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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพรรณนาถึง 1) กระบวนการ การควบคุมความชอบ และ
การเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง และ 2) ศึกษากรณีศึกษาตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 จากผลการวิเคราะห์ถึงการออกคําส่ังทางปกครองขององค์กรฝ่ายปกครองนั้น อาจมีการออก
คําส่ังทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์ เพราะความบกพร่องในรูปแบบหรือวิธีพิจารณา (Procedure) หรือความ
ไม่สมบูรณ์ในเนื้อหา (Substance) ก็ได้ อย่างไรก็ตาม คําส่ังที่บกพร่องยังถือว่าเป็นคําส่ังทางปกครองที่มี
ผลตามปกติ มีเพียงเฉพาะคําส่ังทางปกครองที่มีความบกพร่องในเรื่องที่สําคัญเท่านั้นที่จะถือว่าไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย  

ส่วนการขออุทธรณ์โดยคู่กรณีได้รับผลกระทบจากคําส่ังทางปกครอง ผู้มีอํานาจพิจารณา
ทบทวนคําส่ังทางปกครองของตนเอง และอาจมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลง
คําส่ังนั้นไปในทางใดและในเรือ่งใดก็ไดภ้ายในขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องตน โดยต้องพจิารณาให้เสร็จและ
แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่าตนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์นั้นโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบ
วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ทั้งนี้ ถ้าคู่กรณีที่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ในชั้นเจ้าหน้าที่แล้วชอบที่จะฟ้องขอให้
เพิกถอนคําส่ังทางปกครอง กฎหมายกําหนดให้ยื่นฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟ้องคดี 
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Administrative Order and Case Study in Public Health  
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Abstract 

 
This article aims to describe 1 ) the administrative order, procedure, legitimacy 

and revocation of administrative order, and 2 )  a case study based on Legal 
Administrative Procedure Act, B.E. 2 5 3 9 .  Analysis results of administrative order of 
government agencies indicated that there may be some incomplete administrative 
orders issued.  This may be because of defects in the form or procedure or 
imperfections in the substance/content of the administrative orders. The incomplete 
administrative orders are still considered legal, with the exception of the most serious 
incomplete administrative order which will be considered void.    

For the subordinate party which will appeal the administrative order, for 
revocation, the authority who issued the administrative order will reconsider its own 
administrative order, or revoke or change the administrative order or change it in any 
way deemed appropriate. It must be done and notify the appellant that the authority 
agrees or disagrees with the appeal without delay, not later than 30 days from the date 
of appeal received. For lawsuit sought to annul the administrative order, it must be 
considered within 90 days from the date that is known or should be known on the cause 
of the lawsuit. 
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บทนํา 
 ในหลายประเทศที่มีการพัฒนาระบบกฎหมายปกครองได้มีกฎหมายเป็นแกนในการใช้บังคับ

กฎหมายปกครองที่ เรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”  (administrative 
procedure) ซึ่งเป็นกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์ทั่วไปในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกคําส่ังทางปกครอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ
ราชการของตน ขณะเดียวกันก็วางหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน เป็นการพัฒนา
กฎหมายให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติรัฐที่เรียกร้องให้การกระทํา
ทุกอย่างของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย   

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ได้ให้ความหมายของคําส่ัง
ทางปกครองไว้สองความหมาย คือ 1) การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติ
สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล ในอันที่จะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การส่ังการ การอนุญาต การ
อนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 2) 
การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 

คําส่ังทางปกครองเป็นผลิตผลของกระบวนพิจารณาเรื่องทางปกครอง เมื่อเจ้าหน้าที่ออกคําส่ัง
ทางปกครองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การพิจารณาในเรื่องนั้นก็ย่อมยุติลง บุคคลที่ไม่พอใจคําส่ังทางปกครอง
ดังกล่าวย่อมมีสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งต่อไปได้  (วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 2554) แต่ทั้งนี้ ถ้าเป็นคําส่ังทางปกครอง
ที่ออกโดยรัฐมนตรีหรือคําส่ังทางปกครองของคณะกรรมการต่างๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด  
ชอบที่คู่กรณีจะได้โต้แย้งต่อศาลปกครองได้โดยตรง  การอุทธรณ์โต้แย้งย่อมมีผลเป็นการเปิดกระบวน
พิจารณาเรื่องทางปกครองในช้ันอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เมื่อเจ้าหน้าที่มีคําส่ังอย่างใดแล้ว 
หากผู้รับคําส่ังไม่พอใจอีก ผู้นั้นย่อมจะต้องนําคดีไปสู่ศาล  

บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพรรณนาถึง 1) ลักษณะของคําส่ังทางปกครอง 2) 
กระบวนการ การควบคุมความชอบ และการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง และ 3) ศึกษากรณีศึกษาตาม
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
 

1. ลักษณะของคําสั่งทางปกครอง 
“คําส่ังทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นี้ ต้องมี

องค์ประกอบสาระสําคัญ ได้แก่ 1) เป็นการกระทําโดยเจ้าหน้าที่ 2) เป็นการใช้อํานาจรัฐ โดยจะต้องเป็น
การใช้อํานาจตามกฎหมาย 3) เป็นการกําหนดสภาพทางกฎหมาย ซึ่งต้องมุ่งประสงค์ให้กําหนดผลทาง
กฎหมายอันเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น เช่น ออกคําส่ังอนุญาตให้ตั้งโรงงาน เป็น
ต้น องค์ประกอบในการมุ่งต่อผลน้ีจึงทําให้ “คําส่ังทางปกครอง” แตกต่างไปจากการกระทําที่ก่อให้เกิด
ความรับผิด และองค์ประกอบนี้ทําให้เจตนาในการมุ่งต่อผลมีความสําคัญต่อความสมบูรณ์ของนิติกรรม 
แต่ไม่ว่าจะมุ่งประสงค์ในทางใด หากกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของบุคคล ก็ถือว่าเข้าข่ายการเป็น”คําส่ังทาง
ปกครอง” 4) ก่อให้เกิดผลเฉพาะกรณี จะต้องกระทําโดยมุ่งกําหนดสภาพทางกฎหมายที่เป็นอยู่ในกรณี
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หน่ึงโดยเฉพาะ เช่น การออกใบอนุญาตต่าง ๆ คําส่ังทางปกครองโดยสภาพจะต้องมุ่งใช้บังคับกับบุคคล
หนึ่ง บุคคลใดโดยตรง แต่ในคําส่ังจะไม่ระบุชื่อบุคคลไว้ก็ได้ และอาจเป็นคําส่ังรวมหรือคําส่ังทั่วไปท่ีใช้
บังคับกับกลุ่มบุคคลใดก็ได้ และ 5) คําส่ังทางปกครองมีผลภายนอกโดยตรง ส่วนคําส่ังจะมีผลภายใน
หรือภายนอกน้ันต้องพิจารณาเนื้อหาของคําส่ังเป็นสําคัญ เช่น การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาละเลยไม่ออกคําส่ัง
รื้อถอนตามเวลาที่ถกูส่ังไว ้ถ้าผู้บังคับบัญชามีคําส่ังลงโทษตัดเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา คําส่ังลงโทษน้ีจึง
เป็นเรื่องระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งไม่ใช่เรื่องภายในองค์กรอีกต่อไป คําส่ังลงโทษจึง
เป็น “คําส่ังทางปกครอง”1 

รูปแบบของคําส่ังทางปกครองอาจกระทาํเป็นหนังสือหรอืทาํดว้ยวาจาหรอืทาํในรูปแบบอื่นก็ได้ 
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม คําส่ังทางปกครองต้องมีข้อความหรือการส่ือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะ
เข้าใจได้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกคําส่ังทางปกครองด้วยวาจา ถ้าผู้รับคําส่ังร้องขอภายในเจ็ดวันนับแต่วัน
มีคําส่ังดังกล่าวให้ยืนยันเป็นหนังสือ เจ้าหน้าที่จะต้องออกหนังสือยืนยันคําส่ังทางปกครองดังกล่าวให้ 
แต่ผลในทางกฎหมายของคําส่ังทางปกครองย่อมเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ผู้รับคําส่ังทางปกครองได้รับแจ้ง และ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกคําส่ังทางปกครองเป็นหนังสือ เจ้าหน้าที่จะต้องคํานึงถึง”แบบ”ที่กําหนดเอาไว้
ในมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย มิฉะนั้นคําส่ังทางปกครองดังกล่าวอาจไม่
สมบูรณ์ได้  

คําส่ังทางปกครองจําแนกออกเป็น 1) คําส่ังทางปกครองที่ออกในลักษณะของ“คําส่ังต่างๆ” 2) 
“หนังสือต่างๆ” 3) “มติของสภาหรือคณะกรรมการ” 4) “การอนุญาต” 5) “การอนุมัติ” 6) “การ
วินิจฉัยอุทธรณ์” 7) “ประกาศ” 8) “การรับจดทะเบียน” และ 9) คําส่ังทางปกครองที่ออกในลักษณะ
อื่นๆ นอกจากน้ียังมีคําส่ังทางปกครองทั่วไป 2และกรณีคําส่ังกรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้อง
โต้แย้งคําส่ังที่ที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 3โดยไม่ระบุว่าคําส่ังดังกล่าวเป็นคําส่ัง
ประเภทใด  

                                                            
1 กฎกระทรวงฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึง

กําหนดให้การดําเนินของเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปน้ีเป็นคําสั่งทางปกครอง คือ 
(1) การสั่งรับหรือไม่รับคําเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซ้ือ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์ (2) การอนุมัติสั่งซ้ือ จ้าง 
แลกเปลีย่น เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์ (3) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนินการอื่น
ใดในลักษณะเดียวกัน นอกจากน้ีกฎกระทรวงฉบับน้ียังได้กําหนดให้การอนุมัติหรือไม่อนุมตัิทุนการศึกษาเป็น ”คําสั่งทาง
ปกครอง” ด้วย 

2 ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงท่ีไม่จํากัดจํานวนให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการใช้อํานาจของหน่วยงานทาง
ปกครองท่ีแม้จะมีผลเป็นการท่ัวไป  (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 57/2554) ประกาศของเทศบาลเมืองปากช่องและ
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เรื่อง ประมูลรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์และรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เป็นคําสั่ง
ทางปกครองท่ัวไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 547/2554) 

3 กรณีฟ้องว่า ผู้อํานวยการสํานักงานแห่งหน่ึง ย้ายผู้ฟ้องคดีจากตําแหน่งหน่ึงไปอีกตําแหน่งหน่ึง โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เน่ืองจากเป็นการกลั่นแกล้งและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
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2. กระบวนการ การควบคุมความชอบ และการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
คําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีวิธีการ

ปฏิบัติเป็นแบบตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งมีการจัดเตรียมการการเป็นการบวนการ ซึ่งผู้เขียนขอเริ่มจาก
ผู้ทําคําส่ังทางปกครองไปจนถึงการส้ินสุดของคําส่ังทางปกครอง ดังนี้ 

ผู้ทําคําส่ังทางปกครอง  
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจทําคําส่ังทางปกครองครอง มีหลักเกณฑ์พิจารณาทางปกครองมีความ

แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
1. “เจ้าหน้าที่ จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย 
บุคคลที่ทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องใด ต้องได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งซ่ึงมีอํานาจทํา

การพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น การพิจารณาทางปกครองในเรื่องใดที่ทําโดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับ
แต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งซึ่งมีอํานาจทาํการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนั้นเลยไม่ว่าเวลาใด ๆ แต่ได้แสดง
ตนว่าเป็นผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถือว่าเป็นโมฆะโดยสภาพแล้ว การ
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองก็เป็นคําส่ังทางปกครองเช่นกัน  
การขาดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งไม่ชอบ อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตําแหน่ง การพ้น
จากตําแหน่งเช่นว่านี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที่แต่ก่อน 

2.“เจ้าหน้าที่” จะต้องเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 
“มาตรา 12 คําส่ังทางปกครองจะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องน้ัน” 

ความสามารถในการมีคําส่ังทางปกครอง คือ การมีอํานาจกระทําการ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่อง
ใด จึงจะเป็นผู้มีความสามารถออกคําส่ังทางปกครองในเรื่องนั้นได้ การมีอํานาจอาจขึ้นอยู่กับเวลา และ
สถานที่ 

เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องหน่ึงเรื่องใดอาจเป็น “เจ้าหน้าที่ผู้ทรง
อํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง” “เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง” 

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอาํนาจทาํการพิจารณาทางปกครองจะมีอํานาจทาํการพิจารณาทางปกครอง
ได้ตามกฎหมาย ก็ต่อเมื่อตนได้รับมอบอํานาจนั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

การที่เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่อื่นทําการ
พิจารณาทางปกครองแทน  จะเป็นการมอบอํานาจทีช่อบด้วยกฎหมายได้ ก็ต่อเม่ือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด 

กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าทีผู้่ทรงอํานาจทําการพจิารณาทางปกครองมอบอํานาจให้เจ้าหนา้ที่
อื่นทําการพจิารณาทางปกครองแทนได้ ต่างกับการมอบอํานาจในกฎหมายเอกชน ในเรื่องสัญญาตัวแทน 
ตามกฎหมายมหาชน หากกฎหมายไม่ได้บัญญัติอนุญาตไว้ การมอบอํานาจย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

                                                                                                                                                               
คําสั่ง ดังกล่าวและให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติงานในตําแหน่งเดิม เป็นคดีท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 
201/2555) 
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เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองจึงต้องมอบอํานาจนั้นให้เจ้าหน้าที่ที่
กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น การที่เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองมอบอํานาจนั้นให้
เจ้าหน้าที่อื่นนอกเหนือไปจากเจ้าหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้ย่อมเป็นการมอบอํานาจที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  การมอบอํานาจต้องทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว้  

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองจะมอบอํานาจน้ันให้แก่เจ้าหน้าที่อื่น
ต่อไปอีกช่วงหน่ึงไม่ได้  แต่มีข้อยกเว้น เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
มาตรา 39 

การกําหนดเงื่อนไขในคําส่ังทางปกครอง 
 มาตรา 39  การออกคําส่ังทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ได้เท่าที่จําเป็น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่ กฎหมายจะกําหนดข้อจํากัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น 
 การกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงการกําหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้

ตามความเหมาะสมแก่กรณีด้วย 
(1) การกําหนดสิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือส้ินผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
(2) การกําหนดให้มีการเริ่มมีผลหรือส้ินผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับ

เหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน 
(3) ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําส่ังทางปกครอง 
(4) การกําหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทําหรืองดเว้นกระทําหรือต้องมีภาระหน้าที่

หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดข้อความในการจัดให้มี 
เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มข้อกําหนดดังกล่าว 

 คําส่ังทางปกครองเป็นนิติกรรมอย่างหน่ึง ในการมีคําส่ังทางปกครองจึงอาจมีเงื่อนไขใด ๆ 
ประกอบเพื่อให้เกิดผลสมความต้องการของสังคมและวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่
ผู้ทําคําส่ังทางปกครองอาจกําหนดเงื่อนไขของคําส่ังได้ ซึ่งคําว่า “เงื่อนไข” นั้นหมายความถึงการกําหนด
ข้อยกเว้นของหลักการ ส่วนเงื่อนไขจะกําหนดในลักษณะใดบ้าง มาตรา 39 วรรคสอง กําหนดตัวอย่างไว้ 
4 กรณี คือ 

1. การกําหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือส้ินผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
2. การกําหนดให้การเริ่มมีผลหรือส้ินผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นกับเหตุการณ์

ในอนาคตที่ไม่แน่นอน 
3. ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําส่ังทางปกครอง 
4. การกําหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทําหรืองดเว้นกระทําหรือต้องมีภาระหน้าที่

หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการหรือการกําหนดข้อความในการจัดให้มีการ
เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มข้อกําหนดดังกล่าว 

การแก้ไขข้อบกพร่องในคําส่ังทางปกครอง  
มาตรา 41  คําส่ังทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี ไม่เป็น

เหตุให้คําส่ังทางปกครองน้ันไม่สมบูรณ์ 
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(1) การออกคําส่ังทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นคําขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเอง
ไม่ได้นอกจากจะมีผู้ยื่นคําขอ  

(2) คําส่ังทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง4  
(3) การรับฟังคู่กรณีที่จําเป็นต้องกระทําได้ดําเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์  
(4) คําส่ังทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน  

การฝ่าฝืนวิธีพิจารณาที่สําคัญอาจทําให้คําส่ังทางปกครองไม่สมบูรณ์ แต่ขณะเดียวกันกฎหมาย
ได้เปิดช่องให้แก้ไขข้อบกพร่องหรือการเยียวยาในวิธีพิจารณาได้ หากเจ้าหน้าที่ประสงค์เช่นนั้นเพราะ
เป็นเพียงขั้นตอนในวิธีการทําคําส่ังทางปกครอง มิใช่เนื้อหาของคําส่ังทางปกครอง 

ส่วนคําส่ังทางปกครองที่ผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มี
ลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง หรือคําส่ังทางปกครองที่เป็นโมฆะ (Void) ไว้แต่อย่างใด มี
เพียงบทบัญญัติที่ให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Illegality) เท่านั้น  

 มาตรา 41  แห่งพระราชบัญญัตินี้กําหนดหลักเกณฑ์ให้แก้ไขข้อบกพร่องได้ 4 กรณี 
1. การออกคําส่ังทางปกครองทีเ่จา้หน้าที่ออกเองไม่ได้เว้นแตจ่ะมีคําขอกรณีนี้ถ้าเจ้าหน้าที่

ได้ดําเนินการไปแล้วโดยยังไม่มีผู้ขอ ข้อบกพร่องดังกล่าว อาจแก้ไขได้เมื่อมีผู้ยื่นคําขอให้กระทําการ
ดังกล่าวในภายหลังโดยถูกต้องแล้ว 

2. คําส่ังทางปกครองที่ไม่มีการระบุเหตุผล 
กรณีนี้ถือเป็นข้อบกพร่องสําคัญ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ได้จัดใหม้ีเหตุผลในภายหลังแล้ว คําส่ังทาง

ปกครองนั้นก็สมบูรณ์ 
3. คําส่ังทางปกครองที่ต้องรับฟังคู่กรณีแต่ดําเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ 
4. คําส่ังทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อนการแก้ไขข้อบกพร่องเป็น

เพียงการแก้ปัญหาที่สงสัยในวิธีพิจารณาเท่านั้น  
ผลของความบกพร่องของคําส่ังทางปกครอง 
 คําส่ังทางปกครองที่ไม่เข้าข่ายเป็นโมฆะย่อมมีผลอยู่เสมอ แม้คําส่ังนั้นจะไม่สมบูรณ์ ดังนั้น 

การรักษาผลทางกฎหมายเดิมไว้โดยไม่ต้องยกเลิกและดําเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งใหม่นั้น บางครั้งก็มี
ความจําเป็นและเป็นประโยชน์  เป็นขั้นตอนที่มีผลทางกฎหมายทั้งส้ิน หากต้องยกเลิกและเริ่มจาก
ขั้นตอนที่หนึ่งใหม่คือ ให้ยื่นคําขอใหม่ เรียกคนที่เกี่ยวข้องมายื่นคําคัดค้านใหม่ นัดมาฟังข้อเท็จจริงใหม่ 
ให้มาตรวจดูเอกสารใหม่ จะเห็นได้ว่าขั้นตอนจะซ้ําและเสียเวลาไปทั้งหมด ทั้ง ๆ ที่ทุกกรณีอาจ
เหมือนเดิม เพราะบกพร่องในวิธีพิจารณาบางเรื่อง หากถือว่าคําส่ังเดิมมีผลมาตั้งแต่ต้น กรณีกลับจะเป็น
ประโยชน์เพราะทุกอย่างที่ผ่านมาใช้ได้ 

                                                            
4 มาตรา 37 คําสั่งทางปกครองท่ีทําเป็นหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ ต้องจัดให้มีเหตุผล

ไว้ด้วยและเหตุผลน้ันอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) ขอเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ (2) ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง (3) 
ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้้ดุลพินิจ  
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 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการในเรื่องเหล่านั้นใหม่อย่างจริงจัง 
มาตรา 41 วรรคสอง จึงกําหนดให้ต้องบันทึกข้อเท็จจริงที่ตนได้ดําเนินการ  เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
ดังกล่าวไว้ในคําส่ังทางปกครองเดิมหรือแนบกับคําส่ังเดิม และแจ้งผลการดําเนินการให้คู่กรณีทราบด้วย 
ถ้าผลการพิจารณาในช้ันที่สุดเจ้าหน้าที่เปล่ียนความเห็น ก็ต้องยกเลิกคําส่ังเดิมและออกคําส่ังใหม่ตาม
ความเหมาะสม 

 คําส่ังทางปกครองมีการดําเนินการแก้ไขส่วนบกพร่องใหม่ คู่กรณีบางฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจไม่
เห็นชอบด้วยก็ได้ ในกรณีนี้ย่อมก่อให้เกิดสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งใหม่โดยนับแต่เมื่อนั้น 

การแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อย 
 ในกรณีมีคําส่ังทางปกครองออกมาแล้ว ถ้าคําส่ังทางปกครองนั้นมีข้อผิดพลาดไม่ตรงกับความ

ตั้งใจแท้จริงของเจ้าหน้าทีใ่นรายละเอียดเล็กน้อยกอ็าจแกไ้ขได ้หากพิจารณาทั้งเรื่องแล้วมิได้มุ่งประสงค์
เช่นนั้น หากกรณีดังกล่าวไม่มีลักษณะถึงระดับที่ถือเป็นการบกพร่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการออกคําส่ังอาจแก้ไขได้เสมอ แต่หากเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายถึงระดับที่
ทําให้คําส่ังทางปกครองไม่สมบูรณ์ ก็ต้องแก้ไขโดยการเพิกถอนหรือขอให้พิจารณาใหม่หรือขอให้
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองแก้ไขเยียวยาให้ 

คําส่ังทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์ 
 คําส่ังทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์อาจเป็นเพราะบกพร่องในรูปแบบหรือวิธีพิจารณาหรือไม่

สมบูรณ์ในเน้ือหาก็ได้ ซึ่งความบกพร่องในเรื่องที่สําคัญน้อยจะไม่ถือว่าทําให้คําส่ังทางปกครองนั้นไม่
ชอบด้วยกฎหมาย และถือว่าคําส่ังทางปกครองนั้นเป็นคําส่ังทางปกครองที่สมบูรณ์ กล่าวคือ มีผล
ตามปกติของคําส่ังทางปกครองนั้น เฉพาะคําส่ังทางปกครองที่บกพร่องในเรื่องที่สําคัญเท่านั้นที่จะถือว่า
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและทําให้เป็นคําส่ังทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์  ผลทางกฎหมายของคําส่ังทาง
ปกครองที่ไม่สมบูรณ์ยังจําแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

(1) ประเภทโมฆะ  
(2) ประเภทเพิกถอนได้ 

ประเภทโมฆะ เนื่องจากคําส่ังทางปกครองผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและรา้ยแรงคือ ไม่ก่อให้เกิดผล
ใดๆ ในทางกฎหมายดังที่ผู้ออกคําส่ังทางปกครองต้องการ ฝ่ายปกครองย่อมไม่สามารถดําเนินการบังคับ
เพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังทางปกครองนั้นได้ อีกทั้งคําส่ังทางปกครองที่ผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง
ไม่มีทางที่จะเกดิผลบังคับผูกพันขึน้ได้ ไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใดกต็าม5 โดยหลักแล้วผู้มีส่วนได้

                                                            
5 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 47/2546 วินิจฉัยกรณีหน่วยงานของรัฐออกคําสั่งทางปกครองให้

เจ้าหน้าท่ีผู้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐชดใช้เงินตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 โดยท่ีไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีผู้น้ันได้กระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ตาม
มาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ฯ การออกคําสั่งดังกล่าวจึง
เป็นการกระทําท่ีมีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง  ในทางกฎหมายจึงถือเสมือนว่าไม่มีการออกคําสั่งทาง
ปกครอง ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการ
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เสียอาจหยิบยกความไม่มีอยู่ของคําส่ังดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้างได้เสมอ และหากปรากฏว่าในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีปกครองว่าคําส่ังทางปกครองนั้นผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง แม้คู่กรณีจะ
ไม่ได้กล่าวอ้างไว้ ศาลปกครองก็อาจยกประเด็นเกีย่วกับความผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง จนถือวา่
ไม่มีอยู่ขึ้นพิจารณาได้เอง และพิพากษาแสดงความเสียเปล่าของคําส่ังทางปกครองน้ันได้   

คําส่ังทางปกครองที่เป็นโมฆะ และคําส่ังทางปกครองที่อาจเพิกถอนได้นั้น มีข้อแตกต่างใน
สาระสําคัญดังนี้ 

(1) คําส่ังทางปกครองที่เป็นโมฆะนั้นไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ ในกฎหมาย  ผู้ใดพยายาม
บังคับตามคําส่ังทางปกครองนั้นอาจต้องมีความผิดทางละเมิดได้ แต่คําส่ังทางปกครองที่อาจถูกเพิกถอน
ได้ถือว่ามีผลในกฎหมายแล้ว ส่วนจะเพิกถอนภายหลังเมื่อใดโดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังเป็น
ปัญหาในขั้นเพิกถอน 

(2) คําส่ังทางปกครองที่เป็นโมฆะมีผลเท่ากับไม่มีการใดเกิดขึ้น ดังนั้น จึงจะแก้ไขให้
สมบูรณ์อีกไม่ได้ แต่คําส่ังทางปกครองที่อาจถูกเพิกถอนได้นั้นยังมีผลทางกฎหมายอยู่  ต่อมามีการแก้ไข
ส่วนบกพร่องน้ันได้ ก็จะสมบูรณ์ต่อไป 

(3) การวินิจฉัยว่าคําส่ังทางปกครองใดเป็นโมฆะน้ัน มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันทําคําส่ัง
ทางปกครองนั้นเสมอ แต่การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์นั้นปกติจะไม่เพิกถอนย้อนหลังโดย
เพิกถอนผลในอนาคตเป็นหลัก เว้นแต่จําเป็นต้องเพิกถอนย้อนหลังหรือมิให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่
สามหรือประโยชน์สาธารณะ 

(4) ความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองน้ันองค์กรวินิจฉัยปกครองยกขึ้นพิจารณาเองได้ 
เพราะเป็นกรณีที่ไม่เป็นผลในกฎหมาย แต่คําส่ังทางปกครองที่เพิกถอนได้นั้น ศาลปกครองจะยกขึ้นเอง
และวินิจฉัยเพิกถอนเองไม่ได้ คู่กรณีจะต้องยกเป็นประเด็นขึ้น จึงจะพิจารณาได้ 

การเกิดผลของคําส่ังทางปกครอง 
 มาตรา 42  คําส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
 คําส่ังทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดย

เหตุอื่น เมื่อคําส่ังทางปกครองส้ินผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอํานาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสารหรือวัตถุอื่นใด
ที่ได้จัดทําขึ้นเนื่องในการมีคําส่ังทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครือ่งหมายแสดงถึงการมีอยู่ของ
คําส่ังทางปกครองน้ัน ให้ส่งคืนส่ิงนั้นหรือให้นําส่ิงของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้นมาให้เจ้าหน้าที่
จัดทําเครื่องหมายแสดงการส้ินผลของคําส่ังทางปกครองดังกล่าวได้ 

 คําส่ังทางปกครองที่เป็นโมฆะนั้นไม่มีผลในกฎหมาย แต่คําส่ังทางปกครองอื่นทั้งหมดจะมีผล
ทางกฎหมายทันทีที่ได้รับแจ้ง ยึดหลัก “ได้รับแจ้ง” 

วิธีการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย 

                                                                                                                                                               
นําหลักการเรื่องคําสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง (Explicit and Serious Error) ตามคํา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวมาวินิจฉัยโดยเทียบเคียง  
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เน่ืองจากอํานาจของรัฐอาจไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่
ก็ตาม จึงต้องมีการสร้างระบบการควบคุมการใช้อํานาจของฝ่ายปกครองขึ้นมา เพื่อตรวจสอบบรรดาการ
กระทําต่างๆ ของฝ่ายปกครองที่อาจกระทําไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและแก้ไขบรรเทาความเสียหาย
อันเกิดจากการกระทําของฝ่ายปกครอง (นันทวัฒน์ บรมานันท์ 2551) 

การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองสามารถทําได้โดย 2 วิธีใหญ่ คือ (1) 
การควบคุมก่อนการออกคําส่ังทางปกครอง ด้วยการกําหนดขั้นตอนและการขอความเห็นชอบจาก
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
หรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม หรือการให้สิทธิประชาชนเข้าตรวจสอบ รับรู้ ตลอดจนการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เป็น
ต้น และ (2) การควบคุมภายหลังจากการออกคําส่ังทางปกครองแล้ว เช่น การเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือ
การเพิกถอนโดยศาลปกครอง ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อํานาจตุลาการการพิจารณาถึงเงื่อนไข ความชอบด้วย
กฎหมายของคําส่ังทางปกครองน้ันสามารถแบ่งการพิจารณา ได้ดังนี้  

1. เงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองในทางเน้ือหา 
การพิจารณาเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองในทางเนื้อหา คือการ

พิจารณาถึงตัวเนื้อหาของคําส่ังทางปกครองว่าออกมาโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมายที่ได้มีการ
บัญญัติไว้หรือออกมาโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในบ้านเมืองหรือไม่ โดยต้องมีเงื่อนไข
ความชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่เป็นฐานอํานาจในการออกคําส่ังทาง
ปกครอง 

(2) ความมีอํานาจของฝ่ายปกครองในการใช้คําส่ังทางปกครองเป็นเครื่องมือดําเนินการ 
(3) ความสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ 
(4) ความถูกต้องของการใช้ดุลพินิจ 
(5) ความชัดเจนแน่นอนของเนื้อหา 
(6) ความสอดคล้องกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ 

2. เงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองในทางรูปแบบ 
การพิจารณาเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง นอกเหนือจากการพิจารณา

ถึงตัวเนื้อหาของคําส่ังทางปกครองว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แล้ว ยังต้องพิจารณาไปถึง
กระบวนการ และขั้นตอนในการออกคําส่ังทางปกครอง หรือที่เรียกกันว่า “เงื่อนไขความชอบด้วย
กฎหมาย” ของคําส่ังทางปกครองในทางรูปแบบด้วยว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ 
กระบวนการ และรูปแบบในการออกคําส่ังทางปกครองน้ันกําหนดขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายสองประการ 
คือ (1) เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเช่นเรื่องการให้เหตุผล 
หลักเกณฑ์เรื่องความเป็นกลาง (impartiality) การรับฟังความทกุฝ่าย และ (2) เพื่อให้ฝ่ายปกครองอยู่ใน
สภาพหรือฐานะที่จะพิจารณาส่ังการได้ดี เช่น การกําหนดหน้าที่ให้ต้องหารือหรือขอความเห็นชอบจาก
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีผลให้ฝ่ายปกครองส่ังการโดยรู้ข้อเท็จจริงและตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ
ยิ่งขึ้นอันจะเป็นผลดีแก่ประชาชนด้วย 

กระบวนการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายในการออกคําส่ังทางปกครอง 
การควบคุมความชอบในการออกคําส่ังอาจแบ่งเป็นระบบใหญ่ได้ 2 ระบบ ได้แก่ (1) การ

ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางการปกครองโดยองค์การภายในฝ่ายปกครอง เช่น ใน
ส่วนที่ 5 มาตรา 44 ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 คู่กรณีอุทธรณ์
คําส่ังทางปกครองโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วนัที่ตนได้รับคําส่ัง ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เอกชนซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทําทางปกครองนั้นอุทธรณ์ขึ้นมา นอกจากนี้
การควบคุมอาจจะเป็นไปตามลักษณะการบังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจทั่วไปตามหลักการ
บังคับบัญชาที่มีอํานาจเหนือกว่าตรวจสอบ เช่น ในส่วนที่ 6 มาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 ผู้บังคับบัญชาอาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบได้  (2) การ
ควบคุมโดยองค์กรตุลาการหรือศาล เป็นการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายในการออกคําส่ังทาง
ปกครองและเป็นหลักประกันได้ดีอีกระบบหนึ่ง  ซึ่งเป็นวิธีการที่กฎหมายให้เอกชนผู้ได้รับความเสียหาย
ฟ้องต่อศาล  ให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการกระทําในการออกคําส่ังทางปกครองที่เป็นการไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งการควบคุมโดยตุลาการหรือศาลเป็นการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะมีความอิสระ 
เป็นกลาง ไม่ผูกพันกับการปกครองแต่อย่างใด 

การเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 
 คําส่ังทางปกครองไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ก็อาจมีการเพิกถอนได้ เพียงแต่การเพิก

ถอนคําส่ังทางปกครองจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน 
 1.  การเพิกถอนทั้งหมดและการเพิกถอนบางส่วน 
 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองอาจกระทําได้หลายลักษณะ คําส่ังทางปกครองที่ออกมาโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าไม่มีผลกระทบต่อผู้ใด หรือมีผลกระทบต่อบางคน แต่มีประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ
มาเกี่ยวข้องอาจมีการเพิกถอนไปทั้งหมด 

 ในบางกรณีคําส่ังทางปกครองอาจไม่ขัดต่อกฎหมายเสียทั้งหมด หรืออยู่ในดุลพินิจการใช้
กฎหมายว่า จะสมควรปฏิบัติเช่นใด การเพิกถอนผลของคําส่ังทางปกครองเพียงบางส่วน ก็อาจเกิดขึ้นได้ 
และโดยที่คําส่ังทางปกครองเป็นการกําหนดให้เกิดผลในกฎหมาย ความมีอยู่ของคําส่ังทางปกครองจึงมี
ผลต่อสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องในห้วงเวลาหนึ่ง ผลบางส่วนของคําส่ังจึงอาจแยกออกเป็น 2 กรณีคือ 

(1) การเพิกถอนบางส่วนในแง่สาระ ในกรณีทีเ่นื้อหาส่วนใดของคําส่ังทางปกครองไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้อง ก็อาจเพิกถอนเพียงเนื้อหาส่วนนั้น 

(2) การเพิกถอนบางส่วนในแง่เวลา 
 ในกรณีของคําส่ังทางปกครองที่มีผลทางกฎหมายสืบเนื่องระยะเวลาหน่ึง การเพิกถอนบางส่วน
โดยไม่ย้อนหลังไปเป็นสูญตั้งแต่วันที่คําส่ังทางปกครองมีผลก็อาจกระทําได้ โดยขึ้นอยู่กับความชอบด้วย
กฎหมายและความเหมาะสมของสภาพข้อเท็จจริง 

2.  คําส่ังทางปกครองที่ให้ประโยชน์กับคําส่ังทางปกครองที่ไม่ให้ประโยชน์ 
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 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองจะต้องคํานึงถึงความม่ันคงของสิทธิที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก
คําส่ังทางปกครอง และต้องปกป้องผู้ที่เชื่อโดยสุจริตในผลของคําส่ังทางปกครอง ทั้งนี้ โดยพิจารณา
ประโยชน์ของผู้อยู่ในบังคับของคําส่ังทางปกครอง ผู้ได้รับผลกระทบของคําส่ังทางปกครองและประโยชน์
สาธารณะ ประกอบกัน  

 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองจะเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของบุคคลต่าง ๆ ที่คําส่ังทางปกครอง
ได้ก่อขึ้น จึงแยกคําส่ังทางปกครองออกเป็น 2 ประเภท คือ (1)  คําส่ังทางปกครองที่ให้ประโยชน์ (คําส่ัง
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยชอบด้วยกฎหมาย) และ(2)  คําส่ังทางปกครองที่ไม่ให้
ประโยชน์  

 3.  ดุลพินิจที่จะเริ่มการเอง 
 4.  กําหนดเวลาที่จะเพิกถอนได้ 
 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองจะกระทําเมื่อใดก็ได้  
เมื่อกฎหมายเปิดกว้างไว้เช่นนี้ย่อมแสดงว่าการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองจะกระทําในช้ันใดก็

ได้ กล่าวคือ จะกระทําเม่ือพ้นกําหนดเวลาอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง หรือพ้นกําหนดนําคดีขึ้นสู่การ
พิจารณาขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองแล้วก็ได้ 

คําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น อาจจําแนกได้เป็น 3 กรณี คือ 

(1) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําส่ังทางปกครอง 
(2) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่เป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่

อาจแบ่งแยกได้แก่ผู้รับคําส่ังทางปกครอง 
(3) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง  ในกรณีที่ผู้รับคําส่ังทางปกครองมีความเช่ือโดยสุจริต

ในความคงอยู่ของคําส่ังทางปกครอง 
 ในกรณีทีผู้่รับคําส่ังทางปกครองมีความเช่ือโดยสุจรติในความคงอยู่ของคําส่ังทางปกครอง ถ้าได้

ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคําส่ังทางปกครองน้ัน หรือได้ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้ว โดยไม่อาจ
แก้ไขเปล่ียนแปลงได้ หรือการเปล่ียนแปลงจะทําให้ผู้นั้นเสียหายเกินสมควร เจ้าหน้าที่หรอืผู้บังคับบญัชา
ของเจ้าหน้าที่นั้นอาจจะไม่สามารถเพิกถอนคําส่ังทางปกครองน้ันย้อนหลังไปลบล้างคําส่ังเดิมได้ 

คําส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายอาจแบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ 
1.  คําส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําส่ัง (มาตรา 53 

วรรคแรก)6 
2. คําส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําส่ัง (มาตรา 53 

วรรคสอง)7 

                                                            
6 มาตรา 53 คําสั่งทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําสั่งทางปกครองอาจเพิก

ถอนท้ังหมดหรือบางส่วน โดยมีผลตั้งแต่ขณะท่ีเพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตามท่ีกําหนดได้    
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คําส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําส่ังนั้น เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าทีอ่าจเพิกถอนทั้งหมดหรอืบางส่วน โดยให้มีผลตั้งแตข่ณะทีเ่พิกถอน หรือมีผล
ในอนาคตได้เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  มีกฎหมายกําหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้ 
(2)  คําส่ังนั้นมีข้อกําหนดให้ ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายใน

กําหนดเวลา  
(3) มีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป 
(4) มีบทกฎหมายเปล่ียนแปลงไป 
(5) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชน 

3. คําส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน ให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่
แบ่งแยกได้ 

 มาตรา 53 วรรคส่ี  คําส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน ให้ทรัพย์สิน หรือ
ให้ประโยชน์ที่แบ่งแยกได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือ
บางส่วน โดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลัง หรือมีผลในอนาคตไปถึงในขณะใดขณะหน่ึงก็ได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคําส่ังทาง
ปกครอง 

(2) ผู้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
คําส่ังทางปกครอง 

 
 การเยียวยาประโยชน์ที่เสียหาย 
1. กรณีการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
มาตรา 51 วรรคส่ี ในกรณีที่เป็นการเพิกถอนให้ประโยชน์ที่แบ่งแยกได้  

                                                                                                                                                               
7 อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส่วน โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะท่ีเพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด

ขณะหน่ึงตามท่ีกําหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปน้ี 
(1) มีกฎหมายกําหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในคําสั่งทางปกครองน้ันเอง 
(2) คําสั่งทางปกครองน้ันมีข้อกําหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายในเวลาท่ีกําหนด 
(3) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
(4) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีบทกฎหมายเช่นน้ีในขณะทําคําสั่งทางปกครองแล้ว เจ้าหน้าท่ีคงจะไม่

ทําคําสั่งทางปกครองน้ัน แต่การเพิกถอนในกรณีน้ีให้กระทําได้เท่าท่ีผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ และหากไม่เพิก
ถอน จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ 

(5) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชน อันจําเป็นต้องป้องกันหรือขจัด
เหตุดังกล่าว 
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การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่จะต้องพิจารณาจากสภาพเรื่อง ความ
เชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน โดยกําหนดให้บุคคลผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองต้องคืนประโยชน์ที่ได้รับไปตามหลักลาภมิควรได้ ถ้าผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
คําส่ังทางปกครองในขณะได้รับคําส่ัง หรือการไม่รู้นั้นเป็นไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้
นั้นก็ต้องคืนประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจํานวน 

การเพิกถอนการให้ประโยชน์ที่แบ่งแยกไม่ได้ 
มาตรา 52  ในกรณีที่เป็นการเพิกถอนการให้ประโยชน์ที่แบ่งแยกไม่ได้ ผู้ได้รับผลกระทบจาก

การเพิกถอนมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําส่ังนั้น 
โดยค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับ 

2. กรณีการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ผู้เสียประโยชน์จากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมได้รับค่าทดแทน

ความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําส่ังนั้นทํานองเดียวกันกับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์ที่แบ่งแยก
ไม่ได้ 

การฟ้องขอให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครอง ซึ่งเป็นคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) 8แห่ง 
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นั้น มาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.เดียวกัน 
ได้กําหนดให้ยื่นฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ส่วนการฟ้องเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดอันเกิดจากคําส่ัง ซึ่งเป็นคดีปกครอง
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) กฎหมายฉบับเดียวกนั ในมาตรา 51 ได้กําหนดให้ยืน่ฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี (แต่หาก
เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังมิได้ระบุวิธีการยื่นคําฟ้องและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟ้องให้ผู้รับคําส่ังทราบ ผล
ทางกฎหมายจะทําให้ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟ้องซ่ึงมีกําหนดน้อยกว่าหนึ่งปีขยายไปเป็นหนึ่งปี ทั้งนี้
ตามมาตรา 50) 

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้ต้องดําเนินการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ก่อนฟ้องคดี แต่หากผู้มี
หน้าที่ไม่ดําเนินการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ผู้เดือดร้อน
เสียหายจะต้องนําคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ดังกล่าว การนําคดีมาฟ้องต่อศาลเม่ือพ้นกําหนด
ระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ย่อมส่งผลให้แม้คําส่ังที่พิพาทจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลก็ไม่อาจรับคําฟ้อง
                                                            

8 มาตรา 9 ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ 

ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด เน่ืองจากกระทําโดยไม่มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบข้ันตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญท่ีกําหนดไว้สําหรับการกระทํา 
น้ัน หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จําเป็น  
หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
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และไม่อาจส่ังให้เพิกถอนได้ โดยคําส่ังดังกล่าวจะยังมีผลต่อไปตราบเท่าที่ไม่มีการเพิกถอนหรือส้ินผลลง
โดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น  

 
วิธีปฏิบัติภายหลังจากมีคําส่ังทางปกครอง 
วัตถุประสงค์ของการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง มีเพื่อ (ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ 2556) 
1. ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ประชาชนการอุทธรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผลกระทบ

ที่เกิดแก่คู่กรณีผู้รับคําส่ังทางปกครอง โดยเปิดโอกาสให้คู่กรณีโต้แย้งคําส่ังและขอให้ฝ่ายปกครอง
ทบทวนและเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนคําส่ัง 

2. ส่งเสริมการควบคุมตรวจสอบภายในฝ่ายปกครอง เนื่องจากบางกรณอีาจมีการออกคําส่ังทาง
ปกครองที่ผิดพลาดได้ไม่ว่าจะในข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือเรื่องความเหมาะสม ดังนั้น การอุทธรณ์
คําส่ังทางปกครอง จึงเป็นโอกาสที่ฝ่ายปกครองจะได้ตรวจสอบการใช้อํานาจของตน  ซึ่งหากเห็นว่าคําส่ัง
ทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมอย่างไร ก็อาจเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนคําส่ังได้ 
ซึ่งการทบทวนคําส่ังทางปกครองอาจกระทําโดยเจ้าหน้าที่ ผู้ทําคําส่ังทางปกครองนั้นเอง หรือโดย
เจ้าหน้าที่ชั้นเหนือขึ้นไปที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังก็ได้ 

3. แบ่งเบาภาระในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เพราะช่วยลดจํานวนคดีพิพาทท่ีจะขึ้นสู่
ศาล หากฝ่ายปกครองพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคําอุทธรณ์และเปล่ียนแปลงคําส่ังตามคําขอของคู่กรณี 
หรือคู่กรณีอาจพิจารณาเหตุผลของคําวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วยอมรับว่าคําส่ังที่ฝ่ายปกครองทําขึ้นชอบด้วย
กฎหมายและเหมาะสมแล้ว จึงไม่ติดใจที่จะโต้แย้งคําส่ังต่อไปในชั้นศาลอีก 

 ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้คําส่ังทางปกครองใดมีขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือ
โต้แย้งไว้แล้วเช่นใด คู่กรณีต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายเฉพาะน้ันบัญญัติไว้ (มาตรา 
3 วรรคสอง) แม้ว่าขั้นตอนและระยะเวลาดังกล่าวนั้นจะมีหลักเกณฑ์  ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมี
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่ํากว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี้ก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจาก
การอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะของแต่ละฉบับเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงมี
ลักษณะที่แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละเรื่องแต่ละฉบับ การกําหนดหลักเกณฑ์กลาง 
เพื่อให้ใช้บังคับกบักฎหมายเฉพาะทุกฉบับจงึไม่เหมาะสมและกระทาํได้ยาก ส่วนคําส่ังทางปกครองทีไ่ม่มี
บทบัญญัติในกฎหมายเฉพาะ กําหนดเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ ย่อมถูกบังคับให้
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ มิฉะนั้นคู่กรณีจะไม่สามารถนําคดีไปสู่การ
พิจารณาขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองได้ 

 ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดให้คําส่ังทางปกครองใดต้องอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
คณะกรรมการ นอกจากขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์และกระบวนพิจารณาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
เฉพาะนั้นแล้ว ยังให้ใช้กระบวนพิจารณาที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด 2 ของพระราชบัญญัตินี้เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับกระบวนการพิจารณาในกฎหมายเฉพาะฉบับนั้นอีกด้วย (มาตรา 47)  
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แต่ทั้งน้ี มีคําส่ังทางปกครองอยู่ 2 ประเภท ที่แม้จะมิได้มีกฎหมายเฉพาะกําหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งเอาไว้ แต่ก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องอุทธรณ์เสียก่อน จึงจะนําคดีไปสู่การ
พิจารณาขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองได้ ได้แก่ 

1. คําส่ังทางปกครองของรัฐมนตรี 
เนื่องจากรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเฉพาะฉบับใด ก็เป็นองค์กรสูงสุดตาม

กฎหมายฉบับน้ัน ๆ จึงไม่มีผู้บังคับบัญชาทีสู่งกว่าที่จะพิจารณาคําอุทธรณไ์ด้ ดังนั้น คู่กรณีจึงต้องโต้แย้ง
คําส่ังทางปกครองน้ันต่อองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองโดยตรง9 

2. คําส่ังทางปกครองของคณะกรรมการ 
เนื่องจากคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นองค์กรที่ใช้อํานาจทางปกครองโดยเฉพาะ และไม่อยู่ใน

ระบบสายการบังคับบัญชา คําส่ังทางปกครองของคณะกรรมการจึงเป็นที่สุด ไม่มีองค์กรใดที่สูงกว่าที่จะ
พิจารณาคําอุทธรณ์ได้ 10ดังน้ัน คู่กรณีจึงต้องโต้แย้งคําส่ังทางปกครองนั้นต่อองค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง
โดยตรง 

1.  การยื่นอุทธรณ์และกําหนดเวลาอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง 
 (1)  ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง 
 ผู้ที่มีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง คือ คู่กรณี ซึ่งได้แก่ผู้ที่ได้เข้ามาในกระบวนการ

พิจารณาทางปกครองทุกคนนั่นเอง ซึ่งได้แก่  ผู้ที่ได้ยื่นคําขอ ผู้คัดค้านคําขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ใน
บังคับของคําส่ังทางปกครอง และผู้ที่ได้เข้ามาในกระบวนพิจารณาทางปกครองอื่น ๆ แต่สําหรับบุคล
ภายนอกที่มิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองนั้นจะอุทธรณ์ไม่ได้ แต่บุคคลดังกล่าวสามารถ
โต้แย้งคําส่ังทางปกครองน้ันต่อองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองได้โดยตรง (มาตรา 44) 

 (2) ผู้ที่จะรับอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง 
 คู่กรณีต้องอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังทางปกครองที่ระบุชื่อ

และตําแหน่งในคําส่ังทางปกครองน้ัน เพราะบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ทราบเรื่องและอยู่ในฐานะที่จะ
ทบทวนคําส่ังทางปกครองของตนเองได้ดีที่สุด (มาตรา 44 วรรคหนึ่ง) 

 (3)  กําหนดเวลาอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง 

                                                            
9 มาตรา 44 ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีท่ีคําสั่งการปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย

กําหนดข้ันตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะให้คู่กรณีอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองน้ัน โดยย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี
ผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว 

10 มาตรา 48  คําสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะตั้งข้ึนตามกฎหมายหรือไม่ ให้คู่กรณีมี
สิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ท้ังในปัญหาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่งน้ัน แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาท สิทธิการอุทธรณ์และกําหนดเวลาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นหมายความว่า ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองได้ออกโดยคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายหรือไม่ คําสั่งทางปกครองดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
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คู่กรณีต้องอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําส่ัง
ดังกล่าว (มาตรา 44 วรรคแรก) แต่ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองดังกล่าวมิได้ระบุ กรณีที่อาจอุทธรณ์หรือ
โต้แย้ง การย่ืนคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง และระยะเวลาสําหรับการอทุธรณ์หรือการโต้แย้งไว้ในคําส่ังทาง
ปกครองนั้นด้วย (มาตรา 40 วรรคแรก) ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งนั้น จะเริ่มนับใหม่
ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ดังกล่าวและระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ได้
ตามพระราชบัญญัตินี้ (15 วัน ตามมาตรา 44 วรรคแรก) หรือตามกฎหมายเฉพาะ (ถ้ามี) มีระยะเวลาส้ัน
กว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคําส่ังทางปกครอง (มาตรา 40 วรรคสอง)  

2.  รูปแบบของคําอุทธรณ์นั้นต้องทําเป็นหนังสือ มีข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง (มาตรา 44 วรรค
สอง)11   

 3.  การพิจารณาอุทธรณ์ 
เจ้าหน้าที่ ผู้ออกคําส่ังทางปกครองที่ได้รับคําอุทธรณ์มีอํานาจพิจารณาทบทวนคําส่ังทาง

ปกครองของตนเอง หรือความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครอง และอาจมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองเดิมหรอืเปล่ียนแปลงคําส่ังนั้นไปในทางใดและในเรื่องใดก็ได้ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของตน 
(มาตรา 46) โดยต้องพิจารณาให้เสร็จและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่าตนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคํา
อุทธรณ์นั้นโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ (มาตรา 45 วรรคหนึ่ง) ใน
กรณีที่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้ดําเนินการเปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครอง
ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ (มาตรา 45 วรรคหน่ึง) แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับ
คําอุทธรณ์ นอกจากจะต้องแจ้งผลให้แก่ผู้ร้องทุกข์ทราบแล้ว ก็ต้องเร่งรายงาน “ความเห็น” พร้อมด้วย 
“เหตุผล” ไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ดังกล่าวด้วย 
ส่วนว่าผู้ใดจะเป็น “ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์” นั้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
โดยทั่วไปมักเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับสูงขึ้นตามสายงานบังคับบัญชา (มาตรา 45 วรรคสาม) ซึ่งผู้มีอํานาจ
พิจารณาคําอุทธรณ์ต้องพิจารณาคําอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน 
แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสรจ็ได ้ก็ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์สามารถขยายระยะเวลา
พิจารณาคําอุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาสามสิบวันแรก 

                                                            
11 มาตรา 44 คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง

ประกอบด้วย” ดังมีหลักเกณฑ์ตามท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีคือ 
(1) อุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือ 
(2) คําอุทธรณ์ต้องมีข้อโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับคําสั่งทางปกครองน้ันอย่างชัดเจน 

(3) คําอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีอ้างอิงประกอบด้วย แต่ข้อความน้ีก็เป็นแต่เพียงแสดงให้เกิด
ความเข้าใจว่าประสงค์จะโต้แย้งส่วนใดหรือโต้แย้งคําสั่งทางปกครองน้ันท้ังหมดก็เพียงพอแล้ว 
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(มาตรา 45 วรรคสอง) ส่วนขอบเขตการพิจารณาคําอุทธรณ์นั้น ก็เป็นเช่นเดียวกับขอบเขตการพิจารณา
คําอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังทางปกครอง (มาตรา 46)12 

4.  ผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
เมื่อผู้ออกคําส่ังทางปกครองพิจารณาคําอุทธรณ์หรือเม่ือผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์

พิจารณาคําอุทธรณ์ตามขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บุคคลดังกล่าวอาจจะมีคําส่ังแทนคําส่ังเดิม
ได้เต็มที่ เพราะในระบบน้ี การพิจารณาอุทธรณ์โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานปกติ  จึงเป็นการทบทวน
คําส่ังทางปกครองภายในฝ่ายปกครองด้วยกันเอง แต่หลักเกณฑ์การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเดิมจะ
กระทําได้เพียงใด และจะมีผลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตอย่างไร ก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
เพิกถอนคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 49 ถึง 53) 

5.  การทุเลาการบังคับคําส่ังทางปกครอง   
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 66 

ประกอบกับระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2543 ข้อ 72 ได้กําหนดเงื่อนไขที่
ศาลจะส่ังทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําส่ังไว้ 3 กรณี ได้แก่ 1) ศาลเห็นว่ากฎหรือคําส่ังซึ่งเป็นวัตถุแห่ง
การฟ้องคดีน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2) หากปล่อยให้กฎหรือคําส่ังซ่ึงเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีมีผลใช้
บังคับต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีจนยากแก่การเยียวยาในภายหลัง 3) การทุเลาการ
บังคับตามกฎหรือคําส่ังซึ่งเป็นวัตถุแห่งการฟ้องคดีจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐหรือแก่
บริการสาธารณะ 

อย่างไรก็ดี การอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองไม่เป็นเหตุให้มีการทุเลาการบังคับตามคําส่ังทาง
ปกครอง13 ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังทางปกครองยังคงบังคับการให้เป็นไปตามคําส่ังทางปกครอง 

                                                            
12  มาตรา 45 ให้เจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 44 วรรคหน่ึง พิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่

ต้องไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนก็ให้ดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 

ถ้าเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 44 วรรคหน่ึง ไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ก็ให้เร่งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาคํา
อุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกลา่ว ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ใน
การน้ี ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันท่ีครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

เจ้าหน้าท่ีผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
บทบัญญัติมาตราน้ีไม่ใช่กับกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
มาตรา 46 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง และอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ันไปในทางใด ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความ
เหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครองหรือมีข้อกําหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ 

13 มาตรา 44 วรรคสาม “การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้
ทุเลาการบังคับตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง” 
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หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ หรือองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองมีอํานาจที่จะมีคําส่ังให้ทุเลา
การบังคับคําส่ังทางปกครองน้ันได1้4 

ระยะเวลาและอายุความเกี่ยวกับคําส่ังทางปกครอง 
1. ระยะเวลา การพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองและการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง

จําเป็นต้องมีเรื่องระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง การนับระยะเวลาหากกําหนดเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี 
มิให้นับวันแรก (มาตรา 64 วรรคหน่ึง)แห่งระยะเวลารวมเข้าไปด้วย เว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนี้หรือมี
การกําหนดเป็นอย่างอื่นโดยเจ้าหน้าที่ 15 

 สําหรับกรณีกําหนดเวลาที่ ส้ันกว่าวัน พระราชบัญญัตินี้มิได้กล่าวถึง กรณีก็คงต้องนํา
หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ กล่าวคือ ต้องนับระยะเวลา โดยละเอียดเป็น
ชั่วโมง นาที ตามความเป็นจริง ในกรณีที่วันสุดท้ายของกําหนดเวลาเป็นวันหยุด และเป็นเรื่องที่
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องกระทําการนั้น ให้นับวันหยุดนั้นรวมเข้ากับระยะเวลาด้วย   เพื่อมิให้ยืดเวลาการ
ปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่  ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอ แม้จะเป็นวันหยุดก็ตาม แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่
เอกชนมีหน้าที่ต้องกระทําการ หากไม่มีกฎหมายหรือคําส่ังของเจ้าหน้าที่กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือ
ว่าระยะเวลาส้ินสุดในวันทํางานที่ถัดจากวันหยุดนั้น ๆ เนื่องจากในวันหยุดย่อมไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่
ปฏิบัติงาน ทําให้เอกชนไม่สามารถติดต่อด้วยได้ (มาตรา 64 วรรคสองและวรรคสาม) อาจมีการขยายอีก
ได้ ซึ่งโดยปกติก็จะต้องนับเวลาที่ขยายต่อไปจากกําหนดเวลาเดิม  แต่ถ้าระยะเวลาเดิมได้ส้ินสุดลงแล้ว 
และการสิ้นสุดเช่นนั้นจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม เช่น การที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานในการพิจารณาต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และได้มีคําส่ังให้ต่ออายุใบอนุญาตภายหลังส้ินสุดใบอนุญาตเดิม 
เจ้าหน้าที่ก็อาจขยายกําหนดเวลาการอนุญาตให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ เพื่อให้

                                                            
14 “มาตรา 56 เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําสั่งทางปกครองมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือให้

เป็นไปตามคําสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในส่วนน้ี เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําสั่ง
น้ันเอง ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์หรือผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคําสั่งทางปกครองดังกล่าว 

เจ้าหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงอยู่ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นเป็นผู้ดําเนินการก็ได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ให้เจ้าหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าท่ีจําเป็น เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของคําสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครองน้อยท่ีสุด 

15 มาตรา 64 กําหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือนหรือปีน้ัน มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลาน้ันรวมเข้าด้วย เว้นแต่
จะได้เริ่มการในวันน้ันหรือมีการกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเจ้าหน้าท่ี 

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีต้องกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้นัดวันสิ้นสุดของ
ระยะเวลาน้ันรวมเข้าด้วยกันแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทําการงานสําหรับเจ้าหน้าท่ี 

ในกรณีท่ีบุคคลใดต้องทําการอย่างหน่ึงอย่างใดภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยกฎหมายหรือโดยคําสั่งของ
เจ้าหน้าท่ี ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทําการงานสําหรับเจ้าหน้าท่ีหรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู้รับคําสั่ง ให้ถือว่า
ระยะเวลาน้ันสิ้นสุดในวันทํางานท่ีถัดจากวันหยุดน้ัน เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีคําสั่งจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
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ผู้รับใบอนุญาตได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องกันได้ (มาตรา 65)16 หรือมีพฤติการณ์ที่จําเป็น โดยมิใช่
ความผิดของตน เช่น เจ้าหน้าที่เรียกให้ผู้รับใบอนุญาตส่งเอกสารหลักฐานเพิม่เตมิภายในกาํหนดเวลา แต่
ระหว่างนั้นเอกสารดังกล่าวถูกโจรกรรม และได้รับเอกสารคืน เมื่อจับคนร้ายได้หลังจากพ้นกําหนดเวลา
แล้ว ดังนี้ย่อมมีคําขอใหเ้จ้าหน้าที่ขยายระยะเวลาให้ได้ หรือหากเป็นกรณีอยู่ระหว่างการดําเนินกระบวน
พิจารณาทางปกครอง ก็อาจให้ดําเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ เช่น ให้นํา
พยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม (มาตรา 66)17 

2. อายุความ โดยปกติอายุความฟ้องคดีย่อมนับเดินไปตลอดเวลา แต่หากผู้ได้รับคําส่ังทาง
ปกครอง หรือถูกบังคับทางปกครองไม่พอใจคําส่ังหรือคําบังคับดังกล่าวได้ยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายน้ี 
หรือยื่นคําขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อายุความย่อมสะดุดหยุดอยู่ คือ ไม่นับเดินระหว่างนั้นจนกว่าการพิจารณา
จะถึงที่สุด หรือเสร็จไปโดยประการอ่ืนที่มิใช่การถอนคําขอหรือทิ้งคําขอเพื่อให้โอกาสที่ผู้นั้นจะได้ใช้สิทธิ
ของตนในการขอให้องค์กรวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองได้พิจารณาโดยไม่กระทบถึงอายุความในการ
ฟ้องคดีต่อศาล (มาตรา 67) 18 

การส้ินผลของคําส่ังทางปกครอง 
 คําส่ังทางปกครองเม่ือเกิดขึ้นแล้วจะมีผลเรื่อยไปจนกว่าจะถูกเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อน

เวลาหรือโดยเหตุอื่น เช่น เงื่อนไขส้ินสุดโดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน แต่คําส่ังทางปกครอง
บางอย่างอาจมีอายุโดยกําหนดในกฎหมายก็ได้ เช่น กฎหมายอาจกําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี (เป็น
เงื่อนเวลาโดยกฎหมาย) สําหรับการเพิกถอนนั้นอาจเป็นการเพิกถอนในกระบวนการอุทธรณ์ตามมาตรา 
44 แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเพิกถอนโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 49 
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือเพิกถอนโดยการพิจารณาใหม่ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือโดย
การนําคดีไปสู่การพิจารณาขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง 

 

                                                            
16 มาตรา 65 ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในคําสั่งของเจ้าหน้าท่ีอาจมีการขยายอีกได้ และถ้าระยะเวลาน้ันได้สิ้นสุดลง

แล้ว เจ้าหน้าท่ีอาจขยายโดยกําหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกัน ถ้าการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมท่ีจะให้สิ้นสุดลงตามน้ัน” 

17 มาตรา 66 ในกรณีท่ีผู้ใดไม่อาจกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายได้ 
เพราะมีพฤติการณ์ท่ีจําเป็นอันมิได้เกิดข้ึนจากความผิดของผู้น้ัน ถ้าผู้น้ันมีคําขอ เจ้าหน้าท่ีอาจขยายระยะเวลาและ
ดําเนินการส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ท้ังน้ี ต้องย่ืนคําขอภายในสิบห้าวัน นับแต่พฤติการณ์เช่นว่าน้ันได้
สิ้นสุดลง 

18 มาตรา 67 เมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในส่วนท่ี 5 ของหมวดท่ี 2 แห่งพระราชบัญญัติน้ีหรือการย่ืนคํา
ขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อให้วินิจฉัยช้ีขาดแล้ว ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างน้ัน จนกว่าการพิจารณาจะถึงท่ีสุดหรือเสร็จไปโดย
ประการอื่น แต่ถ้าเสร็จไปเพราะเหตุถอนคําขอหรือท้ิงคําขอ ให้ถือว่าอายุความเรียกร้องของผู้ย่ืนคําขอไม่เคยมีการสะดุด
หยุดอยู่เลย 
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2. กรณีศึกษาคําสั่งทางปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   

กรณีศึกษา การฟ้องขอให้เพิกถอนคําส่ัง และการฟ้องขอให้ชดใช้เงินค่าตอบแทนพิเศษ  (คําส่ัง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 849/2549)  

สรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนายแพทย์ ได้เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งแพทย์ที่
ปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ต่อมาได้มีการจัด
ประกวดโครงการนวัตกรรมหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าดีเด่น ผลการตัดสินได้แจ้งว่านวัตกรรมด้าน
บริการของโรงพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่เมื่อถึงกําหนดวันไปรับรางวัล
กลับเป็นสาธารณสุขอําเภอที่ได้รับรางวัลดังกล่าวแทน จึงได้มีการมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีไปสอบถาม
เหตุผลจากผู้อํานวยการโรงพยาบาลประจําอําเภอ จนเกิดความขัดแย้งกันขึ้น ต่อมาผู้อํานวยการฯ ได้มี
คําส่ังยกเลิกเงินค่าตอบแทนต่างๆ ของผู้ฟ้องคดี แล้วส่ังให้ผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ประจําอําเภอ โดยไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอความเป็นธรรม แต่ก็ไม่มีการพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องผู้อํานวยการโรงพยาบาลและพวกต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้
เพิกถอนคําส่ังทีย่กเลิกเงินค่าตอบแทนดังกล่าว รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้
ฟ้องคดี รวมเป็นการฟ้อง 2 ข้อหาพร้อมกัน 

ข้อหาแรก เป็นประเด็นระยะเวลา คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า การฟ้องเพิกถอนคําส่ังไม่
สามารถทําได้ เพราะเหตุพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ซึ่งไม่สามารถฟ้องกรณีละเมิดอันเกิดจากคําส่ัง
ดังกล่าวได้ด้วย แม้ข้อหาที่สองจะยังอยู่ในระยะเวลาการฟ้องคดีก็ตาม แต่ศาลปกครองสูงสุดได้เห็นต่าง 
โดยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานว่า แม้ว่าคําส่ังดังกล่าวจะยังมีผลบังคับต่อไป เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้อง
เพิกถอนเม่ือพ้นระยะเวลาตามกฎหมาย กล่าวคือไม่ได้นําคดีมาฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พ้น
กําหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งไม่ได้หมายความว่า คําส่ังนั้น
จะกลายเป็นคําส่ังที่ชอบด้วยกฎหมาย หากแต่ศาลยังคงมีอํานาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
คําส่ังดังกล่าวได้ เพียงแต่ไม่อาจเพิกถอนได้ ฉะนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคําส่ังมาพร้อมกับ
ฟ้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าตอบแทนพิเศษด้วย ซึ่งในข้อหาที่หนึ่ง ศาลไม่อาจรับคําฟ้องไว้
พิจารณาได้ เพราะพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว 

ข้อหาที่สอง ศาลยังสามารถท่ีจะรับคําฟ้องได้ คือการฟ้องขอให้ชดใช้เงินค่าตอบแทนพิเศษซ่ึง
ยังอยู่ในระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีได้ และศาลย่อมมีอํานาจที่
จะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังดังกล่าว ทั้งนี้เพราะการจะพจิารณากาํหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ชดใช้ค่าตอบแทนในประเด็นละเมิดอันเกิดจากคําส่ังได้ จําต้องพิจารณาให้ได้ความก่อนว่าคําส่ังที่พิพาท
เป็นคําส่ังที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลปกครองสูงสุดจึงกลับคําส่ังของศาลปกครองช้ันต้นเป็นให้รับ
ข้อหาที่สองไว้พิจารณาตามรูปคดีต่อไป 
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