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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดนิติกรรมทางปกครองและระยะเวลาในการออกคาสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 39/1 แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 และแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกคาสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนดนับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ผลการศึกษาพบว่าบทบัญญัติ มาตรา 39/1 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดั งกล่าวมี
ประเด็นปัญหาทางกฎหมายบางประการดั่งต่อไปนี้
1. ถ้อยคาที่ว่า “ ...หากมิได้มีกฎหมายหรือกฎกาหนดระยะเวลาในการออกคาสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นไว้
เป็นประการอื่น...” นั้นอาจจะทาให้เกิดการขัดหรือแย้งต่อสถานะความเป็นกฎหมายกลาง ตามมาตรา 3 แห่งกฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2539
2. บทบัญญัติมาตรา 39/1 แห่งกฎหมายดังกล่าว ไม่ได้กาหนดผลของคาสั่งทางปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่
ออกคาสั่งทางปกครองไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดนั้นจะมีผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร
3. บทบัญญัติมาตรา 39/1 แห่งกฎหมายดังกล่าว ไม่มีมาตรการบังคับแก่ตัวเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจทาการ
พิจารณาทางปกครอง หากปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ไม่ออกคาสั่งทางปกครองให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ โดยเห็นควร
มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธิปฎิบัตาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 39/1 โดยการตัดถ้อยคา
ว่า “...หากมิได้มีกฎหมายหรือกฎกาหนดระยะเวลาในการออกคาสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นไว้เป็นประการอื่น...” ออก
เพื่อรักษาสถานะความเป็นกฎหมายกลาง ตามมาตรา 3 แห่งกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ
ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ หากปรากฎข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกคาสั่งทาง
ปกครองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดนับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน ในส่วนผลของคาสั่ง
ทางปกครองที่ออกเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดกรณีนี้จึงต้องอาศัยการตีความการใช้บังคับกฎหมาย
ปกครองแต่ละฉบับว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดนั้นระยะเวลาใดเป็นระยะเวลาบังคับหรือระยะเวลาเร่งรัดเป็นกรณี
กรณีไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

คาสาคัญ: ระยะเวลาการออกคาสั่งทางปกครอง คาสั่งทางปกครอง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1
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Abstract
This article aims to study the background and importance of relevant legal issues. With regard to the
concept of administrative acts and the time limit for the issuance of administrative orders under Section 39/1 of
the Administrative Procedure Act, B.E. 2539 (1996), amended by the Act on Administrative Procedure (No. 2)
BE 2557 and solutions to legal issues related to the issuance of administrative orders within the period
prescribed by law. From the date of receipt of the request and the documents are complete.
The results of the study found that the provisions of Section 39/1 of the Administrative Procedure Act
mentioned some legal issues as follows.
1. The words "... if no law or rule specifies the length of the administrative order in that matter.
Otherwise ... " may be contrary to or inconsistent with the status of a central law under Section 3 of the
Administrative Act BE 2539.
2. Provisions of Section 39/1 of the said Law. Does not set the effect of the administrative order in the
case when the administrative order was not completed within the time required by law to have legal effect.
3. The provisions of section 39/1 of the said law. There are no mandatory measures for the competent
authority to conduct administrative hearings. If it turns out that the officials do not issue administrative orders
within the specified period.
As a guide to correct such problems. The researcher has suggested that the study should be revised
by the amendment to the Act on the Administration Act BE 2539, Section 39/1 by the wording "... If there is no
law or regulation, the time limit for issuing administrative orders in that matter is ... "to maintain the status of the
central law under Section 3 of the Cloister Protection Act. 2539, and the commanding officer of the disciplinary
action against the officer. If it turns out the fact that deputies did not. Issued the administrative order within the
time prescribed by law from the date of receiving the application and documents are accurate and complete.
The results of the administrative order issued after the expiration of the time permitted by law, this case requires
interpretation. Enforcement of individual governing law means that the period of time required by law is a
mandatory period. Or rush time as the case may be, in order to protect the rights and freedoms of the people.
Keywords: the duration of the administrative order, administrative order, administrative procedures
หลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาทางปกครองที่ มี ค วาม
หลากหลายแตกต่างกัน ขาดหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ไม่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน (กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2537) ขาด
หลักประกั นในการคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพของประชาชน

ความเป็นมาของปัญหา
ในอดีตที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโดยเฉพาะในการพิจารณา
ทางปกครองเพื่ อ ออกค าสั่ ง ทางปกครองนั้ น ยั ง มี
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ซึ่ งการพิ จารณาทางปกครองนั้ น เป็ นเพี ยงแนวปฏิ บั ติ
ภายในของแต่ ล ะส่ ว นราชการซึ่ ง ไม่ มี ค่ า บั ง คั บ เป็ น
กฎหมายหรืออาจมีค่าบังคับเป็นกฎหมายปกครองเฉพาะ
เรื่ องแต่ ละฉบั บหรื อแนวปฏิ บั ติ ภายในของแต่ ละส่ วน
ราชการต่างก็ได้ กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบั ติ
ราชการขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไว้แตกต่างกัน
ส่ งผลให้ การปฏิ บั ติ ราชการขององค์ กรเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย
ปกครองไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล้าในสิทธิที่ประชาชนหรือเอกชนจะพึ่งได้รับจาก
การปฏิบัติราชการขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรณี
จึงอาจมีการเปิดช่องว่างให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
สามารถใช้อานาจตามอาเภอใจโดยเฉพาะกฎหมายที่ให้
อานาจเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเพื่อ
ออกคาสั่งทางปกครอง เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ได้ง่ายขึ้น โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย
ดั ง กล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ รั ฐ สภาจึ ง ได้ ต รา
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ขึ้ น ใช้ บั ง คั บ ในฐานะเป็ น กฎหมายกลางที่ ก าหนด
หลักเกณฑ์ทั่วไปมาตรา 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ตามกฎหมายต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกาหนดวิธี
ปฏิ บัติ ราชการทางปกครองเรื่องใดไว้ โดยเฉพาะและมี
หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรื อมีมาตรฐานใน
การปฏิ บั ติ ร าชการไม่ ต่ ากว่ าหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 2540)
เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายปกครองมี มาตรฐานเดี ยวกั นหรื อมี มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการขั้นต่าที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพึ่ง
ปฏิบัติและอานวยความเป็นธรรมแก่คู่กรณีหรือเอกชนที่
เกี่ยวข้องในการออกคาสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่มิให้
องค์ กรฝ่ ายปกครองใช้ อ านาจตามอ าเภอใจ ทั้ งนี้ เพื่ อ
รั กษาไว้ ซึ่ งหลั กนิ ติ รั ฐ (Legal State) เพื่ อเป็ น การ

คุ้มครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนทั้ งยั งส่งผลให้การ
บั งคั บใช้ กฎหมายปกครองเฉพาะเรื่ องเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ปกครองเป็นรายฉบับ (กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2537) แต่
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาทางปกครอง การดาเนินการ
ทางปกครองในขั้นตอนต่างๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองยังมีความล่าช้า ดั้งนั้น เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
ในการจั ดท าค าสั่ งทางปกครองให้ มี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อ
รักษาประโยชน์สาธารณะและอานวยความเป็นธรรมแก่
ประชนชน ด้วยเหตุนี้รัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จึงได้ตราพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ขึ้นใช้บังคับเพื่อแก้ไขปัญหาการ
พิ จารณาทางปกครองที่ ล่ า ช้ าดั่ งกล่ าว โดยการแก้ ไข
มาตรา 27 กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคาขอ และ
เพิ่มเติม มาตรา 39/1 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ออกคาสั่งทาง
ปกครองเป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
นับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน และ
ตราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ านวยความสะดวกในการ
พิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ใน
การศึกษาค้นคว้าในการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัย มี
ความสนใจท าการศึ กษาเกี่ ยวกั บปั ญหาการใช้ บั งคั บ
กฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในการออกคาสั่งทางปกครอง
เป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่ กฎหมายก าหนดนับแต่
วันที่ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา
39/1 แห่งพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง
ที่กาหนดมาตรฐานขั้นต่ าที่ ให้อ านาจองค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองพึ่งปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อออกคาสั่ง
ทางปกครองเป็นหนังสือให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
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เมื่ อพิ จารณามาตรา 39/1 แล้ วปรากฏว่ ามาตรา 39/1
มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายบางประการ ดั่งต่อไปนี้
1. จากถ้อยคาที่ว่า “...หากมิได้มีกฎหมายหรือ
กฎกาหนดระยะเวลาในการออกคาสั่งทางปกครองในเรื่อง
นั้นไว้เป็นประการอื่น...” นั้นอาจจะทาให้เกิดความขัดหรือ
แย้งต่อสถานะความเป็นกฎหมายกลางของกฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 3
2. ผลของคาสั่งทางปกครอง กรณีที่เจ้าหน้าที่
ออกคาสั่งทางปกครองพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
นั้นจะมีผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร
3. ไม่ มี ม าตรการบั ง คั บ แก่ ตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี
อ านาจท าการพิ จ ารณาทางปกครอง หากเจ้ า หน้ า ที่
ไม่ออกคาสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กาหนด
จากสภาพปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหา
ทางกฎหมายที่ควรศึกษาและค้นคว้าเพื่อค้นหาแนวทางที่
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายดังกล่าวต่อไป

นัยมาตรา 39/1 แห่งพระราชบัญญั ติวิธี ปฏิบั ติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
5. เพื่อเสนอแนะ แก้ไข และเพิ่มเติมมาตรการ
ในการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวระยะเวลาในการออกคาสั่ง
ทางปกครองเป็ นหนั งสื อโดยมี มาตรการทางกฎหมาย
บังคับเพื่อให้ใช้บังคับได้จริง

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร
(Documentary research) โดยผู้ วิจั ยจะท าการศึกษา
ค้ น คว้ า จากหนั ง สื อ ต ารา บทความของนั ก วิ ช าการ
วิ ท ยานิ พ นธ์ สารนิ พ นธ์ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบั ญญั ติ วิ ธี
ปฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 กฎหมายอื่นๆ กฎ ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ที่ เ ป็ น ภาษาไทย และ
ภาษาต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ าก
อินเตอร์เน็ต และบทความในวารสารต่างๆ สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ
กฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนตัวอย่างคาพิพากษาศาล
ฎีกา คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คาสั่งศาลปกครอง
สูงสุด ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ความเห็น
ของคณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองที่
เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและความสาคัญ
ของปัญหาการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาใน
การออกค าสั่ ง ทางปกครองตามมาตรา 39/1 แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
2. เพื่ อศึ กษาถึ งแนวความคิ ดที่เกี่ ยวข้ องกั บ
นิ ติ กรรมทางปกครองและระยะเวลาในการออกค าสั่ ง
ทางปกครอง
3. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายวิธี ปฏิบัติราชการ
ทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการออกคาสั่ ง
ทางปกครองและขอบเขตการใช้บังคับของต่างประเทศ
และประเทศไทย
4. เพื่ อ ศึ กษาวิ เคราะห์ ปั ญ หาเกี่ ยวกั บ
ระยะเวลาในการออกคาสั่งทางปกครองที่เป็นหนังสือตาม

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารของพระราชบัญญัติ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จากการศึกษาพบว่า
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 3 บัญญัติว่าวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครองตาม
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กฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
นี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกาหนดวิธี ปฏิบัติราชการ
ทางปกครองเรื่ อ งใดไว้ โดยเฉพาะและมี ห ลั กเกณฑ์ ที่
ประกั นความเป็ นธรรมหรื อมี มาตราฐานในการปฏิ บั ติ
ราชการไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดพระราชบัญญัตินี้
(ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2558)
1. ปั ญ หามาตรา 39/1 ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
สถานะของความเป็นกฎหมายกลางของกฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
จากเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ เห็นได้ว่าการบริหาราชการแผ่นดิน หน่วยงานทาง
ปกครองหรื อนิ ติ บุ คคลตามกฎหมายมหาชน ราชการ
ส่ วนกลาง ราชการส่ วนภู มิ ภาค ราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ ใ ช้ อ านาจทางปกครองหรื อ ให้ ด าเนิ น
กิจกรรมทางปกครอง (วิษณุ วรัญญู ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธ์
และเจตน์ สถาวรศิลพร, 2551) แต่เนื่องจากหน่วยงาน
ทางปกครองดังกล่าวเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมทางปกครองได้ด้วยตนเองจึง
ต้ อ งมี บุ ค คลธรรมดาหรื อ คณะบุ ค คลธรรมดา เช่ น
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่ง
มีกฎหมายให้อานาจในการออกกฎ คาสั่งหรือมติใดๆ ที่มี
ผลกระทบต่อบุคคล ซึ่งเรียกว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” เข้ามา
กระทาการแทนหน่วยทางปกครองและกระทาในนามของ
หน่วยงานทางปกครอง มีอานาจหน้าที่ป ฏิ บัติงานตาม
นโยบายของฝ่ ายบริ หารหรื อรั ฐบาลโดยต้ องปฏิ บั ติ ให้
เป็ น ไปตามกฎหมายที่ ฝ่ ายนิ ติ บั ญญั ติ ได้ ตราขึ้ น และ
กฎหมายปกครองต่างๆ ที่ให้อานาจฝ่ายปกครองนามาใช้
ในการปฏิ บั ติ ร าชการตามอ านาจหน้ าที่ มี อ ยู่ จ านวน
มากมายหลายร้ อยฉบั บ ปั จ จุ บั น นี้ ประเทศไทยมี 20
กระทรวง โดยแต่ละกระทรวงแบ่งย่อยตามลักษณะกลุ่ม
งานเป็นกระรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง

อื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ต าบล เทศบาล กรุ ง เทพมหานคร และเมื อ งพั ท ยา
รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ ใ ช้ อ านาจทางปกครองหรื อ ให้ ด าเนิ น
กิจกรรมทางปกครองนั้น ซึ่งหน่วยงานทางปกครองเหล่านี้
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นฝ่ายปกครอง มีอานาจหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงานทางปกครองแตกต่างกันออกไป มีผลทาให้วิธี
ปฏิ บั ติราชการทางปกครองมี ความหลากหลายไม่ เป็ น
มาตรฐานเดี ยวกั น ทั้ งนี้ (วรพจน์ วิ ศรุ ตพิ ชญ์ , 2547)
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองมี ม าตรฐาน
เดียวกัน จึงได้ตราพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ขึ้นใช้บังคับในฐานะเป็นกฎหมาย
กลางที่กาหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการออก
คาสั่งทางปกครองและกระบวนการภายหลังออกคาสั่ ง
ทางปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการทางปกครอง
ของเจ้าหน้าที่มี มาตรฐานเดียวกันหรือมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการขั้นต่าที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพึ่ง
ปฏิบัติและอานวยความเป็นธรรมแก่คู่กรณี มิให้องค์ก ร
ฝ่ายปกครองใช้อานาจตามอาเภอใจ เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลัก
นิติรัฐ (Legal State) (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2555)
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลในการประกาศใช้บังคับ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 มาตรา 39/1 บัญญัติ
ว่า การออกคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด หาก
มิได้มีกฎหมายหรือกฎกาหนดระยะเวลาในการออกคาสั่ง
ทางปกครองในเรื่องนั้นไว้เป็นประการอื่น ให้เจ้าหน้าที่
ออกคาสั่งทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นั บแต่ วั นที่ เจ้ า หน้ าที่ ได้ รั บค าขอและเอกสารถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน
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2. ปั ญ หาของระยะเวลาออกค าสั่ ง ทาง
ปกครอง มาตรา 39/1 ไม่ มี การก าหนดถึ งผลทาง
กฎหมายของคาสั่งทางปกครองไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
การที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ จะดาเนินการใดๆ ในทางปกครองได้โดยเฉพาะการ
ออกค าสั่ ง ทางปกครองจะต้ อ งเป็ น การกระท าของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในเรื่องนั้นโดยกระบวนการ
พิ จารณาทางปกครอง การเตรี ยมเตรี ยมการ และการ
ดาเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคาสั่งทางปกครอง
(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2559) อาจกล่าวได้ว่าการพิจารณา
ทางปกครองเป็ น กระบวนการของเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายใน
หน่วยงานทางปกครองยังไม่มีผลกระทบต่ อสิทธิหน้าที่
ของคู่ ก รณี แ ต่ อ ย่ า งใด แต่ ใ นบางกรณี ก ฎหมายที่ ใ ห้
อ านาจหน่ วยงานทางปกครองบางฉบั บก็ อาจก าหนด
ระยะเวลาในการออกค าสั่ ง ทางปกครองไว้ เพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ทาการพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดทาคาสั่ง
ทางปกครองให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ กฎหมาย
กาหนด (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2544)
อาจกล่าวได้ว่าระยะเวลาในการจัดทาคาสั่งทาง
ปกครองเป็นการกาหนดกรอบของช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ใช้
ในการเตรียมการ การดาเนินการเพื่อจัดให้มีคาสั่งทาง
ปกครองระยะเวลาในทางกฎหมายปกครอง แบ่ ง
ระยะเวลาเป็ น ระยะเวลาบั งคั บ และระยะเวลาเร่ งรั ด
(วรเจตน์ ภาคี รั ตน์ , 2544) ซึ่ งจะมี ผลท าให้ ค าสั่ งทาง
ปกครองที่ มิ ได้ จั ด ท าค าสั่ ง ทางปกครองให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดมีผลแตกต่างกัน
ปัญหาในกรณีของระยะเวลาในการออกคาสั่ง
ทางปกครองมีอยู่ว่าหากกฎหมายกาหนดระยะเวลาใน
การออกค าสั่ งทางปกครองไว้ แต่ ไม่ บั ญญั ติ ถึ งผลใน
กฎหมายที่จะเกิดขึ้นตามมาหากองค์กรเจ้ าหน้ าที่ ฝ่าย
ปกครองท าค าสั่ ง ทางปกครองไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน

ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ของเจ้าหน้าที่ที่จะกากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการให้
เป็นไปตามวรรคหนึ่ง
แต่ เมื่ อพิ จารณาถึ งบทบั ญ ญั ติ มาตรา 39/1
จากถ้อยคาที่ ว่า “...หากมิได้มีกฎหมายหรือกฎกาหนด
ระยะเวลาในการออกคาสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นไว้เป็น
ประการอื่น...” ให้เจ้าหน้าที่ออกคาสั่งทางปกครองนั้นให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคา
ขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
หมายความว่า 1. การออกคาสั่งทางปกครอง
เป็นหนังสือในเรื่องใด หากมีกฎหมายอื่นหรือกฎกาหนด
ระยะเวลาในการออกคาสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นไว้เป็น
ประการอื่น ให้เจ้าหน้าที่ออกคาสั่งทางปกครองนั้นให้แล้ว
เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายอื่ น ก าหนดไว้ หรื อ
2. การออกคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด หาก
มิได้มีกฎหมายหรือกฎกาหนดระยะเวลาในการออกคาสั่ง
ทางปกครองในเรื่องนั้นไว้เป็นประการอื่น ก็ให้เจ้าหน้าที่
ออกคาสั่งทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดตามมาตรา 39/1 นี้ นับแต่ได้รับคาขอ
และเอกสารถูกต้องครบถ้วน (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2558)
เห็นได้ได้อย่างชัดเจนว่ามาตรา 39/1 มีข้อความ
ที่ขัดหรือแย้งต่อสถานะความเป็นกลาง ของกฎหมายวิ ธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา 3 กาหนดวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ที่กาหนดมาตรฐานขั้นต่า
ที่ ใ ห้ อ านาจองค์ ก รเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครองพึ่ ง ปฏิ บั ติ
ราชการทางปกครองเพื่อออกคาสั่งทางปกครอง เว้นแต่ใน
กรณีที่กฎหมายใดกาหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็น
ธรรมหรื อมี มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ราชการไม่ ต่ ากว่ า
พระราชบัญญัตินี้
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ระยะเวลาคาสั่ งทางปกครองนั้ นจะมีผลในทางกฎมาย
อย่างไร
กรณีที่กฎหมายกาหนดระยะเวลาในการออก
คาสั่งทางปกครอง แต่ไม่กาหนดผลในทางกฎหมายย่อม
จะต้องพิจารณาระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้นเป็น
ระยะเวลาที่กฎหมายมุ่งหมายให้มีสภาพบังคับหรือเป็น
ระยะเวลาที่กฎหมายมุ่งหมายให้ มีผลในการเร่งรัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระยะเวลาใดเป็นระยะเวลาที่เมื่อ
พิจารณาจากกฎหมายทั้งฉบับ พิจารณาจากวัตถุประสงค์
ของกฎหมายตลอดจนวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการก าหนด
ระยะเวลานั้น เห็นได้ว่าเป็นระยะเวลาที่กาหนดขึ้นเพื่อ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพหรื อ ประโยชน์ ข องราษฎร
โดยเฉพาะ ระยะเวลานั้ นอาจถือได้ว่ าเป็นระยะเวลาที่
กฎหมายมุ่งหมายให้มีสภาพบังคับ คาสั่งทางปกครองที่
ออกเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นคาสั่ง
ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คู่กรณีย่อมสามารถ
อุทธรณ์โต้แย้งเพื่อให้มีการเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวได้
ส่วนระยะเวลาใดไม่ ได้ เป็นระยะเวลาที่ ได้ รั บ
การกาหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของราษฎร
แต่ ได้ ก าหนดขึ้ น มาเพื่ อการเร่ ง รั ดการปฏิ บั ติ ราชการ
การฝ่ าฝื นระยะเวลาดั งกล่ าวไม่ มี ผลท าให้ ค าสั่ งทาง
ปกครองที่ออกมานั้นเป็นคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม หากคู่ ก รณี ไ ด้ รั บ ความ
เสียหายจากการออกคาสั่งทางปกครองที่ล่าช้าดังกล่าว
ผู้ ออกค าสั่ งฯ อาจต้ องรั บผิ ด ทางอาญา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 ความรับผิดทางละเมิด ตาม
พระราชบั ญญั ติ ความรั บผิ ดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่
พ.ศ. 2539 ความรั บผิ ดทางวิ นั ย ก็ ได้ แต่ ความรั บผิ ด
ดังกล่าวเป็นอีกประเด็นหนึ่ง ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์
ของคาสั่งทางปกครองที่ออกมาเกินระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนดนั้น

จากการวิ จั ยพบว่ า มาตรา 39/1 ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ออกคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน หากเจ้าหน้าที่มิได้ทาคาสั่งทางปกครองภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด มาตรา 39/1 ยังไม่มี การ
บัญญัติถึงผลของคาสั่งทางปกครองดังกล่าวแต่อย่างใด
3. ปัญหาของมาตรการบังคับตัวเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจพิจารณาทางปกครอง มาตรา 39/1 ไม่มี
มาตรการบังคับตัวเจ้าหน้าที่ที่คาสั่งทางปกครองไม่
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางปกครองดั งได้ ศึ กษามาแล้ว การกระท าของ
องค์กรฝ่ายปกครองจะต้องชอบด้วยกฎหมาย (เกรียงไกร
เจริญธนาวัฒน์, 2556) และฝ่ายปกครองจะดาเนินการใดๆ
ได้ จะต้ องมี กฎหมายให้ อ านาจไว้ ฝ่ ายปกครองจึ งจะ
กระทาได้และการกระทาของฝ่ายปกครองต้องชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าทางปกครองและการด าเนิ น
กิจกรรมของฝ่ายปกครองนั้นจะต้องสามารถควบคุมและ
ถู ก ตรวจสอบได้ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น การตรวจสอบภายใน
หน่ วยงานของฝ่ ายปกครองหรื อภายนอกองค์ กรฝ่ า ย
ปกครอง (วรเจตน์ ภาคี รั ตน์ , 2555) เช่ น ศาลปกครอง
เป็นต้น
จากการที่ได้ศึกษากฎหมายวิธี ปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาแล้วเกี่ยวกับปัญหาของระบบราชการของ
ไทยที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการพิจารณาเพื่อออก
คาสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องต่างๆ ที่ฝ่ายปกครองมักจะใช้เวลา
ในการพิจารณานานเกินสมควร ต่อมาในปี พ.ศ. 2557
คณะรั ฐมนตรี ได้ เสนอร่ างพระราชบั ญญั ติ การอ านวย
ความสะดวกในการพิ จารณาอนุ ญาตของทางราชการ
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติ ราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ด้วยหลักการและเหตุผลดังต่อไป กล่าวคือ สาหรับเหตุผล
ที่ให้มีร่างพระราบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ... ได้ให้เหตุผลว่า
โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจานวนมาก
การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจาก
ส่ วนราชการหลายแห่ ง อี กทั้ งกฎหมายที่ เกี่ ยวกั บการ
อนุ ญาตบางฉบั บไม่ได้ ก าหนดระยะเวลา เอกสารและ
หลักฐานที่จาเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้ทาให้
เป็ น อุ ป สรรคต่ อ ประชาชนในการยื่ น ค าขออนุ ญ าต
ด าเนิ น การต่ า งๆ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ มี ก ฎหมายกลางที่ จ ะ
กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิ จารณาอนุญ าต
และมี การจัดตั้ งศู นย์ บริ การ่ วมเพื่ อรั บค าร้องและศู นย์
รั บ ค าขออนุ ญ าต ณ จุ ดเดี ย ว เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ลที่ ชั ด เจน
เกี่ยวกับการอนุญาต ซึ่งจะเป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชน (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2558)
สาหรับเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ... ได้ให้เหตุผลว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ ไขเพิ่ มเติมกฎหมายว่าด้วยวิ ธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
จั ดท าค าสั่ งทางปกครองให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อรั กษา
ประโยชน์ ส าธารณะและอ านวยความเป็ น ธรรมแก่
ประชาชน อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ
ซึ่ ง สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ ง ชาติ ได้ พิ จ ารณาร่ า ง
กฎหมายดังกล่าวแล้ว มีมติอนุมัติให้ตราเป็นกฎหมายได้
และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศใช้
เป็ น กฎหมายแล้ ว ทั้ ง สองฉบั บ โดยการประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557
โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
27 และมีการเพิ่มเติม มาตรา 39/1

ส่วนการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิ จารณาอนุ ญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้กลางเดือนกรกฎาคม 2558
เป็นต้นไป
แต่ อย่ างไรก็ ตามการศึ กษาในหั วข้ อนี้ จะเป็ น
การศึกษาปัญหาของมาตราการบังคับตัวเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจพิ จารณาทางปกครอง ตามมาตรา 39/1 แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
เมื่อพิจารณาถึงมาตรา 39/1 วรรคสอง บัญญัติ
ว่ าให้ เป็ นหน้ าที่ ของผู้ บั งคั บบั ญชาชั้ นเหนื อขึ้ นไปของ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ จ ะก ากั บ ดู แลให้ เจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การให้
เป็นไปตามวรรคหนึ่ง
หากพิจารณาขั้นตอนการตรวจสอบการรับคา
ขอตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิ จารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 กาหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
รับคาขอจะต้ องท าการตรวจสอบค าขอและรายการใน
เอกสารประกอบคาขอพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้
ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น หากเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจท าการ
พิ จารณาทางปกครองตรวจสอบแล้ ว เห็ น ว่ า ค าขอไม่
ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือกลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่น
คาขอทราบทันที (ถ้าเป็นกรณีที่สามารถทาการแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ) ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน แต่
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนัน้ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจทาการพิจารณาทางปกครองมีหน้าที่ทาบันทึก
ความบกพร่องของคาขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ที่จะต้องยื่ นเพิ่ มเติ มพร้ อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ ผู้ยื่ น
คาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึก
ดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนาม
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ในบันทึกนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมอบสาเนาบั นทึ ก
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนการตรวจสอบคาขอ ตามมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 กาหนดว่าเมื่อมีผู้ยื่นคาขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
คาสั่งทางปกครองให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจทาการพิจารณา
ทางปกครองมีหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการ
พิ จารณาทางปกครองให้ คู่ กรณี ผู้ ยื่ นค าขอทราบตาม
ความจ าเป็ นแก่ กรณี และให้ เป็ นหน้ าที่ ของเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับคาขอที่จะต้องดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมาย
หรือกฎกาหนดให้ต้องยื่นมาพร้อมกับคาขอ หากคาขอ
ไม่ ถู กต้ อ งให้ เจ้ า หน้ าที่ ดั ง กล่ าวแนะน าให้ ผู้ ยื่ นค าขอ
ด าเนิ นการแก้ ไขเสี ย ให้ ถู กต้ อง และหากมี เอกสารใด
ไม่ครบถ้วนให้แจ้ งให้ผู้ยื่นคาขอทราบทั นทีหรือภายใน
ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอในการแจ้งดังกล่าวให้
เจ้าหน้าที่ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับคาขอและ
ระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบ พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก การแจ้ ง ดั ง กล่ า วไว้ ใ น
กระบวนการพิจารณาจัดทาคาสั่งทางปกครองนั้นด้วย
เมื่ อได้ ท าการศึ กษาถึ งขั้ นตอนการรั บ ค าขอ
ตรวจสอบคาขอ เอกสาร และหลักฐาน ตามมาตรา 27
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิ จารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 มาตรา 8 กรณีที่ผู้ยื่นคาขอได้จัดทาคาขอถูกต้อง
และแนบเอกสารหรื อหลั ก ฐานครบถ้ วนที่ ระบุ ในคู่ มื อ
ประชาชนตามมาตรา 7 แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่
แนะนาหรือบันทึกไว้แล้วนั้น พระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิ จารณาอนุ ญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 มาตรา 8 วรรคสอง กาหนดห้ามให้เจ้าหน้าที่

เรี ย กเอกสารหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม อื่ น ใดอี ก ไม่ ได้ และจะ
ปฏิ เสธการพิจารณาค าขอนั้ นโดยอาศั ยเหตุ แห่ งความ
ไม่สมบูรณ์ของคาขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสาร
หรื อหลักฐานไม่ได้ เว้ นแต่เป็นกรณีที่ ความไม่ สมบูรณ์
หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อ
หรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นเหตุให้ไม่อาจ
อนุ ญ าตได้ ในกรณี เ ช่ น นี้ ใ ห้ ผู้ อ นุ ญ าตสั่ ง การตามที่
เห็นสมควร และให้ดาเนินการทางวินัยหรือดาเนินคดีกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้าและมาตรา 27
วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญญั ติ วิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทาง
ปกครอง (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2557 ก าหนดว่ าเมื่ อมี ผู้ยื่ น
คาขอได้ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่
ระบุ ในการแจ้ งนั้ นครบถ้ วยถู กต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ จะ
ปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาขอเพราะเหตุยังขาดเอกสาร
อีกไม่ได้ เว้นแต่มีความจาเป็นเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายหรื อกฎและได้ รั บความเห็ นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา 20 ใน
กรณี เ ช่ น นั้ น ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาดั ง กล่ า วด าเนิ น การ
ตรวจสอบข้ อเท็ จจริ ง โดยพลั น หากเห็ นว่ าเป็ นความ
บกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการทางวินัยต่อไป
ส่ ว นการพิ จ ารณาทางปกครอง ตามมาตรา
39/1 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2557 ก าหนดว่ า การออกค าสั่ ง ทาง
ปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด หากมิได้มีกฎหมายหรือกฎ
กาหนดระยะเวลาในการออกคาสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
ไว้เป็นประการอื่นให้เจ้าหน้าที่ออกคาสั่งทางปกครองนั้น
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับ
ค าขอและเอกสารถู กต้ องครบถ้ วน ให้ เป็ นหน้ าที่ ของ
ผู้บั งคับบั ญชาชั้ นเหนื อขึ้นไปของเจ้าหน้ าที่ ที่ จะก ากั บ
ดูแลให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปดังกล่าว
เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติมาตรา 39/1 ซึ่งเป็น
ขั้นตอนหนึ่งของการพิจารณาทางปกครองภายหลังจาก
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การที่ เจ้ าหน้ าที่ ได้ ตรวจสอบค าขอ เอกสาร หลั กฐาน
ถู กต้ องครบถ้ วนแล้ ว บทบั ญญั ติ มาตรา 39/1 ไม่ ได้
บัญญัติให้อานาจผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยกับ
เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้ออกคาสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดแต่อย่างใด แต่ในทางกลับกันมาตรา 27
แห่ งพระราชบั ญญั ติ เดี ยวกั นกั บและมาตรา 8
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 กาหนดให้ดาเนินการทางวินัย
กับตัวเจ้าหน้าที่ได้ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจทาการพิจาณาทางปกครองมิได้ทา
คาสั่งทางปกครองให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด มาตรา 39/1 แห่งกฎหมายดังกล่าว ก็มิได้มีการ
บัญญัติผลของคาสั่งทางปกครองเอาไว้ ซึ่งระยะเวลาตาม
กฎหมายปกครองอาจแบ่ งออกได้เป็ น 2 ชนิ ด กล่าวคื อ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้เพื่อการคุ้ มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนหรือระยะเวลาบังคับ และระยะเวลาเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งระยะเวลาทั้งสองนั้นอาจส่งผลต่อคาสั่ง
ทางปกครองที่แตกต่างกันได้ซึ่งอาจมีผลทาให้เป็นคาสั่ง
ทางปกครอง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์,
2559) คู่ กรณี ที่ เกี่ ยวข้ องอาจอุ ทธรณ์ โต้ แย้ งเพื่ อขอให้
ทบทวนคาสั่งทางปกครองหรือขอให้ ศาลเพิกถอนคาสั่ ง
ทางปกครองที่ ไม่ชอบด้ วยกฎหมายได้ แต่ในกรณี ที่การ
พิจารณาทางปกครองในเรื่องใดเป็นการเร่งรัดการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหากเจ้าหน้าที่ผู้ มีอานาจทาการพิจารณา
ทางปกครองมิ ได้ จั ดท าค าสั่ งทางปกครองให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด คาสั่งทางปกครองที่
ออกมาภายหลังที่พ้นระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้วก็
อาจเป็ น ค าสั่ ง ทางปกครองที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
เช่นเดี ยวกัน คู่ กรณี อาจโต้ แย้งขอให้เพิ กถอนค าสั่งทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ แต่อย่างไรก็ตามหาก
คู่ ก รณี ผู้ ยื่ น ค าขอยื่ น ค าขอใหม่ ภ ายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดก็มิได้ทาให้คาสั่งทางปกครองที่ออกเมื่อ
พ้นกาหนดระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระสาคัญแต่อย่างใดไม่
3. หากผู้มีอานาจทาการพิจารณาทางปกครอง
มิ ได้ จั ดท าค าสั่ งทางปกครองเป็ นหนั งสื อ ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดนับแต่วันที่ได้รับคา
ขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน บทบัญญัติมาตรา 39/1
วรรคสอง กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่จะใช้ดุลพินิจกากับ
ดูแลให้ไปตามนั้น โดยไม่มีการกาหนดให้ลงโทษทางวินัย
แต่อย่างใด

สรุปผลการวิจัย
1. จากการศึ กษาพบปั ญหาว่ า มาตรา 39/1
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยละเอี ยดแล้ ว
พบว่ามาตรา 39/1 แห่งกฎหมายดังกล่าวกาหนดยกเว้น
มาตรา 3 โดยมีข้อความขัดหรือแย้งมาตรา 3 จากถ้อยคา
ที่ว่า “...หากมิได้มีกฎหมายหรือกฎกาหนดระยะเวลาใน
การออกคาสั่งทางปกครองในเรื่ องนั้นไว้เป็นประการอื่น
...” จากถ้ อยค าดั งกล่ าวอาจท าให้ พระราชบั ญญั ติ วิ ธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองนั้นอาจสูญเสียสถานะความ
เป็นกฎหมายกลางได้ (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 2540)
เมื่อกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา 3 เป็น
กฎหมายกลางที่กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองขั้นต่าที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพึ่งปฏิบัติ
โดยกาหนดให้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมาย
ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ (กมลชัย
รัตนสกาววงศ์, 2537)
2. บทบั ญ ญั ติ มาตรา 39/1 ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจทาการพิจารณาทางปกครองต้องออก
คาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่ได้
รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามหาก
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เหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของคาขอหรือความไม่ครบถ้วน
ของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่
สมบูรณ์หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้
ไม่อาจดาเนินการตามคาขอได้ ในกรณีเช่นนี้ให้เจ้าหน้าที่
สั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการ
ทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า
2. กรณีเจ้าหน้าที่มิได้จัดทาคาสั่งทางปกครอง
เป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดสามสิบ
วันนับแต่วั นที่ ได้รั บค าขอและเอกสารถู กต้องครบถ้ วน
ตามมาตรา 39/1 แห่งกฎหมายดังกล่าวนั้น มิได้บัญญัติ
ถึ งผลของค าสั่ งทางปกครองที่ มิ ได้ จั ดท าให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนดเอาได้ (วรพจน์
วิศรุตพิชญ์, 2547) กรณีนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าต้องอาศัย
การตีความการใช้บังคับกฎหมายปกครองแต่ละฉบับว่า
ระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนดนั้ น ระยะเวลาใดเป็ น
ระยะเวลาบังคับหรื อระยะเวลาเร่งรัดเป็ นกรณี กรณีไป
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3. ควรเพิ่ มเติ ม บทบั ญ ญั ติ ของกฎหมายวิ ธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 39/1 โดย
บัญญัติให้อานาจตามกฎหมายแก่ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ต้องดาเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มิได้จัดทาคาสั่ง
ทางปกครองให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ กฎหมาย
ก าหนดนั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค าขอและเอกสารถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน (ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2553) ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ป้องกันการทุจริตประประพฤติมิชอบในวงราชการ

ข้อเสนอแนะ
มาตรา 39/1 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ปฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม บทบัญญัติ
มาตรา 39/1 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความเป็นกฎหมาย
กลาง หรือกฎหมายทั่วไปของวิธีพิจารณาทางปกครอง
ตามมาตรา 3 แห่งกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 2540) ทั้งนี้เพื่อให้
การจั ดค าสั่ งทางปกครองให้ มี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อรั กษา
ประโยชน์สาธารณะและอานวยความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบในวงราชการ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ ง
ดาเนินการบางประการดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
1. เมื่ อพิ จารณาบทบั ญญั ติ ของมาตรา 39/1
แห่งกฎหมายวิธี ปฏิบัติ ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 จากถ้อยคาที่ว่า “ ...หากมิได้มีกฎหมายหรือ
กฎกาหนดระยะเวลาในการออกคาสั่งทางปกครองในเรื่อง
นั้นไว้เป็นประการอื่น...” ถ้อยคาดังกล่าวนั้นอาจจะทาให้
เกิดความขัดหรือแย้งต่อสถานะความเป็นกฎหมายกลาง
ของกฎหมายวิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการ พ.ศ. 2539 (ชั ยวั ฒน์
วงศ์วัฒนศานต์, 2540) ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรตัด
ถ้อยค าดังกล่าวทิ้งไป ทั้งนี้ เพื่อรักษาสถานะความเป็ น
กฎหมายกลางของกฎหมายวิ ธี พิ จารณาทางปกครอง
พ.ศ.2539 มาตรา 3 โดยผู้ วิ จั ยขอเสนอแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
บทบัญญัติมาตรา 39/1 ใหม่ เป็นว่า...“มาตรา 39/1 การ
ออกคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใด ให้เจ้าหน้าที่
ออกคาสั่งทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่รับคาขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
เมื่ อมี ผู้ยื่ นค าขอและเอกสารถู กต้ องครบถ้ วน
แล้วเจ้าหน้าที่จะปฎิเสธการพิจารณาคาขอนั้นโดยอาศัย
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