิ่มร่างมาตรา ๕๒/๑๕๖ ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับให้ใช้บทนิยามเดิม
ไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามให้สอดคล้องกับการใช้บังคับของกฎหมายตามที่อ้างไว้ 
หากไม่มีการแก้ไขภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่ามีความหมาย 
หรืออ้างอิงตามความหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฉบับใหม่ และเห็นควร
มีข้อสังเกตให้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่มีการอ้างอิงถึงพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบังคับใช้กฎหมายนั้น ๆ๕๗  

 ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่สอง ได้มีการ
อภิปรายในประเด็นเรื่องบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะความครอบคลุม
ของการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจในชั้นต่าง ๆ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกฎหมายอื่น ๆ ทั้งกฎหมาย
ที่มีการอ้างอิงบทนิยามตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายที่มีการกล่าวถึง
รัฐวิสาหกิจโดยไม่ได้มีการระบุว่าตามความหมายในกฎหมายใด เช่น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสุดท้ายแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม
บทนิยามตามร่างฯ ที่คณะกรรมาธิการเสนอ  สำหรับร่างมาตรา ๕๒/๑ ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับ
ให้ใช้บทนิยามเดิมไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม นั้น ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเชน่กัน 
โดยเฉพาะกรรมาธิการฯ (นายคำนูณ  สิทธิสมาน) ซึ ่งได้สงวนความเห็นในร่างมาตรา ๕๒/๑  
มีข้อสังเกตว่า หากหน่วยงานไม่แก้ไขหรือแก้ไขไม่ทันในกำหนดเวลา ๓ ปี ก็ต้องใช้นิยามใหม่  
โดยอัตโนมัติ โดยที่ยังไม่แน่ชัดว่านิยามใหม่อาจจะสอดคล้องกับภารกิจในการควบคุมการใช้จ่าย 
เงินแผ่นดินและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม่ และได้มีการอภิปรายกันต่อเนื่อง  
จนได้มีการพักการประชุมเพื่อให้กรรมาธิการเสียงข้างมากและกรรมาธิการเสียงข้างน้อย (นายคำนูณฯ) 

 
๕๖ ร่างมาตรา ๕๒/๑  ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบญัญัติ

นี ้ใช้บังคับบัญญัติบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิง
ดังกล่าวในกฎหมายนั้นยังคงมีความหมายหรือเป็นการอ้างอิงความหมายตามบทนิยามคำว่ า “รัฐวิสาหกิจ”  
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกฎที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ที ่มีการกำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธ ีการ
งบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย 

ภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไข
เพิ ่มเติมบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือในกฎ 
ตามวรรคสอง และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว หากมิได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ให้ถือว่าบทนิยาม
คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงตามที่บัญญัติในกฎหมายหรือกำหนดในกฎนั้นมีความหมายหรือเป็น  
การอ้างอิงความหมายของบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัตินี้ 

๕๗ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....  



 

หารือร่วมกัน และได้มีการเสนอร่างมาตรา ๕๒/๑๕๘ ที่ได้ปรับปรุงร่วมกัน โดยเพิ่มระยะเวลา 
การแก้ไขกฎหมายและตัดบทบัญญัติที่กำหนดผลกรณีที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาออก 
ซึ่งอาจหมายความว่าตราบที่ยังมิได้มีการแก้ไขกฎหมาย บทนิยามก็ยังคงให้ใช้ความหมายตามนิยาม 
คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ต่อไป ซึ่งสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้เห็นชอบตามร่างมาตรา ๕๒/๑ ที่แก้ไขใหม่๕๙ 
 (๔) พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มีสาระสำคัญ
เป็นการปฏิรูปการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจและจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่ งชาติทำหน้าที่ 
ในฐานะผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทแทนกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจให้มีความพร้อมในการแข่งขันเชิงพาณิชย์และสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดยคงความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้ โดยในชั้นการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้มีการแก้ไขบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้หมายความถึงรัฐวิสาหกิจในกำกับของกระทรวง 
เจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจในกำกับของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง  
ของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่มีแนวทางการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจแตกต่างกันสำหรับรัฐวิสาหกิจ 
ที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังหรือบรรษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น๖๐ โดย “รัฐวิสาหกิจ
ในกำกับของกระทรวงเจ้าสังกัด” หมายถึง (๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาล
เป็นเจ้าของ และ (๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ด้วย  

 
๕๘ ร่างมาตรา ๕๒/๑  ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้  

ใช้บังคับบัญญัติบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้ถือว่าบทนิยามหรือการ
อ ้างอ ิงด ังกล ่าวในกฎหมายน ั ้นย ังคงม ีความหมายหร ือเป ็นการอ ้างอ ิงความหมายตามบทน ิยามคำว ่า   
“รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกฎที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ที ่มีการกำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธ ีการ
งบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย 

ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม
บทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือในกฎตามวรรคสองให้แล้วเสร็จ 

๕๙ รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๖๐ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับ

ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๕๓/๒๕๖๐)  



 

เกินกว่าร้อยละห้าสิบ และ “รัฐวิสาหกิจในกำกับของบรรษัท” หมายถึงบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัดที่บรรษทัมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ๖๑ 

 อย่างไรก็ดี เมื ่อได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีความเห็นคัดค้านจากหลายภาคส่วนจนในที่สุดคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
ได้มีมติให้ตัดบทบัญญัติที ่เกี ่ยวข้องกับบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติออกทั้ งหมด โดยกำหนดให้ 
หน้าที่และอำนาจของบรรษัทฯ เดิมให้แก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และได้มีการ
ปรับปรุงคำนิยามรัฐวิสาหกิจเสียใหม่ โดยกำหนดให้หมายความว่า (๑) องค์การของรัฐบาล  
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั ้งกิจการนั้น  
หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ (๒) บริษัทหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กระทรวงการคลัง 
มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อสังเกตในรายงานสรุปได้ว่า 
การกำหนดนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่อใช้กับ
กฎหมายฉบับนี้เป็นการเฉพาะมิได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้เป็นการกำหนดความหมายทั่วไปที่จะใช้  
ในกฎหมายฉบับอื ่น โดยครอบคลุมเฉพาะรัฐวิสาหกิจซึ ่งควรอยู ่ในกำกับของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จึงมีความแตกต่างจากนิยามรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิน ัยการเง ินการคลังของร ัฐและกฎหมายว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณ เน ื ่องจากปัจจุบัน 
กระทรวงการคลังกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจเฉพาะที่มีกฎหมายจัดตั ้งซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐ
โดยตรงและรัฐวิสาหกิจที ่กระทรวงการคลังเป็นผู ้ถ ือหุ ้นในฐานะเจ้าของตามสัดส่วนหุ้น  
ที่กระทรวงการคลังถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น 
ตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการประเภทบริษัท๖๒ 
 (๕) แนวทางการพิจารณาความหมายของรัฐวิสาหกิจตามบทนิยามคำว่า 
“รัฐวิสาหกิจ” ในระยะหลังปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 เดิม หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 
ทุนที่ใช้ดำเนินการเป็นของรัฐหรือมาจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นหลัก  อย่างไรก็ดี ในช่วงหลังปี  
พ.ศ. ๒๕๔๐ เริ่มปรากฏเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติมโดยเฉพาะลักษณะของกิจการซึ่งทำให้ภาพ  
ของรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการตั ้งคำถามเกี ่ยวกับ 
บทนิยามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายในปัจจุบัน  

 (๑) หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื ่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบ

หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
 

๖๑ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแล  
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๕๓/๒๕๖๐) 

๖๒ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับ
ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  



 

โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สรุปได้ดังนี้๖๓ 

 ๑) เป็นหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรม (Industrial and Commercial Public Services) ซึ่งผลิตและจำหน่ายสินค้า
หรือบริการที่มีลักษณะเป็นการให้บริการสาธารณะ และงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ หรืองานของรัฐ
บางด้านที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงและการพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศ หรือการดำเนิน
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่รัฐยังจำเป็นต้องควบคุมและดำเนินการแตผู่้เดียว 
หรือเป็นงานที่ภาคเอกชนยังไม่พร้อมที่จะลงทุนดำเนินการ หรือเป็นกิจการที่รัฐจำเป็นต้องแทรกแซง
ตลาดเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม หรือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 ๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหารายได้ ต้องสามารถเลี้ยงตัวเอง
จากการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์มุ่งกำไรสูงสุดเช่นที่เอกชนกระทำกันทั่วไป  

 ๓) เป็นนิติบุคคล 
 ๔) ความสัมพันธ์กับรัฐ ได้แก่ (๑) รัฐจัดตั ้ง (๒) ทุนเกินครึ่ง  

เป็นของรัฐ (๓) รัฐมีอำนาจกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนด (๔) การลงทุนต้องขอความเห็นชอบ
จากรัฐและรายได้ต้องส่งคืนรัฐ (๕) บุคลากรมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และ (๖) วิธีการดำเนินการ  
ใช้สัญญาเป็นหลัก  

 อนึ่ง ก.พ.ร. มีข้อสังเกตว่า เมื่อใช้หลักดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว พบว่า  
มีรัฐวิสาหกิจจำนวน ๑๐ แห่ง ที ่ควรจัดเป็นองค์การมหาชน๖๔ โดยการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ 
ทั ้ง ๑๐ แห่ง เป็นองค์การมหาชนนั ้นต ้องข ึ ้นก ับความสมัครใจของร ัฐว ิสาหกิจแต ่ละแห่ง  
ซึ ่งกระทรวงการคลังได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีว่า เนื ่องจาก
รัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะตามสถานะในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน  
และปัจจุบัน มีระบบการกำกับดูแลที ่ชัดเจน หากต้องปรับสถานภาพเป็นองค์การมหาชน  
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในหลายด้าน จึงเห็นสมควรที่จะคง
สถานภาพหน่วยงานเหล่านี้เป็นรัฐวิสาหกิจเช่นเดิม๖๕  

 (๒) แนวทางการพิจารณาตามแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้หารือมายังสำนักงานคณะกรรมการ

 
๖๓ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/๐๐๑๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ 
๖๔ ได้แก่ องค์การสวนสัตว์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบัน
การบินพลเรือน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การจัดการน้ำเสีย 
และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

๖๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๘๔๘๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๒ 



 

กฤษฎีกาในประเด็นว่ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และธนาคารกรุงไทยฯ ซึ ่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ  
ถือหุ้นมากกว่าร้อยละห้าสิบ เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐประเภทอื่นตามมาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
ได้มีความเห็นในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๓ ว่า เมื่อพิจารณาการจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และลักษณะ
การดำเนินกิจการของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ แล้ว จะเห็นได้ว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จัดตั้งขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาของสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน
และสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับระบบสถาบันการเงิน โดยมิได้ลักษณะเป็นการประกอบ
วิสาหกิจหรือกิจการเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จึงไม่เป็น
องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั ้งองค์การของรัฐบาล ไม่เป็นกิจการของรัฐ  
ซึ ่งมีกฎหมายจัดตั ้งขึ ้น และไม่เป็นหน่วยงานธุรกิจที ่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ประกอบกับกองทุน  
เพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ตั้งขึ้นในธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นงานฝ่ายหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย 
เมื่อมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จึงมีสถานภาพเช่นเดียวกับ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  ดังนั้น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จึงไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม (๑) แห่งบทนิยาม
คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ  นอกจากนี้  
ในประเด็นว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะเข้าลักษณะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทอื่นตามมาตรา ๔ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ หรือไม่ เห็นว่า การพิจารณาการเป็น “หน่วยงานของรัฐ” 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ ต้องพิจารณาประกอบกับบทนิยามคำว่า “หน่วยรับ
งบประมาณ” ด้วย เนื่องจากการเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นของหน่วยงานที่จะเป็น
หน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ  ดังนั ้น การพิจารณาการเป็น
หน่วยงานของรัฐจึงต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เท่านั ้น และโดยที่ในการดำเนินกิจการกองทุนเพื่อการฟื ้นฟูฯ ที ่มาของเงินกองทุนเป็นเงิน  
และทรัพย์สินที่ได้รับจากการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกองทุนฯ และเงินที่ได้รับจัดสรร  
จากเงินสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยไม่มีบทบัญญัติกำหนดให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 
ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินอุดหนุนจากงบประมาณแต่อย่างใด  กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 
จึงไม่เป็นหน่วยรับงบประมาณและไม่อยู่ในความหมายของ “หน่วยงานของรัฐ” ไม่ว่าประเภทใด 
ตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ  ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ  
การพิจารณาว่าหน่วยงานใดเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ จึงต้องพิจารณาตามที่กฎหมายแต่ละฉบับกำหนด 



 

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ข้างต้น จึงเป็นการพิจารณาความเป็น
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑๖๖ 

 ต่อมา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้หารือมายังสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ธนาคารกรุงไทยฯ ยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม่ ซึ ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีความเห็น  
ในเรื่องเสร็จที่ ๓๑๐/๒๕๖๔ ว่า สำหรับการพิจารณาว่าธนาคารกรุงไทยฯ เป็นรัฐวิสาหกิจตาม (๒) 
แห่งบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ 
หรือไม่ ต้องพิจารณาจากสถานะของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งถือหุ้น 
ในธนาคารกรุงไทยฯ เกินร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด ซึ ่งในประเด็นนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะพิเศษ) ได้ให้ความเห็นไว้ในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๓ แล้วว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และโดยที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ ได้บัญญัติบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ”  
ไว้สองประเภท โดยให้ความหมายเช่นเดียวกับ (๑) และ (๒) แห่งบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ”  
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ กรณีจึงต้องวินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน   
ดังนั้น เมื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามบทนิยามคำว่า 
“รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ การที ่กองทุน 
เพื ่อการฟื ้นฟูฯ ถ ือหุ ้นในธนาคารกรุงไทยฯ เกินร้อยละห้าสิบของทุนทั ้งหมด จึงไม่ทำให้
ธนาคารกรุงไทยฯ เข้าลักษณะเป็นบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม (๒) ของบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” 
ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ๖๗ 

 
   ๒. บทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตและความหมายของรัฐวิสาหกิจ
ในปัจจุบัน 

 บทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในกฎหมายต่าง ๆ ในปัจจุบัน ยังคงมีขอบเขต 
ที ่แตกต่างก ัน รวมถึงม ีประเด ็นปัญหาทั ้งเร ื ่องความไม่สอดคล ้องก ับบร ิบททางกฎหมาย 
และการดำเนินการของภาครัฐที่เปลี่ยนไป และความไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
นอกจากนี ้ ในกรณีกฎหมายที ่ไม่มีการกำหนดบทนิยามไว้เป็นการเฉพาะ ก็ยังมีประเด็น  
ที่ต้องพิจารณาว่า กฎหมายใดจะเป็นกฎหมายกลางที่จะใช้ในการพิจารณา 

 

 
๖๖ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื ่อง  สถานภาพของกองทุนเพื่อการฟื ้นฟู  

และพัฒนาระบบสถาบันการเงินและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๓) 
๖๗ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื ่อง  สถานภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจของ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ (เรื่องเสร็จที่  
๓๑๐/๒๕๖๔) 



 

 ๒.๑ ความแตกต่างของขอบเขตของรัฐวิสาหกิจในกฎหมายที่กำหนดบทนิยาม 
ไว้เป็นการเฉพาะ  

 ในส่วนของกฎหมายที ่มีการกำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ไว้  
เป็นการเฉพาะ ในปัจจุบัน มีจำนวน ๘ ฉบับ รวมทั ้งยังมีบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ”  
ตามพระราชบัญญัติว ิธ ีการงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๐๒ ซึ ่งยังคงมีผลใช้บังคับอยู ่ในปัจจุบัน 
โดยผลของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังจะเห็นได้จาก
ตารางเปรียบเทียบด้านล่าง 
 

 ชื่อร่างพระราชบัญญัติ บทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” 
๑ พระราชบ ัญญ ัต ิว ิธ ีการ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(ยังคงใช้บังคับอยู ่โดยผล
ของบทเฉพาะกาลมาตรา ๕๓ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า  
(ก) องค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ  
(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่า

ร้อยละห้าสิบ 
(ค) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 

(ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
(ง) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 

(ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
(จ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 

(ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ
ห้าสิบ 

 
๒ พระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสำหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 

หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จ ัดตั ้งกิจการนั ้น และหมายความรวมถึง
หน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของแต่ไม่รวมถึงองค์การหรือกิจการ ที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะเพ่ือสงเคราะห์หรือส่งเสริมการใด ๆ ที่มิใช่ธุรกิจ 

(๒) บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู ่ด ้วย  
เกินร้อยละห้าสิบ หรือ 

(๓) บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และหรือ (๒) มีทุน
รวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม 

๓ พระราชบัญญัต ิแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๔๓ 
 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล

หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 



 

(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละ
ห้าสิบ 

๔ พระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
(ก) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 

กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

ตาม (ก) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
(ค) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

ตาม (ก) หรือ (ข) หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละ
ห้าสิบ โดยให้คำนวณเฉพาะทุนตามสัดส่วนที่เป็นของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น 

๕ พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 

กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม 

(๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
(๓) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม 

(๑) หรือ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒)  
มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 

๖ พระราชบัญญัติสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 

กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 
(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กระทรวงการคลังหรือรัฐวิสาหกิจ

ตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
ทั้งนี้ ความใน (๑) และ (๒) ไม่รวมถึงหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจสถาบัน

การเงินหรือธุรกิจประกันภัย 
๗ พระราชบ ัญญ ัต ิ ว ิ ธ ี การ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
(๑เ) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 

กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม 

(๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
(๓) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม 

(๑) หรือ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒)  
มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 

๘ พระราชบ ัญญ ัต ิการร ่ วม 
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 



 

 (๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 
หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาล
เป็นเจ้าของ 

(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

(๓) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑) หรือ (๒) มีทุน
รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

๙ พระราชบัญญัติการพัฒนา 
การกำกับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 

กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาล  
เป็นเจ้าของ 

(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

 
 หากพิจารณาบทนิยามข้างต้น กฎหมายส่วนใหญ่ในปัจจุบันกำหนดขอบเขต 

ของรัฐวิสาหกิจไว้ไม่เกินสามอนุมาตรากล่าวคือจนถึงชั้นบริษัทลูกของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน
จำกัดเท่านั้น เว้นแต่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งยังใช้บังคับอยู่โดยผล 
ของบทเฉพาะกาลเท่านั้นที่กำหนดไว้ห้าอนุมาตรา  อย่างไรก็ดี ยังมีความแตกต่างกันในส่วนของ
ขอบเขตของความหมายและการใช้ถ้อยคำอยู่ เช่น 

 (๑) ขอบเขตของรัฐวิสาหกิจตามอนุมาตรา (๑) เดิม พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ จะมีการใช้ถ้อยคำแตกต่างจากกฎหมายอื่น โดยจำแนกไว้เพียง ๒ ประเภท 
ได้แก่ องค์การของรัฐบาล และหน่วยงานธุรกิจที ่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ในขณะที่กฎหมายฉบับอื่น  
จำแนกไว้ ๓ ประเภท ได้แก่ องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 
กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น และหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ต่อมา เมื่อได้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้แก้ไขถ้อยคำโดยจำแนกเป็น  
๓ ประเภทเช่นเดียวกับกฎหมายอื่น ๆ โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของนิยามตาม (๑) แต่อย่างใด 

 (๒) วิธีการคำนวณส่วนทุนของผู้ถือหุ้น ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้คำนวณเฉพาะทุนตามสัดส่วนที่เป็นของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น  
จึงทำให้ขอบเขตของความหมายของนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” แตกต่างกัน โดยรัฐวิสาหกิจบางแห่ง 
อาจเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายฉบับหนึ่งแต่อาจไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 
อีกฉบับหนึ ่งก ็ได ้ ด ังเช ่นกรณีของบริษ ัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  
ซึ่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานประกันสังคมถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบ  
เป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ แต่ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ 



 

การบริหารหนี้สาธารณะฯ เนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ กำหนดให้คำนวณ
เฉพาะทุนตามสัดส่วนของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น๖๘   

 (๓) ผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  กฎหมายแต่ละฉบับ 
ยังมีการกำหนดไว้แตกต่างกัน เช่น บางฉบับครอบคลุมเฉพาะผู ้ถ ือหุ ้นที ่ เป็นส่วนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ในขณะที่บางฉบับครอบคลุมผู้ถือหุ้นที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
เป็นต้น ซึ่งขอบเขตที่แตกต่างกันก็ทำให้รัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนั้นแตกต่างกันด้วย 

 
 ๒.๒ ความไม่สอดคล้องกับบริบททางกฎหมายและการดำเนินการของภาครัฐ 

ที่เปลี่ยนไป 
 บริบทของกฎหมายและการดำเนินการของภาครัฐได้เปลี่ยนแปลงไปมาก 

ในปัจจุบันทำให้เห็นถึงข้อจำกัดของบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในกฎหมายต่าง ๆ หลายประการ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ความทับซ ้อนระหว ่างร ัฐว ิสาหกิจประเภทองค์การของร ัฐบาล 
และองค์การมหาชน 

 แม้โดยแนวคิดตั้งต้น รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจโดยรัฐ  
อย่างไรก็ด ี เม ื ่อได ้ม ีการตรากฎหมายว่าด ้วยการจัดตั ้งองค์การของรัฐบาล มาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติด ังกล่าวได้กำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั ้งองค์การของรัฐบาล  
ไว้อย่างกว้างว่า เมื ่อรัฐบาลเห็นเป็นการสมควรจะจัดตั ้งองค์การเพื ่อดำเนินกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ในการเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือในการครองชีพ หรืออำนวย
บริการแก่ประชาชน โดยใช ้เง ินท ุนจากงบประมาณแผ่นด ินก ็ให ้กระทำได ้โดยตราเป็น  
พระราชกฤษฎีกา โดยมิได้จำกัดเพียงการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์เท่านั้น  ทั้งนี้ เนื่องจากในอดีต 
การจัดตั้งหน่วยงานในรูปของรัฐวิสาหกิจทำให้หน่วยงานมีอิสระในการดำเนินการ มีความคล่องตัว
ภายในขอบข่ายของกฎหมายจัดตั ้งฯ ได้ตามสมควร และมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินกิจการ  
ที่มีความยืดหยุ่นกว่าการปฏิบัติตามระเบียบของราชการ จึงทำให้มีการจัดตั้งหน่วยงานในรูปของ
รัฐวิสาหกิจเป็นจำนวนมาก ซึ ่งหน่วยงานที ่จัดตั ้งขึ ้นในหลายกรณีมิได้การประกอบกิจการ 
ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด เพียงแต่ประสงค์ที่จะอยู่ “นอกระบบราชการ”๖๙ ประกอบกับบริบท 

 
๖๘ ข้อมูลจากสำนักงานการบริหารหนี้สาธารณะ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ที่ได้เสนอ

เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๖๙ ถ้อยคำตามบันทึก เรื่อง  การจัดตั้งสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
(เรื ่องเสร็จที ่ เรื ่องเสร็จที ่ ๒๔๗/๒๕๒๕) ซึ ่งเป็นกรณีที ่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ  
ได้ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจและสังคมโดยในบันทึกดังกล่าวได้มีการแจกแจง
ขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้ง และข้อดีข้อเสียของระบบองค์กรประเภทต่าง ๆ ไว้ 



 

การจัดองค์กรของภาครัฐเดิม มีการยอมรับสถานะทางกฎหมายเป็นการทั ่วไปขององค์กร 
เพียงสองประเภทเท่านั้น คือหากไม่ใช่ส่วนราชการก็ต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ ๗๐  ดังนั้น รัฐวิสาหกิจ 
จึงอาจมีขอบเขตกว้างกว่าแนวคิดตั้งต้นของรูปแบบองค์กรที่ควรจะเป็น 

 จนกระทั่งได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ซึ่งกำหนดให้มีหน่วยงานบริหารเป็นองค์การมหาชนที่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ 
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการจัดระบบบริหารแนวใหม่สำหรับภารกิจของรัฐที่มีลักษณะเฉพาะในบางกรณี 
ให้ม ีความคล่องตัวและมีการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและบุคลากรให้เก ิดประสิทธ ิภาพ  
และประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการจัดตั้งองค์การมหาชนตามกฎหมายเฉพาะ เช่น สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งการเกิดขึ้นขององค์การมหาชนทำให้เกิดคำถาม
เกี่ยวกับนิยามตามกฎหมายเดิมของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงความจำเป็นในการจำแนกลักษณะพิเศษ
ของรัฐวิสาหกิจออกจากองค์การมหาชน ดังจะเห็นได้จากหลักการจำแนกประเภทหน่วยงาน  
ของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารและในความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๓ 
ที่เริ ่มปรากฏหลักเกณฑ์เพิ ่มเติมในการพิจารณา โดยรัฐวิสาหกิจต้องเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมหรือมีลักษณะเป็นการประกอบวิสาหกิจ 
หรือกิจการเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ด้วย ซึ่งต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่าการประกอบ
วิสาหกิจหรือกิจการเชิงพาณิชย์ครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน เพียงใด  

 นอกจากนี้ ตามที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ข้างต้น ในการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มิได้กำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้แต่อย่างใด 
รวมถึงการจัดตั ้งกิจการตามกฎหมายเฉพาะในบางครั ้งก็ไม่ได้เข้ากรณีดังกล่าว จึงมีประเด็น 
ต้องพิจารณาว่า อาจมีองค์การของรัฐบาลรวมถึงกิจการของรัฐที่จัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะบางแห่ง 
ที่ไม่อยู่ในความหมายของรัฐวิสาหกิจอีกต่อไปเนื่องจากมิได้เข้าลักษณะเป็นการประกอบวิสาหกิจ 
หรือกิจการเชิงพาณิชย์หรือไม่ โดยควรจะต้องมีการพิจารณาทบทวนแนวทางการกำหนดบทนิยาม
คำว่ารัฐวิสาหกิจตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน รวมถึงปรับเปลี่ยนหน่วยงาน 
ที ่ไม ่เข ้าตามหลักเกณฑ์การเป็นรัฐว ิสาหกิจให้ม ีสถานะเป็นองค์การมหาชนหรือหน่วยงาน 
ของรัฐประเภทอื่นเพื ่อให้เกิดความชัดเจนในนิติฐานะและกรอบกฎหมายที่หน่วยงานเหล่านั้น  
ต้องปฏิบัติตามต่อไป   

 (๒) รูปแบบองค์กรที่เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัดมีความหลากหลายมากขึ้น 
 รูปแบบองค์กรและรูปแบบการดำเนินกิจการของหน่วยงานของรัฐ 

ในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น มีหน่วยงานหลายรูปแบบที่เข้าถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัด
แทนกระทรวงการคลัง เช่น กองทุนรวมวายุภักษ์ซึ ่งจัดตั ้งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย องค์การมหาชน  

 
๗๐ สุรพล  ลี ้นิติไกรพจน์, วิกฤตการณ์ทางกฎหมายเกี ่ยวกับรัฐวิสาหกิจไทย, วารสาร

นิติศาสตร์ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑, ๒๕๓๔, หน้า ๘๑ 



 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  ที่มีการจัดตั้งบริษัทจำกัดขึ้นเพื่อดำเนินการตามขอบวัตถุประสงค์ 
เช่น บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ดำเนินกิจการ 
อันเป็นสาธารณประโยชน์หรือเพื ่อประโยชน์ในการเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือในการครองชีพ  
หรืออำนวยบริการแก่ประชาชน โดยจัดตั้งโดยทุนและได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐ  
และในบางครั้ง มีการใช้ทรัพย์สินและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการ แต่หาก
พิจารณาจากบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในกฎหมายส่วนใหญ่ยังไม่ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ  
ในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากกำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่กรณี
ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที ่กำหนดให้ครอบคลุมผู ้ถือหุ ้นที ่เป็นหน่วยงานของรัฐ    
ดังนั้น จึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่า ควรมีการกำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้ครอบคลุม
กรณีบริษัทจำกัดที่ถือหุ้นโดยหน่วยงานของรัฐ หรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์
ในการกำหนดวินัยการเงินการคลังหรือการตรวจสอบ เช่น พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ โดยอาจปรับวินัยหรือรูปแบบ  
การตรวจสอบให้เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจแต่ละประเภท 

 (๓) วัตถุประสงค์การเข้าถือหุ้นของหน่วยงานของรัฐที่เปลี่ยนไป 
 เดิมรัฐวิสาหกิจเป็นเครื ่องมือของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะ 

และจัดทำสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมทั้งยังเป็น
เครื่องมือทางการเงินสำหรับรัฐบาลในการดำเนินนโยบายกึ่งการคลัง  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน  
มีหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ โดยเฉพาะสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ 
ที ่แสวงหาช่องทางการลงทุนที ่ค ุ ้มค่า โดยการเข้าไปลงทุนในบริษัทเอกชนหรือบริษัทลูก  
ของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ ่งหากพิจารณาตามเกณฑ์ของบทนิยามในปัจจุบัน อาจส่งผลทำให้  
บริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจได้ เนื่องจากมีส่วนราชการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบ  

 ตัวอย่างเช่นกรณีของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ที่ได้มีการหารือ
มายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยบริษัทดังกล่าวมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ ๔๕ ธนาคารออมสินในสัดส่วนร้อยละ ๓ และสำนักงานประกันสังคมในสัดส่วนร้อยละ ๕  
ทำให้กระทบต่อการเข้าแข่งขันเพ่ือขายไฟฟ้าให้แก่กระทรวงพลังงาน เนื่องจากได้มีการกำหนด
คุณสมบัติของผู้ประมูลว่า ห้ามมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของพระราชบัญญัติ  
การบริหารหนี้สาธารณะฯ๗๑  ดังนั้น จึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่า การกำหนดให้บริษัทจำกัด 
มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจโดยยึดถือจากสัดส่วนการถือหุ้นเพียงอย่างเดียวตามที่กำหนดไว้  
ในบทนิยามในกฎหมายต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีความเหมาะสมหรือไม่ และควรต้องพิจารณาว่า

 
๗๑ เรื่องเสร็จที่ ๘๙๐/๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) มีมติไม่รับ

ข้อหารือนี้ไว้พิจารณา แต่สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในข้อหารือดังกล่าวสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี 



 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะ
และจัดทำสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเป็นเครื่องมือ
ทางการคลังของรัฐด้วยหรือไม่ มิใช่เป็นเพียงเครื ่องมือในการลงทุนเพื ่อได้รับผลตอบแทน  
ทางการเงินเท่านั้น 

 (๔) ความไม่สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์กับภาครัฐ 
 แนวทางการกำหนดบทนิยามในกฎหมายปัจจุบันซึ ่งพิจารณาจาก

สัดส่วนของทุนของหน่วยงานของรัฐในรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก จึงอาจไม่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาท 
หน้าที่ และความสัมพันธ์ของหน่วยงานกับภาครัฐ  อย่างไรก็ดี หากพิจารณาหลักการจำแนก
ประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐหลายประการ 
ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับรัฐ (ที่มาของการจัดตัง้ รูปแบบของหน่วยงาน การแต่งตั้งบุคลากรระดับสงู 
การกำกับดูแลของรัฐ) กิจกรรม งบประมาณและรายได้ของหน่วยงานและการค้ำประกันหนี้ สถานะ 
ของบุคลากร วิธ ีการและระบบกฎหมายที ่ใช ้ในการทำกิจการ ความเป็นเจ้าของและอำนาจ 
ในการบริหารจัดการ โดยในส่วนของรัฐวิสาหกิจ มีการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้๗๒ 

 ๑) เป็นหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรม (Industrial and Commercial Public Services)  

 ๒) มีวัตถุประสงค์เพื ่อการแสวงหารายได้ ต้องสามารถเลี ้ยงตัวเอง  
จากการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์มุ่งกำไรสูงสุดเช่นที่เอกชนกระทำกันทั่วไป  

 ๓) เป็นนิติบุคคล 
 ๔) ความสัมพันธ์กับรัฐ ได้แก่ (๑) รัฐจัดตั้ง (๒) ทุนเกินครึ่งเป็นของรัฐ (๓) 

รัฐมีอำนาจกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนด (๔) การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐและรายได้
ต้องส่งคืนรัฐ (๕) บุคลากรมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และ (๖) วิธีการดำเนินการใช้สัญญาเป็นหลัก  

 นอกจากนี้ หากพิจารณากฎหมายต่างประเทศ โดยเฉพาะของสหภาพ
ยุโรป ก็จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นนอกเหนือจากสัดส่วนทุนของรัฐเช่นกัน เช่น ใน article 2 (b) 
ของ COMMISSION DIRECTIVE ที ่ ๒๐๐๖/๑๑๑/EC ลงวันที ่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๐๖ ว่าด้วย 
ความโปร่งใสของความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างประเทศสมาชิกและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงความโปรง่ใส
ของรัฐวิสาหกิจ ของคณะกรรมาธิการยุโรป๗๓ ได้กำหนดนิยามของรัฐวิสาหกิจ หมายความว่า 

 
๗๒ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/๐๐๑๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ 
๗๓ COMMISSION DIRECTIVE 2006/111/EC of 16 November 2006 on the transparency 

of financial relations between Member States and public undertakings as well as on financial 
transparency within certain undertakings  



 

รัฐวิสาหกิจซึ่งหน่วยงานของรัฐใช้อำนาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องจาก  
ความเป็นเจ้าของ การสนับสนุนทางการเงิน หรือกฎหมายที่กำกับดูแล โดยในกรณีดังต่อไปนี้  
ให้ถือว่ามีอำนาจควบคุม ได้แก่ การมีทุนเกินกึ่งหนึ่ง การมีสิทธิออกเสียงเกินกึ่งหนึ่ง หรืออำนาจ  
ในการแต่งตั้งกรรมการจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริหาร  

 ดังนั้น จึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่า ควรต้องมีการพิจารณาปรับปรุง
บทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” เพื ่อเพิ่ มหลักเกณฑ์อื ่น ๆ ให้สะท้อนบทบาท หน้าที ่ และ
ความสัมพันธ์กับภาครัฐ หรือไม่ 

 
   ๒.๓ การกำหนดบทนิยามของรัฐวิสาหกิจที่อาจไม่สอดคล้องหรือไม่ครอบคลุม

ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  
 เราอาจแบ่งวัตถุประสงค์ของกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจได้ดังนี้ 

 (๑) กฎหมายท ี ่สน ับสน ุนการดำเน ินงานของร ัฐว ิสาหก ิจ ได ้แก่  
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ (การให้กู้ยืมต่อและการค้ำประกันให้แก่
รัฐวิสาหกิจ) และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (การสนับสนุนงบประมาณให้แก่
รัฐวิสาหกิจ) 
 (๒) กฎหมายที ่กำก ับด ูแลการบร ิหารก ิจการของร ัฐว ิสาหกิจ ได ้แก่  
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กำกับดูแลการบริหาร
กิจการและแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ) และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (กำกับดูแลในส่วนของงบลงทุน) 

 (๓) กฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์กลางในการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักเกณฑ์การร่วมลงทุน
กับเอกชน) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ  
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ (หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 
(b) ‘public undertakings’ means any undertaking over which the public 

authorities may exercise directly or indirectly a dominant influence by virtue of their ownership 
of it, their financial participation therein, or the rules which govern it. 

A dominant influence on the part of the public authorities shall be presumed 
when these authorities, directly or indirectly in relation to an undertaking: 

(i) hold the major part of the undertaking’s subscribed capital; or 
(ii) control the majority of the votes attaching to shares issued by the undertakings; or 
(iii) can appoint more than half of the members of the undertaking's 

administrative, managerial or supervisory body; 



 

และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ (หลักเกณฑ์เกี ่ยวกับบุคลากร 
ของรัฐวิสาหกิจ)  

 (๔) กฎหมายที ่กำหนดวิน ัยทางการเง ินการคลังและการตรวจสอบ 
ทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 (๕) กฎหมายที ่เกี ่ยวกับการตรวจสอบและการกำหนดความผิดต่าง ๆ  
ที่เกี ่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา 
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ 
ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

 เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของกฎหมายประกอบกับแนวทางการพิจารณา
ความหมายของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน กฎหมายบางฉบับอาจมีแนวทางการกำหนดบทนิยามคำว่า 
“รัฐวิสาหกิจ” ไว้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที ่เกี ่ยวกับ 
การตรวจสอบหรือวินัยการเงินการคลัง เช่น  

 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมาตรา ๔ ได้กำหนดให้หน่วยรับตรวจ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวเป็นไป 
เพ ื ่อการตรวจสอบการใช ้จ ่ายเง ินแผ่นดินทุกประเภทไม่ว ่าจะเป็นเง ินงบประมาณหรือ  
เงินนอกงบประมาณ ในขณะที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื ่อกำหนด
หน่วยงานที ่ขอรับจัดสรรหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นหลัก และโดยที ่การพิจารณาว่า
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวิธ ีการงบประมาณฯ ต้องคำนึงถึงการเป็นหน่วยรับ
งบประมาณเป็นหลัก  ทั้งนี้ ตามแนวความเห็นในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๓๗๔ ซึ่งอาจทำให้
หน่วยงานบางประเภทที่ไม่ได้รับเงินงบประมาณเป็นรายปีแต่จัดตั้งขึ้นจากทุนของรัฐที่มาจากเงิน
หรือทรัพย์สินของแผ่นดินหรือเงินที ่ม ีล ักษณะเช่นเดียวกับภาษี อาจไม่อยู ่ภายใต้น ิยาม  
ของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ส่งผลให้หน่วยงานดังกล่าว  
อาจไม่ถือเป็นหน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ 
เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะดังเช่นกรณีของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน๗๕ เป็นต้น   

 
๗๔ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื ่อง  สถานภาพของกองทุนเพื่อการฟื ้นฟู 

และพัฒนาระบบสถาบันการเงินและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๓) 
๗๕ มาตรา ๒๙ วีสติ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยฯ กำหนดให้สำนักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและตรวจบัญชีรวมทั้งการเงินของกองทุนฯ  ดังนั้น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 
ยังคงเป็นหน่วยรับตรวจตาม (๘) ของบทนิยามคำว่า “หน่วยรับตรวจ” ในมาตรา ๔  



 

 (๒) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนด 
บทนิยามคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” และ “รัฐวิสาหกิจ” ไว้เหมือนกับบทนิยามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเมื่อความที่กำหนดไว้ในบทนิยามในกฎหมาย
ทั้งสองฉบับเป็นข้อความเดียวกัน กรณีจึงต้องวินิจฉัยไปในแนวทางเดียวกัน  ทั ้งนี ้ ตามแนว  
เรื่องเสร็จที่ ๓๑๐/๒๕๖๔๗๖ แต่โดยที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกำหนดวินัยทางการคลัง 
ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐ
และเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งไม่ได้จำกัดขอบเขตเฉพาะเร่ืองงบประมาณเท่านั้น  
การตีความในลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ อาจส่งผลกระทบต่อวินัย 
และมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหลายประการ เช่น 
การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง  
ของรัฐฯ ซึ ่งรายงานการเงินรวมภาครัฐดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินของรัฐบาล 
และหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันแสดงให้เห็นถึงสินทรัพย์
และหนี้สินของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายงาน
การเงินรวมของรัฐวิสาหกิจในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐ สินทรัพย์ส่วนใหญ่
เป็นของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒๘.๑๓ แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑  
ของสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐ๗๗ ซึ ่งหากธนาคารกรุงไทยฯ มิใช่
ร ัฐวิสาหกิจตามบทนิยามของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐแล้ว มีประเด็น  
ต้องพิจารณาว่า สุดท้ายแล้วข้อมูลดังกล่าวของธนาคารกรุงไทยฯ รวมถึงกรณีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 
จะต้องปรากฏในรายงานการเงินรวมภาครัฐหรือไม่ และหากข้อมูลทั้งสองส่วนไม่ปรากฏอยู่
เนื่องจากไม่เข้าตามบทนิยาม จะทำให้รายงานการเงินรวมภาครัฐไม่สะท้อนสินทรัพย์และหนี้สิน  
ที่แท้จริงของภาครัฐหรือไม่ 

 ดังนั้น จึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่า ในกรณีของกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะ เช่น กรณีกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบ ควรต้องมีการกำหนดบทนิยามไว้  
เป็นการเฉพาะในกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงบทนิยาม เช่น ในกรณีของ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมหน่วยงาน 
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายอย่างแท้จริง  

 

 
๗๖ บ ันทึกสำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา เร ื ่อง  สถานภาพความเป็นร ัฐว ิสาหกิจ 

ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ (เรื่องเสร็จที่ 
๓๑๐/๒๕๖๔) 

๗๗ รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า http://cfs.cgd.go.th/cgd_app/ 
web_contents_resources/financial_statement_cgd/fs_G_2562.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) 



 

๒.๔ ปัญหากรณีกฎหมายไม่มีการกำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ไว้เป็น
การเฉพาะ 

 (๑) กรณีกฎหมายที่อ้างอิงบทนิยามตามกฎหมายอื่น จากการตรวจสอบ  
มีกฎหมายจำนวน ๘๘ ฉบับ ที่มีการอ้างอิงนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น๗๘ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการอ้างอิงบทนิยามตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณในส่วนของมาตราที่กำหนดสถานภาพของหน่วยงาน๗๙  อย่างไรก็ดี ในบรรดา
กฎหมายดังกล่าว มีกฎหมายที่มีความสำคัญหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอ้างอิงบทนิยามตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นต้น  
ซึ ่งเมื ่อพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติว ิธ ีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ 
แนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัจจุบันที่ตีความบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” โดยเพิ่ม
หลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ และการตีความบทนิยามคำว่า 
“หน่วยงานของรัฐ” โดยอิงกับความเป็น “หน่วยรับงบประมาณ” อาจทำให้ขอบเขตของรัฐวิสาหกิจ
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แคบลงกว่าเดิม  

 นอกจากนี้ สำหรับกฎหมายที่มีการอ้างอิงบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ”  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เนื่องจากมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดใหใ้นกรณีที่กฎหมายหรือกฎใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ บัญญัติบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าวในกฎหมายนั้นยังคงมีความหมายหรือเป็นการอ้างอิง
ความหมายตามบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนั้น สำหรับกฎหมายหรือกฎที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในกฎหมาย
หรือกฎดังกล่าวยังคงเป็นไปตามความหมายของนิยามของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ จนกว่าจะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามดังกล่าว  

 (๒) กรณีกฎหมายที่กล่าวถึงรัฐวิสาหกิจโดยมิได้กำหนดอ้างอิงบทนิยาม 
ตามกฎหมายอื่น ในปัจจุบันมีกฎหมายที่สำคัญจำนวนหนึ่งที่มีการกล่าวถึงรัฐวิสาหกิจโดยมิได้มี  
การกำหนดว่าให้เป็นไปตามบทนิยามในกฎหมายใด เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรามปราม 

 
๗๘ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.krisdika.go.th/data/activity/act13789.pdf 
๗๙ เช่น ในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

ที่กำหนดว่า “ให้จัดตั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขึ้น (...) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และมีฐานะเป็นนิติบุคคล” เป็นต้น 



 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า ในกรณีที ่มิได้มีการกำหนด  
บทนิยามหรือกำหนดอ้างอิงกฎหมายใดไว้ จะต้องอ้างอิงตามบทนิยามในกฎหมายใด และกฎหมายใด 
จะถือเป็นกฎหมายกลางที่ควรใช้ในการพิจารณานิยามหรือสถานภาพความเป็นของรัฐวิสาหกิจ  
โดยเฉพาะที ่ในปัจจุบัน แนวทางการตีความคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ เป็นการตีความอย่างแคบโดยยึดโยงกับการเป็นหน่วยรับงบประมาณเป็นหลัก 

 ดังนั้น จึงควรต้องมีการทบทวนกฎหมายที่ไม่มีการกำหนดบทนิยาม
หรืออ้างอิงบทนิยามอื่นเพื่อกำหนดความหมายของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายดังกล่าว
ให้มีความชัดเจนหรือไม่ อย่างไร หรือหากประสงค์จะอ้างอิงกับความหมายของรัฐวิสาหกิจ  
ตามกฎหมายอื่นเพื ่ออ้างอิงตามพัฒนาการของกฎหมายกลางเกี ่ยวกับรัฐวิสาหกิจเพื ่อให้มี  
ความยืดหยุ่น กฎหมายใดควรจะเป็นกฎหมายกลางในเรื่องดังกล่าว  อย่างไรก็ดี หากพิจารณา 
ตามแนวคิดในชั้นของการตรากฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ จะเห็นได้ว่า  
กฎหมายทั้งสามฉบับดังกล่าวมิได้ประสงค์จะเป็นกฎหมายกลางแต่อย่างใด  

 
๓. บทสรุปและข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” 
 รัฐวิสาหกิจเป็นกิจการที่สำคัญของรัฐ ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เนื ่องจากรัฐวิสาหกิจไทยมีสินทรัพย์รวมเกือบ ๕ เท่า  
ของงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน และนำส่งกำไรหรือรายได้เข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินเป็นจำนวนกว่า 
๑๖๙,๑๕๙ ล้านบาทในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีมีวงเงินดำเนินการ
สูงถึงกว่า ๒,๐๕๘,๑๙๖ ล้านบาท๘๐  ดังนั้น การกำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนและกำกับดูแล 
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  
อย่างไรก็ดี นโยบายใด ๆ ย่อมไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้ “ถ้าหากแม้แต่คณะรัฐมนตรีเอง 
ก็ไม่สามารถตอบได้ว ่าร ัฐว ิสาหกิจซึ ่งตนกำหนดนโยบายไปนั ้นมีอยู ่ก ี ่แห่ง อยู ่ท ี ่ ใดบ้าง  
และประกอบด้วยองค์กรใดบ้าง๘๑”  ดังนั้น การกำหนดความหมายของรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจน 
และสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาอย่างจริงจัง 

 ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดความหมายของรัฐวิสาหกิจตามที่ได้ศึกษาในบทความนี้
เป็นเพียง “ยอดภูเขาน้ำแข็ง” ที่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นจาก “ภูเขาน้ำแข็ง” ที่เกิดจากปัญหาความไม่ชัดเจน
เกี่ยวกับนโยบายและการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการกำกับดูแลการถือหุ้นของหน่วยงานของรัฐ
ในประเทศไทย ประกอบกับความรับผิดชอบและอำนาจการกำกับดูแลตามกฎหมายในมิติต่าง ๆ 

 
๘๐ สำนักงบประมาณของรัฐสภา, รัฐวิสาหกิจไทย แหล่งรายได้รัฐบาลหรือภาระของงบประมาณ

แผ่นดิน, ๒๕๖๓ 
๘๑ สุรพล  ลี้นิติไกรพจน์, วิกฤตการณ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจไทย, วารสารนิติศาสตร์ 

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑, ๒๕๓๔, หน้า ๘๑ 



 

ที ่เกี ่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ กระจัดกระจายอยู ่ในหน้าที ่และอำนาจของหน่วยงานที ่ต ่างกัน  
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจในชั้นแม่) สำนักงบประมาณ (การจัดสรรงบประมาณให้แก่รัฐวิสาหกิจ)  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (การพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ) สำนักงาน
บริหารหนี ้สาธารณะ (การกู ้เง ินและการค้ำประกันเงินกู ้ของรัฐวิสาหกิจ) กรมบัญชีกลาง  
(การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (การรับรองงบการเงิน  
ของรัฐวิสาหกิจและการตรวจเงินแผ่นดิน) ทำให้ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาในภาพรวม
เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ไม่เคยมีการพิจารณาความหมายของรัฐวิสาหกิจ
และบทบาทที่เหมาะสมของรัฐวิสาหกิจในยุคปัจจุบัน รวมถึงขอบเขตของกฎหมายภาคมหาชน  
ที่ควรใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจและบริษัทที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้น โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทนั้น  
มีลักษณะดำเนินการเช่นเอกชนทั่วไป 

 โดยที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้มีข้อสังเกตให้สำนักงบประมาณประสานงานกับหน่วยงานที่มีกฎหมายอ้างอิงบทนิยามคำว่า 
“รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เร่งรัดดำเนินการปรับปรุง  
หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ ่งสำนักงบประมาณจึงได้มีหนังสือ  
แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ดี การพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายดังกล่าว ยังเป็นไปโดยขาดการบูรณาการในภาพรวม และแม้ว่าการพิจารณาว่า  
หน่วยงานใดเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ ควรต้องพิจารณาตามที ่กฎหมายแต่ละฉบับกำหนด  
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๓ แต่มิได้
หมายความว่า การกำหนดขอบเขตของรัฐวิสาหกิจในแต่ละกฎหมายไม่ควรมีหลักพื ้นฐาน 
ในการพิจารณา เช ่น หลักเกณฑ์การพิจารณารัฐว ิสาหกิจประเภทองค์การของร ัฐบาล  
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ว่าต้องมี
ลักษณะเป็นการประกอบวิสาหกิจหรือกิจการเชิงพาณิชย์หรือไม่ ผู ้ถ ือหุ ้นของบริษัทจำกัด 
หรือบริษัทมหาชนจำกัดควรครอบคลุมเพียงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจหรือควรครอบคลุม 
การถือหุ ้นโดยหน่วยงานของรัฐทั ้งหมดและการถือหุ ้นโดยกองทุนวายุภักษ์และกองทุน 
เพื ่อการฟื ้นฟูฯ ด้วยหรือไม่ และการมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ควรต้องมีการพิจารณา
วัตถุประสงค์ของการเข้าถือหุ้นของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ว่า เป็นการใช้รัฐวิสาหกิจในการจัดทำ
บริการสาธารณะหรือเป็นเพียงการลงทุนดังเช่นนักลงทุนทั่วไป และบทบาทของรัฐในกรณีดังกล่าว
ควรเป็นเช่นไร  

 ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดนิยาม  
และขอบเขตของรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจน และเกิดความมั่นคงและแน่นอนในนิติฐานะ  
ของรัฐวิสาหกิจ โดยอาจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนิยามและขอบเขตของรัฐวิสาหกิจ  



 

ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องและบริบททั ้งทางเศรษฐกิจ สังคม  
และการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันของประเทศไทย โดยเฉพาะกำหนดหลักเกณฑ์  
การเป็นรัฐว ิสาหกิจและองค์การมหาชนให้ช ัดเจน และแก้ไขบทนิยามในกฎหมายต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องกัน รวมถึงการพิจารณาบทบาทของรัฐวิสาหกิจและกฎหมายที ่จะใช้บังคับ 
แก่รัฐวิสาหกิจ  ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ตั้งต้นของรัฐในการใช้รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท 
เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ เพื่อให้การดำเนินกิจการมีความยืดหยุ่นและสามารถ
แข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    
 
 
 

 



 

 

 

เวทีทรรศนะ 
การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 

ภายใต้วิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙* 
    

 
จินตพันธุ์  ทังสุบุตร** 

 
การใช ้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื ่อสารในรูปแบบอิเล ็กทรอน ิกส์  

ในหน่วยงานของรัฐเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันมาโดยตลอด รัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาได้พยายาม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ทั้งการทำงานภายในหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์หลายฉบับ โดยเมื่ออินเทอร์เน็ตมีความแพร่หลายในต่างประเทศและเป็นที่ยอมรับ
ว่าจะมีบทบาทอย่างมากในการค้าและการสื่อสารระหว่างประเทศ ประเทศไทยก็ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ้นเป็นกฎหมายฉบับแรกภายใต้
แนวคิดของ UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce เพื่อรองรับความชอบด้วยกฎหมาย
ของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาคเอกชน และต่อมาก็ได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อเอื ้อให้
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐสามารถออกระเบียบปฏิบัติให้สามารถรับคำขอ การอนุญาต ออกคำสั่ง
ทางปกครอง รับชำระเงิน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

อย่างไรก็ดี การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นไปอย่างล่าช้า แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะได้
จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน มีการตั้ง
หน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อทำหน้าที่ผลักดัน รวมถึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีหลายต่อหลายครั้งเร่งรัดให้
หน่วยงานนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนแล้วก็ตาม แต่หน่วยงาน
ภาครัฐส่วนใหญ่ไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด 
ในหลายหน่วยงานนั้นคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นแต่เพียงเครื่องพิมพ์เอกสาร ระบบอิเล็กทรอนกิส์

 
* บทความนี้เป็นความเห็นทางวิชาการของผู ้เขียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

และบรรณาธิการไม่จำต้องเห็นพ้องด้วย 
 ผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมาย รักษาการในตำแหน่งผู ้อำนวยการส่วนสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



 

ต่าง ๆ ที่ได้ทุ่มเททรัพยากรพัฒนาขึ้นกลับไม่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว หรือได้กลายเป็น
ขั้นตอนอันสร้างภาระให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแทน 

ความล ่าช ้าในการข ับเคล ื ่อนเพ ื ่อนำเทคโนโลย ีคอมพิวเตอร ์มาปร ับใช้  
ในการปฏิบัติงานของภาครัฐเกิดจากปัจจัยหลายประการ ปัจจัยแรกเป็นปัญหาด้านนโยบาย
เกี ่ยวกับเทคโนโลยีของภาครัฐ ซึ ่งวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาหน่วยงานส่วนกลางที่เกี ่ยวข้องโดยตรง  
กับเทคโนโลยีหรือการปฏิรูประบบการทำงานภาครัฐจะเสนอข้อเสนอต่าง ๆ เกี ่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี เช ่น การนำอีเมลมาใช้ในการสื ่อสารในภาครัฐ การเช ื ่อมโยงข้อมูลภาครัฐ  
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื ่อให้มีมติกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตาม โดยในการเสนอนั้น  
ไม่มีการประเมินความพร้อมทั ้งด้านศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและหน่วยงาน ไม่มีแผน  
การดำเนินงานและแผนการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน ไม่มีการติดตามผลหรือให้การสนับสนุน
หน ่วยงานในการแก ้ไขป ัญหาท ี ่ เก ิดข ึ ้นจากการปฏ ิบ ัต ิตามมต ิคณะร ัฐมนตร ี  รวมทั้ ง  
ไม่มีมาตรการจูงใจหรือลงโทษหน่วยงานที่ชัดเจน จึงส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่นำมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาถือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

ปัญหาอุปสรรคประการต่อมาในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  
ในรูปแบบอิเล ็กทรอนิกส์มาใช้ในภาครัฐนั ้นเป็นปัญหาที ่ เกี ่ยวข้องกับวิธ ีปฏิบัต ิราชการ  
ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นไว้แต่เดิมภายใต้แนวคิดของการทำงานในรูปแบบกระดาษ 
และข้อสันนิษฐานว่าการดำเนินการต่าง ๆ ผู้ดำเนินการต้องมาดำเนินการด้วยตัวเอง การแก้ไข
ปัญหาที่ผ่านมาโดยการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
และพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นกฎหมายกลางนั้นไม่เพียงพอที่จะสร้างความชัดเจนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ว่าขั ้นตอนปฏิบัติที ่จากเดิมกฎเกณฑ์กำหนดให้ทำในรูปแบบกระดาษจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างไร หน่วยงานจะสามารถใช้การยืนยันตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนที่  
การลงลายมือชื่อได้หรือไม่ เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บนั้นจะสามารถใช้
อ้างอิงหรือยืนยันในการตรวจสอบในการเบิกจ่ายงบประมาณได้หรือไม่ 

ความไม่ชัดเจนของกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเหล่านี้ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ลังเลที่จะไม่นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ส ำคัญ การใช้เทคโนโลยี 
ในหน่วยงานภาครัฐจึงเป็นการใช้แบบส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เท่านั้น จนเมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จนถึงขั้นต้องปิดสถานที่ทำการทั้งของภาครัฐและเอกชน 
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) เท่านั้น หน่วยงานภาครัฐ
ทุกแห่งจึงถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องปรับเปลี่ยนนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อย่างเป็นทางการเพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถดำเนินการต่อไป
ได้อย่างต่อเนื่อง 



 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เห็นถึงปัญหาโดยเฉพาะปัญหาด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
และการสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ จึงได้ขับเคลื่อนการสร้างสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (Legal Environment) เพื่อเอื้อ 
ให้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติราชการจากที่บ้าน (Work From Home 
: WFH) ของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

(๑) เสนอพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพื ่อรองรับความชอบด้วยกฎหมายของการประชุมทั ้งในภาครัฐและเอกชน โดยกำหนด
กระบวนการและมาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถใช้เทคโนโลยี  
ในการประชุมทางไกลในระหว่างที่ทุกฝ่ายต้อง WFH ได ้

(๒) ปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ร่วมกับกระทรวง
พาณิชย์ โดยเสนอร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... . (แก้ไขเพิ่มเติม 
ให้ทันสมัย ๖ ประเด็น) ที่มีสาระสำคัญเป็นการปลดล็อกให้การส่งหนังสือหรือเอกสาร การจัดประชุม
ผู้ถือหุ้น การโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์แทนหนังสือพิมพ์ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัท
มหาชนจำกัดนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้งในขณะนี้
อยู่ระหว่างการทบทวนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  ๓ ลักษณะ ๒๒ 
หุ้นส่วนและบริษัท เพื่อให้องค์กรทางธุรกิจเหล่านี้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
กำหนดโดยใช้เทคโนโลยีได้ด้วยเช่นกัน 

(๓) ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ และภาคผนวก ๖ และ ๗ เพื่อรองรับการรับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานของรัฐ สร้างความมั่นใจและความชัดเจนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้วิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการรับส่งหนังสือระหว่างกันทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน โดยผล  
ของการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ในคร้ังนี้ ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงบุคลากร
สามารถใช้อีเมลเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เป็นทางการได้ 

(๔) จัดทำร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  
ซึ่งปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณา 
โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับคำขอรับบริการจากประชาชน 
ในรูปแบบอิเล ็กทรอนิกส์ รองรับความชอบด้วยกฎหมายของการสั ่งและปฏิบัติราชการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรองรับให้ประชาชนสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดได้ เช่น การแสดงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการแสดงใบอนุญาต 
การนำส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบคำขอต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความชัดเจน



 

ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการต่าง ๆ  
ที่เป็นกระบวนการตามกฎหมาย 

(๕) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื ่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔  
เพื ่อเอื ้อให้หน่วยงานของรัฐสามารถสร้างช่องทางให้ประชาชนต่ออายุใบอนุญาตต่าง ๆ  
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎเกณฑ์
ที่ออกแบบไว้สำหรับการดำเนินการในรูปแบบกระดาษและข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ต้องมาดำเนินการด้วยตัวเอง 
  นอกจากการผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ทางกฎหมายสำหรับการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังเห็นว่า การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจ ุบ ันสามารถจะพัฒนาต่อยอดให้เจ ้าหน้าท ี ่ของร ัฐทำงาน  
จากทุกที่ (Work From Anywhere) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐภายหลังที่ผ่านพ้น
วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
ระบบงานบนพื ้นฐานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท ี ่ เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐสามารถเข้าถ ึงได้  
และปฏิบัติงานได้จากทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งต้องสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็นได้  ในฐานะที่
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานกลางทางกฎหมาย จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พัฒนา “ระบบกลางทางกฎหมาย” (www.law.go.th) เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลทางกฎหมายให้แก่ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในขณะนี้ได้เปิดให้บริการเข้าถึงข้อมูล  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ของกฎหมายใหม่ (RIA) รวมถึงเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี ่ยวกับร่างกฎหมายใหม่ด้วย  
และในระยะต่อไปจะให้บริการข้อมูลกฎหมายทั้งหมด ตั้งแต่รัฐธรรมนูญจนถึงกฎหมายลำดับรอง
ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางกฎหมายในการปฏิบัติงานและเป็นการ
สร้างความโปร่งใส (Transparency) ของภาครัฐด้วย 
  โดยสรุปแล้ว แม้ว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปัจจุบัน  
เป็นวิกฤติที่ส่งกระทบกับทุกภาคส่วน แต่ภายใต้วิกฤติดังกล่าวนั้นเป็นโอกาสที่หน่วยงานต่าง ๆ 
ภาครัฐจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะหน่วยงานกลางทางกฎหมาย 
ของภาครัฐได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลักดันและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ของภาครัฐในครั ้งนี ้ โดยหากสามารถดำเนินการและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เชื ่อได้ว่า  
การทำงานของภาครัฐน้ันจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ลดภาระและต้นทุนของประชาชนในการติดต่อ
ราชการ และจะมีผลเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันโดยรวมต่อไป 

    



 

 

 

เวทีทรรศนะ 
การตรวจสอบความจำเป็นของกฎหมาย:  

กรณีศึกษาพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    

     
ใจใส  วงส์พิเชษฐ 

 กาญจนาภรณ์ อินทปันตี  เลิศลอย 
 
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นตัวอย่างของกฎหมาย 

ที่รูปแบบและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีความแตกต่างไปจาก
อดีตเป็นอย่างมาก ผู้เขียนจึงได้หยิบยกกฎหมายนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจำเป็น
ของกฎหมายเพื่อศึกษาว่าการตรวจสอบความจำเป็นตามตัวอย่างนี้ควรนำปัจจัยใดมาพิจารณา
ประกอบการตรวจสอบความจำเป็นของกฎหมายบ้าง  

บทความนี ้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะในส่วนการตรวจสอบความจำเป็นของ
กฎหมายโดยตรวจสอบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และเหตุผลว่ารัฐควรเข้าไปแทรกแซงเพื่อแก้ไข
ปัญหาในเรื ่องนั ้นโดยใช้กลไกทางกฎหมายหรือไม่ ส่วนการพิจารณาทางเลือกของมาตรการ 
ที่จะกำหนดเป็นการพิจารณาถึงความจำเป็นและความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับ  
กับผลกระทบหรือภาระที่จะเกิดขึ้นนั้น เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาของบทความนี้  

ผู้เขียนขอนำเสนอผลการตรวจสอบความจำเป็นของกฎหมายดังกล่าวตามลำดับ
ดังนี้ 

(๑) ขอบเขตของภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
การพิจารณาขอบเขตของ “ภาพยนตร์” และ “วีดิทัศน์” และมาตรการ 

ในกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลสื่อดังกล่าวในปัจจุบัน จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการตรวจสอบ
สภาพปัญหา วัตถุประสงค์ และเหตุผลว่ารัฐควรใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ แต่โดยที่
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลากว่าสิบปีทำให้
ถ้อยคำที่ใช้ในกฎหมายมีขอบเขตที่จำกัดและไม่อาจครอบคลุมถึงรูปแบบของภาพยนตร์และ 

 
 บทความฉบับนี้เป็นความเห็นทางวิชาการส่วนตัวของผู้เขียน สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาและบรรณาธิการไม่จำต้องเห็นพ้องด้วย 
 นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ กองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ผู ้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย 

กองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



 

วีดิทัศน์ที่มีการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน๑  ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาขอบเขตของสิ่งที่เป็นภาพยนตร์
และวีดิทัศน์จึงมิได้พิจารณาเพียงจากถ้อยคำในกฎหมายเท่านั้น แต่ได้พิจารณาถึงขอบเขตของสิ่งที่
เป็นภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในความหมายทั่วไป โดยเทียบเคียงการกำหนดนิยามของถ้อยคำ
ดังกล่าวตามกฎหมายต่างประเทศประกอบด้วย เพ่ือให้การทำความเข้าใจขอบเขตของการควบคุม
สอดคล้องกับแนวทางของสากล ในส่วนนี้จึงขอแยกการพิจารณาขอบเขตเป็น ๒ ส่วน คือ 

๑.๑) ภาพยนตร์ (motion picture)  
คำว่า “ภาพยนตร์” ตามมาตรา ๔๒ ม ีความหมายครอบคลุมว ัสดุ  

ที ่บ ันทึกภาพที ่ เคลื ่อนไหวอย่างต่อเนื ่อง หรือภาพและเสียงที ่ เคลื ่อนไหวอย่างต่อเนื ่อง  
เมื่อพิจารณาขอบเขตของเนื้อหาที่กำหนด ประกอบกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกภาพยนตร์  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จะเห็นได้ว่า วัสดุที่ใช้บันทึกในสมัยนั้นยังเป็นวัสดุที่จับต้องได้ ต่างจากสิ่งที่ใช้
บันทึกภาพยนตร์ในปัจจุบันที่รวมถึงสิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่สามารถส่งต่อให้กันได้ เช่น การเผยแพร่
เนื้อหาของภาพยนตร์โดยวิธีการ streaming 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายของคำว่า 
“ภาพยนตร์” หมายถึง “ภาพฉายด้วยเครื่องทำให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้” ซึ่งปรากฏตาม
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. . . . .  ( เร ื ่องเสร ็จท ี ่  ๑๙๐/๒๕๕๐) ว ่า มาจากคำภาษาอ ังกฤษว ่า motion picture  
ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรม Merriam-Webster หมายถึง ภาพหลายภาพที่มีความแตกต่าง
กันเล็กน้อย เมื่อนำมาฉายต่อเนื่องกันจะทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งภาพเหล่านี้จะเผยแพร่
ผ่านทางจอภาพ๓  ผู้เขียนเห็นว่าการให้ความหมายดังกล่าวเป็นการอธิบายรูปแบบและวิธีการ  
ที่ทำให้เกิดภาพเคลื่อนไหว ซึ่งปัจจุบันการแสดงภาพเคลื่อนไหวได้พัฒนาจากระบบการใช้ฟิล์ม 
มาเป็นสัญญาณดิจิทัล แม้จะใช้ระบบที่ต่างกันแต่กระบวนการที่ทำให้เกิดภาพเคลื่อนไหวยังเป็น
เช่นเดิมเพียงแต่สัญญาณดิจิทัลเข้ามาทำหน้าที่แทนเครื่องฉายภาพในรูปแบบเดิมและทำให้การ

 
๑ ปัจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและรูปแบบการควบคุมกำกับเพื่อให้การใช้
บังคับกฎหมายสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยด้วย 

๒ “ภาพยนตร์” หมายความว่า วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนำมา
ฉายให้เห็นเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่รวมถึงวีดิทัศน์  

๓ “motion picture” (n.)  
  (1) a series of pictures projected on a screen in rapid succession with objects 

shown successive positions slightly changed to produce the optical effect of a continuous 
picture in which the objects move. 

  (2) a representation (as of a story) by means of motion pictures. 



 

ประมวลผลภาพเคลื ่อนไหวนั ้นเกิดขึ ้นผ่านระบบประมวลผลนั ้นโดยผู ้ชมไม่สามาร ถเห็น
รายละเอียดของกระบวนการดังกล่าวได้ 

สำหรับขอบเขตของ “ภาพยนตร์” ตามกฎหมายต่างประเทศ ผู ้เขียน 
ได้ตรวจสอบจากกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีซึ ่งเป็นประเทศในทวีปเอเชียมีวัฒนธรรม  
ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากกว่าประเทศตะวันตก โดยสาธารณรัฐเกาหลีมีอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ผู้เขียนจึงเลือกใช้กฎหมายดังกล่าวมาพิจารณา
เทียบเคียง โดย Article 2 ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ค.ศ. ๒๐๐๖ 
(Promotion of the Motion Pictures and Video Products Act 2006) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้ง
สุดท้ายในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ได้ให้ความหมายของภาพยนตร์ตามกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว
โดยได้ระบุให้ครอบคลุมการเก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสื่อดิจิทัลด้วย๔  
   จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า ขอบเขตของภาพยนตร์ (motion 
picture) นั้นเป็นการพิจารณาจากภาพเคล่ือนไหวที่ทำให้ปรากฏแก่ผู้ชมเป็นสำคัญ ภาพเหล่านี้คือ
เนื้อหาของภาพยนตร์ที่ใช้ในการสื่อสารไปยังบุคคลภายนอกไม่ว่าภาพเคลื่อนไหวเหล่านั้นจะมี
เสียงประกอบด้วยหรือไม่ กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์จึงเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับ
เนื้อหาของภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในการสื่อสารนั้น ไม่ว่าเนื้อหานั้นจะจัดทำขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี
รูปแบบใดหรือมีวิธีการจัดเก็บอย่างไร 
   ในปัจจุบัน การควบคุมภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ  
วีดิทัศน์ฯ ใช้ระบบเรทติ ้ง (rating) ควบคู ่กับการควบคุมเนื ้อหาบางลักษณะที่ห้ามเผยแพร่  
ในราชอาณาจักร การกำหนดเรทติ้งเป็นการให้ข้อมูลเนื้อหาของภาพยนตร์โดยจัดแบ่งให้เหมาะสม
กับช่วงอายุของผู้ดูภาพยนตร์ และกำหนดมาตรการป้องกันมิให้มีการฉาย แลกเปลี่ยน หรือ
จำหน่ายภาพยนตร์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งกำหนดให้เจ้าของ
โรงภาพยนตร์แจ้งประเภทของภาพยนตร์ที่จะนำออกฉายในแต่ละเรื่องไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้
ชัดเจนในบริเวณโรงภาพยนตร์ และห้ามมิให้ผู ้ซ ึ ่งมีอายุต่ำกว่าที ่กฎหมายกำหนดเข้าไป  
ในโรงภาพยนตร์ในระหว่างที่ทำการฉายภาพยนตร์ประเภทนั้น ส่วนการควบคุมเนื้อหาที่ห้าม
เผยแพร่ในราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภท
ภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒๕ ที่กำหนดเนื้อหาบางลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด โดยห้ามเผยแพร่
ภาพยนตร์ที่มีเน้ือหาดังกล่าวในราชอาณาจักร  

 
๔ The term "motion picture" means any work whose successive pictures are 

contained in any digital medium, such as films, disks, etc., which is produced for the purpose 
of public viewing at any place or establishment like movie theaters. 

๕ ข้อ ๗  ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เนื ้อหาที ่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 

   ๑.๒) วีดิทัศน์ (video) 
   คำว ่า “ว ีด ิท ัศน ์” เป ็นศ ัพท ์ท ี ่บ ัญญัต ิไว ้ ในศ ัพท ์คอมพิวเตอร ์ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานเป็นคำแปลของคำว่า “Video” ซึ ่งหมายถึง ภาพเพื ่อความเพลิดเพลิน๖  
 อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ ได้กำหนดนิยามคำว่า “วีดิทัศน์” ไว้ในมาตรา ๔  
เป็นพิเศษ๗ หมายถึงวัสดุที่มีการบันทึกภาพหรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนำมาฉายให้เห็นเป็น
ภาพเคล ื ่ อนไหวได ้ อย ่ า งต ่ อ เน ื ่ อง ในล ั กษณะท ี ่ เป ็ น เกมการ เล ่นและคาราโอ เกะ 
ที่มีภาพประกอบ ซึ่งในปัจจุบันหมายความถึงเกมต่าง ๆ ภาพเคลื่อนไหวซึ่งผู้ดูจะเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการใช้ (มี interaction) โดยอาจเล่นบนคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านอุปกรณ์  
เช่น Xbox PlayStation หรือ Nintendo ซึ่งอาจเป็นการเล่นที่ร้านหรือซื้อกลับไปเล่นที่บ้านก็ได้  
และคลิปคาราโอเกะที่มีภาพประกอบ เช่น ร้านคาราโอเกะ และตู้คาราโอเกะที่เปิดภาพประกอบ
เพลงในห้างสรรพสินค้า  
   การกำกับด ูแลการประกอบกิจการว ีด ิท ัศน ์ในปัจจุบัน ถ ูกกำหนด 
ไว ้ในหมวด ๔ การประกอบกิจการวีดิทัศน์ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยควบคุมด้วยระบบอนุญาตตั้งแต่การนำออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี ่ยน จําหน่าย 
ในราชอาณาจักร หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ยกเว้นวีดิทัศน์ที่หน่วยงานของรัฐเผยแพร่หรือ
ส่งเสริม และวีดิทัศน์ที ่สร้างขึ ้นเพื ่อใช้เป็นการส่วนตัวและมิได้นำออกฉายเป็นการทั ่วไป   
โดยคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีอํานาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือตัดทอน
ก่อนอนุญาต หรือจะพิจารณาไม่อนุญาต หากเห็นว่าวีดิทัศน์ใดมีเนื้อหาที่เป็นการบ่อนทําลาย  
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต่อ  
ความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย นอกจากระบบอนุญาตแล้ว พระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ ยังมีบทบัญญัติกำหนดวัน เวลา ลักษณะของอาคารสถานที่ตั้ง และเง่ือนไข
ในการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนอีกด้วย  
 

 
(๒) สาระสำคัญของเรื ่องเป็นการเหยียดหยามหรือนำความเสื ่อมเสียมาสู ่ศาสนา หรือ  

ไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ 
(๓) เนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ 
(๔) เนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ 
(๕) สาระสำคัญของเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ 
(๖) เนื้อหาที่แสดงการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศ 
๖ “Video-วีดิทัศน์” http://legacy.orst.go.th/?knowledges=video-วีดิทัศน์ 
๗ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  

พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๐/๒๕๕๐) 



 

 ดังนั ้น การกำกับดูแลเนื ้อหาวีดิทัศน์ในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ 
วีดิทัศน์ฯ จึงมีลักษณะเป็นการ censor เนื้อหา เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงเกมและคาราโอเกะที่มี
เนื้อหาหรือภาพไม่เหมาะสม ซึ่งแตกต่างจากการกำกับดูแลภาพยนตร์ด้วยวิธีการจัดเรทติ้งภาพ
และเนื้อหาตามกลุ่มอายุของผู้เข้าชมควบคู่กับการตรวจสอบเนื้อหาในบางลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด 

 สำหรับการกำกับดูแล “วีดิทัศน์” ในต่างประเทศนั้น ผู้เขียนได้ตรวจสอบ
จากตัวอย่างกฎหมายของประเทศในทวีปเอเชีย คือ สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศในโซนยุโรป 
ค ือ สหราชอาณาจ ักร พบว ่า ท ั ้ งสองประเทศใช ้ว ิธ ีการจ ัดกล ุ ่มหร ือแบ ่งประเภทของ  
“สื่อภาพเคลื่อนไหว” และตรากฎหมายเฉพาะขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่แตกต่างกันไป
ให ้ สอดคล ้ องก ั บล ั กษณะของส ื ่ อแต ่ ละประเภทโดยเฉพาะ โดย เกมและคาราโอเกะ 
ถูกจัดให้เป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวคนละประเภท และมีมาตรการกำกับดูแลในกฎหมายที่แตกต่างกัน   

 ขอบเขตเกมของสาธารณรัฐเกาหลีเป็นไปตามกฎหมาย Game Industry 
Promotion Act๘ ที่กำหนดนิยาม “ผลิตภัณฑ์เกม” (Game Products) ให้หมายถึง วีดิโอใด 
ที่สามารถเล่นได้โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (data processing technology) เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่อง หรืออุปกรณ์เล่นอื่น สำหรับกิจกรรมสันทนาการ เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ หรือออกกำลังกาย๙ เกมในกฎหมายของเกาหลีจึงมีขอบเขตที่ละเอียดและครอบคลุม 
ท ุกด ้ านของเกม ต ั ้ งแต ่ภาพ เทคโนโลย ีท ี ่ ใช ้ ในการประมวลผล ไปจนถ ึ งอ ุปกรณ์  
ที่ใช้เล่น ส่วนของสหราชอาณาจักร เกมถูกกำกับดูแลโดย Video Recordings Act ๑๙๘๔๑๐ 
ซึ ่งกำหนดนิยามของ “Video Work” ให้หมายถึง ชุดภาพ ที ่อาจมีหรือไม่มีเสียงประกอบ  
ซึ่ง (๑) ผลิตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการประมวลข้อมูลบรรจุลงแผ่น เทปแม่เหล็ก หรือ
อุปกรณ์เก็บข้อมูลดิจิทัลใด และ (๒) ถูกฉายเป็นภาพเคลื่อนไหว  และกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็น
จำนวนมากเกี่ยวกับภาพและเนื้อหาของ video work ที่มีลักษณะเป็น “เกม” ที่อยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายฉบับนี้ เช่น เกมที่มีภาพหรือเนื้อหาแสดงความรุนแรงต่อคนหรือสัตว์ มีเนื ้อหา
เกี ่ยวกับการฆ่าตัวตาย มีคำหยาบรุนแรง หรือมีเนื ้อหาที ่ส ื ่อถึงการเหยียดเพศ ชาติพันธุ์   
ความพิการ หรือศาสนา 

 
๘ Game Industry Promotion Act No.15859  
www.law.go.kr/LSW/IsInfoP dolsiSeq =205598&viewCls=engLsInfoR&url 
๙ Article 2 (1) Game Industry Promotion Act  
The term "game product" means any video product produced so that one can 

play a game by making use of data processing technology, such as computer programs, or a 
mechanical device for making good use of leisure time, raising the effect of learning and 
physical exercise incidental thereto, or apparatus and devices produced for the main purpose 
of using such video products 

๑๐ Video Recordings Act 1984 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/39 



 

 คาราโอเกะ กฎหมายทั ้งสองประเทศจัดให้คาราโอเกะเป็นส่วนหนึ่ง 
ของอุตสาหกรรมดนตรี โดยในสาธารณรัฐเกาหลี คาราโอเกะถูกกำกับดูแลโดยกฎหมาย Music 
Industry Promotion Act๑๑ ซึ่งมีมาตรการกำกับดูแลธุรกิจคาราโอเกะ และกำหนดนิยาม “ธุรกิจ
คาราโอเกะ” ว่า เป็นกิจการที่ให้บริการอุปกรณ์ประกอบการร้องเพลง ซึ่งอาจมีภาพหรือไม่มี
ภาพประกอบ โดยการเปิดดนตรีที่อัดเสียงไว้ก่อนแล้วและไม่มีการเล่นดนตรีสด ประกอบการร้องเพลงนั้น 
ให้แก่สาธารณะ๑๒  สำหรับสหราชอาณาจักร ไม่มีกฎหมายกำกับดูแลคาราโอเกะโดยเฉพาะ  
จึงไม่มีการกำหนดนิยามคาราโอเกะแต่ธุรกิจที ่ให ้บริการคาราโอเกะจะถูกจัดอยู ่ในกลุ่ม  
Live performance หรือการแสดงดนตรีสด และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย Licensing Act 2003๑๓ 
  (๒) สภาพปัญหาที่ทำให้ต้องมีการกำกับดูแลภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
  พระราชบัญญัต ิภาพยนตร์และว ีด ิท ัศน ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม ่ปรากฏการระบุ  
สภาพปัญหาที ่ชัดเจนไว้ แต่ระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์  
และว่าด้วยการควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นว่าได้ใช้บังคับมาเป็น
เวลานาน บทบัญญัติไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งสมควรให้การส่งเสริมกิจการภาพยนตร์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิด  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เร่ืองเสร็จที่ ๑๑๔๒/๒๕๖๓)  
  อย่างไรก็ดี เมื ่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายประกอบกับข้อมูลเกี ่ยวกับ
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น สามารถอนุมานได้ว่าสภาพปัญหาที่ทำให้ต้องมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มี ๒ ด้านหลัก ๆ  ดังนี้ 
  ด้านสื่อภาพยนตร์ การตรวจสอบเนื้อหาด้วยระบบ censor ในกฎหมายเดิม ทำให้
การกำกับดูแลภาพยนตร์ขาดความยืดหยุ่นไม่สามารถจัดฉายภาพยนตร์ให้สอดคล้องกับความสนใจ
และวุฒิภาวะของผู้ชมแต่ละกลุ่มอายุได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดอุปสรรคในอุตสาหกรรมภาพยนตร์  
ซึ่งพัฒนาและเติบโตด้วยความอิสระในการสร้างสรรค์ผลงาน ประกอบกับปัญหาเกี่ยวกับการสร้าง

 
๑๑ Mus ic Indust ry Promot ion Act  No.  11998  

https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=29913&type=part&key=17  
๑๒ Art icle 2 (13) Music Industry Promotion Act  
The term "karaoke business" refers to a business that provides the general 

public with the use of accompaniment machines, with or without images, and other facilities, 
along with which people can sing songs in the accompaniment of pre-recorded music without 
performers of any instrument 

๑๓ Home Off ice,  “Revised Guidance issued under sect ion 182 of 
the Licens ing Act 2003” (Apr i l  2018)  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/705588/Revised_guidance_issued_under_section_182_of_the_Licensing
_Act_2003__April_2018_.pdf 



 

ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ซึ ่งในขณะนั้นเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมเกี ่ยวกับ
ผลกระทบและความเสียหายต่อสิ ่งแวดล้อมที ่เก ิดขึ ้นจากการอนุญาตให้สร้างภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทยได้๑๔  พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ จึงได้นำระบบการ
จัดเรทติ้งมาใช้ในการตรวจสอบเนื้อหาของภาพยนต์แทนระบบ censor ในกฎหมายว่าด้วย
ภาพยนตร์และว่าด้วยการควบคุมกิจการเทปฯ และนำระบบอนุญาตที่เข้มงวดมากขึ้นมาใช้กับ  
การถ่ายทำภาพยนตร์ต ่างประเทศในประเทศไทย เพื ่อป้อ งกันผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรจากการสร้างภาพยนตร์ประเภทดังกล่าว 
  ด้านวีดิทัศน์ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ ได้กำหนดนิยามพิเศษ
สำหรับวิดีทัศน์เพื่อมุ่งกำกับดูแลเกมและคาราโอเกะโดยเฉพาะเนื่องมาจากปัญหาด้านสังคม
เกี่ยวกับการบริโภคเกมและคาราโอเกะในเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการเล่น
เกมที ่ม ีเน ื ้อหาความรุนแรงเกินวุฒิภาวะของผู ้ เล ่น ทำให้เก ิดกรณีเล ียนแบบพฤติกรรม 
ความรุนแรงจากเกม๑๕ รวมถึงความนิยมการร้องคาราโอเกะในห้างสรรพสินค้าของเยาวชน 
ในขณะนั้น ซึ่งในบางกรณีพบคาราโอเกะที่มีภาพประกอบเป็นภาพลามกอนาจาร กระทบต่อการ
เสริมสร้างศีลธรรมในเยาวชน พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ จึงได้กำหนดมาตรการ  
ในการกำกับดูแลเกมและคาราโอเกะขึ้นโดยเฉพาะ ด้วยวิธีการ censor เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชน 

ปัจจุบัน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมเกม และธุรกิจ
คาราโอเกะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ในส่วนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
นอกจากการรับชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์แล้ว ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มเปลี่ยนไปรับชม
ภาพยนต์และละคร หรือ “ซีรีส์” ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริการ streaming มากขึ้น เช่น 
บริการ Netflix, Disney+, AIS Play และ HBO Go เนื่องจากมีราคาค่าสมาชิกที่ถูกกว่าการชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ มีตัวเลือกมากกว่า และไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา  นอกจากนี้ รูปแบบ 
การนำเสนอภาพยนตร์ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาแตกแขนงออกไป
มากกว่าเฉพาะภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือเกม แต่ยังมีสื่อข้อมูลในโลกออนไลน์ที ่อาจมาในรูปแบบ 
ของคลิปวีดิโอ ที ่เข้าชมได้ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Youtube, Instagram, หรือ Tiktok  
สื่อข้อมูลออนไลน์เหล่านี้ ในภาษาอังกฤษใช้คำเรยีกรวม ๆ ว่า “Content”  ในขณะที่อุตสาหกรรมเกม
ได้เติบโตจากมูลค่า ๖๗.๔๘ พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. ๒๕๕๑๑๖ เป็น ๑๖๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 
๑๔ เช่น คดีความเก่ียวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ The Beach บนเกาะมาหยา ซึ่งปัจจุบัน

ยังคงมีประเด็นปัญหาที่มิสามารถไกล่เกลี่ยได้ https://www.matichon.co.th/local/news_511915 
๑๕ เช่น กรณีกราดยิง ณ ตลาดไท ที่ผู ้ต้องหาเรียนรู้วิธีใช้ปืน AK47 จากเกม Counter - 

Strike และกรณีเด็ก ม.๖ ปล้นฆ่าคนขับรถแท็กซ่ี เลียนแบบจากเกม GTA  
https://www.thairath.co.th/scoop/1035130  
๑๖ History of Video Game Industry  

https://vgsales . fandom.com/wiki/Video_game_industry#c ite_note -4  



 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓๑๗ การเล่นเกมในปัจจุบัน สามารถเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ ผ่านอุปกรณ์เฉพาะ เช่น 
Nintendo Switch, Wii, Xbox, Play Station และผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ต และมีทั้งเกม 
ในลักษณะออฟไลน์ คือ เล่นโดยไม่ต่ออินเตอร์เน็ต หรือเล่นผ่านระบบออนไลน์ที่ทำให้สามารถ
เชื่อมต่อและสื่อสารกับผู้เล่นจากทั่วโลกได้ ประกอบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม
กีฬาประเภท E-Sports ซึ่งเป็นการแข่งขันอย่างมืออาชีพด้วยวีดิโอเกม มีผู้ร่วมแข่งเป็นนักกีฬา E-Sports  
มืออาชีพ มีเง ินรางวัล และมีผ ู ้จ ่ายเงินเพื ่อร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากทั ่วโลก ๑๘   
การเล่นเกมในปัจจุบัน จึงมิได้เป็นแค่กิจกรรมความบันเทิงที่จำกัดอยู่เฉพาะเด็กและเยาวชนอีกต่อไป 
แต่ยังเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ และมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าให้แก่
เศรษฐกิจของประเทศ 

สำหรับคาราโอเกะ ปัจจุบันคาราโอเกะได้ร ับความนิยมลดน้อยลงไปมาก 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สังเกตได้จากจำนวนธุรกิจตู้คาราโอเกะ 
ในห ้างสรรพส ินค ้าท ี ่ม ีจำนวนลดน ้อยลงมาก ประกอบก ับการเต ิบโตของ Content  
ในโลกออนไลน์ ทำให้ผู ้บริโภคที ่ต้องการร้องคาราโอเกะหรือเข้าถึงดนตรีเพื ่อความบันเทิง 
สามารถเข้าถึงเพลงที่ตนเองต้องการได้โดยสะดวกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้ลักษณะ
เนื้อหาหรือภาพที่ใช้ประกอบเพลงคาราโอเกะแตกต่างไปจากเนื้อหาของคาราโอเกะในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอย่างมาก 
  เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เกม และคาราโอเกะ 
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า การเข้าถึงเนื้อหาของภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
และเยาวชนยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญและยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ  
ทางลบต่อสังคมเช่นเดิม แต่วิธีการเข้าถึงสื่อดังกล่าวและพฤติกรรมการบริโภคสื่อดังกล่าวของ 
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่๑๙ โดยเฉพาะในบริบทของโลกออนไลน์ แตกต่างไปจากเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ค่อนข้างมาก  ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมในการกำกับดูแลภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในปัจจุบัน 
คือ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ ซึ ่งนอกจากจะมีขอบ เขตการบังคับใช้ที ่จำกัด  
ไม ่ครอบคลุมถ ึงการฉายภาพยนตร์และว ีด ิท ัศน ์หร ือภาพเคลื ่อนไหวต่าง ๆ ผ ่านระบบ  
การส่งสัญญาณภาพผ่านดาวเทียมหรือระบบอินเทอร์เน็ตซึ ่งมีกระบวนการและเทคโนโลยี  

 
๑๗ World Economic Forum, “The history of the gaming industry in one chart” 

<https://www.weforum.org/agenda/2020/11/gaming-games-consels-xbox-play-station-fun 
๑๘ ประเทศไทยเองก็มีอุตสาหกรรม E-Sports ที่ได้รับความนิยม และประสบความสำเร็จมาก

พอสมควร ในการแข ่ งข ั นระด ับ โลก  <https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/esports-in-
thailand-with-business-opportunity> 

๑๙ เช่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกรณีชายหนุ่มขโมยรถ ๒ คัน เนื่องจากต้องการเลียนแบบ
พฤติกรรมจากเกม GTA <https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2779586> 



 

ที่ซับซ้อนแล้ว  มาตรการในการกำกับดูแลยังไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมการบรโิภค
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในปัจจุบันด้วย  
  (๓) เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการแทรกแซงของรัฐ 
  การแทรกแซงของรัฐ คือ การที่รัฐกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอำนาจของรัฐ
และภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหา บรรเทาผลกระทบ หรือส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมบางอย่าง ที่สังคมไม่สามารถกระทำได้เองหากไม่มีรัฐเข้าช่วยเหลือ ซึ่งการแทรกแซงนี้
ไม่จำกัดอยู ่เฉพาะการตรากฎหมายแต่จะรวมไปถึงการออกนโยบายทางบริหารหรือการใช้
มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจหรือกำหนดทิศทางของสังคมด้วย  
  ในการวิเคราะห์เหตุผลและกำหนดวัตถุประสงค์ในการแทรกแซงชองรัฐนั้น 
ประเด็นสำคัญที่ควรนำมาพิจารณา คือ ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไร และผลกระทบ 
ที่เกิดจากปัญหาดังกล่าวมีลักษณะเช่นไร กระทบบุคคลกลุ่มใด และมีความรุนแรงอย่างไรบ้าง  
เพื ่อพิจารณาว่า หากรัฐไม่เข้าไปดำเนินการใดเลย สังคมจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้เอง 
ได้หรือไม่หรือปัญหาจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไร 
  ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นสื่อที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อสังคมในหลาย
ประการ นอกจากจะเป็นสื ่อเพื ่อความบันเทิงและกิจกรรมสันทนาการแล้ว ยังเป็นสื ่อที ่ใช้  
ในการศึกษา เผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในทุกช่วงอายุ   ดังนั้น 
ประเภท ลักษณะ และเนื ้อหา รวมไปถึงวิธ ีการบริโภคเนื ้อหาของภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิด มุมมอง และพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะบุคคล 
ในกลุ ่มเปราะบาง เช่น เด็กและเยาวชน  ดังนั ้น ในกรณีที ่ภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์มีเนื ้อหา 
ที่มีความรุนแรงหรือไม่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้ชม การให้ผู้บริโภคสามารถรับข้อมูล  
และได้รับอิทธิพลจากข้อมูลเหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัด อาจนำมาซึ่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสังคมโดยรวม 
เช่น กรณีพฤติกรรมความรุนแรงที่เลียนแบบมาจากเกมหรือการปลูกฝังแนวคิดและความเชื่อ 
ที่ไม่พึงประสงค์และไม่สอดคล้องกับค่านิยมหรือศีลธรรมในสังคม  

ในมุมมองของภาคธุรกิจ การมีระบบกลั่นกรองเนื้อหาของภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ 
อาจส่งผลให้มีการจำกัดกลุ่มลูกค้าหรือผู้ชม ซึ่งอาจกระทบกับรายได้ของกิจการ ภาคเอกชนจึงอาจ
ไม่มีแรงจูงใจในการออกกฎเกณฑ์เพื่อกำกับดูแลและกลั่นกรองเนื้อหาของตนเองอย่างเคร่งครัด  
ดังนั้น รัฐจึงมีความจำเป็นต้องแทรกแซงเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการกำกับ
ดูแลเนื้อหาของข้อมูลเหล่านี้ เพราะหากรัฐไม่เข้ามาแทรกแซงเพื่อช่วยกลั่นกรองเนื้อหาเหล่านี้
ให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้ชมแล้ว ภาคเอกชนหรือสมาชิกในสังคมอาจไม่สามารถ
แก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบของปัญหาข้างต้นด้วยตนเองได้  ทำให้ผู ้บริโภคข้อมูลในกลุ่ม
เปราะบาง เช่น เด็กและเยาวชน ไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 



 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการแทรกแซงของรัฐด้วยการตราพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ฯ แล้วเพื่อใช้กำกับดูแลภาพยนตร์และวีดิทัศน์  ในกรณีเช่นนี้ จึงควรพิจารณาต่ออีก
ชั ้นหนึ่งว่า วัตถุประสงค์ รูปแบบ และเนื ้อหาการแทรกแซงของรัฐ (กฎหมายและมาตรการ 
ในกฎหมาย) ที่ใช้อยู่นั้น ยังคงสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่หรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรการ
ในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ๒๐ ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาในขณะที่กฎหมาย
ถูกประกาศใช้ในข้อ (๒) จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้มี ๒ ประการ คือ  

(๑) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้รับชมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาของ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีการนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบดั้งเดิม เช่น การฉายภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ การเล ่นว ีด ิโอเกมในร้านเกม และการร ้องคาราโอเกะจากตู ้คาราโอเกะ  
ในห้างสรรพสินค้า โดยใช้ระบบการจัดเรทติ้งเนื้อหาให้เหมาะสมกับอายุ ควบคู่กับการควบคุม
ความเหมาะสมของเนื้อหาบางประเภทในกรณีของภาพยนตร์ และใช้ระบบ censor ในกรณีของ
วีดิทัศน์ เพื่อมุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ  

(๒) เพื ่อป้องกันผลกระทบหรือความเสียหายต่อสิ ่งแวดล้อมและทรัพยากร  
จากการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยโดยใช้ระบบการขออนุญาตสร้างภาพยนตร์  

จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ ดังกล่าว
ยังคงสอดคล้องกับความจำเป็นในการแทรกแซงของรัฐเพื่อกำกับดูแลภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
ในปัจจุบันนั่นคือ การคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ ในสังคมจากการเข้าถึง
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที ่ม ีเนื ้อหาไม่เหมาะสมกับวัย   อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ดังกล่าว 
ที ่ครอบคลุมเฉพาะการเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ส ู ่สาธารณะในรูปแบบดั ้งเดิมนั้น   
กลับเป็นข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับการเข้าถึงเนื้อหาของภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในปัจจุบัน  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า รัฐมีความจำเป็นจะต้องเข้าแทรกแซงกิจการภาพยนตร์ 
และวีดิทัศน์ ซึ่งสำหรับประเทศไทย รัฐได้กระทำแล้วโดยการตราพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ฯ และบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
และมาตรการที ่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงไป จึงจำเป็นจะต้องได้รับ  
การปรับปรุงแก้ไข เพื ่อให้การใช้อำนาจแทรกแซงของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  

(๔) ภาครัฐควรแทรกแซงด้วยวิธีการใด 
ดังที่ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในข้อที่ (๒) ว่าในปัจจุบัน ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง

เนื้อหาของภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสื่อ  
แต่ละประเภทที่มีลักษณะเฉพาะใช้เทคโนโลยีที ่แตกต่างกันและผู ้ชมของสื ่อแต่ละประเภท  
มีวิธีการและพฤติกรรมในการบริโภคที่แตกต่างกันมาก  ดังนั้น ในการพิจารณากำหนดวิธีการ

 
๒๐ ประกอบกับบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๐/๒๕๕๐) 



 

แทรกแซงของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบาย การตรากฎหมาย หรือการสนับสนุนให้เอกชน
เข้ามากำกับดูแลตนเอง หน่วยงานจึงควรคำนึงถึงข้อมูลเหล่านี้เป็นสำคัญ   

ในกรณีของภาพยนตร์ ผู้เขียนได้ศึกษาตัวอย่างแนวทางการควบคุมความเหมาะสม
ของภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่กระทำโดยภาคเอกชนในประเทศที่มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือสาธารณรัฐเกาหลี เห็นได้ว่า การควบคุมภาพยนตร์ 
และวีดิทัศน์เป็นการจัดความเหมาะสมของเนื ้อหาสำหรับการเข้าถึงของบุคคลในแต่ละช่วงอายุ   
มิใช่การห้ามบุคคลผลิตเนื้อหาที่ภาครัฐเห็นว่าไม่เหมาะสม ทำให้เนื้อหาของภาพยนตร์และวีดิทัศน์
มีความหลากหลาย ตั้งแต่เนื้อหาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เนื้อหาที่มีความรุนแรงและมีการแสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย การใช้ยาเสพติด 
ไปจนถึงเนื้อหาที่ลดทอนความเชื่อหรือคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคม  เช่น  
การจัดเรทติ้งการรับชมภาพยนต์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำโดยภาคเอกชน คือ สมาคมภาพยนตร์
อเมริก ัน (Motion Picture Association of America) เป็น ๕ กลุ ่ม ประกอบด้วย กลุ ่ม G 
(General Audiences) เนื้อหาจะไม่มีภาพโป๊เปลือย ไม่มีเนื้อหาทางเพศ ไม่มีการใช้เครื ่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาเสพติด จึงอนุญาตให้ท ุกวัยเข้าชมได้ กลุ ่ม PG (Parental Guidance 
Suggested) เนื ้อหามีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงเล็กน้อย มีการใช้ภาษาที ่ไม่เหมาะสม  
มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศหรือยาเสพติดเล็กน้อย ภาพยนตร์กลุ่มนี้ อนุญาตให้ทุกวัย  
เข้าชมได้โดยให้มีผู้ปกครองให้คำแนะนำการรับชมของเด็กและเยาวชน กลุ่ม PG-13 (Parents 
Strongly Cautioned) เนื้อหามีการใช้ความรุนแรงและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสูงกว่ากลุ่ม PG 
ภาพยนตร์ที่อยู่ในกลุ่มนี้จึงอนุญาตให้ทุกวัยเข้าชมได้แต่ต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำหากมีเด็กและ
เยาวชนที่อายุต่ำกว่า ๑๓ ปี ร่วมรับชมด้วย กลุ่ม R (Restricted) ภาพยนตร์กลุ่มนี้มีเนื ้อหา 
ที่มีการใช้ความรุนแรงมาก มีภาพโป๊เปลือย มีการทำกิจกรรมทางเพศ มีการใช้ยาเสพติด  
การชมภาพยนตร์กลุ่มนี้ เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า ๑๗  ปีจะเข้าชมได้เฉพาะเมื่อมีผู้ปกครอง 
อยู่ด้วยเท่านั้น และกลุ่ม NC-17 (Adults Only; No One 17 and Under Admitted) เนื้อหา
ภาพยนตร์กลุ่มนี้จะมีความรุนแรงและโหดร้ายมาก มีภาพสยดสยอง ภาพโป๊เปลือย มีพฤติกรรม 
และการใช้ภาษาหยาบคายมาก จึงเป็นภาพยนตร์ที ่อนุญาตการรับชมเฉพาะผู ้ใหญ่เท่านั้น  
ไม่อนุญาตให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี เข้าชมโดยเด็ดขาด๒๑ ในขณะที่การพิจารณา 
ความเหมาะสมในการเข้าถึงภาพยนตร์ของสาธารณรัฐเกาหลีดำเนินการโดยการกำกับดูแลร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน คือ คณะกรรมการภาพยนตร์เกาหลี (Korea Media Rating 
Board) ที่มีการจัดเรทติ้งสำหรับทั้งภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เป็น ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม ALL 
(ฉลากสีเข ียว) เป ็นเน ื ้อหาเหมาะสมกับท ุกว ัย กลุ ่ม ๑๒ (ฉลากสีเหลือง) เป ็นเน ื ้อหา 
ที่เหมาะสมกับผู ้ที ่มีอายุตั ้งแต่สิบสองปีขึ ้นไป เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่าสิบสองปีต้องมี

 
๒๑ https://www.motionpictures.org/film-ratings/ 



 

ผู้ปกครองให้คำแนะนำ กลุ่ม ๑๕ (ฉลากสีส้ม) เป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป 
เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่าสิบห้าปีต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำ กลุ่ม ๑๘ (ฉลากสีแดง) เป็นเนื้อหา
ที่อนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่อายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปเท่านั้น และกลุ่ม Restriction (ฉลากสีเทา) 
เป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรงและได้รับการพิจารณาว่าเป็นเนื้อหาที่มีอิทธิพลหรือชักจูงผู้ชมในทาง 
ที่ไม่ดี มีเน้ือหาที่ส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คุณค่าหรือวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
จึงอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที ่อายุตั ้งแต่สิบเก้าปีขึ ้นไปเท่านั ้น๒๒  การจัดกลุ่มเนื ้อหาของ
ภาพยนตร์ด้วยระบบเรทติ้งที่มีหลักการพิจารณาที่ชัดเจน และถูกกำหนดขึ้นโดยการมีส่วนร่วม 
จากภาคธุรกิจ จะทำให้แต่ละประเทศนอกจากจะสามารถพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหากับ
วัยของผู ้ร ับชมในบริบทวัฒนธรรมของตนแล้ว ยังทำให้กฎเกณฑ์ด ังกล่าวสอดคล้องกับ 
วิถีการดำเนินธุรกิจ ไม่สร้างภาระหรืออุปสรรคเกินความจำเป็นอีกด้วย   

ในกรณีของวีดิทัศน์ ผู้เขียนได้ศึกษามาตรการกำกับดูแลวีดิทัศน์จากสาธารณรัฐเกาหลี 
และสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเกมและสื่อบันเทิงขนาดใหญ่ พบว่า ทั้งสอง
ประเทศใช้วิธีการจัดกลุ่มหรือแบ่งประเภทของสื่อภาพเคลื่อนไหว และตรากฎหมายเฉพาะขึ้น  
เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่แตกต่างกันไป ให้สอดคล้องกับลักษณะของสื่อแต่ละประเภท
โดยเฉพาะ กฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีและสหราชอาณาจักรจึงไม่มีการตรากฎหมายที่กำกับ
ดูแลสื่อ “Video” ไว้รวมกัน ในลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ เนื่องจาก
เกมและคาราโอเกะถูกจัดให้เป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวคนละประเภท และมีมาตรการกำกับดูแล  
ในกฎหมายที่แตกต่างกัน   

การกำกับดูแลเกม สิ ่งสำคัญที ่ควรคำนึงถึง คือ บริบทของอุตสาหกรรมเกม  
ที ่เปลี ่ยนแปลงไปมาก เกมเป็นสื ่อภาพเคลื ่อนไหวที ่ได้ร ับความนิยมทั ้งในเด็กและผู ้ใหญ่  
ทั้งสองประเทศจึงมีกฎหมายและหน่วยงานเฉพาะเพื่อกำกับดูแลเกม โดยมีวัตถุประสงค์คล้ายกับ
ประเทศไทย นั่นคือเพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ในสาธารณรัฐเกาหลี กฎหมาย Game Industry 
Promotion Act๒๓ มีมาตรการครอบคลุมหลายด้านตั ้งแต่ควบคุมเนื ้อหาเกม ระบบอนุญาต
สำหรับร้านเกม และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการขายเกม รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริม
ธุรกิจเกมและวัฒนธรรมการเล่นเกมอีกด้วย นอกจากนี้ สาธารณรัฐเกาหลียังมีกฎหมาย Youth 

 
๒๒ Promotion of the Motion Pictures and Video Products Act (Article 29) แ ล ะ 

https://www. kmrb.or.kr/eng/CMS/Contents/Contents.do ?mCode=MN023 
๒๓Game Industry Promotion Act No.15859   
<https://www.law.go.kr/LSW/ls InfoP.do?ls iSeq=205598&viewCls=

engLs InfoR&urlMode=engLs InfoR#  



 

Protection Act๒๔ ซึ่งกำหนดให้ Internet game provider๒๕ (บริษัทที่ให้บริการเกมออนไลน์)  
มีหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองเยาวชน (อายุต่ำกว่า ๑๖ ปี)  ในการเล่นเกมออนไลน์
ดังกล่าวอีกด้วย 

สาธารณรัฐเกาหลีและสหราชอาณาจักรกำกับดูแลเนื้อหาของเกม ด้วยวิธีการจัด 
เรทติ้งเนื ้อหาให้เหมาะสมกับวัยของผู้บริโภค โดยสำหรับสาธารณรัฐเกาหลี หน้าที ่ดังกล่าว  
อยู่ในความรับผิดชอบของ Game rating and Administration Committee สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว การกำหนดความเหมาะสมในการเข้าถึงพิจารณาจาก
เนื้อหาและอายุของผู้เข้าถึงเช่นเดียวกับภาพยนตร์แต่มีระดับอายุที่ละเอียดกว่าการจัดเรทติ้ง
ภาพยนตร์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเนื้อหาเกมที่เหมาะสำหรับทุกวัย กลุ่มที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๐ ปี 
อายุ ๑๓ ปี อายุ ๑๗ ปี และอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป โดยมีการจัดกลุ่มของเกมที่ยังไม่ได้รับการจัดเรทติ้ง 
อย่างเป็นทางการไว้ด้วย โดยการโฆษณาและการทำการตลาดของกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการจัดเรทติ้ง  
อย่างเป็นทางการนี้ให้ทำได้เฉพาะเมื่อทำคู่กับตัวผลิตภัณฑ์เกมเท่านั้น (ผลิตภัณฑ์นี้ต้องเป็นเฉพาะ
เกมที่จับต้องได้และมีเรทติ้งแล้วเท่านั้น)๒๖ และเช่นเดียวกันสหราชอาณาจักรมีกฎหมาย Video 
Recordings Act ๑๙๘๔๒๗ ซ ึ ่ งกำหนดให ้ Video Standards Council Rating Board ส ังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และการกีฬา มีหน้าที่ในการตรวจสอบและจัดประเภทเกมตามเนื้อหาให้
เหมาะสมกับวัยของผู้เล่น โดยใช้ระบบ PEGI rating system๒๘ ซึ่งเป็นเกณฑ์กลางในการตรวจ
เนื้อหาเกมของยุโรป และมีกฎในการจัดทำบรรจุภัณฑ์เพ่ือแสดง rating ดังกล่าว๒๙ รวมถึงกำหนด
หน้าที ่ของร้านขายเกมในการตรวจสอบอายุของผู ้ซ ื ้อให้สอดคล้องกับ rating ของเกมก่อน 
จะจำหน่ายเกมให้แก่ผู้เล่น๓๐ 

สำหรับการกำกับดูแลคาราโอเกะ กฎหมายทั้งสองประเทศจัดให้คาราโอเกะเป็น
ส ่วนหนึ ่งของอ ุตสาหกรรมดนตร ี โดยในสาธารณรัฐเกาหลี คาราโอเกะถ ูกกำก ับด ูแล  
โดยกฎหมาย Music Industry Promotion Act ซึ่งกำหนดให้มีการขึ ้นทะเบียนธุรกิจคาราโอเกะ 

 
๒๔ Youth Protection Act No. 15987 <https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/ 

viewer.do?hseq=49561&type=part&key=16 > 
๒๕Article 25 Youth Protection Act (Duty of Internet Game Providers to Notify) 
๒๖ https://www.esrb.org/ 
๒๗Video Recordings Act 1984 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/39 
๒๘Pan European Game Information (PEGI) https://pegi.info/page/how-we-rate-

games> 
๒๙ The Video Recordings (Labell ing) Regulat ions 2012 

<https://www.legis lat ion.gov.uk/uks i/2012/1767 >   
๓๐ เช่น ห้ามขายให้ เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ โดยเด็ดขาด เว้นแต่ผู้ปกครองเป็นผู้ซื้ อ

ให้  และ VSC จะจัดให้มีการอบรมร้านขายเกมและพนักงานขายเป็นประจำ  
<https://videostandards.org.uk/RatingBoard/retail> 



 

และกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ เช่น ห้ามขายบริการ ห้ามขายสุรา และจำกัดเวลา
การเข้าใช้บริการของเยาวชนอายุต่ำกว่า ๑๖ ปี  สำหรับสหราชอาณาจักรไม่มีกฎหมายกำกับดูแล 
คาราโอเกะโดยเฉพาะ แต่ธุรกิจที่ให้บริการคาราโอเกะจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Live performance 
หรือการแสดงดนตรีสด และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย Licensing Act 2003๓๑  สำหรับการกำกับ
ดูแลภาพหรือวีดิโอที่เปิดพร้อมกับเพลงคาราโอเกะ สาธารณรัฐเกาหลีและสหราชอาณาจักร 
ไม่มีกฎหมายที่กำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรง เนื่องจากคาราโอเกะเป็นการดัดแปลงเสียงและ/หรือ
ภาพประกอบ ซึ่งต้องได้รับการยินยอมจากศิลปินหรือผู้ถือลิขสิทธิ์ก่อนจะผลิตได้ จึงต้องเป็นไป
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศอยู่แล้ว๓๒ ประกอบกับกฎหมายเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์และการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในสองประเทศนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดมาก ร้านคาราโอเกะ 
จึงไม่สามารถเปิดวีดิโอหรือเพลงคาราโอเกะที่ละเมิดลิขสิทธิ ์หรือไม่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต  
ตามกฎหมายเหล่านี้ได้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบริบทของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันคาราโอเกะ 
ไม่ได้รับความนิยมจากกลุ่มเด็กและเยาวชนมากเท่าเมื่อ ๑๐ ปี ก่อนแล้วนั้น หน่วยงานอาจจำเป็น
จะต้องทบทวนความเหมาะสมว่าการกำกับดูแลคาราโอเกะควรถูกจัดรวมไว้กับการกำกับดูแล
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เช่นเดิมหรือไม่  

จะเห็นได้ว่า หัวใจที่สำคัญในการเลือกวิธีการที่รัฐจะเข้าแทรกแซงนั้น ลำดับแรก คือ 
ต้องมีการกำหนดขอบเขตของการควบคุมให้ชัดเจนว่าต้องการควบคุมอะไร ต้องการควบคุมสื่อ
ประ เภทใด และควบค ุมในด ้ านไหน เน ื ้ อหา สถานประกอบการ ว ิ ธ ี การนำ เสนอ  
หร ือจะเป ็นการกำหนดหน้าท ี ่ ให ้ผ ู ้ ให ้บร ิการอ ินเตอร ์ เน ็ตเป ็น ผู้ควบค ุม  หลังจากนั้น  
จึงพิจารณาว่าผู้ที่ทำหน้าที่ ในการกำกับดูแลต้องเป็นภาครัฐผู้เดียวหรือไม่ ดังที่ได้ยกตัวอย่าง
ข ้างต ้น การแทรกแซงของร ัฐน ั ้น นอกจากไม่จำเป ็นจะต้องเป ็นกฎหมายเสมอไปแล้ว  
รัฐยังสามารถเปิดทางและให้โอกาสแก่ภาคเอกชนร่วมออกกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลตนเอง 
ได้ด้วย ในหลายกรณี การแทรกแซงโดยใช้มาตรการทางกฎหมายควบคู่ไปกับมาตรการทางบริหาร
โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน จะทำให้การใช้อำนาจแทรกแซงของรัฐนั้น  
มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และเอื้อให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์สามารถ
เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ  

มาถึงจุดนี้ เราคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่า มาตรการตามกฎหมายว่าด้วย
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยฉบับปรับปรุงแก้ไขจะออกมาหน้าตาอย่างไร 

    

 
๓๑ Home Off ice,  “Revised Guidance issued under sect ion 182 of 

the Licens ing Act 2003” http://assets .publ i lshing.servi ce.gov.uk/  
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/705588/Revised_guidance_issue
d_under_section_182_of_the_Licensing_Act_2003__April_2018_.pdf 

๓๒ https://www.gov.uk/music-licences-for-physical-products 



 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พร้อมหมายเหตุท้ายความเห็น 
(เรื่องเสร็จที่ ๑๔๒๕/๒๕๖๓) 

 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

หมายเหตุท้ายความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๒๕/๒๕๖๓* 

    
 

ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ*์* 
 
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามเรื ่องเสร็จที่ 

๑๔๒๕/๒๕๖๓ ข้างต้นนี้ได้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเงินคืนจากผู้ใช้วุฒิการศึกษาปลอม  
เข้ารับราชการ ซึ่งหากอ่านผ่าน ๆ อาจดูเหมือนไม่มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษ  อย่างไรก็ดี ผู้ที่ติดตาม
แนวความเห็นขององค์กรทางกฎหมายในเรื ่องนี ้จะรู ้ทันทีว่ามีบางสิ ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิม  
และเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบสำคัญในทางปฏิบัติ 

ในประเด็นการเรียกเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นคืนจากบุคคลที่ถูกเพิกถอน
คำสั่งแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที ่ของรัฐนั้น  ที่ผ่านมาคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองได้ให้ความเห็นมาโดยตลอดว่า คำสั่งทางปกครองที่ อยู ่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์ 
การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่เป็นการให้เงินและความรับผิดในการคืนเงินตามมาตรา ๕๑  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ต้องมีลักษณะเป็นการให้เงินแก่
ผู้รับคำสั่งโดยตรง เช่น คำสั่งจ่ายเงินทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือคำสั่งอนุมัติให้ได้รับ
ทุนการศึกษา ส่วนคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง  
ซึ ่งเป็นการให้เงินแก่ผู ้ร ับคำสั่งโดยตรงตามมาตรา ๕๑ แต่เป็นคำสั่งที ่ทำให้บุคคลซึ ่งได้รับ  
การแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับเพื่อตอบแทนการทำงาน ซึ่งการเรียกคืนต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
เมื่อไม่มีกฎหมายใดกำหนดให้หน่วยงานเรียกเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนคืนได้  ดังนั้น แม้จะ
มีการเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง หน่วยงานก็ไม่อาจ
เรียกให้เจ ้าหน้าที ่ค ืนเง ินและประโยชน์อ ื ่นใดที ่ได ้ร ับไปแล้วได้ตามมาตรา ๕๑  วรรคสี่   
ซึ่งคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้นำหลักการนี้มาใช้กับกรณีการเพิกถอนประกาศ
แต่งตั ้งคณะเทศมนตรี (เรื ่องเสร็จที ่ ๕๒๔/๒๕๕๑) คำสั่งแต่งตั ้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 
รองอธิบดี (เร่ืองเสร็จที่ ๖๘๕/๒๕๕๑) หรือคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม 
(เร่ืองเสร็จที่ ๘๘๑/๒๕๕๗) และคณะกรรมการกฤษฎีกาก็อ้างถึงแนวความเห็นดังกล่าวในการตอบ

 
* บทความนี้เป็นความเห็นทางวิชาการของผู ้เขียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

และบรรณาธิการไม่จำต้องเห็นพ้องด้วย 
**ผู ้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง กองกฎหมายปกครอง สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 



 

ข้อหารือเกี่ยวกับการเรียกเงินเดือนคืนจากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีการเพิกถอนคำส่ังเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (เร่ืองเสร็จที่ ๓๕/๒๕๖๒)  

ในความเห็นตามเรื่องเสร็จที่ ๑๔๒๕/๒๕๖๓ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครองได้ให้ความเห็นว่า คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการซี่งมีการระบุการได้รับ
เงินเดือนไว้ในคำสั่ง มีผลโดยตรงในทางกฎหมายให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ได้รับเงินเดือน  ดังนั้น เมื่อมีเหตุที่จะต้องเพิกถอนคำสั่งและเรียกเงินคืน จึงอาจนำมาตรา ๕๑  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับได้ ความเห็นนี ้จึงเป็นการ 
“ปลดล็อก” ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๕๑ เกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่เป็นการให้เงิน 
มาใช้เป็น “ฐาน” ในการเรียกเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นคืนจากบุคคลซึ่งถูกเพิกถอน  
การบรรจุและแต่งตั้งได้ เพราะแม้ว่าโดยปกติแล้วคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะไม่มีสถานะเป็นคำสั่ง  
ที่เป็นการให้เงินโดยตรง (แต่เป็นคำส่ังที่ให้ประโยชน์อย่างอื่น คือ ก่อตั้งสิทธิในการเข้ารับราชการ) 
แต่เมื่อมีการระบุถึงการได้รับเงินเดือนไว้ในคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ย่อมเป็นคำส่ังที่มีผลทางกฎหมาย
ให้บุคคลได้รับเงินเดือนด้วย จึงนำมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
มาใช้บังคับได้  ดังนั้น กรณีที่มีการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยให้มีผลย้อนหลัง โดยหลักแล้ว
ผู้ถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งย่อมต้องคืนเงินเดือนที่ได้รับไปตามบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหากเป็นกรณีที่ผู้นั้นใช้กลฉ้อฉลเพื่อให้ได้รับการบรรจุ  
และแต่งตั้ง อันเป็นกรณีของบุคคลที่ไม่สุจริต ผู้นั้นย่อมต้องรับผิดคืนเงินเดือนที่ได้รับไปเต็มจำนวน 
ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๕๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

สมควรเข้าใจให้ชัดเจนว่า ความเห็นใหม่นี้ไม่ถึงขนาด “กลับ” แนวความเห็นเดิม 
แต่ “เบี่ยง” แนวความเห็นไปในทางที่เปิดช่องให้มีการใช้มาตรา ๕๑ เพื่อเรียกเงินคืนได้ในบางกรณี  
ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายหลักในการเรียกเงินเดือนคืนจากบุคคลที่ใช้กลฉ้อฉล เช่น ใช้วุฒิการศึกษาปลอม 
เพื ่อให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั ้งเข้ารับราชการ ได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับการเล่ือนตำแหน่งให้สูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม กรณีตามความเห็นในเรื่องเสร็จที่ ๑๔๒๕/๒๕๖๓ นี้ เป้าหมายของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการเรียกเงินคืนมาได้เพียง “ครึ่งทาง” เท่านั้น 
เพราะมีกฎหมายพิเศษเป็น “ฉนวน” ที่กันไม่ให้สามารถเรียกเงินคืนได้ นั่นก็คือ บทบัญญัติมาตรา 
๖๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดว่าการออกจาก
ราชการของบุคคลที่ขาดคุณสมบัติไม่กระทบต่อการได้รับเงินเดือนหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับไป
ก่อนหน้านั้น หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจเรียกให้บุคคลที่ออกจากราชการคืนเงินเดือนได้  อย่างไรก็ดี 
หากเป็นกรณีของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นที ่ไม่มีกฎหมายพิเศษที่เป็น “เอกสิทธิ์คุ ้มกัน”  
การได้รับเงินเดือนและประโยชน์อื่นแบบข้าราชการพลเรือนแล้ว หลักการตามความเห็นในเรื่องเสร็จที่ 
๑๔๒๕/๒๕๖๓ ย่อมนำมาใช้เป็นแนวทางในการเรียกเงินคืนจากบุคคลที่พ้นจากตำแหน่ งได้  
ถ้าในคำสั่งแต่งตั้งมีการระบุถึงการได้รับเงินเดือนไว้ด้วย หน่วยงานของรัฐย่อมใช้บทบัญญัติมาตรา ๕๑ 



 

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เพ่ือเรียกคืนเงินเดือนได้หลังจากเพิกถอนคำสั่ง
แต่งตั้งโดยให้มีผลย้อนหลังแล้ว  

โดยสรุป โอกาสที ่จะใช้หลักการตามเรื ่องเสร็จที ่ ๑๔๒๕/๒๕๖๓ คงมีไม่มาก  
แต่ก็ไม่ถึงกับไม่มีที ่ใช้เสียเลยทีเดียว ซึ ่งหากนำมาใช้ในกรณีใด ย่อมมี “อานุภาพ” รุนแรง  
ต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างมาก 

    
 
 
 

  



 

ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พร้อมหมายเหตุท้ายความเห็น 
(เรื่องเสร็จที่ ๘๕๖/๒๕๖๔) 

 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 
  



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
  



 

 
หมายเหตุท้ายความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ในเรื่องเสร็จที่ ๘๕๖/๒๕๖๔ 
    

  
นภนันทน์  จันทราชโลธร** 

 
 ๑. ความเป็นมา 
 สืบเนื ่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีประเด็นปัญหาเกี ่ยวกับผู ้ม ีอำนาจ  
พิจารณาอุทธรณ์กรณีเจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับมอบหมายให้เป็นผู ้อนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๐  
และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยฝ่ายที่หนึ่ง 
เห ็นว ่า การทำคำสั ่งทางปกครองของอุตสาหกรรมจังหว ัดในฐานะผู ้ร ับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นผู้อนุญาต เป็นการกระทำแทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
ดังนั้น เมื่อผู้ทำคำสั่งทางปกครองในกรณีนี้โดยแท้จริงคือปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์ย่อมหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตามข้อ ๒ (๕) แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙  แต่ฝ่ายที่สองเห็นว่า การที่อุตสาหกรรมจังหวัดได้รับมอบหมายให้เป็นผู ้อนุญาต 
อุตสาหกรรมจังหวัดย่อมมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ ตามที่พระราชบัญญัติโรงงานฯ กำหนดให้
เป็นอำนาจหน้าที่ของตน มิใช่เป็นการกระทำแทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ดังนั้น ผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์จึงหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตามข้อ ๒ (๘) แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว 
  นอกจากนี ้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีประเด็นปัญหาเกี ่ยวกับผู ้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์กรณีเจ้าหน้าที่ผู ้ได้รับแต่งตั ้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่ตามพระราชบัญญัติ  
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีคำสั ่งทางปกครองที ่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๒  
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
(ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๕๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติ ว ัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยฝ่ายที่หนึ่งเห็นว่า 
เมื ่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู ้แต่งตั ้งอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่  ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีนี้จึงควรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  

 
 บทความนี้เป็นความเห็นทางวิชาการของผู ้เขียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

และบรรณาธิการไม่จำต้องเห็นพ้องด้วย 
** นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิเคราะห์และคดีปกครอง กองกฎหมาย

ปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



 

ตามข้อ ๒ (๑๔) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ  แต่ฝ่ายที่สองเห็นว่า การแต่งตั้ง
อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่เป็นการแต่งตั ้งตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ  
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งบุคคลไว้เป็นกรณีพิเศษ อุตสาหกรรมจังหวัด  
ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จึงย่อมมีอำนาจหน้าที่ ตามที่พระราชบัญญัติดังกล่าว
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่ โดยเป็นการใช้อำนาจของตนเอง มิใช่ เป็น 
การกระทำแทนผู้แต่งตั้ง เมื่อมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร  
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด  ดังนั้น ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีนี้
จึงหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ตามข้อ ๒ (๘) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ 
  ความเห็นคณะกรรมการว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิราชการทางปกครองในเรื ่องเสร็จที่   
๘๕๖/๒๕๖๔ นี้จึงมีประเด็นสำคัญทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์กรณีผู้ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือที่เรียกชื่ออย่างอื ่นเป็นเจ้าหน้าที ่ผู ้ทำคำสั่งทางปกครอง  
และผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์กรณีผู้รับมอบหมายหรือผู้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง  นอกจากนี้ โดยที่ในการพิจารณาว่า
เจ้าหน้าที ่ผู ้ใดเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ หน่วยงานของรัฐที่หารือมีความเห็นแตกต่างกัน 
ในประเด็นเกี ่ยวกับสถานะของผู ้รับมอบหมาย  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
จึงได ้พ ิจารณาขอบเขตของคำว ่า “มอบหมาย” เปร ียบเท ียบกับคำว ่า “มอบอำนาจ” ด ้วย   
ทั้งนี ้ การให้ความเห็นในเรื ่องนี ้ นอกจากคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจะได้  
ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐที ่หารือแล้ว ยังได้มีการพัฒนาหลักการพิจารณาผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
ยิ่งขึ้นด้วย 
  
 ๒. แนวทางในการพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 
  การอุทธรณ์คำสั ่งทางปกครองภายในฝ่ายปกครองเป็นกระบวนการสำคัญ 
ในการระงับข้อพิพาททางปกครอง ซึ่งนอกจากคู่กรณีจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในการโต้แย้ง 
หรือคัดค้านการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองเพื ่อให้มีการเพิกถอนหรือเปลี ่ยนแปลงคำสั่ง  
ทางปกครองแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองทั้งในส่วนของ (๑) ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง 
(๒) ผู ้บังคับบัญชา ผู ้กำกับดูแล หรือผู ้ควบคุมของผู ้ทำคำสั่งทางปกครอง หรือ  (๓) บุคคล 
หรือคณะบุคคลอื ่นที ่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ได้มีโอกาสทบทวนและตรวจสอบ  
การใช้อำนาจในการทำคำสั่งทางปกครองทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสม
ของการทำคำสั่งทางปกครอง อันนำไปสู่การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคู่กรณีและฝ่ายปกครอง 
และยังเป็นการลดระยะเวลาในการระงับข้อพิพาททางปกครองและลดภาระงานของศาล  
ได้อีกทางหนึ่ง  โดยการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก่อนนำ  
ข้อพิพาทไปสู่ศาลปกครอง เนื ่องจากคู่กรณีที ่ประสงค์จะให้มีการทบทวนคำสั่งทางปกครอง 
โดยศาลปกครองมีหน้าที่ต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองภายในฝ่ายปกครองก่อน  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔ 



 

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เว้ นแต่คำสั่ง 
ทางปกครองนั้นได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องอุทธรณ์ในฝ่ายปกครองก่อนนำข้อพิพาทไปสู่ศาลปกครอง  
เช่น คำสั่งทางปกครองที่ทำโดยรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ๑ คำสั่งทางปกครองที่กฎหมายกำหนดไว้
เป็นการเฉพาะให้คำสั่งทางปกครองนั้นเป็นที่สุดหรือไม่อาจอุทธรณ์ได้ในฝ่ายปกครอง หรือคำสั่ง
ทางปกครองที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้คำสั ่งทางปกครองนั้นเป็นที่สุดหรือไม่อาจอุทธรณ์ได้ 
ในฝ่ายปกครอง แต่กฎหมายซึ่งให้อำนาจในการทำคำส่ังทางปกครองมีเจตนารมณ์ที่จะไม่ให้คู่กรณี
มีสิทธิอุทธรณ์คำส่ังดังกล่าว๒ 
  เมื่อคำสั่งตามความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องเสร็จที่ 
๘๕๖/๒๕๖๔ นี้ เป็นคำสั่งทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนนำไปฟ้องเป็นคดี 
ต่อศาลปกครอง ในลำดับถัดไป จึงต้องมีการพิจารณาว่าการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในแต่ละกรณี
จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายใด ซึ่งจำเป็นที่ต้องพิจารณา
เสียก่อนว่า การทำคำสั่งทางปกครองดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามบทบัญญัติในกฎหมายใด 
หากเป็นคำสั่งทางปกครองที่ทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเฉพาะ และกฎหมายเฉพาะนั้น

 
๑ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง แนวปฏิบัติในการแจ้งสิทธิฟ้องคดีปกครอง 

(เรื่องเสร็จที่ ๖๘๔/๒๕๔๕)   
คณะกรรมการในกรณีนี้หมายถึงคณะกรรมการซึ่งมีอำนาจสูงสุดในทำคำสั่งทางปกครอง 
อนึ่ง คำสั่งทางปกครองที่ทำโดยคณะกรรมการอาจอุทธรณ์ในฝ่ายปกครองตามพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้ หากกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ (บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง 
การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๓๘/๒๕๖๓) 

๒ ตัวอย่างคำสั่งทางปกครองในกรณีนี้ เช่น คำสั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามมาตรา ๓๕ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ไม่ให้คนต่างด้าวอยู่ชั่วคราวในราชอาณาจักร คำสั่ง
ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง ที่ไม่ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตอยู่ชั่วคราวอยู่เกิน
ระยะเวลาที่กำหนด คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๙ ที่ไม่ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตอยู่ชั่วคราว 
ในราชอาณาจักรซึ่งได้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร กลับเข้ามาในราชอาณาจักร และคำสั่งตามมาตรา ๔๑ 
หรือมาตรา ๔๔ ที่ไม่ให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เนื่องจากคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง เห็นว่า  คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมิได้บัญญัติ
เรื่องการอุทธรณ์ไว้ก็เนื่องมาจากกฎหมายมีวัตถุประสงค์ไม่ให้คนต่างด้าวมีสิทธิอุทธรณ์ เพราะถือว่า การให้ 
คนต่างด้าวเข้ามาราชอาณาจักร หรือให้คนในต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หรือการให้คนต่างด้าว 
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เป็นอำนาจอธิปไตยของรัฐ กรณีจึงต้องถือว่าบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติ  
คนเข้าเมืองฯ ที่ไม่ได้บัญญัติเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไว้ ก็ย่อมหมายความว่าห้ามมิให้คนต่างด้าว
อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้น และไม่อาจนำเรื่องการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
มาใช้บังคับได้ (บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การขอยกเว้นไม่นำพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้กับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(เรื่องเสร็จที่ ๘๓๖/๒๕๔๖)) 



 

ได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครองนั้นไว้แล้ว ขั ้นตอน 
และระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวก็ย่อมต้องดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะดังกล่าว 
โดยมิต้องคำนึงว่าขั้นตอนและระยะเวลาดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
หรือไม่  อย่างไรก็ตาม หากเป็นคำสั ่งทางปกครองที ่ทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเฉพาะ  
แต่กฎหมายเฉพาะนั ้นไม่ได้กำหนดขั ้นตอนหรือระยะเวลาอุทธรณ์คำสั ่งทางปกครองไว้  
หรือเป็นคำสั ่งทางปกครองที ่ทำโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บัติราชการ 
ทางปกครองฯ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ๓  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ วรรคสอง 
ประกอบกับมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครองฯ สำหรับกรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา
อุทธรณ์ไว้เพียงบางเรื ่อง กรณีย่อมต้องนำขั ้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับประกอบกันด้วย๔ 
  เมื่อคำสั่งของผู้อนุญาตที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้กระทำ
โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
และคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ว ัตถ ุอ ันตราย (ฉบับที ่ ๔)ฯ  
และมาตรา ๕๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติว ัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดย
พระราชบัญญัต ิว ัตถ ุอ ันตราย (ฉบับที ่ ๓)ฯ ประกอบกับพระราชบัญญัต ิว ัตถ ุอ ันตรายฯ  
ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
จึงได้ให้ความเห็นยืนยันตามแนวทางการพิจารณาเดิม คือ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าว 
ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
 

 
๓ นอกจากนี้ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเคยมีความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย  

ที่ให้อำนาจในการทำคำสั่งทางปกครอง กรณีคำสั่งทางปกครองที่ทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเฉพาะ
ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ว่า หากกฎหมายเฉพาะที่ให้อำนาจในการทำคำสั่ง
ทางปกครองได้กำหนดขั ้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั ่งทางปกครองนั ้นไว้แล้ว ขั ้นตอน  
และระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวก็ย่อมต้องไปเป็นตามกฎหมายนั้น แต่หากกฎหมายเฉพาะ
มิได้กำหนดไว้ ขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ก็ย่อมเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
(บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๔/๒๕๔๕)) 

๔ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๓๘/๒๕๖๓) 



 

  ในส่วนของการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ  พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้มีการพิจารณาคำอุทธรณ์สองชั้น โดยในชั้นแรก
เป็นการพิจารณาคำอุทธรณ์โดยเจ้าหน้าที่ผู ้ทำคำสั่งทางปกครองนั้นเอง  ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ด ังกล่าวได้มี โอกาสทบทวนคำสั ่งทางปกครองของตน แต่ถ ้าเจ ้าหน้าที ่ด ังกล่าวไม่เห็นด้วย 
กับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง 
ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้พิจารณาในชั้นที่สองต่อไป  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยในส่วนของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์นั้น 
มาตรา ๔๕ วรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ได้กำหนดผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์ตามตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองหรือหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ผ ู ้ทำคำสั่งทางปกครองสังกัดอยู ่ ซ ึ ่งโดยหลักผู ้ม ีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์เป็นผู ้บังคับบัญชา  
ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู ้ทำคำสั่งทางปกครอง หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองผู้นั้นสังกัดอยู่ 
  สำหรับความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื ่องเสร็จที่  
๘๕๖/๒๕๖๔ นี้ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้แยกการพิจารณาออกเป็นกรณี
เจ้าหน้าที่ผู ้ทำคำสั่งทางปกครองเป็น “พนักงานเจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตรายฯ  
ซึ ่งมาตรา ๔ กำหนดให้หมายความว่า ผู ้ซ ึ ่งรัฐมนตรีผู ้ร ับผิดชอบ “แต่งตั ้ง” ให้ปฏิบัต ิการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็น “ผู้อนุญาต” ตามพระราชบัญญัติ
โรงงานฯ ซึ่งมาตรา ๕ กำหนดให้หมายความว่า ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวง “มอบหมาย” 
ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 
 ๒.๑ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์กรณีผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง 
   ในการพิจารณาผู ้ม ีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์กรณีผู ้ได้ร ับแต่งตั ้งให้เป็น 
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองนั้น หน่วยงานของรัฐ
หลายแห่งประสบปัญหาและหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ 
เป็นการหารือว่า ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีนี้หมายถึงบุคคลใด ระหว่างผู้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
ตามข้อ ๒ (๑๔) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา  
ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู ้ได้รับแต่งตั้ง หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ 
ผู้ได้รับแต่งตั้งสังกัดอยู่ ตามข้อ ๒ (๑) ถึง (๑๒) แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี  คณะกรรมการ
กฤษฎีกาและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นในเรื่องนี้เป็นแนวทางเดียวกัน 
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีความเห็นในเรื่องเสร็จที่ ๗๖๙/๒๕๔๖๕ สรุปเป็นหลักการ

 
๕ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์และการมอบอำนาจ

ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 



 

ได้ว่า การพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์กรณีผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่นเป็นเจ้าหน้าที ่ผู ้ทำคำสั ่งทางปกครองต้องพิจารณาว่า ผู ้ทำคำสั่ง  
ทางปกครองนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งใดหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งใด  
ตามข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ หากเป็นเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒ (๑) ถึง (๑๒) 
แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว กรณีย่อมไม่สามารถนำข้อ ๒ (๑๔) แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว 
มาใช้บังคับได้ เช่น ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่ทำโดยเจ้าหน้าที่ในสังกัด  
สำนักคุ ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน ในฐานะผู้ ได ้ร ับแต่งตั ้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้เป็นพนักงานตรวจแรงงาน คือ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครอง
แรงงานตามข้อ ๒ (๒) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ   
   ต่อมาคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้พัฒนาแนวทาง 
การตีความต่อเนื ่องจากเรื ่องเสร็จดังกล่าวโดยได้อธิบายหลักการในเรื ่องนี้ให้ชัดเจนยิ ่งขึ้น 
ในเร ื ่องเสร ็จที ่  ๖๘๕/๒๕๖๒๖ และเร ื ่องเสร ็จท ี ่  ๗๑๓/๒๕๖๓๗ ซ ึ ่งสร ุปเป ็นหลักการได้ว่า  
ในการพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีนี้ ต้องพิจารณาด้วยว่า เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง
ทางปกครองได้รับแต่งตั้งในลักษณะใด หากเป็นการแต่งตั้งโดยตำแหน่งซึ่งเป็นการพิจารณา 
จากตำแหน่งเป็นสำคัญ การพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จึงต้องพิจารณาว่า ผู้ทำคำสั่ง
ทางปกครองนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งใดหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งใด  
ตามข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ แล้วแต่กรณ ี
   อนึ่ง หากผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
เป็นผู ้ว ่าราชการจังหวัด คณะกรรมการวิธี ปฏิบัต ิราชการทางปกครองเคยวางหลักอันเป็น
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่ทำโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องพิจารณาฐานะและลักษณะการใช้อำนาจในการทำคำสั่งทางปกครอง 
ของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย กล่าวคือ หากผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจทำคำสั่งทางปกครอง 
ในฐานะราชการในส่วนภูมิภาค ผู ้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ย่อมหมายถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ (๑๑) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ๘ แต่หาก 

 
๖ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื ่อง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ 

กรณีเจ้าหน้าที ่ผู ้ทำคำสั ่งทางปกครองเป็นผู ้ซึ ่งได้รับแต่งตั ้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่หรือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๗ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง
ของนายอำเภอที่ไม่อนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๘ ตัวอย่างความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เช่น บันทึกคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดตั ้งโรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจ (เรื ่องเสร็จที่ ๖๙๖/๒๕๔๓) และบันทึกคณะกรรมการ  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง กรมที่ดินขอหารือว่าการจำหน่าย ส.ค.๑ เป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ 
(เรื่องเสร็จที่ ๖๗๒/๒๕๔๔) 



 

ผู้ว่าราชการจังหวัดทำคำสั่งทางปกครองในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามกฎหมาย มิใช่ทำในฐานะราชการในส่วนภูมิภาค ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ 
ในกรณีนี้ย่อมหมายถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายเฉพาะซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง  ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ (๑๔) 
แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว เช่น การใช้อำนาจทำคำสั่งทางปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติซึง่ได้รับการแต่งตัง้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม มิได ้ใช ้อำนาจทำคำสั ่งทางปกครองในฐานะราชการ 
ในส่วนภูมิภาค  ดังนั ้น ผู ้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั ่งทางปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จึงหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และถือว่า
เป็นผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตามข้อ ๒ (๑๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔  
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ๙ 
   ในการให้ความเห็นของคณะกรรมการวิ ธ ีปฏิบัต ิราชการทางปกครอง 
ในเรื่องเสร็จที่ ๘๕๖/๒๕๖๔ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่ทำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ยืนยันตามแนวความเห็นเดิม
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่ ๒) และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ในเรื่องเสร็จที่ ๖๘๕/๒๕๖๒๑๐ กล่าวคือ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีคำสั่ง
แต่งตั้งให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ ่งมีหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ การทำคำสั่งตามหน้าที่และอำนาจดังกล่าวจึงเป็นการทำคำส่ัง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด  
และโดยที่มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ กำหนดให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการ
ส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด  ผู ้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั ่งทางปกครองดังกล่าวจึงหมายถึง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตามข้อ ๒ (๘) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ 
 
 

 
๙ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(เรื่องเสร็จที่ ๑๔๓/๒๕๕๒) โดยการพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้มีการอภิปรายว่า ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์
คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่สมควรที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้เกี ่ยวกับการใช้อำนาจรัฐในเรื่องนั้น ๆ  
และเมื่อเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางปกครองในฐานะเดียวกัน ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ 
จึงสมควรเป็นบุคคลเดียวกัน (บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์คำสั ่งของพนักงานเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ  
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ครั้งที่ ๒ (๖/๒๕๕๒) ๓/๒๕๕๒ วันพุธ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒) 

๑๐ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ข้างต้น 



 

 
 ๒.๒ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์กรณีผู้รับมอบหมายหรือผู้รับมอบหมายให้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง 
   ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้คำว่า “มอบอำนาจ” และคำว่า “มอบหมาย”  
ซึ ่งเป็นปัญหาสำคัญที ่ต ้องนำมาประกอบการพิจารณาผ ู ้ม ีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์นั้น  
เดิมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที ่ ๑) ได้มีความเห็นเกี ่ยวกับคำว่า 
“มอบหมาย” มาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ แล้วว่า๑๑ ในกรณีที ่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
หากย ังไม ่ม ีการมอบหมายใคร อำนาจน ั ้นย ่อมอย ู ่แก ่ผ ู ้มอบหมายโดยเฉพาะ แต ่หากมี  
การมอบหมายแล้ว อำนาจนั ้นย่อมตกแก่ผู ้ร ับมอบ โดยจะถือว่าใครทำแทนใครหาได้ไม่ และ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร ่างกฎหมาย คณะที ่  ๑) ได ้ม ีความเห็นในเร ื ่องเสร ็จที่   
๒๖๒/๒๕๒๙๑๒ ว่า การมอบหมายตามกฎหมายเฉพาะ เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการ
มอบหมายไว้เป็นการเฉพาะ มิใช่การมอบอำนาจตามประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที ่ ๒๑๘  
ลงวันที ่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (กฎหมายเกี ่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที ่มี  
ผลใช้บังคับในขณะนั ้น)  แต่การพิจารณาความแตกต่างระหว่างคำว่า “มอบอำนาจ” กับคำว่า 
“มอบหมาย” ก็ยังไม่มีความชัดเจนนัก ดังจะเห็นได้จากความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาบางเรื่อง๑๓ 
ยังไม่ได้แยกการใช้คำว่า “มอบอำนาจ” ออกจากคำว่า “มอบหมาย” อย่างชัดเจน แม้ว่าถ้อยคำ 
ในกฎหมายนั้นกำหนดเรื่องการมอบหมาย  นอกจากนี้ ยังปรากฏความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ที่นำหลักตัวการตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้กับผู ้ได้รับมอบหมายด้วย  
โดยมีความเห็นว่าผู้รับมอบอำนาจย่อมอยู่ในฐานะตัวแทนซึ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งแสดงออกชัด 
หรือโดยปริยายของตัวการตามมาตรา ๘๐๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๑๔ 
 

 
๑๑ บันทึก เรื่อง การตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการ (อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง) (เรื่องเสร็จที่ 

๑๐๒/๒๔๙๓) 
๑๒ บันทึก เรื ่อง การมอบอำนาจให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู ้ออกใบอนุญาตต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ ข้อ ๔๐ แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ และข้อ ๑ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๐) 

๑๓ ตัวอย่างความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เช่น บันทึก เรื่อง การมอบอำนาจให้อุตสาหกรรม
จังหวัดเป็นผู้ออกใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๑๒ ข้อ ๔๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ และข้อ ๑ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ ๓๑๐) (เรื่องเสร็จที่ ๒๖๒/๒๕๒๙) 

๑๔ บันทึก เรื ่อง หารือปญหาการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๒/๒๕๒๗) 



 

   ต่อมาเมื ่อมีการหารือในปัญหาข้อกฎหมายเกี ่ยวกับ “การมอบหมาย”  
ให้เป็นเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และ  
“การมอบอำนาจ” ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่ ๒๑๘ฯ  คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที ่ ๖) จึงได้พิจารณาให้ความเห็นและวางหลักในประเด็นเกี ่ยวกับ  
“การมอบหมาย” และ “การมอบอำนาจ” ไว้อย่างชัดเจนในเรื ่องเสร็จที่ ๒๗/๒๕๓๐๑๕  จากนั้น 
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้มีการยืนยันและพัฒนาแนวความเห็นในเรื่องนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยลำดับ 
ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปและลักษณะของประเด็นข้อหารือของหน่วยงานของรัฐ๑๖ 
ซึ่งสามารถสรุปความได้ว่า “การมอบอำนาจ” มีความแตกต่างจาก “การมอบหมาย” ดังนี้ 
   (๑) “การมอบอำนาจ” เป็นการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการทั่วไป
ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หรือเป็นการมอบอำนาจตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนด โดยการมอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบ ียบบร ิหารราชการแผ่นด ินนั ้น มาตรา ๓๘ วรรคหนึ ่ง ประกอบกับบทนิยามคำว่า  
“มอบอำนาจ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบอำนาจไว้ว่า ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง หรือมติ 
ของคณะรัฐมนตรีในเรื ่องนั ้นมิได้กำหนดเรื ่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื ่น หรือมิได้ห้าม 
การมอบอำนาจไว้ ผู้มีอำนาจย่อมมีดุลพินิจที่จะมอบอำนาจให้แก่ผู้รับมอบอำนาจเพื่อปฏิบัติราชการ
แทนตนทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ได้รับมอบอำนาจก็ได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา ๔๐ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่กำหนดหน้าที่และอำนาจของผู้มอบอำนาจให้ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้อง

 
๑๕ บันทึก เรื ่อง การมอบหมายให้จังหวัดเป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ 

ในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
๑๖ ตัวอย่างความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เช่น บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

เรื่อง การมอบอํานาจการเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จที่ 
๕๖๕/๒๕๕๓) บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 
(ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (เรื่องเสร็จที่ ๗๔/๒๕๕๔) บันทึกสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื ่อง การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที ่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ 
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ (เรื่องเสร็จที่ ๕๐๒/๒๕๕๔) บันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง (กรณีผู้ทําคําสั่งทางปกครองเป็นผู้อํานวยการ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา) (เรื่องเสร็จที่ ๓๔๖/๒๕๕๖) และบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง 
การอนุญาตและการมอบหมายให้บุคคลอื ่นพิจารณาอนุญาตการส ่งออกไปนอกและการนำเข ้ามา 
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ. ๒๕๒๒ (เรื ่องเสร็จที่ ๖๓๐/๒๕๖๓) ประกอบกับหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่  
นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เจ้าท่าที่มีหน้าที่
และอำนาจในการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ำลำแม่น้ำตามคำพิพากษาของศาล 



 

กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ ตลอดจนให้คำแนะนำหรือแก้ไข
การปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจด้วย กรณีจึงเห็นได้ว่า การดำเนินงานของผู้รับมอบอำนาจ
จึงเป็นการกระทำในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้มอบอำนาจ มิใช่กรณีที่ผู ้รับมอบอำนาจ  
มีอำนาจเป็นของตนเอง ผู้มอบอำนาจจึงยังคงต้องรับผิดชอบการใช้อำนาจที่ตนได้มอบไป
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการแทนตนนั้นบรรลุภารกิจที่ตนได้มอบอำนาจด้วย  ในการนี้ ผู้มอบอำนาจ
จึงต้องคำนึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมตามสภาพของตำแหน่ง  
หน้าที ่และอำนาจ และความรับผิดชอบของผู ้ร ับมอบอำนาจ รวมทั ้งสามารถวางแนวทาง  
กำหนดรายละเอียด และกำกับดูแลวิธีปฏิบัติราชการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการมอบอำนาจเพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจหรือลักษณะของงานที่ได้รับมอบด้วย  ดังนั้น ผู้รับมอบอำนาจจึงสามารถ
กระทำการได้เฉพาะในขอบอำนาจที่ได้รับมอบ หากกระทำการเกินกว่าที่ได้รับมอบอำนาจ  
การกระทำนั้นย่อมไม่ผูกพันผู้มอบอำนาจ  นอกจากนี้ ผู้รับมอบอำนาจจึงไม่อาจมอบอำนาจต่อได้ 
เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น   
   (๒) “การมอบหมาย” มิใช่เป็นการมอบอำนาจตามที่กำหนดในมาตรา ๓๘ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ หากแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 
มีบทบัญญัติให้มีการมอบหมายไว้เป็นการเฉพาะ โดยเมื่อมีการมอบหมายแล้ว ผู้รับมอบหมาย
จะมีหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายนั้นได้บัญญัติให้อำนาจไว้ในฐานะที่เป็นอำนาจของตนเอง 
รวมทั ้งสามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจได้ในนามตนเองภายใต้กรอบวัตถุประสงค์  
และขอบเขตของภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ๑๗  

 
๑๗ อนึ ่ง แม้ว่าไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการกำกับดูแลหรือติดตาม  

ผลการปฏิบัติภารกิจของผู้รับมอบหมายหรือให้อำนาจผู้มอบหมายในการแนะนำหรือแก้ไขการปฏิบัติภารกิจ
ของผู้รับมอบหมายไว้ในทำนองเดียวกับ “การมอบอำนาจ” ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินฯ แต่การที่กฎหมายกำหนดบทบัญญัติให้มีการมอบหมายขึ้นก็ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคคลซึ่งกฎหมายกำหนดสามารถมอบภารกิจให้บุคคลอื่นดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจนั้นบรรลุผลได้
ภายในกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ให้อำนาจในการมอบหมายนั้น  ด้วยเหตุนี้ ในการพิจารณามอบหมาย 
ผู้มอบหมายต้องคำนึงถึงเป้าหมายของการมอบหมายนั้นเพื่อที่จะพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทาง  
การใช้อำนาจเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของการมอบหมายและมีแนวปฏิบัติ
ไปในแนวทางเดียวกัน และในกรณีที่ผู้มอบหมายเห็นว่าการปฏิบัติภารกิจเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิด
ความเสียหาย หรือไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้มอบหมาย ผู้มอบหมายย่อมมีอำนาจที่จะถอนการมอบหมาย
ที่ให้ไว้ได้ และเมื่อได้ถอนการมอบหมายแล้ว ผู้มอบหมายอาจสั่งแก้ไขภารกิจที่เคยมอบหมายไว้ด้วยก็ได้ 
(บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การอนุญาตและการมอบหมายให้บุคคลอื่นพิจารณาอนุญาต
การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ ่งสินค้าตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก  
และการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ (เรื่องเสร็จที่ ๖๓๐/๒๕๖๓)) 



 

นอกจากนี ้  ผ ู ้ร ับมอบหมายอาจมอบอำนาจให้ผ ู ้อ ื ่นปฏิ บ ัต ิราชการแทนตามที ่กำหนด 
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ได้ด้วย   
   การพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์กรณีผู ้รับมอบหมายหรือผู ้รับ
มอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง 
อาจไม่มีปัญหามากนัก หากผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นเอกชนซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่  
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู ้มอบหมายย่อมมีอำนาจพิจารณา
อุทธรณ์ตามข้อ ๒ (๑๓) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ  แต่ในกรณีที่ผู้รับมอบหมาย
เป็นบุคคลอื่น หน่วยงานของรัฐหลายแห่งประสบปัญหาและหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยประเด็นปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นการหารือว่า การพิจารณาเจ้าหน้าที่ผู ้ทำคำสั่งทางปกครอง 
ตามกฎกระทรวงดังกล่าวต้องพิจารณาจากบุคคลใด ระหว่างผู ้รับมอบหมายกับผู ้มอบหมาย  
โดยในประเด็นนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้มีความเห็นในเรื่องเสร็จที่  ๗๔/๒๕๕๔๑๘  
ซึ่งนำมาสรุปเป็นแนวทางในการพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์กรณีผู ้รับมอบหมาย  
หรือผู้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง 
ทางปกครองได้ว่า เมื่อกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการมอบหมายไว้เป็นพิเศษ ผู้รับมอบหมาย
ย่อมมีหน้าที ่และอำนาจปฏิบัติการใด ๆ ในส่วนที่ได้รับมอบหมายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  
ดังเช่นเป็นอำนาจของตนเอง หาใช่เป็นการทำแทนผู้มอบหมายไม่  ดังนั้น หากมีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งใดให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้มีอำนาจทำคำสั่ง
ทางปกครอง หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งใดให้มีอำนาจทำคำสั่งทางปกครอง 
เจ้าหน้าที่ผู ้ทำคำสั่งทางปกครองตามข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ  
จึงหมายถึงผู ้ร ับมอบหมาย โดยการพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาว่า  
ผู้รับมอบหมายซึ่งเป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งใดหรือเป็นเจ้าหน้าที่  
ของหน่วยงานของรัฐแห่งใด ตามข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว เช ่น ผู ้บร ิหารท้องถิ่น 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจ้าท่าให้เป็นเจ้าท่าตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ำไทยฯ ย่อมมีฐานะเป็นเจ้าท่าเช่นเดียวกับอธิบดีกรมเจ้าท่า โดยไม่ถือเป็นการปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า  ดังนั้น ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีนี้จึงหมายถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดตามข้อ ๒ (๑๐) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ 
   อย่างไรก็ตาม เด ิมคณะกรรมการวิธ ีปฏิบ ัต ิราชการทางปกครอง 
มีความเห็นในเรื ่องนี ้แตกต่างจากคณะกรรมการกฤษฎีกา  ด ังจะเห็นได้จากความเห็น
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื ่องเสร็จที ่ ๓๔๓/๒๕๔๗๑๙ สรุปความได้ว่า  

 
๑๘ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื ่อง ผู ้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง 

ทางปกครอง (ในกรณีท่ีผู้ทําคำสั่งทางปกครองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
๑๙ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 



 

ในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ทำโดยผู้ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมาย ผู้อุทธรณ์อาจยื่นต่อ 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู ้ซึ ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มอบหมายก็ได้ โดยในการพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์นั ้น ไม่ว่าผู ้พิจารณาทบทวน 
ในชั้นแรกคืออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานมอบหมาย ปลัดกระทรวงแรงงานย่อมมีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์๒๐   
   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื ่อได้มีการเสนอประเด็นเกี ่ยวกับผู ้ม ีอำนาจ 
พิจารณาอ ุทธรณ์ กรณีผ ู ้ ได ้ร ับมอบหมายให ้ เป ็นเจ ้าท ่าตามพระราชบัญญัต ิการเด ินเรือ  
ในน่านน้ำไทยฯ เป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครอง คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองยังคงมี
ความเห็นในประเด็นนี ้แตกต่างจากคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเห็นว่า วิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครองในเรื่องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มีวัตถุประสงค์  
ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ทบทวนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจ  
ในการทำคำสั่งทางปกครอง และดำเนินการแก้ไขการปฏิบัติราชการให้ชอบด้วยกฎหมายหรอืเหมาะสม 
การใช้อำนาจทำคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าท่าเป็นการได้รับมอบหมาย
ให้ใช้อำนาจของอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของผู้รับมอบหมาย
ให้เป็นเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ จึงหมายถึงปลัดกระทรวงคมนาคม  
ตามข้อ ๒ (๔) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ๒๑  แต่โดยที่ความเห็นคณะกรรมการ 

 
๒๐ หากพิจารณาบันทึกการประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ 

วันพุธ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งดังกล่าว 
ประกอบกับบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ จะเห็นได้ว่า ในการพิจารณาให้ความเห็นเรื่องนี้ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมีการพิจารณาว่าการทำคำสั่งของผู้รับมอบหมายเป็นการกระทำในฐานะอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ไม่ถือเป็นการทำคำสั่งของผู้นั้นเอง ในการพิจารณาให้ความเห็นจึงมีการเทียบเคียงกับ
ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้รับมอบอำนาจ 
(เรื ่องเสร็จที่ ๙๗/๒๕๔๖)  ดังนั้น จึงอาจกล่าวถึงเหตุผลในการให้ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองในเรื่องนี้ได้ว่า ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่ทำโดยผู้รับมอบหมาย  
ไม่แตกต่างจากคำสั่งทางปกครองที่ทำโดยผู้รับมอบอำนาจ 

๒๑ ในการพิจารณาเรื่องนี้ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้มีการอภิปรายว่า 
การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ซึ ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจ 
(authority) ในการทำคำสั่งทางปกครอง และดำเนินการแก้ไขการปฏิบัติราชการให้ชอบด้วยกฎหมายหรือเหมาะสม 
โดยการทบทวนคำสั่งดังกล่าวสมควรกระทำโดยเจ้าหน้าที่คนเดียวกันเพื่อให้การควบคุมตรวจสอบภายใน  
ฝ่ายปกครองเป็นระบบและมีเอกภาพ (บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งที่ ๑  
(๑/๒๕๕๖) ๒๒/๒๕๕๕ วันพุธ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หารือผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 
(คำสั่งรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ) กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเป็นผู้จัดทำคำสั่งทางปกครอง) 



 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในประเด็นนี้ไม่สอดคล้องกับแนวความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก่อนหน้านี้ เช่น เรื่องเสร็จที่ ๗๔/๒๕๕๔๒๒ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในขณะนั้นจึงใช้อำนาจ
ตามข้อ ๑๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด ้วยการประชุมของกรรมการกฤษฎีกา  
พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดให้มีการประชุมของกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการกฤษฎีกา และกรรมการกฤษฎีกาซึ่งมี
ความรู ้ความเชี ่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื ่อร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหา
ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง  โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้มีความเห็นในเรื่องเสร็จที่ 
๓๔๖/๒๕๕๖๒๓ ยืนยันหลักการพิจารณาความแตกต่างระหว่าง “การมอบอำนาจ” กับ  
“การมอบหมาย” ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จที ่๒๗/๒๕๓๐๒๔ และเรื่องเสร็จที่ 
๕๖๕/๒๕๕๓๒๕ และได้ยืนยันหลักการพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์กรณีผู้รับมอบหมาย
หรือผู้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง  
ทางปกครองตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จที่ ๗๔/๒๕๕๔ กล่าวคือ เมื่ออธิบดี 
กรมเจ้าท่า “มอบหมาย” ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมเจ้าท่าทำหน้าที่เป็น “เจ้าท่า” แล้ว บุคคลนั้น
ย่อมมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ ทั้งหมดในฐานะเจ้าท่าเช่นเดียวกับอธิบดีกรมเจ้าท่า หาใช่เป็นการ 
“มอบอำนาจ” ที่เป็นการให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนเจ้าของอำนาจในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งเท่านั้น  เมื่อคำส่ังทางปกครองในกรณีนี้ทำโดยผู้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าท่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย เจ้าหน้าที่ผู ้นั ้นย่อมมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ ในฐานะ  
เจ้าท่าได้โดยตนเอง มิใช่เป็นการกระทำการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า  ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์
คำสั ่งทางปกครองในกรณีนี ้จึงเป็นผู ้บังคับบัญชา ผู ้กำกับดูแล หรือผู ้ควบคุมของเจ้าหน้าที่  
ผู้รับมอบหมายนั้นตามข้อ ๒ (๒) หรือ (๓) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ สุดแล้วแต่ผู้นั้น
จะดำรงตำแหน่งใด๒๖ 

 
๒๒ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๖, ข้างต้น 
๒๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 

(กรณีผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา) 
๒๔ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๕, ข้างต้น 
๒๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๖, ข้างต้น 
๒๖ ในการพิจารณาเรื่องนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายว่า เนื้อหาของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 

(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ มิได้ใช้ถ้อยคำในลักษณะที่สื ่อให้เห็นว่า หากเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายเฉพาะ  
ผู้มีอำนาจต้องย้อนกลับไปพิจารณาที่กฎหมายเฉพาะนั้น ๆ  นอกจากนี้ เพ่ือให้การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์ที่มีบุคคลหลายคนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อธิบดีกรมเจ้าท่าก็ควรส่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องนี้ไปให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องด้วย (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๕๖) ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง หารือผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (คำสั่งรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ) กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
เป็นผู้จัดทำคำสั่งทางปกครอง) 



 

   กรณีจึงเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นเป็นที่ยุติในประเด็นเกี่ยวกับผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ 
คำสั ่งทางปกครองกรณีผู ้ร ับมอบหมายหรือผู ้ร ับมอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  
หรือที ่เร ียกชื ่ออย่างอื ่นเป็นเจ้าหน้าที ่ผู ้ทำคำสั ่งทางปกครองในแนวทางเดียวกันแล้วว่า  
หากมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งใดให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ให้มีอำนาจทำคำสั ่งทางปกครอง หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที ่ในตำแหน่งใดให้มีอำนาจ 
ทำคำสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองตามข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ จึงหมายถึงผู้รับมอบหมาย โดยผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ย่อมสุดแล้วแต่ว่า 
ผู้รับมอบหมายซึ่งเป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งใดหรือเป็นเจ้าหน้าที่  
ของหน่วยงานของรฐัแห่งใด ตามข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว  
   สำหรับความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องเสร็จที่ 
๘๕๖/๒๕๖๔ นี้ ได้ยืนยันความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในเรื่องเสร็จที่ ๓๔๖/๒๕๕๖๒๗ 
ดังกล่าว กล่าวคือ เมื่อในกรณีนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายอุตสาหกรรมจังหวัด  
ให้เป็นผู ้อนุญาต  อุตสาหกรรมจังหวัดผู ้นั ้นย่อมมีหน้าที ่และอำนาจในเรื ่องดังกล่าวตามที่
พระราชบัญญัติโรงงานฯ บัญญัติไว้ดังเช่นเป็นหน้าที ่และอำนาจของตนเอง โดยมีฐานะเป็น  
“ผู้อนุญาต” ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ เช่นเดียวกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมิใช่  
เร่ืองการมอบอำนาจให้ผู้ใดผู้หนึ่งมีอำนาจกระทำการแทน 
   อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเด็นปัญหาเกี ่ยวกับผู ้มีอำนาจพิจารณา
อุทธรณ์กรณีผู ้ร ับมอบหมายให้เป็นผู ้อนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ได้มี คำสั ่งเพิกถอน
ใบอน ุญาตประกอบก ิจการโรงงานโดยอาศ ัยอำนาจตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ นั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติโรงงานฯ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะได้กำหนดเรื่องการอุทธรณ์ 
คำสัง่ทางปกครองไว้หลายกรณี โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์
ในทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดย
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกอบกับในทางปฏิบัติอุตสาหกรรมจังหวัด  
ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู ้พิจารณามาโดยตลอด และเมื ่อคำสั่ง  
เพิกถอนใบอนุญาตในเรื่องเสร็จนี ้ม ีผลเท่ากับคำสั ่งปิดโรงงานตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ด้วยแล้ว กรณีย่อมแสดงให้เห็นว่า พระราชบัญญัติโรงงานฯ  
มีความมุ่งหมายให้รัฐมนตรีผู ้รักษาการตามกฎหมายเป็นผู ้พิจารณาอุทธรณ์แต่เพียงผู ้เดียว  
ไม่ว่าจะเป็นคำส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับใดก็ตาม  ดังนั้น ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง

 
๒๗ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒๓, ข้างต้น 



 

ทางปกครองดังกล่าวจึงหมายถึงร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตามข้อ ๒ (๑๔)  
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ  กรณีจึงเห็นได้ว่า คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองได้พัฒนาแนวการตีความบทบัญญัติเกี ่ยวกับผู ้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ เพิ่มขึ้น โดยมิได้เป็นการตีความที่กลับหลักการ
ตีความเดิม หากแต่เป็นการเพิ่มหลักในการพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์โดยพิจารณา
จากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายเฉพาะ เพื่อให้คำสั่งทางปกครองซึ่งมีเนื้อหา
สาระทำนองเดียวกันได้รับการพิจารณาจากผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คนเดียวกัน และยังจะทำให้
การกำหนดผู ้ม ีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั ่งทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะเป็นระบบ 
และสอดคล้องกัน โดยสรุปเป็นหลักการได้ว่า ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะซึ่งให้อำนาจในการทำ
คำสั ่งทางปกครองหรือให้อำนาจในการทำคำสั ่งทางปกครองที ่จะต้องมีการเพิกถอน 
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้กำหนดบทบัญญัติ เกี่ยวกับผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์คำสั ่งทางปกครองไว้ แต่บทบัญญัติด ังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงคำสั่ง  
ทางปกครองใดซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกัน การพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง 
ทางปกครองดังกล่าว ต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายเฉพาะประกอบด้วย โดยหาก 
บทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะนั้นได้กำหนดให้ผู ้ใดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา 
อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไว้แล้ว กรณีย่อมเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนั้นมีเจตนารมณ์ให้ผู้นั้น 
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่ไม่มีบทบัญญัติกำหนดเรื่องการอุทธรณ์ไว้ด้วย  
ดังนั้น ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในกรณีนี้ย่อมต้องเป็นไปตามข้อ ๒ (๑๔)  
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ซึ่งหมายถึงผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามที่กำหนด
ในกฎหมายเฉพาะนั้น 
   อนึ ่ง โดยที ่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็น 
ในเรื่องเสร็จที่ ๙๒๑/๒๕๖๔๒๘ สรุปความได้ว่า เมื่อพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะได้กำหนดเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไว้หลายกรณี และทุกกรณี  
ก็กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ 
แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับใดก็ตาม  ดังนั้น ผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์คำสั ่งทางปกครองตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ  
ที่ทำโดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  
จึงต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทั ้งนี ้ ตามข้อ ๒ (๑๔) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที ่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ  กรณีจึงอาจถือได้ว่า 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ขยายหลักในการพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณา

 
๒๘ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื ่อง การแจ้งคำสั่งทางปกครอง  

ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้มีอำนาจพิจารณา
อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 



 

อุทธรณ์จากเจตนารมณ์ของกฎหมายเฉพาะให้ชัดเจนขึ้น โดยมิได้นำไปใช้เฉพาะกรณีคำสั่ง 
ทางปกครองที่ทำโดยผู้ได้รับมอบหมายเท่านั้น หากแต่นำไปใช้ประกอบการพิจารณาสำหรับคำส่ัง
ทางปกครองที ่ทำโดยผู ้ได้ร ับแต่งตั ้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่ด ้วย ในประเด็นนี ้ จ ึงสรุป 
เป็นหลักการได้ว่า หากกฎหมายเฉพาะได้กำหนดเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไว้หลายกรณี 
และทุกกรณีก็กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ ไม่ว่าจะเป็น
คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับใดก็ตาม  ดังนั ้น ผู ้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง  
ทางปกครองในกรณีนี้ จึงต้องเป็นเจ้าหน้าที่ผู ้นั้น  ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ (๑๔) แห่งกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ 
 
 ๒.๓ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง
ทางปกครอง 
   คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีแนวความเห็นอย่างชัดเจนว่า 
การทำคำสั ่งทางปกครองของผู้รับมอบอำนาจเป็นการกระทำในฐานะของผู ้มอบอำนาจ  
ซึ่งไม่อาจถือว่าผู ้รับมอบอำนาจเป็นผู ้ทำคำสั ่งทางปกครอง  ดังนั ้น เมื ่อผู ้มอบอำนาจ  
เป็นเจ้าหน้าที่ผู ้ทำคำสั่งทางปกครอง การพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีนี้  
จึงต้องพิจารณาว่า ผู ้มอบอำนาจซึ ่งเป็นผู ้มีอำนาจทำคำสั ่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่  
ในตำแหน่งใดหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งใด ตามข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ๒๙ เช่น คำสั่งเกี่ยวกับการคืนภาษีอากรหรือคำสั่งเกี่ยวกับการคืนเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทำโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสรรพากรตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ กรณีนี้ต้องถือว่าการใช้อำนาจทำคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบ
อำนาจเป็นการกระทำในฐานะของอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจ  ผู้มีอำนาจพิจารณา
อุทธรณ์คำสั ่งในกรณีนี ้จึงหมายถึงปลัดกระทรวงการคลัง  ตามข้อ ๒ (๔) แห่งกฎกระทรวง
ดังกล่าว๓๐ 
 
 ๓. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  จากความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา จะเห็นได้ว่า การพิจารณาเจ้าหน้าที ่ผ ู ้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์  
ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับกฎกระทรวง 

 
๒๙ ตัวอย่างความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เช่น บันทึกคณะกรรมการ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองปกครองของเจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๙๗/๒๕๔๕) 

๓๐ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์  
กรณีผู้ทำคำสั่งทางปกครองไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีอากรและคำสั่งเกี่ยวกับ  
การคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม (เรื่องเสร็จที่ ๘๐๖/๒๕๕๐) 



 

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ กรณีผู ้รับมอบหมายหรือผู ้ได้รับแต่งตั ้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  
หรือที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่น เป็นเจ้าหน้าที ่ผู ้ทำคำสั่งทางปกครอง นั ้น หากเป็นการมอบหมาย  
หรือแต่งตั้งโดยพิจารณาจากตำแหน่งของผู้รับมอบหมายหรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ เจ้าหน้าที่
ในตำแหน่งนั ้นซึ ่งเป็นผู ้รับมอบหมายหรือผู ้ได้รับการแต่งตั ้งย่อมเป็นผู ้ใช้อำนาจทำคำสั่ง  
ทางปกครองด้วยตนเอง  ดังนั้น การพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ จึงต้องพิจารณาว่า ผู้รับมอบหมายหรือผู้ได้รับแต่งตั้งซึ่งเป็นผู้ทำคำสั่ง  
ทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งใดหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งใดตามข้อ ๒ 
แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็นกรณีที ่เป็นไปตามข้อยกเว้น เช่น คำสั่ง 
ทางปกครองที ่ทำโดยผู ้ว่าราชการจังหวัดซึ ่งได้รับแต่งตั ้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่ที ่มีหน้าที่  
และอำนาจพิเศษตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งผู้แต่งตั้งย่อมเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์๓๑ และคำสั่ง 
ทางปกครองที่กฎหมายเฉพาะมีเจตนารมณ์ในการกำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไว้เป็นพิเศษ  
ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในกรณีนี้ย่อมหมายถึงผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์
ตามที่กำหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น  ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ (๑๔) แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว 
  แม้ว่ากฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ได้กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์ในแต่ละกรณีไว้โดยละเอียด ประกอบกับคณะกรรมการวิธีปฏิบัต ิราชการ 
ทางปกครองได้มีการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ทั้งส่วนที่เป็นการปรับบทบัญญัติ
ของกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและส่วนที่เป็นการพัฒนาแนวทางการตีความบทบัญญัติ
เกี่ยวกับผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ในอันที่จะทำให้การพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายฉบับใด
กำหนดเจ้าหน้าที ่ผู ้ทำคำสั ่งทางปกครองไว้เป็นพิเศษหรือไม่ใช่ผู ้ที ่ดำรงตำแหน่งตามที ่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ฉบับที ่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ หรือคำสั ่งทางปกครองตามกฎหมายฉบับใดซึ่งมี
เจตนารมณ์พิเศษ และยังไม่มีการให้ความเห็นไว้เป็นการเฉพาะ   ในทางปฏิบัติหน่วยงานของรัฐ
หลายแห่งยังประสบปัญหาในการพิจารณาเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ และต้องหารือ
หน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้อง ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที ่กำหนดในพระราชบัญญัติว ิธ ีปฏิบัต ิราชการทางปกครองฯ และทำให้
วัตถุประสงค์ของการอุทธรณ์คำสั ่งทางปกครองเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางปกครองสำเร็จ
โดยเร็ว ไม่อาจบรรลุผล 

 
๓๑ กรณียังไม่ชัดเจนว่า แนวทางการให้ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ในเรื่องเสร็จที่ ๘๕๖/๒๕๖๔ สามารถนำไปใช้กับกรณีที่มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมอบหมายโดยระบุชื่อ 
และกรณีที่มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือไม่ ซึ่งหากนำไปปรับใช้ด้วย ผู้มีอำนาจพิจารณา
อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่ทำโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ย่อมเป็นไปตามข้อ ๒ (๑๒) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ  



 

  ประเด็นปัญหานี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่กฎหมายฉบับต่าง ๆ ได้มีการกำหนด
เจ้าหน้าที่ผู ้ทำคำสั่งทางปกครองไว้ในหลายลักษณะ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ  
ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองที่มีการนำมาปรับใช้นั ้นมีการใช้บังคับมาเป็นระยะเวลากว่ายี ่สิบปี  
และมีข้อจำกัดจากถ้อยคำในกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งโดยหลักเป็นการพิจารณาผู้มีอำนาจพิจารณา
อุทธรณ์จากตำแหน่งของเจ้าหน้าที ่ผู ้ทำคำสั่งทางปกครองหรือหน่วยงานของรัฐที ่เจ้าหน้าที่  
ผู้ทำคำสั่งทางปกครองสังกัดอยู่ จึงไม่อาจกำหนดให้ครอบคลุมลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง 
ทางปกครองได้ทั ้งหมด  นอกจากนี ้ การกำหนดบทบัญญัติเกี ่ยวกับผู ้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ 
ในกฎหมายเฉพาะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหานี้ เช่น หากบทบัญญัตินั้นไม่ได้รองรับคำสั่ง  
ทางปกครองที่ทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนั้นในทุกกรณี ในการพิจารณาเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
พิจารณาอ ุทธรณ์จ ึงจำเป็นต ้องม ีการพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื ่อให ้ทราบว่า 
มีความประสงค์ให้การอุทธรณ์คำสั ่งดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัต ิว ิธ ีปฏิบัต ิราชการ 
ทางปกครองฯ หรือไม่ หรืออาจเป็นปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องในกระบวนการนิติบัญญัติ  
ของกฎหมายเฉพาะนั้น 
  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจเริ่มดำเนินการได้ทันทีด้วยการสร้างความรู้ 
และความเข้าใจในเร่ืองนี้แก่ผู้เกี่ยวข้อง แต่ด้วยเหตุที่ปัญหาส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เกิดจากบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย กรณีนี้จึงสมควรที่จะทบทวนบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในกฎหมายเฉพาะแต่ละฉบับ และพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องนี้ให้เป็นระบบ เหมาะสม และสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น  ในส่วนของการทบทวนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ นั้น 
ควรเริ่มพิจารณาจากเจตนารมณ์ของการกำหนดให้มีการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง หากกฎหมาย
มีเจตนารมณ์สำคัญให้มีการทบทวนและตรวจสอบการใช้อำนาจในการทำคำสั่งทางปกครอง  
ทั ้งในส่วนของข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทำคำสั ่ง ทางปกครอง  
และป้องกันมิให้คำสั่งทางปกครองมีความลักลั่นกัน โดยผู้ทำคำสั่งทางปกครอง และผู้บังคับบัญชา  
ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุมของผู้ทำคำสั่งทางปกครอง ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะ
พิจารณาอุทธรณ์  การที่กฎหมายเฉพาะกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองในหลายลักษณะ 
หากกฎกระทรวงกำหนดผู้พิจารณาอุทธรณ์โดยให้พิจารณาจากตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง
ทางปกครองหรือหน่วยงานของรัฐที ่เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้น ั ้นสังกัดอยู ่แต่เพียงอย่างเดียว  กรณีนี้ 
อาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการกำหนดให้มีการอุทธรณ์คำสั ่งทางปกครองภายใน 
ฝ่ายปกครอง ดังเช่นกรณีที่มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองจากเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งอื ่นหลายแห่ง ผู ้พิจารณาอุทธรณ์คำสั ่งทางปกครองย่อมเป็น
เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานของรัฐแตกต่างกัน และอาจส่งผลให้ผู ้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ 
ไม่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ต้องพิจารณาอุทธรณ์อย่างเพียงพอ  กรณีจึงสมควรที่ต้องมี
การรวบรวมปัญหาต่าง ๆ เพื ่อนำมาปรับปรุงบทบัญญัติเกี ่ยวกับผู ้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์  



 

ให้ชัดเจนต่อไป  ทั ้งนี ้ เพื ่อให้วัตถุประสงค์ของการกำหนดให้มีการอุทธรณ์คำสั ่งทางปกครอง 
บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือความสะดวกของผู้ใช้และอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย   
  ในชั้นนี้ จึงอาจกำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามลักษณะการใช้อำนาจ
ของเจ ้าหน้าท ี ่ผ ู ้ทำคำสั ่งทางปกครอง หากเป็นการใช ้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที ่ปกติ  
ก็ควรกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น หรื อ
หัวหน้าหน่วยงานของร ัฐที ่ เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้น ั ้น สังกัดอยู ่  เป็นผู ้พ ิจารณาอุทธรณ์ แต่หากเป็น 
การใช้อำนาจตามหน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษตามกฎหมายเฉพาะ เช่น การได้รับแต่งตั้ง 
ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่ตามกฎหมายที ่อยู ่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื ่น กรณีนี้ 
อาจกำหนดให้ผู ้แต่งตั ้งหรือผู ้มอบหมายซึ ่งเป็นผู ้ที ่มีความรู ้และความเชี ่ยวชาญในเรื ่องนั ้น ๆ  
เป็นผู ้พิจารณาอุทธรณ์ หากมีการดำเนินการตามข้อเสนอนี้ ย่อมนำไปสู่การสร้างมาตรฐาน 
ในการพิจารณาอุทธรณ์ และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 
ที่มีลักษณะเดียวกัน แต่กลับได้รับการพิจารณาอุทธรณ์โดยบุคคลจากหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง 

    
 

 
 
 

  



 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมหมายเหตุท้ายความเห็น 
(เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๓) 

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

หมายเหตุท้ายความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๓  

    
อนัญ  ยศสุนทร** 

 
  ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้เกิดวิกฤติระบบสถาบันการเงินขึ้นทำให้รัฐบาลมีความจำเป็น 
ต้องตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินขึ้นเพื่อให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยสามารถให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินผ่านทางกองทุนได้อย่างคล่องตัว๑ 
โดยมาตรา ๒๙ ตรี ได้กำหนดให้จัดตั ้งกองทุนขึ ้นกองทุนหนึ ่งในธนาคารแห่งประเทศไทย 
เรียกว่า “กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน” ให้กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยมี 
“ฝ่ายจัดการกองทุน” เป็นเจ้าหน้าที่ และให้แยกไว้ต่างหากจากธุรกิจอื่น ๆ  
  สถานภาพของกองทุนดังกล่าวเป็นประเด็นที ่ม ีการตั ้งคำถามมาโดยตลอด 
แม้กระทั ่งในคราวการประชุมวุฒิสภาเพื ่อพิจารณาอนุมัต ิพระราชกำหนดแก้ไขเพิ ่มเติม
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๒๘ นายสมภพ  โหตระกิตย์ 
สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นรัฐวิสาหกิจของกองทุนดังกล่าว๒ ซึ่งนายสุธี  สิงห์เสน่ห์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่า “บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ค่อนข้างแปลก  

 
 บทความนี้เป็นความเห็นทางวิชาการของผู ้เขียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

และบรรณาธิการไม่จำต้องเห็นพ้องด้วย 
** นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง กองกฎหมาย

การบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย, หนึ่งทศวรรษ กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน ๒๕๒๘-๒๕๓๘, ๒๕๓๘ และธนาคารแห่งประเทศไทย, ๓๐ ปี กองทุนเพื่อการพื ้นฟู  
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ๒๕๒๘-๒๕๕๘ บนเส้นทางความรับผิดชอบ, ๒๕๕๘. 

๒ นายสมภพ  โหตระกิตย์ ได้อภิปรายว่า “การที่ออกพระราชกำหนดจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยบัญญัติให้เป็นนิติบุคคล (...) แล้วบัญญัติว่า ให้ตั้งอยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทย 
ปัญหามีอย ู ่ว ่ากองทุนอันนี ้ เม ื ่อเป็นนิต ิบ ุคคล เป ็นคนมีความสามารถตามกฎหมายแล้ว เขาเป ็นอะไร  
ทำไมมีความสัมพันธ์กับธนาคารชาติอย่างไร กระผมมองดูเห็นว่า คงจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ เพราะเหตุที่ว่าไปเอาเงิน 
ของสถาบันการเงินเขา (...) เข้ามาเป็นทุนเข้ามาบริหารกิจการ เรียกเอาเงินของภาคเอกชนเขามาใช้ เข้ามาดำเนินการ 
อันนี้ก็คงจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ (...) ก็เพ่ือจะให้กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นนิติบุคคลแล้ว 
ก็ควรจะแยกออกไปต่างหากจากธนาคารแห่งประเทศไทย (...)” 



 

กว่าฉบับอื่น ประเด็นที่กระผมอยากจะเรียนไว้ก็คือว่า สถานะของกองทุนฟื้นฟูฯ ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ
เพราะว่าไม่เข้าคำจำกัดความของรัฐวิสาหกิจ”๓  

ภายหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้มีการหารือมายังสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเก ี ่ยวก ับสถานภาพของกองทุนเพื ่อการฟื ้นฟูฯ หลายครั ้งด ้วยกัน  
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยโดยเห็นว่ากองทุนดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ จนกระทั่งต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ในส่วนของสถานภาพของธนาคารแห่งประเทศไทยและบทบัญญัติที ่เก ี ่ยวข้องกับกองทุน  
เพื่อการฟื้นฟูฯ รวมถึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ  
จึงได้มีการหารือมาเพื่อให้มีการทบทวนสถานภาพของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และธนาคารกรุงไทย 
จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงได้พิจารณาสถานภาพของกองทุน 
เพื่อการฟื้นฟูฯ ใหม่อีกครั้งหนึ่งภายใต้บริบทกฎหมายที่ต่างไปจากเดิม และวางแนวทางเกี่ยวกับ 
การพิจารณาความเป็นรัฐวิสาหกิจและความเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ 

 
๑. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานภาพของกองทุน

เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 ภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้มีการหารือ

มายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นเกี่ยวกับสถานภาพของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 
ทั้งหมด ๖ ครั้ง๔ โดย ๔ ครั้ง เป็นการหารือในช่วงก่อนที่จะได้มีการแก้ไขกฎหมายตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ในบทนำ 

 คณะกรรมการกฤษฎ ีกาได ้ม ีความเห ็นเก ี ่ ยวก ับสถานภาพของกองทุน 
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินครั ้งแรกในเรื่องเสร็จที ่ ๔๘๗/๒๕๓๑๕ โดยเป็น 
กรณีที่กระทรวงการคลังขอหารือว่า การที่กระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ ๓๘.๑๗ และกองทุน 
เพ ื ่อการฟื ้นฟ ูฯ ถ ือห ุ ้นร ้อยละ ๓๘.๐๙ จะทำให ้ธนาคารกร ุงไทย จำก ัด  พ ้นจากสภาพ 
การเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) เห็นว่า 
ในเบื ้องต้นต้องพิจารณาสถานภาพของกองทุนเพื ่อการฟื ้นฟูฯ เสียก่อนว่าเป็นส่วนราชการ  

 
๓ รายงานการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ ๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๒๙ (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที ่ ๑๒ กันยายน 

พุทธศักราช ๒๕๒๙  
๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ จำนวน ๑ ครั้ง (เรื่องเสร็จที่ ๔๘๗/๒๕๓๑) ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๒ ครั้ง 

(เรื่องเสร็จที่ ๒๗๓/๒๕๔๓ และเรื่องเสร็จที่ ๕๒๔/๒๕๔๓) ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๑ ครั้ง (เรื่องเสร็จที่ ๕๒๕/๒๕๔๕) 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ครั้ง (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๓) และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ครั้ง (เรื่องเสร็จที่ 
๓๑๐/๒๕๖๔) 

๕ บันทึก เรื่อง  สถานภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด ในการเป็น “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ (เรื่องเสร็จที่ ๔๘๗/๒๕๓๑)  



 

หรือรัฐวิสาหกิจหรือไม่ โดยเห็นว่า  คำว่า “องค์การของรัฐบาล” ตาม (ก) ของนิยาม “รัฐวิสาหกิจ”  
ในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มิได้ระบุถึงการจัดตั้งองค์การ
ของรัฐบาลไว้ แต่เมื่อพิจารณากฎหมายในปัจจุบันแล้วจะเห็นได้ว่า องค์การของรัฐบาลอาจจัดตั้งขึ้น 
โดยกฎหมายเฉพาะหรือโดยพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  
ดังนั ้น คำว่า “องค์การของรัฐบาล” ในบทนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณฯ จึงหมายความถึงองค์การของรัฐบาลที ่จ ัดตั ้งข ึ ้นโดยกฎหมายเฉพาะด้วย  
ลักษณะขององค์การของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายหรือโดยพระราชกฤษฎีกามีสาระสำคัญ
เหมือนกันคือ มีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่ างหนึ ่งเพื ่อดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์  
เพื ่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ เพื ่อช่วยเหลือการครองชีพ หรืออำนวยบริการแก่ประชาชน  
ใช้เง ินทุนจากงบประมาณแผ่นดินหรือเงินทุนของรัฐบาล และเป็นนิติบุคคล เมื ่อกองทุน  
เพื ่อการฟื ้นฟูฯ เป็นนิติบุคคลที ่จัดตั ้งขึ ้นตามมาตรา ๒๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติธนาคาร 
แห่งประเทศไทยฯ โดยกองทุนประกอบด้วยเง ินที ่สถาบันการเง ินต้องนำส่งเข ้ากองทุน  
ตามมาตรา ๒๙ เบญจ ซึ่งเงินดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับภาษีที่รัฐเรียกเก็บและยังประกอบด้วย
เงินสำรองที ่ธนาคารแห่งประเทศไทยจ่ายให้กองทุนตามมาตรา ๒๙ สัตต วรรคหนึ ่ง อีกด้วย  
ทุนของกองทุนฯ ถือได้ว ่าเป็นของรัฐบาล และวัตถุประสงค์ของนิติบ ุคคลนี ้ดำเนินการ 
เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ดังนั้น กองทุนจึงเป็นองค์การของรัฐบาลประเภทที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น  อีกทั้งกองทุนนี้ได้ตั้งขึ ้นในธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นงานฝ่ายหนึ่งข องธนาคาร 
แห่งประเทศไทยตามมาตรา ๒๙ ตรี ธนาคารแห่งประเทศไทยมีฐานะเป็นองค์การของรัฐบาลอยู่แล้ว 
กองทุนจึงมีฐานะเป็นองค์การของรัฐบาลเช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นรัฐวิสาหกิจ
ตาม (ก) แห่งบทนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ  
การที่กองทุนเข้าถือหุ้นในธนาคารกรุงไทย จำกัด ซึ่งเมื่อรวมกับหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่แล้ว 
มีจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดของธนาคารกรุงไทย จำกัด จึงทำให้ธนาคารกรุงไทย 

 
๖ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
ฯลฯ     ฯลฯ 
  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
  (ก) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
  (ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
  (ค) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/หรือ (ข) 

มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
  (ง) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/หรือ 

(ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
  (จ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ 

(ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
ฯลฯ    ฯลฯ 



 

จำก ัด ย ังคงเป ็น “ร ัฐว ิสาหก ิจ” ตาม (ค) แห ่งบทน ิยาม “ร ัฐว ิสาหก ิจ” ตามมาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัติว ิธ ีการงบประมาณฯ ซึ ่งต่อมา คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็น 
ไปในแนวทางเดียวกันในเรื่องเสร็จที่ ๒๗๓/๒๕๔๓๗ และในเรื่องเสร็จที่ ๕๒๕/๒๕๔๕๘  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ยังมีความเห็นในเรื ่องเสร็จที่  
๕๒๔/๒๕๔๓๙ ว ่า กองทุนเพื ่อการฟื ้นฟูฯ เป็นนิต ิบ ุคคลที ่จ ัดตั ้งข ึ ้นตามมาตรา ๒๙ ตรี  
แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็น
องค์การของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยไม่มีทุนของเอกชนหรือบุคคลภายนอกรวมอยู่นอกจากรัฐบาล 
ดังนั้น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จึงมีฐานะเป็นองค์การของรัฐตามพระราชบัญญัติกำหนดอำนาจ
กระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งกระทรวงการคลังมีอำนาจในการค้ำประกันหนี้
ของกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ ได้ 

 
๒. บริบททางกฎหมายที่แตกต่างไปจากเดิมที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยได้มีการ 

ให้ความเห็นไว้ 
 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๓ 

เป็นการให้ความเห็นในบริบททางกฎหมายที ่แตกต่างไปจากความเห็นที่ผ่านมา ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
ดังนี้ 

 ๑) พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  
ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยฯ โดยกำหนดสถานภาพ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายให้ชัดเจน โดยกำหนดให้มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น  

 ๒) พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑  
- แก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมมาตรา ๒๙ จ ัตวา โดยเปล ี ่ยนถ ้อยคำจากเดิม  

“เงินที่ได้รับตามมาตรา ๒๙ เบญจ และมาตรา ๒๙ สัตต” เป็น “เงินและทรัพย์สินที่ได้รับจาก  
การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกองทุน” เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกมาตรา ๒๙ เบญจ เดิม 

 
๗ บันทึก เรื่อง สถานภาพของธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน (เรื่องเสร็จที่ ๒๗๓/๒๕๔๓) 
๘ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  สถานภาพของธนาคารไทยธนาคาร จำกัด 

(มหาชน) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู ้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒  
(เรื่องเสร็จที่ ๕๒๕/๒๕๔๕)  

๙ บันทึก เรื่อง  อำนาจของกระทรวงการคลังในการค้ำประกันหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (เรื่องเสร็จที่ ๕๒๔/๒๕๔๓)  



 

ที่กำหนดให้สถาบันการเงินนำเงินส่งกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการกำหนดให้
สถาบันการเงินนำส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากแทน 

 - เพิ่มส่วนที่ ๕/๑ การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบ
การเงิน โดยมาตรา ๔๓/๒ กำหนดให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่กำหนดไว้  
ในแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามที ่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ และในกรณีที ่กองทุน 
เพื่อการฟื้นฟูฯ ต้องดำเนินการตามกรณีดังกล่าวแล้ว มาตรา ๔๓/๕ ยังกำหนดให้สถาบันการเงิน 
ทุกแห่งนำส่งเงินให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ตามอัตราที่คณะกรรมการจัดการกองทุนกำหนด  
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีที่ไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ครบด้วย  
และมาตรา ๔๓/๘ ยังกำหนดให้ ธปท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
อาจเสนอขอให้รัฐบาลชดเชยภาระของกองทุนเพื ่อการฟื ้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ในการให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินก็ได้ และหากมีเงินหรือทรัพย์สินคงเหลือ ให้กองทุน 
เพื่อการฟื้นฟูฯ นำเงินดังกล่าวส่งคลังตามมาตรา ๔๓/๙ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยฯ 

 (๒) ได ้ม ีการปรับปร ุงกฎหมายว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณโดยการตรา
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
กับการวินิจฉัยเรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๓ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ๑) ได้มีการปรับปรุงวิธีการเขียน (๑) ของบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” 
จากเดิม “องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที ่ร ัฐบาลเป็นเจ้าของ” เป็น “องค์การ  
ของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ” เพื่อให้สอดคล้องกับบทนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายอื่น ๆ 
ที่มีการจำแนกรัฐวิสาหกิจใน (๑) ไว้ ๓ ประเภท 

 ๒) ได้มีการเพิ ่มบทนิยามคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” โดยกำหนดให้
หมายความว่า (๑) ส่วนราชการ (๒) รัฐวิสาหกิจ (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม  
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ (๔) องค์การ
มหาชน (๕ ) ท ุนหม ุนเว ียนท ี ่ม ี ฐานะเป ็นน ิต ิบ ุคคล (๖ ) องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น  
และ (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด 

 ๓) ได้มีการเพิ่มบทนิยามคำว่า “หน่วยรับงบประมาณ” โดยกำหนดให้
หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายความ
รวมถึงสภากาชาดด้วย 

 
 
 



 

๓. แนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในเรื ่องเสร็จที่ 
๑๓๙๗/๒๕๖๓ 
 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๓ 
ได้มีการวางหลักใน ๒ ประเด็น ได้แก่ การพิจารณาความเป็นรัฐวิสาหกิจและความเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  นอกจากนี้ ในการพิจารณาสถานะของกองทุน  
เพื่อการฟื้นฟูฯ ยังได้มีการพิจารณาเทียบเคียงกับสถานภาพของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งทำให้
เห็นถึงลักษณะเฉพาะของกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ 
 

 ๓.๑ แนวทางการพิจารณาความเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

 ในการพิจารณาสถานภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) เห็นว่า “เมื่อพิจารณากรณีการจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และลักษณะการดำเนินกิจการ 
ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ แล้ว จะเห็นได้ว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาของสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางการเงินและสร้างความมั่นคง
และเสถียรภาพให้กับระบบสถาบันการเงิน โดยมิได้ลักษณะเป็นการประกอบวิสาหกิจหรือกิจการ
เชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จึงไม่เป็นองค์การของรัฐบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล ไม่เป็นกิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  
และไม่เป็นหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ”  ดังนั้น ตามความเห็นดังกล่าว นอกจากการที่
รัฐวิสาหกิจต้องมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ ่งเพื ่อดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์  
เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือการครองชีพหรืออำนวยบริการแก่ประชาชน แล้ว  
ยังต้องมีลักษณะเป็นการประกอบวิสาหกิจหรือกิจการเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ด้วย   

 อย่างไรก็ดี ตามแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเดิม มิได้มีการ
พิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด  ดังนั ้น หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ข้างต้น มีประเด็นต้องพิจารณาว่า อาจมีองค์การของรัฐบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นบางแห่ง
ที่เดิมมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในความหมายของรัฐวิสาหกิจอีกต่อไป เนื่องจากมิได้มีลักษณะ
เป็นการประกอบวิสาหกิจหรือกิจการเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ  ทั้ งนี้ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก็มิได้มีการกำหนดเงื่อนไข
ดังกล่าวไว้แต่อย่างใด อีกทั้ง ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า “การประกอบวิสาหกิจหรือกิจการ  
เชิงพาณิชย์” ครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน เพียงใด  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า 
คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ การพิจารณาว่าหน่วยงานใดเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือไม่ จึงต้องพิจารณาตามที่กฎหมายแต่ละฉบับกำหนด ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 



 

(คณะพิเศษ) ในกรณีดังกล่าวจึงเป็นการพิจารณาความเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่านั้น  อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบความใน (๑) หรือ (ก) ในบทนิยาม 
คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในกฎหมายต่างๆ ล้วนใช้ถ้อยคำเดียวกัน๑๐ ซึ ่งหากถ้อยคำในกฎหมาย 
เป็นคำเดียวกันก็ควรจะมีความหมายเหมือนกันหรือไม่ ดังจะเห็นได้จากแนวทางการพิจารณา 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในเรื ่องเสร็จที ่ ๓๑๐/๒๕๖๔๑๑ ได้ให้ความเห็นว่า 
“พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ ได้บัญญัติบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ไว้สองประเภท 
โดยให้ความหมายเช่นเดียวกับ (๑) และ (๒) แห่งบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ กรณีจึงต้องวินิจฉัยในแนวทางเดียวกัน”  ดังนั้น จึงเป็น
การยากที่จะมีการตีความที่แตกต่างกันไปสำหรับกฎหมายแต่ละฉบับ 

 
 ๓.๒ แนวทางการพิจารณาความเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย 

วิธีการงบประมาณ 
 ในการพิจารณาความเป็นหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกฤษฎีกา  

(คณะพิเศษ) เห็นว่า “เนื่องจากการเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นของหน่วยงานที่จะเป็น 
หน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนั้น การพิจารณาการเป็น
หน่วยงานของรัฐจึงต้องเป็นไปเพื ่อวัตถุประสงค์ในการขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณ  
รายจ่ายเท่านั ้น และโดยที ่ในการดำเนินกิจการกองทุนเพื ่อการฟื ้นฟูฯ ที ่มาของเงินกองทุน  
เป็นเงินและทรัพย์สินที่ได้รับจากการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกองทุนฯ และเงินที่ได้รับ
จัดสรรจากเงินสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยไม่มีบทบัญญัติกำหนดให้กองทุน  
เพื่อการฟื้นฟูฯ ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินอุดหนุนจากงบประมาณแต่อย่างใด กองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ จึงไม่เป็นหน่วยรับงบประมาณและไม่อยู่ในความหมายของ “หน่วยงานของรัฐ”  
ไม่ว่าประเภทใดตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ”  

 
๑๐ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ใช้ถ้อยคำเหมือนกันทั ้งหมด เว้นแต่เพียงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๐๒ (ใช้บังคับอยู่ 
โดยผลของบทเฉพาะกาล) ที่จำแนกรัฐวิสาหกิจตาม (ก) เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ องค์การของรัฐบาล หรือ
หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ  

๑๑ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร ื ่อง  สถานภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจ 
ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 



 

 ความเห ็นด ังกล ่าวสอดคล ้องก ับข ้อเท ็จจร ิงในป ัจจ ุบ ันว ่า กองทุน 
เพ ื ่อการฟื ้นฟูฯ ม ิได ้ขอร ับจ ัดสรรงบประมาณแต ่อย ่างใด  อย่างไรก ็ด ี  มาตรา ๔๓/๘  
แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดให้ในกรณีที ่มีความจำเป็นเพื ่อให้  
ภาระการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินของกองทุน  
เพื่อการฟื้นฟูฯ เสร็จสิ้นภายในเวลาอันสมควร ธปท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงินอาจเสนอขอให้รัฐบาลชดเชยภาระของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ในการให้ความช่วยเหลือ
แก่สถาบันการเงินก็ได้  ซึ่งการชดเชยภาระดังกล่าวอาจเป็นในรูปของเงินอุดหนุนจากงบประมาณ  
จึงทำให้มีประเด็นต้องพิจารณาว่า หากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณในอนาคต 
เนื ่องจากได้มีการดำเนินการตามมาตรา ๔๓/๘ ข้างต้น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะถือเป็นหน่วยรับ
งบประมาณและอาจกลายสภาพกลับเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือไม่ อย่างไร หรือไม่สามารถได้รับจัดสรรงบประมาณได้อีกต่อไป เนื่องจากไม่ถือเป็นหน่วยรับ
งบประมาณตามความเห็นดังกล่าว 

 
  ๓.๓ ลักษณะเฉพาะของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

 ในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๙๗/๒๕๖๓ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ยังคง
พิจารณาตามแนวทางเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ผ่านมา โดยได้พิจารณา
ความเชื ่อมโยงระหว่างสถานภาพของกองทุนเพื ่อการฟื ้นฟูฯ และธนาคารแห่งประเทศไทย  
โดยเห็นว่า “กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ตั ้งขึ ้นในธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นงานฝ่ายหนึ่ง  
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื ่อมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที ่ไม่เป็น  
ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น กองทุน  
เพื่อการฟื้นฟูฯ จึงมีสถานภาพเช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย  ดังนั้น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 
จึงไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม (๑) แห่งบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”  
 ความเชื่อมโยงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะตัว (Sui generis)  
ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ซึ่งแตกต่างจากกรณีของทุนหมุนเวียนทั่วไป 
โดยปกติแล้ว หากทุนหมุนเวียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ก็จะมีสำนักงานและบุคลากรเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของตนเอง  อย่างไรก็ดี ในกรณีของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ แม้จะมีสถานะเป็นนิติบุคคล 
แต่ในการดำเนินการต่าง ๆ ก็ยังต้องอาศัยฝ่ายจัดการกองทุนซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งขอ งธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ประหนึ ่งเป็นทุนหมุนเวียนที ่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที ่ได้มีการจัดตั ้งขึ้น  
ในส่วนราชการโดยอาศัยบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  



 

 อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มิได้พิจารณา
ความเชื่อมโยงระหว่างสถานภาพของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว
เพื ่อวินิจฉัยว่า กองทุนเพื ่อการฟื ้นฟูฯ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกับธนาคาร  
แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นว่า ความเป็น
หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาประกอบกับความเป็นหน่วยรับงบประมาณด้วย 

    
 

 
  



 

ความรู้กฎหมายปลายนิ้ว 
 
คอลัมน์ “ความรู ้กฎหมายปลายนิ ้ว” มีวัตถุประสงค์เพื ่อเผยแพร่ link ข้อมูลกฎหมาย 
ที่น่าสนใจและเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นบทความทางวิชาการ รายงาน
การศึกษาวิจัย ข่าวสารกฎหมาย หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า  
ในด้านกฎหมายมหาชน 
 

 https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-
Sharing/Articles/Vaccine-Passport-for-Thailand.aspx  
 
“Vaccine Passport กับความหวังในการฟื ้นฟูเศรษฐกิจไทย” บทความจากเว็บไซต์
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ #LiftYourLifeWithDigital #VaccinePassport 

บทความว่าด้วยวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) กับความหวังในการฟื ้นฟู
เศรษฐกิจไทย เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) [หน้าหลัก > 
Knowledge Sharing / คลังความรู้ > Articles > Digital Trend > Vaccine Passport กับความหวัง
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย]  

เป็นที่ทราบกันดีถึงผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ที่มีต่อทั้งประชาชน ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง 
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายต้องชะลอตัว ต่อมาเมื่อประเทศต่าง ๆ เริ่มมีการกระจาย
การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน และเริ่มดำเนินการตามแผนการเปิดประเทศใหม้ี
การเดินทางระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการนำแนวคิดเรื่องวัคซีน
พาสปอร์ต (Vaccine Passport) หรือเอกสารหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกัน COVID-19 ครบถ้วนตามที ่กำหนดแล้ว มาใช้เพื ่อสร้างความมั ่นใจให้แก่นักลงทุน
นักท่องเที่ยว และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  ในบทความนี้ได้ทำการเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งเริ่มต้น
ครั ้งแรกในประเทศอิสราเอล โดยใช้ชื ่อว่า Green Pass กับ Virus Passport ของประเทศจีน 
รวมทั้ง Travel Pass Application ที่ใช้ในประเทศสิงคโปร์ ไปจนถึงการจัดทำวัคซีนพาสปอร์ต 
และหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือ Vaccine Certificate ของประเทศไทย 

บทความยังวิเคราะห์ถึงผลกระทบทางสังคมที ่อาจเกิดขึ ้นการจัดทำวัคซีน
พาสปอร์ต และให้ความเห็นเกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบเพื ่อรอ งรับการจัดทำวัคซีน
พาสปอร์ตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ที่สำคัญคือในบริบทของประเทศไทย จำเป็นต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และหลักเกณฑ์อื ่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปสู่การออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมกับประเทศมากที่สุด 

https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Articles/Vaccine-Passport-for-Thailand.aspx
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Articles/Vaccine-Passport-for-Thailand.aspx
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