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  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกฎหมายท่ีกําหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับ “การพิจารณาทางปกครอง” ซ่ึงได้แก่ การเตรียมการและดําเนินการเพ่ือจัดให้มี
คําส่ังทางปกครอง โดยมีฐานะเป็น “กฎหมายกลาง” ท่ีใช้บังคับกับการพิจารณาทางปกครองในเร่ือง
ต่าง ๆ หากกฎหมายในเร่ืองใดมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะหรือกําหนดไว้แต่มีหลักเกณฑ์ท่ี
ประกันความเป็นธรรมหรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่ํากว่าท่ีกําหนดในกฎหมายกลาง อย่างไรก็ดี 
ผู้ตรากฎหมายได้กําหนดข้อยกเว้นมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กับ
บางองค์กรหรือการดําเนินการบางกรณี ซ่ึงกรณีหนึ่ง คือ “การดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารหรือ
เจ้าหน้าท่ี ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความม่ันคงของ
ราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ”

๑  ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๒ (๗) 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยท่ีผ่านมามีปัญหาในการตีความ “ขอบเขต” 
ของข้อยกเว้นดังกล่าวว่าครอบคลุมการดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารท้ังหมดหรือเฉพาะในส่วนท่ี
เก่ียวกับการป้องกันและรักษาความม่ันคงของประเทศเท่านั้น ซ่ึงทําให้ส่วนราชการทหารมีข้อสงสัยว่า

                                                 
∗
 Licence en droit - mention assez bien (Tours), Maîtrise de droit public (Tours), D.E.A. de droit 

public - mention très bien (Poitiers) 

นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑ สําหรับขอบเขตของ “ราชการทหาร” อาจพิจารณาได้จากพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒ มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
  (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
  (๒) องค์กรท่ีใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
  (๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
  (๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี 
และการวางทรัพย ์
  (๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการส่ังการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  (๖) การดําเนินงานเก่ียวกับนโยบายการต่างประเทศ 
  (๗) การดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกัน
และรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ 
  (๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
  (๙) การดําเนินกิจการขององค์การทางศาสนา 
  การยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดําเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใด
นอกจากท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 
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๒ 

จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม่ ในเร่ืองใดบ้าง ในบทความนี้
จึงขอนําเสนอปัญหาดังกล่าว โดยในเบ้ืองต้นขอกล่าวถึงข้อพิจารณาท่ัวไปเก่ียวกับข้อยกเว้นไม่นํา
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปใช้กับราชการทหาร ก่อนท่ีจะพิจารณาแนวการตีความของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเร่ืองนี้ และปิดท้ายด้วยบทวิเคราะห์เก่ียวกับการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กับราชการทหารว่ามีขอบเขตอย่างไร  
  ๑. ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับข้อยกเว้นในเรื่องราชการทหาร 

      ๑.๑ ข้อยกเว้นที่ปรากฏในกฎหมายต่างประเทศ 

    กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของนานาอารยประเทศล้วนตราขึ้น
ภายใต้แนวคิดเดียวกัน คือ สร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการพิจารณาออกคําส่ังทาง
ปกครองท่ีกระทบต่อสิทธิและหน้าท่ีของบุคคล โดยวางหลักประกันท่ีสําคัญในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครอง เช่น หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาทางปกครอง หลักการรับฟังคู่กรณี
ก่อนออกคําส่ังทางปกครอง หลักการให้เหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง อย่างไรก็ดี สําหรับการ
พิจารณาทางปกครองในการปฏิบัติราชการของทหารนั้น อาจมีเหตุผลความจําเป็นท่ีจะต้องยกเว้น  
ไม่นํากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปใช้บังคับ เนื่องจากการปฏิบัติงานของทหารมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากฝ่ายปกครองโดยท่ัวไป ด้วยเหตุท่ีต้องมีการจัดระเบียบวินัยภายในองค์กร
อย่างเคร่งครัด การส่ังการในเร่ืองต่างๆ ต้องมีความเด็ดขาด การดําเนินการต้องมีความรวดเร็ว และใน
บางเร่ืองต้องรักษาเป็นความลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาท่ีไม่ปกติ เช่น ในยามสงครามหรือมีภัย
คุกคามต่อความม่ันคงของประเทศ ย่อมไม่เหมาะสมท่ีจะบังคับให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองตามปกติ เพราะอาจทําให้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีทหารในการป้องกันและรักษาความ
ม่ันคงของประเทศมีความล่าช้าไม่ทันการณ์ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของ
หลายประเทศจึงกําหนดข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับกับการดําเนินงานของราชการทหาร โดยกฎหมายของ
บางประเทศได้กําหนดข้อยกเว้นสําหรับการดําเนินงานของราชการทหารเฉพาะในช่วงเวลาท่ีไม่ปกติ 
เช่น รัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของสหรัฐอเมริกา (Administrative Procedure Act) 
มาตรา ๕๕๑๓ (๑) (G) ที ่บ ัญญัต ิว ่า “หน่วยงานของรัฐ” ที ่จะอยู ่ภายใต้บ ังคับแห่งกฎหมายนี้           
ไม่หมายความรวมถึง ราชการทหารท่ีใช้อํานาจในเวลาสงครามหรือในพ้ืนท่ีภายใต้การยึดครอง หรือ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของนอร์เวย์ (Forvaltningsloven) มาตรา ๕๔ วรรคสอง 

                                                 
๓

 Sec. 551 – Definitions 

         For the purpose of this subchapter – 

         (1) “agency” means each authority of the Government of the United States, whether or 

not it is within or subject to review by another agency, but does not include – 

         ………. ………. ………. ………. ………. 

         (G) military authority exercised in the field in time of war or in occupied territory ; or 

         ………. ………. ………. ………. ………. 
๔

 Art. 5 The King’s power to issue certain provisions concerning the scope of this Act. 

         ………. ………. ………. ………. ………. 

         When the realm is at war or under the threat of war or the independence or security of 

the realm is endangered, the King may prescribe that this Act or other provisions governing 

administrative procedure shall in whole or in part cease to apply. … 

         ………. ………. ………. ………. ………. 
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๓ 

ท่ีบัญญัติว่า เม่ือราชอาณาจักรตกอยู่ในภาวะสงคราม ภัยคุกคามจากสงคราม หรือเอกราชหรือความ
ม่ันคงของราชอาณาจักรตกอยู่ในภยันตราย พระมหากษัตริย์อาจระงับการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
หรือบทบัญญัติกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองท้ังหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ 
อย่างไรก็ดี กฎหมายของบางประเทศได้กําหนดข้อยกเว้นสําหรับราชการทหารโดยมิได้จํากัดเฉพาะ
กรณีการดําเนินงานในช่วงเวลาไม่ปกติ แต่ยกเว้นการดําเนินงานของราชการทหารในช่วงเวลาปกติด้วย 
เช่น รัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของฟินแลนด์ (Förvaltningslag) มาตรา ๔๕ (๑) ท่ีบัญญัติ
ยกเว้นไม่ใช้บังคับกับการส่ังการของทหาร หรือรัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของสมาพันธรัฐ
สวิส (loi fédérale sur la procédure administrative) มาตรา ๓๖ d. ท่ีบัญญัติยกเว้นไม่ใช้บังคับ
กับการดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการทหาร การพิจารณาเร่ืองท่ีอยู่ในอํานาจส่ังการของราชการทหาร 
เช่น การส่ังการตามสายการบังคับบัญชา รวมท้ังการพิจารณาในบางเร่ือง เช่น การทบทวนคําส่ัง    
พักหน้าท่ีหรือคําส่ังเปล่ียนภาระหน้าท่ีงาน ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาข้อยกเว้นในกฎหมายต่างประเทศแล้ว 
จะเห็นได้ว่าเป็นไปด้วยเหตุผลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารเป็นสําคัญ ไม่ว่าจะ
เป็นการดําเนินงานในเวลาปกติในเร่ืองการส่ังการตามสายการบังคับบัญชาหรือการดําเนินการทางวินัย
แก่ข้าราชการทหาร ซ่ึงต้องมีการรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กรอย่างเคร่งครัดหรือการดําเนินงาน 
ในเวลาไม่ปกติในยามสงครามหรือมีภัยคุกคามต่อความม่ันคงของประเทศซ่ึงต้องปฏิบัติการด้วยความ
เฉียบขาดรวดเร็ว ไม่เหมาะสมท่ีจะกําหนดให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 
       ๑.๒ ข้อยกเว้นในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

       พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ของประเทศไทยได้ใช้รัฐบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเยอรมัน (Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG) เป็นต้นแบบ
ในการยกร่าง อย่างไรก็ดี กฎหมายเยอรมันมิได้บัญญัติข้อยกเว้นเก่ียวกับการดําเนินงานของราชการ
ทหารไว้ มีแต่เพียงข้อยกเว้นสําหรับการดําเนินการในเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น การดําเนินกิจการทางศาสนา 
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หรือการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา๗ ข้อยกเว้น
ในเร่ืองการดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารตามมาตรา ๔ (๗) จึงเป็นกรณีท่ีเพ่ิมเติมเข้ามาด้วย
เหตุผลเฉพาะตามบริบทของประเทศไทยเพ่ือมิให้กระทบกระเทือนต่อการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีทหาร 

                                                 
๕

 Section 4  - Restrictions on application 

          (1) This Act does not apply to the administration of justice, pre-trial investigations, police 

inquiries or enforcement. This Act does also not apply to military orders nor to other internal 

orders of the administration relating to the performance of a task or some other measure. 

          ………. ………. ………. ………. ………. 
๖

 Art. 3  Ne sont pas régies par la présente loi : 

          ………. ………. ………. ………. ………. 

          d. la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, 

          la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l’art. 

37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 sur 

l’armée et l’administration militaire, 

          ………. ………. ………. ………. ………. 
๗ ข้อยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒ สําหรับรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว โปรดดู วรเจตน์   
ภาคีรัตน,์ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน (กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๙),หน้า ๓๒-๓๖. 
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๔ 

ซ่ึงศาสตราจารย์สุรพล  นิติไกรพจน์ ได้อธิบายถึงเหตุผลในการกําหนดข้อยกเว้นดังกล่าวไว้ว่า 
“ราชการทหารหรือการปฏิบัติงานยุทธการเพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศเป็นเร่ืองสําคัญท่ีต้องมี
วิธีการปฏิบัติงานเป็นพิเศษแตกต่างไปจากการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองตามปกติท้ังในบางกรณี    
ก็จําต้องปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว เฉียบขาดตามความจําเป็นทางด้านความม่ันคง” จึงต้องกําหนด
ข้อยกเว้นนี้ไว้๘ สําหรับปัญหาว่าข้อยกเว้นดังกล่าวมีขอบเขตเพียงใด นั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์  
วงศ์วัฒนศานต์ ผู้มีบทบาทสําคัญในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ได้อธิบายว่า “กิจการทหารในการ
ป้องกันและรักษาความม่ันคงของประเทศเป็นเร่ืองท่ีมีลักษณะเฉพาะ ท้ังต้องดําเนินการโดยรวดเร็ว
ตามสถานการณ์ จึงควรยกเว้นจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้... อย่างไรก็ตาม กิจการของทหาร
...ท่ีไม่เก่ียวกับความม่ันคง เช่น การจัดซ้ือหรือสร้างสถานท่ีราชการท่ีไม่มีข้อมูลเช่ือมโยงไปยังความลับ
ทางความม่ันคง ...ยังคงอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้”๙ ดังนี้ ข้อยกเว้นตามมาตรา ๔ (๗) จึงมี
ขอบเขตจํากัดอยู่เฉพาะการดําเนินงานของราชการทหารเท่าท่ีเก่ียวกับการป้องกันและรักษาความ
ม่ันคงของประเทศเท่านั้น มิใช่การดําเนินงานใด ๆ ของราชการทหารโดยรวมท้ังหมด ซ่ึงนักวิชาการ
บางท่านมีความเห็นคล้อยตามแนวการตีความดังกล่าว เช่น รองศาสตราจารย์ วรเจตน์  ภาคีรัตน์    
ท่ีอธิบายว่า “...หากเป็นกรณีท่ีเป็นเร่ืองการป้องกันและรักษาความม่ันคงแห่งราชอาณาจักรจากภัย
คุกคามท้ังภายในและภายนอกประเทศแล้ว แม้ว่าการกระทํานั้นจะมีลักษณะเป็นการออกคําส่ังทาง
ปกครอง องค์กรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติย่อมไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่ในกรณีท่ีทหารเป็นองค์กรฝ่ายปกครองท่ีดําเนินการบังคับการตาม
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติอันมีลักษณะเป็นการใช้อํานาจปกครอง มีการเตรียมการเพ่ือจัดให้มี
คําส่ังทางปกครอง ทหารย่อมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ด้วย”

๑๐ 
ในเร่ืองการดําเนินการทางวินัยต่อข้าราชการทหาร นักกฎหมายทหารเองก็เคยให้ความเห็นว่า “การ
ดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารในกิจการท่ีเก่ียวกับวินัยมีได้ ๒ สถานะ คือ ท้ังอยู่และไม่อยู่ในบังคับ
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ขึ้นอยู่กับว่าการดําเนินการทางวินัยในขณะนั้น
เป็นกิจการป้องกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามภายนอกและ
ภายในประเทศหรือไม่”

๑๑ กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากการดําเนินการทางวินัยทหารในกรณีใดไม่เก่ียวข้อง
กับการป้องกันและรักษาความม่ันคงของประเทศแล้ว ย่อมอยู่ภายใต้บังคับต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงปรากฏว่าคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองได้ตีความข้อยกเว้นตามมาตรา ๔ (๗) ในแนวทางเดียวกันกับความเห็นของฝ่ายตําราข้างต้น 

 

 

                                                 
๘ สุรพล นิติไกรพจน,์ “ปัญหาว่าด้วยขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”, ใน พนม 
เอ่ียมประยูร (บรรณาธิการ), รวมบทความทางวิชาการ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๑), หน้า ๒๐. 
๙ ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์ ๒๕๔๐), หน้า 
๑๗๓-๑๗๔. 
๑๐ วรเจตน์  ภาคีรัตน์, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครองและ
การกระทําทางปกครอง (พิมพ์ครั้งท่ี ๓ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๙), หน้า ๘๘. 
๑๑ พันโท  ธานินทร์  ทุนทุสวัสดิ,์ “หลักการฟังความจากทุกฝ่ายกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพ่ือทําคําส่ังกําหนด
มาตรการบังคับทางวินัยทหาร”, วารสารพระธรรมนูญ ฉบับพิเศษ (กันยายน ๒๕๔๖), หน้า ๗๑. 
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๕ 

  ๒. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นเก่ียวกับขอบเขตของ

ข้อยกเว้นตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในเร่ืองเสร็จท่ี 
๒๗๖/๒๕๔๘๑๒ ในการตอบข้อหารือของกรมพระธรรมนูญท่ีมีข้อสงสัยว่าข้อยกเว้นตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวมีขอบเขตเพียงใด โดยกรมพระธรรมนูญมีความเห็นในเบ้ืองต้นว่าเป็นข้อยกเว้นเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของราชการทหารท้ังหมดและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนซ่ึงมิใช่ทหารแต่ปฏิบัติหน้าท่ีทางยุทธการ
ร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและ
ภายในประเทศ เพราะข้อยกเว้นในมาตรา ๔ (๗) แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนแรก การดําเนินงาน
เก่ียวกับราชการทหาร และส่วนท่ีสอง เจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีทางยุทธการร่วมกับทหารในการ
ป้องกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ ซ่ึงใน
ส่วนแรกเป็นการยกเว้นสําหรับราชการทหารท้ังหมด ไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นเร่ืองของการป้องกันและ
รักษาความม่ันคงของประเทศหรือไม่ อย่างไรก็ดี เพ่ือความรอบคอบกรมพระธรรมนูญจึงขอหารือ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองว่าความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ เพ่ือท่ีจะได้กําหนด
เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับส่วนราชการทหารต่อไป 

  ในการพิจารณาเพ่ือตอบข้อหารือของกรมพระธรรมนูญ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองได้ตรวจสอบความเป็นมาของการยกร่างบทบัญญัติมาตรา ๔ (๗) แล้ว พบว่าร่าง
ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเก่ียวกับวิธีพิจารณาทางปกครอง๑๓ ได้
บัญญัติว่า “การดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารในการป้องกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักร
จากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ” แต่ต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อเสนอว่าเนื่องจากงานราชการตํารวจกับราชการทหาร
มีลักษณะเช่นเดียวกัน ดังนั้น ในการดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารในการป้องกันและรักษาความ
ม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ จึงเห็นควรเพ่ิมข้าราชการ
ตํารวจซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีทางยุทธการร่วมกับฝ่ายทหารมิให้อยู่ในบังคับของกฎหมายด้วย คณะรัฐมนตรี
จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกันและเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๔ (๗) ตาม
ข้อสังเกตของกระทรวงมหาดไทย โดยเพ่ิมข้อความ “หรือเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีทางยุทธการ
ร่วมกับทหาร” ต่อท้ายข้อความว่า “การดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหาร”  

  เม่ือพิจารณาถึงความเป็นมาในการยกร่างบทบัญญัติมาตรา ๔ (๗) แล้ว คณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นว่า “มาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเจตนารมณ์ท่ีจะไม่นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับการดําเนินงานเก่ียวกับ
ราชการทหารเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการป้องกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัย
คุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ ผู้ร่างกฎหมายจึงได้บัญญัติข้อความในตอนท้ายมาตรา ๔ (๗) 
ท่ีว่า “ในการป้องกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและ

                                                 
๑๒ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ข้อยกเว้นตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๓ ร่างพระราชบัญญัติการพิจารณาเรื่องทางปกครอง พ.ศ. .... ส่งพร้อมบันทึกข้อความ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๖๐๑/๑๓๔๙ 
ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ซ่ึงคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเก่ียวกับวิธีพิจารณาทางปกครองมีถึง
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน (เรื่องเสร็จท่ี ๒๒/๒๕๓๗) 



ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (ตุลาคม ๒๕๕๕) 
____________________________________________________________________________________ 

 

๖ 

ภายในประเทศ” เพ่ือขยายความการดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหาร ซ่ึงต่อมาได้มีการเพ่ิมเติม
ข้อความให้รวมถึงเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีทางยุทธการร่วมกับทหารด้วย เนื่องจากการดําเนินงาน
ดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีการปฏิบัติงานเป็นพิเศษท่ีจําเป็นในการป้องกันและการ
รักษาความม่ันคงของประเทศ ไม่เหมาะสมท่ีจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ ส่วนการดําเนินงานอ่ืนท่ีอยู่ในรูปของคําส่ังทางปกครองและไม่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
รักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศย่อมต้องอยู่ใน
บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี”้ 

  การให้ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใน
เร่ืองเสร็จท่ี ๒๗๖/๒๕๔๘ ถือเป็นการตีความขอบเขตของข้อยกเว้นตามมาตรา ๔ (๗) อย่างชัดเจน ซ่ึง
ส่วนราชการทหารสามารถยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ต่อไปได้ กรณีจึงสมควรวิเคราะห์ถึงขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ กับราชการทหารในรายละเอียดต่อไปว่า ส่วนราชการทหารจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวในการดําเนินงานในเร่ืองใดบ้าง 
  ๓. บทวิเคราะห์การบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กับ
ราชการทหาร 
  ปัญหาว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จะนํามาใช้บังคับกับการ
ดําเนินงานของราชการทหารในเร่ืองใดบ้าง นั้น มีข้อพิจารณาในเบ้ืองต้นว่า โดยท่ีพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ใช้บังคับกับ “การพิจารณาทางปกครอง” ซ่ึงได้แก่ การเตรียมการและ
การดําเนินการเพ่ือจัดให้มีคําส่ังทางปกครอง ดังนั้น การดําเนินงานของราชการทหารในเร่ืองใดท่ีมิได้
กระทําในรูปของคําส่ังทางปกครอง ย่อมไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น
คําส่ังในการปฏิบัติงานท่ีผู้บังคับบัญชามีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและมิได้กระทบต่อสิทธิและหน้าท่ีตาม
กฎหมายของผู้ใต้บังคับบัญชา การออกกฎ เช่น การออกระเบียบข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม๑๔ 
การทําสัญญา (ไม่ว่าสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง) เช่น สัญญาจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์๑๕ 
หรือบรรดาการกระทําทางกายภาพท่ีมิได้มีผลก่อตั้งนิติสัมพันธ์ เช่น การฝึกกําลังพล การซ้อมรบ การ
เคล่ือนย้ายอาวุธ หรือการปฏิบัติยุทธการต่าง ๆ ของทหาร นอกจากนี้ การใช้อํานาจของทหารท่ีเป็น
การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ เช่นกัน ท้ังนี้ เป็นไปตามมาตรา ๔๑๖ (๘) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่น 
การท่ีเจ้าหน้าท่ีทหารเรือใช้อํานาจสอบสวนเบ้ืองต้นเก่ียวกับการกระทําอันเป็นโจรสลัดตาม

                                                 
๑๔ เว้นแต่เป็นการนําบทบัญญัติในบางเรื่องเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองมาใช้บังคับโดยเทียบเคียงกับการออก
กฎ หรือนํา “หลักกฎหมายท่ัวไป” ท่ีบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในบทบัญญัติบางมาตรามาใช้กับการออกกฎ 
เช่น หลักท่ีว่าเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาทางปกครองต้องมีอํานาจตามกฎหมายในเรื่องนั้นตามท่ีกําหนดในมาตรา ๑๒  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
๑๕ อย่างไรก็ดี สําหรับบรรดาคําส่ังทางปกครองท่ีมีขึ้นในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของราชการทหาร เช่น คําส่ังรับ
หรือไม่รับคําเสนอ การส่ังอนุมัติให้ซ้ือ จ้าง หรือให้สิทธิประโยชน์ หรือการส่ังยกเลิกการพิจารณาคําเสนอ อันเป็น
คําส่ังทางปกครองโดยผลของกฎหมายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ นั้น หากเป็นกรณีท่ีไม่เก่ียวข้องกับการป้องกันและรักษาความม่ันคง
ของประเทศแล้ว ย่อมอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  
๑๖ โปรดดเูชิงอรรถท่ี ๒, ข้างต้น 
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๗ 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงการสืบสวน
เบ้ืองต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสอบสวน
เบ้ืองต้นของเจ้าหน้าท่ีทหารเรือดังกล่าว รวมท้ังการกระทําท่ีเก่ียวเนื่อง เช่น การส่ังหรือบังคับให้เรือ
หรืออากาศยานหยุดหรือไปยังท่ีแห่งใดแห่งหนึ่ง การตรวจค้นเรือหรืออากาศยาน และการจับกุมและ
ควบคุมผู้ต้องสงสัย ย่อมถือเป็นการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซ่ึงไม่อยู่ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ทํานองเดียวกัน การท่ีเจ้าหน้าท่ีทหารเรือใช้
อํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ ทําการ
สอบสวนเบ้ืองต้นเก่ียวกับการกระทําความผิดอาญา รวมท้ังการส่ังหรือบังคับให้เรือหรืออากาศยาน
หยุดหรือไปยังท่ีแห่งใดแห่งหนึ่ง และการควบคุมผู้ต้องหาไว้เพ่ือสอบสวน ตลอดจนการยึดเรือหรือ
อากาศยานและส่ิงของท่ีจะใช้หรือได้ใช้ในการกระทําความผิด บรรดาการกระทําเหล่านี้ย่อมไม่อยู่
ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เช่นกัน 

ส่วนการดําเนินการของราชการทหารในเร่ืองใดท่ีกระทําในรูปของคําส่ังทางปกครอง
จะอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม่ เพียงใด นั้น จําต้อง
พิจารณาถึงข้อยกเว้นตามมาตรา ๔ (๗) ว่ามีขอบเขตเพียงใด ซ่ึงในประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นพ้องด้วยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเร่ืองเสร็จท่ี ๒๗๖/๒๕๔๘ ท่ีตีความว่า
เป็นข้อยกเว้นสําหรับราชการทหารเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการป้องกันและรักษาความม่ันคงของ
ราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศเท่านั้น เนื่องจากเป็นการตีความท่ี
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้ตรากฎหมายท่ีแต่เดิมได้กําหนดข้อยกเว้นไว้สําหรับ“การดําเนินงาน
เก่ียวกับราชการทหารในการป้องกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ัง
ภายนอกและภายในประเทศ” โดยภายหลังมีการเพ่ิมข้อความ “หรือเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีทาง
ยุทธการร่วมกับทหาร” เพ่ือให้ครอบคลุมการดําเนินการของเจ้าหน้าท่ีอ่ืน (เจ้าหน้าท่ีตํารวจ) ซ่ึงปฏิบัติ
หน้าท่ีทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความม่ันคงของประเทศด้วย ท้ังนี้ ผู้เขียนเห็น
ว่าหากผู้ตรากฎหมายประสงค์ท่ีจะยกเว้นไม่ใช้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
กับการดําเนินงานท้ังปวงของราชการทหาร ก็คงไม่ระบุข้อความว่า “...ในการป้องกันและรักษาความ
ม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ” กํากับไว้ด้วยอีกช้ันหนึ่ง    
ซ่ึงการท่ีผู้ตรากฎหมายยกเว้นไม่ใช้บังคับพระราชบัญญัติดังกล่าวกับการดําเนินงานของราชการทหาร
ในการป้องกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักร ก็ด้วยเหตุผลท่ีว่า เป็นเร่ืองท่ีมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการด้วยความเฉียบขาดรวดเร็วเพ่ือขจัดและปัดป้องภยันตรายท่ีเกิดแก่ความม่ันคงของประเทศ 
หากบังคับให้การดําเนินงานในเร่ืองดังกล่าวยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด     
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ย่อมเป็นการไม่เหมาะสม เพราะจะเป็นการสร้าง
ภาระแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ทําให้เกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จ
ลุล่วงได้ ซ่ึงข้อพิจารณาเก่ียวกับการป้องกันและรักษาความม่ันคงของประเทศนี้เป็นเหตุผลท่ีกฎหมาย
เฉพาะในบางเร่ืองได้กําหนดยกเว้นให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖๑๗ ท่ีบัญญัติมิให้นําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๖  ประกาศ คําส่ังหรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
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๘ 

บังคับกับการส่ังการตามพระราชกําหนดนี้ ซ่ึงบางกรณีเป็นการออกคําส่ังทางปกครอง๑๘ หรือ
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓๑๙ วรรคหนึ่ง ซ่ึง
บัญญัติข้อยกเว้นทํานองเดียวกันไว้  

ตามแนวความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การบังคับใช้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กับการพิจารณาเพ่ือออกคําส่ังทางปกครองของ
ราชการทหารอาจแยกพิจารณาได้เป็นสองส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่หนึ่ง การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารในการป้องกันและรักษาความ
ม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ การดําเนินงานในส่วนนี้
ย่อมได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เพ่ือท่ีจะสามารถ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที เช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ี  
ฝ่ายทหารใช้อํานาจตามมาตรา ๔๒๒๐ มาตรา ๔๓๒๑ ประกอบกับมาตรา ๔๗๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกใบเรียกเกณฑ์แรงงานและทรัพย์สินท่ีจําเป็นแก่กิจการ
ของทางราชการในระหว่างท่ีประเทศอยู่ในภาวะการรบหรือการสงคราม การออกใบเรียกเกณฑ์

                                                 
๑๘ สําหรับเหตุผลท่ีไม่นําเง่ือนไขการออกคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับกับการออกคําส่ังทางปกครองตามพระราชกําหนดดังกล่าว โปรดดู อัชพร จารุจินดา, “คําชี้แจงพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘”, วารสารพระธรรมนูญ เล่ม ๔๘ ฉบับ ๙๙ ปี      
กรมพระธรรมนูญ (๒๕๔๘) หน้า ๒๑. 
๑๙ มาตรา ๒๓  บรรดาข้อกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําตามหมวดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๐ มาตรา ๔๒  การเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติ ให้กระทําได ้
     (๑) ในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวการณ์รบหรือการสงครามนับแต่วันเวลาท่ีได้มีคําส่ังให้ทหารเตรยีมเขา้ทํา
การรบ หรือนับแต่วันท่ีได้ประกาศสงคราม แล้วแต่กรณี และให้ใช้ท่ัวราชอาณาจักร 

    ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๑ มาตรา ๔๓  การเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติอาจเกณฑ์ทรัพย์สินและแรงงานได้ดังต่อไปนี ้
     (๑) ทรัพย์สินตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 
     (๒) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และไพโรเทคนิค 
     (๓) เครื่องมือส่ือสารและเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องมือดังกล่าว 
     (๔) เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องใช้และส่ิงอ่ืนท่ีใช้สําหรับการสร้างซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมและ
ยานพาหนะเพ่ือกิจการของทางราชการทหาร 
     (๕) ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์สําหรับจัดท่ีพักแรมหรือโรงพยาบาล 
     (๖) เสบียงอาหารสําหรับคนหรือสัตว์ 
     (๗) คนงาน คนนําทาง คนเดินข่าวสาร ล่าม หรือผู้ท่ีอาจเป็นประโยชน์แก่กิจการของทางราชการทหาร 
     (๘) แรงงานและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารเห็นว่าเป็นประโยชน์และจําเป็นแก่กิจการของทางราชการ 
๒๒ มาตรา ๔๗  นับแต่วันเวลาท่ีได้มีคําส่ังหรือประกาศตามมาตรา ๔๒ และได้ดําเนินการตามมาตรา ๑๖ แล้วให้
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้ออกใบเรียกเกณฑ์แล้วส่งตรงไปยังเจ้าพนักงานปกครองท้องท่ีได้ทันที 
     (๑) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารผู้มีอํานาจตามมาตรา ๑๗ 
     (๒) นายทหารซ่ึงมีตําแหน่งบังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ท่ีนั้น และมีกําลังในบังคับบัญชาตั้งแต่หนึ่งกองพันหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป เม่ือนําทหารเข้าทําการรบหรือเข้าสู่สงคราม หรือเม่ือบังคับบัญชาทหารอยู่ในเขตท่ีได้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในเขตท่ีได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก 
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๙ 

แรงงานและทรัพย์สินซ่ึงเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลกระทบต่อสถานภาพของ
สิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลและเป็น “คําส่ังทางปกครอง” ย่อมไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เนื่องจากเป็นการดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารในการป้องกันและ
รักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามภายนอกประเทศซ่ึงได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔ (๗) 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ในการออกใบเรียกเกณฑ์แรงงานและทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ทหารจึงไม่จําต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาทางปกครองตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เป็นต้นว่า ไม่จําต้องมีการรับฟังคู่กรณีก่อนออกคําส่ังตามมาตรา ๓๐ 
หรือให้เหตุผลประกอบคําส่ังตามมาตรา ๓๗  
  ท้ังนี้ การออกคําส่ังทางปกครองของราชการทหารในบางกรณีอาจยากท่ีจะช้ีชัดลงไป
ว่าเป็นการดําเนินงานในการป้องกันและรักษาความม่ันคงของประเทศอันจะได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม่ ตัวอย่างเช่น การท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมออกใบอนุญาตตามมาตรา ๕๒๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ ให้บุคคลปลูกสร้างโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างในบริเวณเขตปลอดภัยใน
ราชการทหารตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในมาตรา ๔๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว การพิจารณาเพ่ือออกหรือไม่ออกใบอนุญาตเป็นการพิจารณาทางปกครองท่ีมิได้เก่ียวข้อง
โดยตรงกับการป้องกันและรักษาความม่ันคงของประเทศจากภัยคุกคามท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ โดยหลักแล้วจึงน่าจะอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
อย่างไรก็ดี โดยท่ีเขตปลอดภัยในราชการทหารกําหนดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันภัยท่ีอาจเกิดแก่
สถานท่ีตั้งท่ีทําการของทหาร ซ่ึงเป็นแหล่งรวมกําลังพล คลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ 
เช้ือเพลิง เคร่ืองมือส่ือสาร เอกสาร ข้อมูล ตลอดจนยุทธปัจจัยต่าง ๆ อันจําเป็นแก่การป้องกันและ
รักษาความม่ันคงของประเทศ กรณีจึงจําเป็นต้องกําหนดให้บริเวณโดยรอบท่ีทหารเป็น “เขต
ปลอดภัย” และจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินและสัญจรไปมา เพ่ือมิให้
บุคคลภายนอกได้มีโอกาสล่วงลํ้าเข้ามาใกล้ชิดท่ีทําการของราชการทหาร หรือปลูกสร้างอาคารโดย
ปราศจากการควบคุม ซ่ึงอาจทําให้ราชการทหารได้รับความเสียหายจากการจารกรรม การก่อ
วินาศกรรม หรือการโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น เม่ือการดําเนินการเก่ียวกับเขตปลอดภัยในราชการ
ทหารมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันภยันตรายท่ีอาจเกิดแก่ราชการทหารโดยสมบูรณ์ อันเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวเนื่องกับการป้องกันและรักษาความม่ันคงของประเทศจากภัยคุกคามต่าง ๆ ซ่ึงการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อาจทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคแก่การ
ดําเนินการเก่ียวกับเขตปลอดภัยในราชการทหาร ดังนั้น ในแง่ความเหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมาย 
จึงสมควรถือว่า การพิจารณาทางปกครองใด ๆ เก่ียวกับเขตปลอดภัยในราชการทหาร เช่น การออก
หรือไม่ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างในเขตปลอดภัย การกําหนดเงื่อนไขใน

                                                 
๒๓ มาตรา ๕  เม่ือได้ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณเขตปลอดภัยไว้แล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดปลูกสร้างโรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสร้างลงในบริเวณเขตปลอดภัยนั้น หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แล้ว หรือ
เพาะปลูกต้นไม้ซ่ึงอาจเป็นภัย หรือยักย้ายต้นไม้ท่ีปลูกไว้แล้วอันมีสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตนั้นด้วย 
๒๔ มาตรา ๔  ท่ีทหารแห่งใดจะควรมีเขตปลอดภัยเพียงใด ให้กําหนดขึ้นไว้โดยพระราชกฤษฎีกาเป็นคราว ๆ และให้
มีแผนท่ีประเมินเขตไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย 
   เม่ือได้กําหนดเขตขึ้นแล้ว ให้กระทรวงกลาโหมจัดให้มีเครื่องหมายแสดงเขตไว้โดยชัดเจน 
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๑๐ 

การอนุญาต๒๕ หรือการเพิกถอนใบอนุญาต เป็นการดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารในการป้องกัน
และรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายในและภายนอกประเทศ และได้รับ
ยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
  ส่วนที่สอง การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารที่ไม่เกี่ยวกับการป้องกันและ
รักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ การดําเนินงาน
ในส่วนนี้ย่อมอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ท้ังนี้ การออกคําส่ังทาง
ปกครองในการดําเนินงานของราชการทหารตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ มีอยู่หลายกรณีด้วยกัน ซ่ึงโดย
ส่วนใหญ่แล้วเป็นคําส่ังเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของทหาร ไม่ว่าจะเป็นคําส่ังเก่ียวกับสถานะหรือ
สิทธิประโยชน์ของข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ เช่น 
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการทหาร การแต่งตั้ง การเล่ือนหรือลดตําแหน่ง การเล่ือนช้ันเงินเดือน  
การออกจากราชการ ฯลฯ๒๖ การลงทัณฑ์แก่ข้าราชการทหารผู้กระทําผิดวินัยทหารตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ การถอดยศหรือออกจากยศทหารตามพระราชบัญญัติยศทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือกรณีท่ีส่วนราชการทหารออกคําส่ังทางปกครองตามกฎหมายอ่ืน ๆ บังคับแก่
ข้าราชการทหาร เช่น การออกคําส่ังให้ข้าราชการทหารท่ีกระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ การออกคําส่ังทางปกครองในกรณี
เหล่านี้เป็นเร่ืองท่ีกระทําในเวลาปกติ และโดยส่วนใหญ่แล้วไม่เก่ียวข้องกับการป้องกันและรักษาความ
ม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยหลักแล้วการพิจารณา
ออกคําส่ังจึงต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ควบคู่ไปกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเฉพาะในเร่ืองนั้น ๆ  
  ท้ังนี้ โดยท่ีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการพิจารณาออกคําส่ังทาง
ปกครองของราชการทหารในเร่ืองต่าง ๆ มักจะมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ท่ีประกันความเป็นธรรมไว้   
เท่าเทียมกับหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กรณีจึงต้องนําหลักเกณฑ์
การพิจารณาทางปกครองตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับ
แก่การพิจารณาทางปกครองในกรณีนั้น ๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในการลงทัณฑ์แก่ข้าราชการทหาร
ผู้กระทําผิดวินัยทหารตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารฯ๒๗ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาลงทัณฑ์ไว้อย่างรวบรัด และไม่มีหลักประกันในกระบวน
พิจารณาหลายประการท่ีถือเป็น “หลักประกันความเป็นธรรม” ท่ีสําคัญในการพิจารณาทางปกครอง 
ไม่ว่าจะเป็นหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาทางปกครองท่ีเรียกร้องให้เจ้าหน้าท่ี
                                                 
๒๕ โดยปกติในการออกใบอนุญาตในการปลูกสร้างอาคารในเขตปลอดภัยในราชการทหารจะมีหนังสือกําหนด
เง่ือนไขในการอนุญาตไปพร้อมกันด้วย เช่น กําหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องแจ้งให้ทางราชการทหารทราบเม่ือก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ต้องแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับผู้ท่ีเข้าพักอาศัยในอาคาร ต้องจัดการให้ผู้ท่ีทางราชการทหารเห็นว่าไม่
ปลอดภัยต่อกิจการทหารออกไปจากอาคาร ไม่ใช้อาคารเป็นท่ีม่ัวสุมในทางท่ีจะนําภัยมาสู่กิจการทหาร ยินยอมให้
เจ้าหน้าท่ีทหารเข้าไปตรวจอาคารได้เม่ือสงสัยว่าจะเป็นภัยต่อราชการทหาร ต้องแจ้งให้ทางราชการทหารทราบก่อน
จะโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารให้แก่ผู้อ่ืนหรือให้ผู้อ่ืนเช่า ฯลฯ 
๒๖

 “ข้าราชการทหาร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หมายความถึง ทหารประจําการและข้าราชการ
กลาโหมพลเรือนท่ีบรรจุในตําแหน่งอัตราทหาร 
๒๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารฯ ได้กําหนดทัณฑ์ท่ีจะลงแก่ผู้กระทําผิดต่อวินัยทหารไว้ ๕ สถาน ได้แก่ 
ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กัก ขัง และจําขัง (มาตรา ๘) และผู้กระทําผิดต่อวินัยทหารอาจต้องถูกปลดออกจาก
ประจําการและถูกถอดยศทหารด้วย (มาตรา ๗) 
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๑๑ 

ต้องมีความเป็นกลางและไม่มีส่วนได้เสียกับเร่ืองท่ีพิจารณา โดยคู่กรณีมีสิทธิคัดค้านเจ้าหน้าท่ีท่ีมีเหตุ
ท่ีจะทําให้การพิจารณาไม่เป็นกลางได้ หรือในส่วนของหลักการรับฟังคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง 
ท่ีถือเป็นสิทธิอันสําคัญยิ่งของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มาตรา ๑๓๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวินัยทหารฯ ก็บัญญัติแต่เพียงว่าให้ผู้มีอํานาจลงทัณฑ์พิจารณาให้ถี่ถ้วนแน่นอนว่าผู้ท่ีจะรับทัณฑ์
มีความผิดจริง และต้องระวังมิให้การลงทัณฑ์เป็นไปโดยโทษจริต หรือลงทัณฑ์แก่ผู้ท่ีไม่มีความผิดโดย
ชัดเจน และแม้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวจะกําหนดให้ผู้มีอํานาจลงทัณฑ์ต้อง “ช้ีแจงให้ผู้กระทําผิดทราบว่า
กระทําผิดในข้อใดเพราะเหตุใด” ก่อนท่ีจะลงทัณฑ์ แต่ก็เห็นได้ชัดว่ามีหลักประกันความเป็นธรรมท่ี 
ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ท่ีกําหนดให้
เจ้าหน้าท่ีต้องแจ้งข้อเท็จจริงท่ีจะใช้เป็นเหตุผลในการทําคําส่ังทางปกครองให้คู่กรณีรับทราบและ   
ให้โอกาสคู่กรณีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคําส่ัง  
  อาจมีผู้โต้แย้งว่า โดยสภาพของเร่ืองแล้ว การดําเนินงานของราชการทหารมี 

“ลักษณะพิเศษ” ท่ีแตกต่างจากส่วนราชการท่ัวไป เพราะต้องมีการจัดระเบียบวินัยภายในองค์กรโดย
เข้มงวด มี “วัฒนธรรมองค์กร” ท่ีมุ่งเน้นความสามัคคีและการเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 
หากนําหลักเกณฑ์การพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มา
บังคับใช้แก่การพิจารณาทางปกครองของราชการทหาร ย่อมเป็นการไม่เหมาะสมและอาจทําให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของราชการทหารได้ อย่างไรก็ดี ผู้เขียนยังคงมีความเห็นว่าไม่มี
เหตุผลอันใดท่ีข้าราชการทหารไม่สมควรได้รับหลักประกันในการพิจารณาทางปกครองเช่นเดียวกับ
ข้าราชการอ่ืน ๆ และหากพิเคราะห์ให้ดีแล้ว ก็ไม่น่าจะมีข้อกังวลเก่ียวกับผลกระทบของการบังคับใช้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แก่การดําเนินงานของราชการทหารจนเกินสมควร 
เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้ให้ความสําคัญแก่การคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีในการพิจารณาทาง
ปกครองแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประกอบด้วย ดังท่ีปรากฏในบทบัญญัติต่าง ๆ ท่ีวาง “หลัก” แต่ก็มี “ข้อยกเว้น” ไว้ด้วย โดยเฉพาะ
ข้อยกเว้นในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการโดยทันทีเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะ๒๙ นอกจากนี้ ในส่วนของคําส่ังทางปกครองในบางเร่ืองก็มีการกําหนดข้อยกเว้น
ไว้เป็นการเฉพาะแล้วเพ่ือมิให้กระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ เช่น 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ท่ีกําหนดให้คําส่ังทางปกครองท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล (การบรรจุ แต่งตั้ง เล่ือนขั้นเงินเดือน 
ส่ังพักงาน ส่ังให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากตําแหน่ง) เป็นคําส่ังทางปกครองท่ีไม่จําเป็นต้อง
แจ้งข้อเท็จจริงให้คู่กรณีทราบและให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคําส่ัง ซ่ึงข้อยกเว้น
ดังกล่าวช่วยผ่อนคลายความเข้มงวดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ไปได้ไม่น้อย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียนจึงเห็นว่า การบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ   
ทางปกครองฯ ไม่น่าจะทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคแก่การดําเนินงานของราชการทหาร หากเจ้าหน้าท่ี

                                                 
๒๘ มาตรา ๑๓  ก่อนท่ีผู้มีอํานาจลงทัณฑ์จะลงทัณฑ์ครั้งคราวใดก็ดี ให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนแน่นอนว่า ผู้ท่ีจะต้องรับ
ทัณฑ์นั้นมีความผิดจริงแล้ว จึงส่ังลงทัณฑ์นั้น ต้องระวังอย่าให้เป็นการลงทัณฑ์ไปโดยโทษจริต หรือลงทัณฑ์แก่ผู้ท่ี 
ไม่มีความผิดโดยชัดเจนนั้นเป็นอันขาด เม่ือพิจารณาความผิดละเอียดแล้วต้องชี้แจงให้ผู้กระทําผิดนั้นทราบว่ากระทํา
ผิดในข้อใด เพราะเหตุใด แล้วจึงลงทัณฑ์ 
๒๙ เช่น มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) มาตรา ๓๗ วรรคสาม (๔) มาตรา ๕๘ วรรคสาม  
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๑๒ 

ผู้เก่ียวข้องเข้าใจถึงหลักการของกฎหมายฉบับนี้ และสามารถบังคับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์  
ในแต่ละกรณีได้อย่างเหมาะสม 

ผู้ตรากฎหมายคงมิได้ประสงค์ให้กองทัพเป็น “เขตปลอดกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ปกครอง” แต่เนื่องจากถ้อยคําในมาตรา ๔ (๗) อาจมีความเคลือบคลุมอยู่บ้าง ท่ีผ่านมาส่วนราชการ
ทหารจึงได้ตีความข้อยกเว้นตามมาตรานี้กว้างเกินไปกว่าความประสงค์ของผู้ตรากฎหมาย โดยเข้าใจว่า
การดําเนินงานของราชการทหารท้ังหมดไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ กรณีจึงอาจแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบัญญัติว่าพระราชบัญญัตินี้มิให้  
ใช้บังคับแก่ “... (๗) การดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารในการป้องกันและรักษาความม่ันคงของ
ราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีทาง
ยุทธการร่วมกับทหารในการดําเนินงานดังกล่าว” ซ่ึงการแก้ไขกฎหมายในแนวทางนี้จะทําให้ไม่มี
ปัญหาในการตีความอีก อย่างไรก็ดี ส่ิงท่ีสําคัญยิ่งไปกว่าตัวบทกฎหมาย คือ “ทัศนคติ” ของเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายทหารในการบังคับใช้กฎหมาย รวมท้ัง “วัฒนธรรมองค์กร” ของกองทัพท่ีต้องยอมรับความโปร่งใส
ในการพิจารณาทางปกครอง การบังคับใช้กฎหมายจึงจะสัมฤทธ์ิผลสมดังเจตนารมณ์ของผู้ตรา
กฎหมายได้ 
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