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  หลักความชอบด้วยกฎหมายเรียกร้องให้การกระทําท้ังปวงขององค์กรฝ่ายปกครอง
ต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายรวมท้ังหลักกฎหมายท่ัวไป คําส่ังทางปกครองซ่ึงเป็น
มาตรการท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นการเฉพาะรายย่อมอยู่ภายใต้หลักดังกล่าวด้วย   
โดยองค์กรตุลาการมีอํานาจควบคุมตรวจสอบว่าคําส่ังทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองทําขึ้น  
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และพิพากษาเพิกถอนคําส่ังนั้นได้ ซ่ึงนอกจากการควบคุมตรวจสอบโดย
องค์กรตุลาการแล้ว การตรวจสอบคําส่ังทางปกครองอาจกระทําโดยองค์กรฝ่ายปกครองเอง โดย
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองเป็นผู้ริเร่ิมทบทวนและเพิกถอนคําส่ังเอง (ex officio) หรือทบทวนตามคําขอ
ของคู่กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากคําส่ังทางปกครองท่ีอุทธรณ์โต้แย้งคําส่ังทางปกครอง  
  ๑. วัตถุประสงค์ของการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง 

    การอุทธรณ์มีความมุ่งหมายสําคัญ ๓ ประการด้วยกัน๑ ได้แก่ 
    ๑.๑ ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ประชาชน (protection juridique des 

administrés) การอุทธรณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดแก่คู่กรณีผู้รับคําส่ังทางปกครอง 
โดยเปิดโอกาสให้คู่กรณีโต้แย้งคําส่ังและขอให้ฝ่ายปกครองทบทวนและเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอน
คําส่ัง โดยนัยนี้ การอุทธรณ์จึงเป็นกระบวนการท่ีคุ้มครองสิทธิของประชาชนและเป็นวิธีการท่ีช่วย
แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายของคู่กรณีได้ดีกว่ากระบวนการทางศาล เพราะการทบทวนภายใน
ฝ่ายปกครองมีขั้นตอนการพิจารณาท่ีเรียบง่ายรวดเร็วกว่าวิธีพิจารณาคดีของศาล นอกจากนี้ ในการ
พิจารณาอุทธรณ์ฝ่ายปกครองยังสามารถทบทวนคําส่ังในแนวทางท่ียืดหยุ่นและให้ความเป็นธรรม   
แก่ผู้เก่ียวข้องในแต่ละกรณีได้อย่างเหมาะสม ผิดกับศาลท่ีต้องวินิจฉัยคดีพิพาทไปตามบทกฎหมาย
และยึดถือแนวคําพิพากษาเป็นสําคัญ ยากท่ีจะพิพากษาเป็นรายกรณีไปโดยคํานึงถึงความเป็นธรรม
เฉพาะกรณี เพราะจะทําให้แนวคําพิพากษาไม่มีเอกภาพ 

    ๑.๒ ส่งเสริมการควบคุมตรวจสอบภายในฝ่ายปกครอง (autocontrôle de 

l’administration) โดยท่ีการออกคําส่ังทางปกครองในแต่ละเร่ืองมีความยุ่งยากซับซ้อน อีกท้ังเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปกครองอาจมีภาระหน้าท่ีงานจํานวนมากและต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว บางกรณีจึงอาจ
มีการออกคําส่ังทางปกครองท่ีผิดพลาดได้ไม่ว่าจะในข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือเร่ืองความเหมาะสม 
ดังนั้น การอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองจึงเป็นโอกาสท่ีฝ่ายปกครองจะได้ตรวจสอบการใช้อํานาจของตน
ซ่ึงหากเห็นว่าคําส่ังทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมอย่างไร ก็อาจเปล่ียนแปลงแก้ไข
หรือเพิกถอนคําส่ังได้ ซ่ึงการทบทวนคําส่ังทางปกครองอาจกระทําโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครอง
นั้นเอง หรือโดยเจ้าหน้าท่ีช้ันเหนือขึ้นไปท่ีควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังก็ได้  
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    ๑.๓ แบ่งเบาภาระในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล (désencombrement 

des juridictions) การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองช่วยกล่ันกรองข้อพิพาทและลดจํานวนคดีพิพาท  
ท่ีจะขึ้นสู่ศาล เนื่องจากข้อพิพาทอาจระงับลงในช้ันอุทธรณ์ โดยฝ่ายปกครองพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับ   
คําอุทธรณ์และเปล่ียนแปลงคําส่ังตามคําขอของคู่กรณี หรือคู่กรณีอาจพิจารณาเหตุผลของคําวินิจฉัย
อุทธรณ์แล้วยอมรับว่าคําส่ังท่ีฝ่ายปกครองทําขึ้นชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสมแล้ว จึงไม่ติดใจท่ีจะ
โต้แย้งคําส่ังต่อไปในช้ันศาลอีก   
  ๒. ระบบอุทธรณ์บังคับ 

      การอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองอาจเป็นการอุทธรณ์ตามกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ 
ท่ีกําหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้เป็นพิเศษ หรือหากกฎหมายในเร่ืองใดมิได้กําหนดขั้นตอนการอุทธรณ์  
ไว้เป็นการเฉพาะ คู่กรณีก็มี “สิทธิ” อุทธรณ์คําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ    
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเป็น “ระบบอุทธรณ์ท่ัวไป” ตาม “กฎหมายกลาง” 
ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการอุทธรณ์ตามกฎหมายเฉพาะหรือตามกฎหมายกลาง คู่กรณีท่ีประสงค์จะฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองมี “หน้าที่” ต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเสียก่อน หากไม่อุทธรณ์หรืออุทธรณ์ 
เกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ย่อมเป็นอันหมดสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ท้ังนี้ เป็นไปตาม
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
ท่ีกําหนดให้ผู้ฟ้องคดีดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ในเร่ืองนั้นก่อนท่ีจะฟ้องคดีต่อศาล กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนการเยียวยา 
ภายในฝ่ายปกครองครบถ้วนแล้วก่อนฟ้องคดีต่อศาล (Exhaustion of administrative remedies) 

โดยนัยนี้ ปัจจุบันการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองในระบบกฎหมายไทยจึงเป็น “การอุทธรณ์บังคับ”  
      การอุทธรณ์บังคับดังกล่าวนําต้นแบบมาจากระบบกฎหมายเยอรมันท่ีกําหนดให้
การฟ้องคดีโต้แย้งคําส่ังทางปกครองต่อศาลปกครองจะกระทําได้ต่อเม่ือมีการอุทธรณ์คําส่ังทาง
ปกครองต่อฝ่ายปกครองเสียก่อน๒ ยกเว้นคําส่ังทางปกครองในบางเร่ืองท่ีไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี 
ซ่ึงแตกต่างจากระบบกฎหมายฝร่ังเศสท่ีมิได้ใช้ระบบอุทธรณ์บังคับเป็นการท่ัวไป แต่ถือว่าการอุทธรณ์
เป็นสิทธิของผู้รับคําส่ังทางปกครองท่ีจะอุทธรณ์คําส่ังต่อฝ่ายปกครองก่อนฟ้องคดีหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่
กฎหมายในเร่ืองใดกําหนดให้ต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนฟ้องคดีจึงจะถือเป็นเงื่อนไขในการ
ฟ้องคดีต่อศาล อย่างไรก็ดี ในระยะหลังระบบกฎหมายของท้ังสองประเทศเร่ิมมีความแตกต่างกัน
น้อยลงตามลําดับ โดยกฎหมายเยอรมันได้กําหนดข้อยกเว้นต่อหลักอุทธรณ์บังคับมากขึ้นเร่ือย ๆ 
โดยเฉพาะกฎหมายของมลรัฐต่าง ๆ (Länder) ท่ียกเลิกการอุทธรณ์บังคับสําหรับคําส่ังทางปกครอง 
ในหลายเร่ือง โดยมองว่าเป็นขั้นตอนท่ีทําให้การวินิจฉัยข้อพิพาทยิ่งล่าช้าออกไปอีก เพราะส่วนใหญ่แล้ว
ฝ่ายปกครองมักจะยกอุทธรณ์และมีการฟ้องคดีต่อศาลอยู่ดี๓ ในทางกลับกันระบบกฎหมายฝร่ังเศส   
ก็กําหนดให้มีขั้นตอนอุทธรณ์บังคับในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมาก แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นท่ีจะเปล่ียนไป
ใช้ระบบอุทธรณ์บังคับเป็นการท่ัวไป โดยหลายฝ่ายมองว่าจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะอาจมีผลตัดสิทธิ
ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง๔ 
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      สําหรับประเทศไทย การอุทธรณ์บังคับเป็นระบบท่ีมีท้ังข้อดีและข้อด้อย เพราะ
ในแง่หนึ่งช่วยส่งเสริมให้มีการควบคุมตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองและลดจํานวนคดีพิพาทท่ีจะไปสู่
ศาลหรือหากมีการฟ้องคดีก็ช่วยให้ประเด็นข้อพิพาทมีความเด่นชัดยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาล แต่ในอีกแง่หนึ่งขั้นตอนอุทธรณ์บังคับก็อาจเป็น “กับดัก” ท่ีตัดสิทธิ
ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ อุทธรณ์เกิน
กําหนดระยะเวลา หรืออุทธรณ์ไม่ถูกต้องตามรูปแบบท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงต้องยอมรับว่าคนไทย
จํานวนไม่น้อยยังไม่คุ้นเคยกับการใช้สิทธิตามกฎหมายและอาจเกิดความผิดพลาดในการยื่นอุทธรณ์ได้ 
ท้ังนี้ แนวทางแก้ไขปัญหาคงมิใช่การกลับไปใช้ระบบอุทธรณ์เผ่ือเลือก แต่อาจผ่อนคลายความเข้มงวด
ของระบบอุทธรณ์บังคับ เป็นต้นว่า แก้ไขระยะเวลาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ   
ทางปกครองฯ ให้ยาวขึ้นจากสิบห้าวันเป็นสามสิบวัน หรือกําหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ในแนวทาง  
ท่ีอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น  
      เม่ือประเทศไทยใช้ระบบอุทธรณ์บังคับหรือการอุทธรณ์เป็นเงื่อนไขการฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง จึงเป็นเร่ืองสําคัญท่ีจะต้องพิจารณาว่า คําส่ังทางปกครองในกรณีใดท่ีอาจอุทธรณ์ได้ 
และต้องอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครองก่อนหากประสงค์ท่ีจะนําไปฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ท้ังนี้ กฎหมาย
เฉพาะในแต่ละเร่ืองอาจกําหนดให้ผู้รับคําส่ังทางปกครองอุทธรณ์คําส่ังได้๕ ผู้รับคําส่ังจึงต้องอุทธรณ์
คําส่ังต่อฝ่ายปกครองก่อนและหากฝ่ายปกครองมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วหรือมิได้วินิจฉัยส่ังการภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดหรือภายในระยะเวลาอันสมควร จึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไปได้ 
ส่วนกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะมิได้กําหนดขั้นตอนการอุทธรณ์สําหรับคําส่ังทางปกครองในกรณีใดไว้ 
คําส่ังทางปกครองนั้นย่อมอยู่ในข่ายท่ีอาจอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ซ่ึงเป็น “กฎหมายกลาง” ดังนั้น คู่กรณีจึงต้องอุทธรณ์คําส่ังก่อนฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองเช่นเดียวกัน  
      ท้ังนี้ คําส่ังทางปกครองบางกรณีอาจมีปัญหาว่าเป็นคําส่ังท่ีอาจอุทธรณ์ได้หรือไม่  
กรณีหนึ่งซ่ึงมีปัญหามากและองค์กรทางกฎหมายมีความเห็นไม่ลงรอยกัน คือ คําส่ังให้เจ้าหน้าที่
ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าการออกคําส่ังดังกล่าวมี
ขั้นตอนการอุทธรณ์หรือโต้แย้งด้วยการตรวจสอบสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ของกระทรวงการคลังแล้วตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงไม่อาจนําการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับได้๖ แต่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นคําส่ังทางปกครองท่ี
อาจอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เพราะพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ มิได้กําหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ๗ หากผู้รับ
คําส่ังมิได้ยื่นอุทธรณ์ย่อมเสียสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง๘ ดังนั้น เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้รับคําส่ัง   
ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงให้ความเห็นว่าการท่ีหน่วยงานของรัฐ 
 

                                                 
  

๕กฎหมายบางฉบับอาจใช้คําว่า “โต้แย้ง” หรือ “คัดค้าน” แต่ในทางกฎหมายก็คือการขอให้ 
ฝ่ายปกครองทบทวนคําส่ังอันเป็นการ “อุทธรณ”์ คําส่ังนั่นเอง 

๖ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จท่ี ๒๘๙/๒๕๔๕ และ ๖๙๓/๒๕๔๕ 
๗มติท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๔๖ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖ 

เดินตามโดยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๔๗/๒๕๔๖ และคําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๕๖๕/๒๕๔๖   
๘เช่น คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๘๔๒/๒๕๔๗ 



 ๔ 
 

แจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่ผู้รับคําส่ังเป็นการดําเนินการท่ีถูกต้องตามมติศาลปกครองสูงสุดแล้ว๙ และหากมี
การอุทธรณ์หน่วยงานก็ต้องรับอุทธรณ์ไว้พิจารณาเพ่ือคุ้มครองสิทธิฟ้องคดีของผู้รับคําส่ัง๑๐ อย่างไรก็ดี 
โดยท่ีข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีคําส่ังตามความเห็น
ขององค์กรท่ีตรวจสอบสํานวน โดยราชการส่วนกลางต้องมีคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
และกรณีราชการส่วนท้องถิ่น หากไม่เห็นด้วยกับความเห็นของกระทรวงการคลัง ต้องมีคําส่ังตามท่ี   
ผู้กํากับดูแลวินิจฉัยส่ังการให้ปฏิบัติตามท่ีเห็นว่าถูกต้อง หรือกรณีไล่เบ้ียกับเจ้าหน้าท่ีท่ีกระทําละเมิด
ต่อบุคคลภายนอก ก็ต้องมีคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทยท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบสํานวน
แทนกระทรวงการคลัง ดังนั้น ในช้ันการอุทธรณ์คําส่ัง เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์จึงต้อง
ผูกพันตามความเห็นขององค์กรตรวจสอบหรือการวินิจฉัยส่ังการของผู้มีอํานาจวินิจฉัยส่ังการด้วย   
ไม่อาจแก้ไขเปล่ียนแปลงคําส่ังให้แตกต่างไปจากเดิมได้ โดยหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นราชการส่วนกลาง
ต้องผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการคลัง๑๑ ราชการส่วนท้องถิ่นต้องผูกพันตามความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทย๑๒ หรือตามการวินิจฉัยส่ังการของผู้กํากับดูแล๑๓ แล้วแต่กรณี ไม่อาจมีคําวินิจฉัย
อุทธรณ์แตกต่างไปจากเดิมได้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้กํากับดูแลเป็นผู้ออกคําส่ังให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเสียเอง ผู้กํากับดูแลในฐานะผู้ทําคําส่ังย่อมมีอํานาจทบทวนและเปล่ียนแปลง
แก้ไขคําส่ังของตนได้๑๔ เพราะไม่กระทบต่อกระบวนการตรวจสอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
โดยนัยนี้ ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว การอุทธรณ์คําส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการอุทธรณ์ท่ี 
“เปล่าประโยชน”์ เพราะเป็นเพียง “เงื่อนไขในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง” มิใช่กระบวนการเยียวยา
ภายในฝ่ายปกครองท่ีคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีผู้รับคําส่ังทางปกครองและส่งเสริมการควบคุมตรวจสอบ
ภายในฝ่ายปกครองได้อย่างแท้จริง๑๕ 
  ๓. คําส่ังทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคด ี

    บางกรณีกฎหมายเฉพาะอาจกําหนดให้คู่กรณีโต้แย้งคําส่ังโดยฟ้องคดีต่อศาล๑๖  
หรือบัญญัติให้คําส่ัง “เป็นท่ีสุด”๑๗ คือ ไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งภายในฝ่ายปกครองต่อไปได้อีกหรือ 
กําหนดห้ามมิให้อุทธรณ์๑๘ กรณีเช่นนี้ผู้รับคําส่ังย่อมไม่อาจใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายได้ จึงฟ้องคด ี
ได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน นอกจากนี้ ในบางกรณีแม้ว่ากฎหมายเฉพาะจะมิได้ 

                                                 
๙ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จท่ี ๘๐๑/๒๕๔๗ 
๑๐ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จท่ี ๑๐๔๑/๒๕๔๗ 
๑๑ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จท่ี ๘๐๑/๒๕๔๗ และ ๖๖๘/๒๕๕๑ 
๑๒ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จท่ี ๑๙๔/๒๕๔๙ 
๑๓ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จท่ี ๓๓๕/๒๕๕๐ 
๑๔ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จท่ี ๕๒๓/๒๕๕๐ 
๑๕สําหรับบทวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ โปรดดู ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์, “ปัญหา

การอุทธรณ์คําส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี”, วารสารกฎหมาย
ปกครอง, เล่ม ๒๗ ตอน ๒ (๒๕๕๓), หน้า ๕๖-๘๔. 
  

๑๖เช่น ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา ๖๐ ท่ีกําหนดให้ผู้ท่ีไม่พอใจในการส่ังการของพนักงานท่ีดิน
ไปฟ้องต่อศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง 
  

๑๗เช่น คําส่ังของนายอําเภอตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ท่ีส่ังให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง (มาตรา ๖๔ วรรคสอง) หรือท่ีวินิจฉัยให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากสมาชิกภาพ (มาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง) 
  

๑๘เช่น คําส่ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีส่ังให้คนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นบุคคลท่ีมีลักษณะตามมาตรา ๑๒ (๑) หรือ (๑๐) ซ่ึงมาตรา ๒๒ บัญญัติ 
“ห้ามมิให้อุทธรณ”์ 



 ๕ 
                                                                                                                    
ห้ามมิให้อุทธรณ์ แต่ก็อาจพิเคราะห์ได้ว่ากฎหมายมี “วัตถุประสงค์” ไม่ให้คู่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์ 
เช่น คําส่ังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่ีไม่ให้คนต่างด้าวอยู่ช่ัวคราวในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๕ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ เพราะเป็นการส่ังการท่ีถือเป็นอํานาจอธิปไตยของรัฐ   
จึงถือว่ากฎหมายมีวัตถุประสงค์ไม่ให้คนต่างด้าวมีสิทธิอุทธรณ์ กรณีจึงไม่อาจนําเร่ืองการอุทธรณ์  
ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับได้๑๙  
      คําส่ังทางปกครองท่ีกฎหมายเฉพาะมิได้กําหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้และไม่มี
ลักษณะเป็นคําส่ังท่ีต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามกรณีต่าง ๆ ข้างต้น โดยหลักย่อมเป็นคําส่ังทางปกครอง 
ท่ีอาจอุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อย่างไรก็ดี ผู้ตรากฎหมายได้
กําหนดข้อยกเว้นไว้สองกรณี ได้แก่ คําส่ังของรัฐมนตรีและคําส่ังของคณะกรรมการต่าง ๆ ซ่ึง
ข้อยกเว้นดังกล่าวเป็นไปด้วยเหตุผลท่ีว่าการอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
เป็น “ระบบอุทธรณ์สองช้ัน” โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาอุทธรณ์ 
ในช้ันต้น และเจ้าหน้าท่ีช้ันเหนือขึ้นไปซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาอุทธรณ์ในช้ันท่ีสอง ทว่ากรณีของรัฐมนตรีซ่ึงเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
ฉบับต่าง ๆ ย่อมไม่มีเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีจะมาทบทวนคําส่ังอีกช้ันหนึ่งได้ ดังนั้น มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงกําหนดให้คําส่ังของรัฐมนตรีเป็นคําส่ังท่ีไม่อาจ
อุทธรณ์ได้ คู่กรณีจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน๒๐ และ  
โดยเหตุผลของเร่ืองแล้วคําส่ังของรัฐมนตรีย่อมหมายความรวมถึงคําส่ังของนายกรัฐมนตรีด้วย เช่น 
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีประกาศพระบรมราชโองการให้ถอดยศนายตํารวจช้ันสัญญาบัตร ย่อม
เป็นคําส่ังท่ีไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีเช่นเดียวกัน๒๑ ส่วนคําส่ังทางปกครองของคณะกรรมการนั้น   
ก็เป็นไปด้วยเหตุผลเดียวกัน เพราะคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่อยู่ในระบบการบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล
ของเจ้าหน้าท่ีใดช้ันเหนือขึ้นไปท่ีจะพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปได้ ดังนั้น มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงบัญญัติให้โต้แย้งคําส่ังของคณะกรรมการต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ และโดยท่ีมาตรา ๘๗ บัญญัติให้มาตรา ๔๘ เป็นอันยกเลิกเม่ือมีการจัดตั้งศาล
ปกครองขึ้นทําหน้าท่ีแทนคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ผู้รับคําส่ังจึงสามารถนําคดีไปสู่ศาลปกครอง
ได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ก่อน๒๒ ไม่ว่าจะเป็นคําส่ังของคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ๒๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช.๒๔ รวมท้ังคําส่ังขององค์กรกลุ่มท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 
เช่น ที่ประชุม๒๕ หรือสภา เช่น สภามหาวิทยาลัย๒๖ สภาองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ เช่น 
สภาวิศวกร๒๗ หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น สภาองค์การบริหารส่วนตําบล๒๘   
หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด๒๙  

                                                 
  

๑๙ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๘๓๖/๒๕๔๖ 
  

๒๐คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๑๕๐/๒๕๔๕ และ ๒๕๐/๒๕๕๐  
  

๒๑คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๑๕๙/๒๕๕๓ 
  

๒๒ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๖๘๔/๒๕๔๕ 
  

๒๓คําส่ังศาลปกครองสูงสุด (ประชุมใหญ่) ท่ี ๓๙๔/๒๕๔๖ 
๒๔คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๑๖๐/๒๕๕๕ 

  
๒๕คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๒๓๓/๒๕๕๔ 

  
๒๖คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๑๑๔/๒๕๕๐ 

  
๒๗คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๖๖๗/๒๕๕๔ 

  
๒๘คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๑๐๓/๒๕๔๗ 

  
๒๙คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๒๐๙/๒๕๕๐ 



 ๖ 
 

      นอกจากข้อยกเว้นท่ีกําหนดโดยผู้ตรากฎหมายแล้ว ศาลปกครองสูงสุดยังมี   
แนวคําวินิจฉัยว่า “คําส่ังทางปกครองทั่วไป” ก็ถือเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีไม่อาจอุทธรณ์และไม่ต้อง
อุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี คําส่ังทางปกครองท่ัวไปเป็น “นิติกรรมทางปกครองลูกผสม” ระหว่าง “กฎ” และ 

“คําส่ังทางปกครอง” กล่าวคือ มีผลเป็นการท่ัวไปมิได้เจาะจงตัวบุคคลทํานองเดียวกับ “กฎ” แต่
ขณะเดียวกันก็มีผลเป็นรูปธรรมโดยใช้บังคับกับข้อเท็จจริงในกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะในลักษณะ
เดียวกันกับ “คําส่ังทางปกครอง” เช่น ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับ
ราชการท่ีกําหนดหลักเกณฑ์ซ่ึงใช้บังคับกับการคัดเลือกหรือการสอบเพียงคร้ังเดียว หรือประกาศ
ประกวดราคาของหน่วยงานของรัฐท่ีใช้กับการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหนึ่งเพียงคร้ังเดียว ท้ังนี้ โดยท่ีคําส่ัง
ทางปกครองท่ัวไปมีผลบังคับแก่กรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่มิได้เจาะจงตัวผู้รับคําส่ังไว้ว่าจะใช้บังคับ
กับบุคคลใด ผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่อาจได้รับแจ้งให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้โดยสภาพ กรณีจึงเป็นคําส่ังท่ีนํามา
ฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครองก่อนในทํานองเดียวกันกับกฎซ่ึงไม่อยู่ในบังคับต้อง
อุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ไม่ว่าจะเป็นประกาศประกวดราคา๓๐ ประกาศเชิญชวนเสนอ
โครงการพัฒนาท่ีดิน๓๑ หรือประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน๓๒  
  ๔. การย่ืนอุทธรณ์ 
      หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองอาจเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะใน
แต่ละเร่ืองหรือเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงเป็น “กฎหมายกลาง” 
หากกฎหมายฉบับใดกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้แล้ว กรณีย่อมเป็นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎหมายฉบับนั้น โดยไม่จําต้องเปรียบเทียบว่ามีหลักเกณฑ์ท่ีประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม่ 
อย่างไร เพราะถือว่าผู้ตรากฎหมายได้กําหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ไว้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะ
ของเร่ืองนั้น ๆ แล้ว ท้ังนี้ เป็นไปตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ ส่วนกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะในเร่ืองใดมิได้กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ การยื่น
อุทธรณ์ย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ ท้ังนี้ โดยท่ีกฎหมายแต่ละฉบับกําหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองไว้แตกต่าง
กันไป ในท่ีนี้จึงไม่ขอกล่าวถึงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ตามกฎหมายเฉพาะ แต่จะพิจารณาหลักเกณฑ์ 
การยื่นอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ท่ีเป็น “ระบบอุทธรณ์ท่ัวไป” ซ่ึง
หลักเกณฑ์ของกฎหมายกลางนี้ย่อมนําไปใช้กับการอุทธรณ์ตามกฎหมายเฉพาะได้ด้วย หากกฎหมาย
เฉพาะมิได้กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอุทธรณ์ในส่วนใดไว้ เช่น ไม่ได้กําหนดเก่ียวกับรูปแบบของ
คําอุทธรณ์ หรือการขยายระยะเวลาอุทธรณ์ 

      ๔.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ 
             บุคคลท่ีมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองและต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีต่อ

ศาลปกครอง คือ “คู่กรณี” ซ่ึงโดยปกติได้แก่ ผู้อยู่ในบังคับของคําส่ังทางปกครองท่ีได้รับแจ้งคําส่ัง 
จากเจ้าหน้าท่ี ส่วนบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคําส่ังทางปกครอง แต่ไม่อยู่ในฐานะ 
“คู่กรณี” ท่ีได้รับแจ้งคําส่ังทางปกครองย่อมไม่ต้องอุทธรณ์คําส่ังก่อนฟ้องคดี เช่น บุคคลท่ีได้รับความ
เดือดร้อนจากการอนุญาตให้ดัดแปลงอาคารชุดโดยใช้พ้ืนท่ีจอดรถไปก่อสร้างร้านค้าทําให้ไม่มีท่ีจอดรถ 
 

 

                                                 
  ๓๐คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๑๖๕/๒๕๕๑ และ ๓๖๗/๒๕๕๒ 
  ๓๑คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๓๗๘/๒๕๕๓ 
  ๓๒คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๓๗๙/๒๕๕๐ 



 ๗ 
 

และต้องเสียค่าเช่าสถานท่ีอ่ืนเพ่ือจอดรถ๓๓ ท้ังนี้ โดยท่ีมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครองฯ กําหนดให้คู่กรณีอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะให้กระทําการแทนตนใน
กระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ คู่กรณีจึงมีสิทธิแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้ยื่นอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง
แทนได้ แต่ถ้าบุคคลอ่ืนยื่นอุทธรณ์แทนโดยไม่ได้รับมอบอํานาจจากคู่กรณี ย่อมไม่ถือเป็นคําอุทธรณ์
ตามกฎหมาย และถือว่าไม่มีการอุทธรณ์คําส่ังโดยถูกต้องก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เช่น บุคคลท่ี
บรรลุนิติภาวะแล้วและมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาได้เอง แต่มารดายื่นอุทธรณ์
แทนโดยมิได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว๓๔ หรือบุคคลท่ีได้รับคําส่ังไม่บรรจุเข้ารับราชการเป็น
ทหารกองหนุน แต่บิดาเป็นผู้เขียนจดหมายร้องขอความเป็นธรรมต่อทางราชการ๓๕ ย่อมเป็นการอุทธรณ์
ท่ีไม่ถูกต้อง จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
      ๔.๒ เจ้าหน้าที่ซ่ึงต้องย่ืนอุทธรณ ์

    มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
กําหนดให้คู่กรณียื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครอง หากคู่กรณียื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าท่ี
อ่ืนซ่ึงไม่ใช่ผู้ทําคําส่ัง ถือว่ามิได้อุทธรณ์ตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนด และเป็นอันเสียสิทธิฟ้องคดี  
ต่อศาลปกครอง เช่น อุทธรณ์คําส่ังไม่อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านต่อประธาน อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา
แทนท่ีจะอุทธรณ์ต่อผู้อํานวยการโรงเรียนซ่ึงเป็นผู้ทําคําส่ัง๓๖ อุทธรณ์คําส่ังให้ยุติกิจการโรงเรียน  
พระปริยัติธรรมต่อประธานอนุกรรมาธิการศาสนาและวัฒนธรรม แทนท่ีจะอุทธรณ์ต่อสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติซ่ึงเป็นผู้ทําคําส่ัง๓๗ หรืออุทธรณ์คําส่ังปฏิเสธไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการต่อ 
ก.พ. แทนท่ีจะอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซ่ึงเป็นผู้ทําคําส่ัง๓๘ อย่างไรก็ดี บางกรณีแม้ว่า
คู่กรณีจะยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ศาลก็อนุโลมว่าได้อุทธรณ์ตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 
และรับคําฟ้องไว้พิจารณา เช่น อุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาของตน๓๙ หรืออุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าท่ีผู้มี
อํานาจพิจารณาอุทธรณ์ช้ันเหนือขึ้นไปแทนท่ีจะอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ัง และเจ้าหน้าท่ีได้รับ
อุทธรณ์ไว้พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์๔๐ ท้ังนี้ การท่ีคู่กรณียื่นอุทธรณ์ผิดตัวเจ้าหน้าท่ีอาจมีสาเหตุ 
มาจากความบกพร่องของคําส่ังทางปกครองนั้นเอง ในกรณีเช่นนี้ ย่อมต้องให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณี
โดยอนุโลมว่ามีการอุทธรณ์โดยชอบแล้ว เช่น คําส่ังทางปกครองไม่ได้จดแจ้งสิทธิอุทธรณ์ทําให้คู่กรณี
ไม่รู้ว่าต้องอุทธรณ์ต่อผู้ใด จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนท่ีจะอุทธรณ์ต่อ    
ผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ัง การยื่นอุทธรณ์ย่อมไม่เสียไป แต่รัฐมนตรีอาจส่งหนังสือ
อุทธรณ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป๔๑ หรือกรณีคําส่ังทางปกครองท่ีจดแจ้งสิทธิ
อุทธรณ์ผิดพลาด เป็นเหตุให้คู่กรณีอุทธรณ์คําส่ังต่อ ก.พ. แทนท่ีจะอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ัง 
ต้องถือว่าคู่กรณีเข้าใจโดยสุจริตว่ามีสิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในคําส่ัง เพ่ือความเป็นธรรม 
ศาลจึงต้องรับคําฟ้องไว้พิจารณา๔๒   
 

                                                 
  

๓๓คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๕๒๓/๒๕๔๗ 
  

๓๔คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๕๑๗/๒๕๔๙ 
  

๓๕คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๖๘๔/๒๕๕๓ 
  

๓๖คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๒๓๙/๒๕๔๕ 
  

๓๗คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๒๘๐/๒๕๔๘ 
  

๓๘คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๗๒๗/๒๕๕๒ 
  

๓๙คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๕๕๓/๒๕๔๕ 
  

๔๐คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๓๔๖/๒๕๔๗ และ ๓๑/๒๕๕๐ 
  

๔๑ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๙๘/๒๕๔๒ 
  

๔๒คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๑๖๓/๒๕๔๘ 



 ๘ 
 

      ๔.๓ ระยะเวลาอุทธรณ์ 
   (๑) การนับระยะเวลา 
         มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
กําหนดให้คู่กรณีอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําส่ัง ซ่ึงหลักเกณฑ์
การแจ้ง และวันท่ีถือว่าคู่กรณีได้รับแจ้งเป็นไปตามหมวด ๔ การแจ้ง มาตรา ๖๘ ถึงมาตรา ๗๔       
ท่ีกําหนดการแจ้งโดยวิธีการต่าง ๆ ไว้ โดยคําส่ังทางปกครองจะต้องจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โดยถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในมาตรา ๔๐ ด้วย (ระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์ และระยะเวลา
อุทธรณ์) จึงจะมีผลให้เร่ิมนับระยะเวลาอุทธรณ์ได้๔๓ เม่ือคู่กรณีได้รับแจ้งคําส่ังทางปกครองท่ีมีการ 
จดแจ้งสิทธิอุทธรณ์ไว้โดยถูกต้องแล้ว ระยะเวลาอุทธรณ์จะเร่ิมนับโดยไม่นับวันแรกแห่งระยะเวลา
รวมเข้าด้วยตามท่ีกําหนดในมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง เพราะไม่เต็มวัน ในทางปฏิบัติจึงเร่ิมนับวันถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งคําส่ังเป็นวันท่ีหนึ่งของระยะเวลาอุทธรณ์ เช่น คู่กรณีได้รับแจ้งคําส่ังเม่ือวันท่ี ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๔๙ จึงต้องนับวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นวันท่ีหนึ่งของระยะเวลาอุทธรณ์สิบห้าวัน 
วันสุดท้ายของการใช้สิทธิอุทธรณ์จึงได้แก่วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙๔๔ และกรณีท่ีวันสุดท้ายของ
ระยะเวลาอุทธรณ์เป็นวันหยุด ต้องถือว่าระยะเวลาส้ินสุดในวันทํางานถัดจากวันหยุดตามท่ีกําหนด 
ในมาตรา ๖๔ วรรคสาม เช่น คู่กรณีต้องยื่นอุทธรณ์คําส่ังภายในวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แต่
ปรากฏว่าวันท่ี ๕ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นวันหยุดราชการ จึงต้องถือว่าระยะเวลาอุทธรณ์ส้ินสุด
ในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงเป็นวันทํางานถัดจากวันหยุด๔๕ ท้ังนี้ พึงเข้าใจให้เป็นท่ีชัดเจนว่า
หลักเร่ืองวันหยุดไม่ใช้กับการเร่ิมนับระยะเวลาอุทธรณ์ในกรณีท่ีวันถัดจากวันได้รับแจ้งคําส่ังเป็น
วันหยุด เช่น วันท่ี ๓ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นวันหยุดราชการ และคู่กรณีได้รับแจ้งคําส่ังในวันท่ี  
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ย่อมต้องนับวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงเป็นวันถัดไปเป็นวันท่ีรู้สิทธิอุทธรณ์ 
และเร่ิมนับระยะเวลาอุทธรณ์ แม้ว่าวันดังกล่าวจะเป็นวันหยุด มิใช่ถือว่าวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
ซ่ึงเป็นวันทํางานถัดจากวันหยุดเป็นวันเร่ิมนับระยะเวลาอุทธรณ์๔๖   
         ท้ังนี้ หลักท่ีให้เร่ิมนับระยะเวลาอุทธรณ์ตั้งแต่วันท่ีคู่กรณีได้รับแจ้ง
คําส่ังย่อมนําไปใช้กับการอุทธรณ์ตามกฎหมายเฉพาะด้วย หากกฎหมายเฉพาะในเร่ืองใดกําหนด
หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ไม่เป็นธรรมแก่คู่กรณี เช่น มาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีบัญญัติให้ผู้ถูกลงโทษ
ทางวินัยใช้สิทธิอุทธรณ์คําส่ังลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
ถอดถอนมีคําส่ังลงโทษ ย่อมมีผลให้ผู้ถูกลงโทษมีระยะเวลาใช้สิทธิอุทธรณ์แตกต่างกันไปแล้วแต่จะ
ได้รับแจ้งคําส่ังเม่ือใด ซ่ึงเป็นการปฏิบัติโดยไม่เท่าเทียมกัน อันขัดต่อหลักความเสมอภาคของบุคคล
ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ ท้ังมีหลักประกันความเป็นธรรมต่ํากว่ามาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ท่ีกําหนดให้อุทธรณ์คําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งคําส่ัง ประกอบกับมาตรา ๔๒ ท่ีกําหนดให้คําส่ังทางปกครองมีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่
ขณะท่ีได้รับแจ้ง ดังนั้น การนับระยะเวลาอุทธรณ์สามสิบวันจึงต้องเร่ิมนับตั้งแต่วันท่ีคู่กรณีได้รับแจ้ง
คําส่ัง มิใช่วันท่ีมีคําส่ัง๔๗  
                                                 
  

๔๓กรณีท่ีคําส่ังทางปกครองมิได้จดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด 
ระยะเวลาอุทธรณ์จะเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันท่ีคู่กรณีได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าว (มาตรา ๔๐ วรรคสอง) 
  ๔๔ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๒๑๓/๒๕๕๐ 
  

๔๕คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๓๔/๒๕๕๑ 
  

๔๖คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๔๗๖/๒๕๕๓ 
  

๔๗ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๖๓๘/๒๕๔๕ 



 ๙ 
 

         (๒) การขยายระยะเวลา 
             ระยะเวลาอุทธรณ์สิบห้าวันท่ีกฎหมายกําหนดไว้อาจมีการขยาย
ออกไปได้ในสองกรณีด้วยกัน กรณีแรกเป็นการขยายระยะเวลาโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๔๐ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  ท่ีกําหนดว่ากรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมิได้จดแจ้ง
สิทธิอุทธรณ์โดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง และไม่มีการแจ้งคําส่ังใหม่พร้อมสิทธิอุทธรณ์    
และระยะเวลาอุทธรณ์ส้ันกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รับคําส่ังทางปกครอง โดยกรณี
ท่ีเจ้าหน้าท่ีแจ้งคําส่ังทางปกครองใหม่แต่แจ้งไม่ถูกต้อง เช่น แจ้งสําเนาคําส่ังท่ีลงนามโดยผู้ไม่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย ย่อมถือว่าไม่ใช่การแจ้งคําส่ังใหม่พร้อมสิทธิอุทธรณ์โดยถูกต้อง ระยะเวลาอุทธรณ์ย่อม
ขยายเป็นหนึ่งปีเช่นกัน๔๘ ดังนี้ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจึงควรใส่ใจกับการจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์ในคําส่ัง
ทางปกครอง เพราะหากไม่จดแจ้งหรือจดแจ้งไม่ถูกต้อง ระยะเวลาอุทธรณ์จะขยายเป็นหนึ่งปี ซ่ึง   
จะกระทบต่อความม่ันคงแน่นอนของสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายของผู้เก่ียวข้องอย่างมาก๔๙ ท้ังนี้
นอกจากการขยายระยะเวลาอุทธรณ์โดยผลของกฎหมายแล้ว อาจมีการขยายระยะเวลาตามคําขอ
ของคู่กรณ ีโดยคู่กรณีอาจร้องขอให้เจ้าหน้าท่ีขยายระยะเวลาอุทธรณ์โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๖๖ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ท่ีกําหนดเก่ียวกับการขยายระยะเวลาท่ีกําหนดไว้
ในกฎหมายในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ที่จําเป็นเป็นเหตุให้คู่กรณีไม่อาจกระทําการได้ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด โดยการขยายระยะเวลามีเงื่อนไขสองประการ ประการแรก พฤติการณ์ท่ีทําให้
คู่กรณีไม่อาจกระทําการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายจะต้องมิใช่ “ปัญหาข้อขัดข้องท่ัวไป” 
ท่ีคู่กรณีอาจประสบได้ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง แต่เป็น “พฤติการณ์พิเศษท่ีทําให้คู่กรณี
ไม่อาจกระทําการใด ๆ ได้โดยส้ินเชิง” และพฤติการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดจากความผิดของคู่กรณีเอง 
ประการท่ีสอง คู่กรณีจะต้องมีคําขอขยายระยะเวลาอย่างช้าท่ีสุดภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีพฤติการณ์
นั้นได้ส้ินสุดลง และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ขยายระยะเวลาให้แล้ว คู่กรณีจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลา
ท่ีเจ้าหน้าท่ีกําหนดด้วย๕๐ โดยกรณีท่ีอาจถือเป็น “พฤติการณ์ท่ีจําเป็น” อันเป็นเหตุให้คู่กรณีขอขยาย
ระยะเวลาอุทธรณ์ได้ เช่น เกิดภัยพิบัติธรรมชาติทําให้เอกสารสําหรับการจัดทําคําอุทธรณ์สูญหายหรือ
ถูกทําลาย แต่คู่กรณีคงไม่สามารถอ้างความยุ่งยากซับซ้อนของข้อกฎหมายในการอุทธรณ์มาเป็นเหตุ
ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้ เพราะเป็นปัญหาข้อขัดข้องท่ัวไปในการพิจารณาทางปกครองอยู่แล้ว๕๑  
         (๓) วันที่อุทธรณ์มีผล 
     การพิจารณาว่าคู่กรณีได้ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดหรือไม่ ในเบ้ืองต้นอาจต้องพิจารณาก่อนว่า การยื่นอุทธรณ์มีผลเม่ือใด หากคู่กรณีไปย่ืน
หนังสืออุทธรณ์ที่หน่วยงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ัง ย่อมถือว่าวันท่ีหน่วยงานลงทะเบียนรับหนังสือ 
อุทธรณ์ไว้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นวันท่ียื่นอุทธรณ์
ตามกฎหมายหรือวันท่ีอุทธรณ์มีผล แต่ถ้าคู่กรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ อาจมีปัญหาต้อง 
 

                                                 
  

๔๘คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๖๓๖/๒๕๕๐ 
  

๔๙สําหรับหลักเกณฑ์การจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์พร้อมตัวอย่าง โปรดดู คําแนะนําของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ท่ี ๑/๒๕๔๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําส่ังทาง
ปกครอง 
  

๕๐ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๒๑๓/๒๕๕๐ 
  

๕๑สําหรับบทวิเคราะห์การใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๖๖ โปรดดู ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์, “ปัญหา
การขยายระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙”, วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม ๒๕ ตอน ๓ (๒๕๕๑), หน้า ๙๓-๑๔๑. 



 ๑๐ 
 

พิจารณาว่าการอุทธรณ์มีผลในวันใด โดยเฉพาะกรณีท่ีได้ส่งหนังสืออุทธรณ์ก่อนครบกําหนดระยะเวลา
อุทธรณ์ แต่ปรากฏว่าหนังสืออุทธรณ์ไปถึงเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ภายหลังพ้นกําหนด
ระยะเวลาอุทธรณ์ไปแล้ว จะถือว่าวันท่ีคู่กรณีส่งหนังสืออุทธรณ์หรือวันท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
เป็นวันท่ียื่นอุทธรณ์หรือวันท่ีอุทธรณ์มีผล ท้ังนี้ กฎหมายเฉพาะในบางเร่ืองได้บัญญัติหลักเกณฑ์ใน
เร่ืองนี้ไว้โดยให้ถือว่าวันส่งหนังสืออุทธรณ์ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานทางไปรษณีย์ เช่น ใบรับฝากหรือ
ตราประทับรับท่ีซองหนังสือ เป็นวันยื่นอุทธรณ์ แต่กฎหมายอีกหลายเร่ืองรวมท้ังพระราชบัญญัติ    
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงเป็น “กฎหมายกลาง” มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเร่ืองนี้ไว้ ทําให้
องค์กรทางกฎหมายมีแนวคําวินิจฉัยแตกต่างกันไป โดยกรณีการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้     
ให้ความเห็นว่า เม่ือคํานึงถึงความสะดวกของคู่กรณีและการคุ้มครองสิทธิในการอุทธรณ์คําส่ังทาง
ปกครอง ต้องถือว่าวันส่งหนังสืออุทธรณ์เป็นวันท่ีการแสดงเจตนาอุทธรณ์มีผล๕๒ ซ่ึงคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้นําหลักดังกล่าวมาใช้กับการอุทธรณ์เงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยให้ความเห็นว่าการใช้สิทธิอุทธรณ์เงินค่าทดแทนมีผลสมบูรณ์
ต่อเม่ือได้ส่งเจตนา วันท่ีคู่กรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์จึงเป็นวันท่ีการแสดงเจตนามีผล๕๓ 
อย่างไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุดมีแนวคําวินิจฉัยในอีกทางหนึ่งว่าวันท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้รับ
หนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนเป็นวันท่ีอุทธรณ์มีผล๕๔ อันเป็นการนํามาตรา ๑๖๙ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีบัญญัติว่าการแสดงเจตนาท่ีกระทําต่อบุคคลซ่ึงมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่า
มีผลนับแต่เวลาท่ีการแสดงเจตนาไปถึงมาใช้บังคับ๕๕ ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดเคยนําหลักนี้ไปใช้กับการ
อุทธรณ์ตามกฎหมายฉบับอ่ืนด้วย รวมท้ังการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ๕๖ ท้ังนี้ การถือเอาวันท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับหนังสืออุทธรณ์เป็นวันท่ีอุทธรณ์มีผล
ย่อมเป็นหลักท่ีไม่เป็นธรรมต่อคู่กรณีผู้อุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง เพราะคู่กรณีต้องเผ่ือเวลาในการจัดส่ง
หนังสืออุทธรณ์ โดยเฉพาะคู่กรณีท่ีอยู่ห่างไกลจากหน่วยงานของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์
ท้ังยังไม่แน่นอนว่าหนังสืออุทธรณ์จะไปถึงเจ้าหน้าท่ีเม่ือใด เพราะอาจเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการ
จัดส่งหนังสือของไปรษณีย์ได้ นอกจากนี้ อาจมีความผิดพลาดในขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือ
ของหน่วยงาน ซ่ึงอาจทําให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้รับหนังสืออุทธรณ์ภายหลังล่วงพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์ไปแล้ว ดังนั้น เพ่ือความเป็นธรรมสําหรับคู่กรณี จึงสมควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงเป็น “กฎหมายกลาง” โดยกําหนดเก่ียวกับการยื่น
อุทธรณ์ทางไปรษณีย์ให้เป็นท่ีชัดเจนต่อไปโดยให้ถือว่าวันส่งหนังสืออุทธรณ์ซ่ึงปรากฏตามหลักฐาน
ทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นอุทธรณ์ อันเป็นหลักการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ และเป็นหลัก
ท่ีปรากฏอยู่ในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของนานาอารยประเทศ๕๗ 
 

                                                 
  

๕๒ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๓๔๕/๒๕๔๘ 
  ๕๓ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จท่ี ๑๕๒/๒๕๔๙ 
  

๕๔คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๔๔๔/๒๕๔๘, ๔๘๗/๒๕๔๙, ๔๘๘/๒๕๔๙, ๔๘๙/๒๕๔๙ และ 
๑๕๖/๒๕๕๐ 
  

๕๕คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๒๘๓/๒๕๕๑ และ ๔๗๐/๒๕๕๑ 
  

๕๖คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๓๔/๒๕๕๑ 
  ๕๗สําหรับบทวิเคราะห์แนวคําวินิจฉัยในเรื่องนี้ รวมท้ังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย 
โปรดดู ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์, “วันท่ีการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองมีผล กรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์”, 
วารสารกฎหมายปกครอง, เล่ม ๒๗ ตอน ๒ (๒๕๕๓) หน้า ๓-๕๕. 



 ๑๑ 
 

         (๔) ผลของอุทธรณ์ที่ย่ืนเกินระยะเวลา 
     ในกรณีท่ีคู่กรณียื่นอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองเกินระยะเวลาท่ี

กฎหมายกําหนด และเจ้าหน้าท่ีไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา คู่กรณีย่อมเป็นอันเสียสิทธิท่ีจะฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครอง เพราะถือว่าไม่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี๕๘ 
ส่วนปัญหาว่าเจ้าหน้าท่ีจะรับอุทธรณ์ท่ียื่นเกินระยะเวลาไว้พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ได้หรือไม่ นั้น 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นวางหลักไว้ว่า ระยะเวลาอุทธรณ์คําส่ังทาง
ปกครองท่ีกําหนดในกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือมิให้คําส่ังทางปกครองอาจถูกโต้แย้งโดยไม่มีท่ีส้ินสุด 
อันจะทําให้เกิดความไม่ม่ันคงแน่นอนทางกฎหมาย จึงเป็นระยะเวลาท่ีมีผลบังคับท้ังต่อคู่กรณีผู้มีสิทธิ
อุทธรณ์และต่อเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ กรณีท่ีมีการยื่นอุทธรณ์เม่ือล่วงพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์แล้ว คู่กรณีย่อมเสียสิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาอุทธรณ์ และขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีย่อมไม่มี
อํานาจท่ีจะรับคําอุทธรณ์ไว้พิจารณาเพ่ือวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจรับอุทธรณ์ท่ีล่วงเลย
ระยะเวลาไว้พิจารณาได้เฉพาะกรณีท่ีมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดให้อํานาจไว้เท่านั้น เช่น กรณีของ 
มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ๕๙ ดังนั้น โดยหลักแล้วหากเจ้าหน้าท่ี
รับอุทธรณ์ท่ียื่นเกินระยะเวลาไว้วินิจฉัยอุทธรณ์ ย่อมเป็นการกระทําโดยปราศจากอํานาจและไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและไม่มีผลให้อุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาได้ อย่างไรก็ดี น่าสังเกตว่าศาลปกครอง
สูงสุดเคยวินิจฉัยว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังได้รับอุทธรณ์ท่ียื่นเกินระยะเวลาไว้พิจารณาและรายงาน
ความเห็นไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ แม้ท้ายท่ีสุดผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์จะมีคําส่ังไม่รับ
อุทธรณ์ ก็ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองแล้ว จึงมีคําส่ังให้รับคําฟ้องไว้พิจารณา๖๐ แต่
ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่า แม้เจ้าหน้าท่ีจะรับอุทธรณ์ท่ียื่นเกินระยะเวลาไว้วินิจฉัยอุทธรณ์ ก็หามีผลให้
อุทธรณ์ชอบขึ้นมาไม่ เท่ากับผู้อุทธรณ์ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ จึงไม่มีสิทธินําคดีมาฟ้องต่อศาล๖๑  

     ท้ังนี้ กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมีคําส่ังไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาเนื่องจาก 
ยื่นเกินระยะเวลา คําส่ังไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาถือเป็นคําส่ังทางปกครองอย่างหนึ่งเพราะเป็นการ
ปฏิเสธสิทธิของคู่กรณีท่ีจะได้รับการทบทวนคําส่ัง คู่กรณีจึงมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังไม่รับอุทธรณ์ไว้
พิจารณาต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังได้๖๒ แต่ถ้าคู่กรณียังอุทธรณ์คําส่ังไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาเกิน
ระยะเวลาอีก เจ้าหน้าท่ีชอบท่ีจะมีคําส่ังไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาเป็นคร้ังท่ีสองโดยไม่จําต้องจดแจ้ง
สิทธิอุทธรณ์ไว้ในคําส่ังนั้นอีก แต่ให้จดแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไป๖๓  
      ๔.๔ รูปแบบของคําอุทธรณ์ 

    มาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
กําหนดให้คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือ ดังนั้น การอุทธรณ์ด้วยวาจาจึงไม่ใช่การอุทธรณ์ตามเงื่อนไข 
ท่ีกฎหมายกําหนด๖๔ เช่นเดียวกับการสอบถามเจ้าหน้าท่ี๖๕ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์๖๖ 

                                                 
  

๕๘คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๖๕๘/๒๕๔๖, ๔๗๐/๒๕๔๗, ๑๔๗/๒๕๕๐, ๓/๒๕๕๑, ๒๖๖/๒๕๕๑, 
๒๖๗/๒๕๕๑, ๔๙๗/๒๕๕๑ และ ๓๕๕/๒๕๕๒ 
  

๕๙ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๒๑๓/๒๕๕๐ 
  

๖๐คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๓๒๒/๒๕๔๗ 
  

๖๑คําพิพากษาฎีกา ท่ี ๔๙๘/๒๕๑๗ 
  

๖๒ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๘๔๔/๒๕๔๗   
  

๖๓ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๑๒๙๖/๒๕๕๕ 
  

๖๔คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๒๓๖/๒๕๔๖ และ ๓๘๒/๒๕๕๕ 
  

๖๕คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๒๓๐/๒๕๕๔ 
  

๖๖คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๔๓๗/๒๕๕๑ 



 ๑๒ 
                                                                                                                                                
ก็ไม่ถือเป็นการอุทธรณ์ ท้ังนี้ นอกจากต้องทําเป็นหนังสือแล้ว คําอุทธรณ์จะต้องระบุข้อโต้แย้งและ 
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไว้ด้วย การมีหนังสือขอทราบเหตุผลการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บํานาญ จึงมิใช่การอุทธรณ์การคํานวณบํานาญ๖๗ หรือมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าท่ี 
โดยมิได้ระบุข้อโต้แย้งหรือร้องขอให้ดําเนินการใด ๆ ก็ไม่ถือเป็นการอุทธรณ์๖๘ หรือคําอุทธรณ์ท่ีมี
ข้อความว่า “ขออุทธรณ์คําส่ังดังกล่าวและหวังว่าคงไม่เลือกปฏิบัติ” โดยมิได้แสดงข้อเท็จจริงและ 
เหตุผลว่าคําส่ังไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร ก็เป็นคําอุทธรณ์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
กําหนด๖๙ เช่นเดียวกับคําอุทธรณ์ท่ีมีข้อความว่า “ประสงค์ขออุทธรณ์คําส่ังลงโทษ... รายละเอียด
จัดส่งมาภายหลังฉบับหนึ่ง” โดยไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลว่าถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้องหรือ    
ไม่เป็นธรรมอย่างไร ก็เป็นคําอุทธรณ์ท่ีไม่ชอบ๗๐ ท้ังนี้ กรณีท่ีคําอุทธรณ์มีรูปแบบไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ได้
ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลในการโต้แย้งคําส่ัง คู่กรณีอาจยื่นอุทธรณ์เพ่ิมเติมท่ีแสดงข้ออ้างพร้อม
เหตุผลโต้แย้งคําส่ังในภายหลังได้ แต่ “คําอุทธรณ์เพ่ิมเติม” จะต้องยื่นภายในระยะเวลาอุทธรณ์ด้วย 
จึงจะถือเป็นการอุทธรณ์ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย๗๑   
  ๕. การพิจารณาอุทธรณ์ 
      ๕.๑ เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ 

             การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เป็น 
“ระบบอุทธรณ์สองช้ัน” โดยมาตรา ๔๕ กําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นผู้รับอุทธรณ์
ไว้พิจารณาในช้ันต้นเพราะเป็นผู้ท่ีรู้ถึงเหตุผลในการออกคําส่ังทางปกครองเป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่ 
ช้ันเหนือข้ึนไปซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้มี
อํานาจพิจารณาอุทธรณ์ในช้ันท่ีสอง หากเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์
ของคู่กรณี ท้ังนี้ เพ่ือควบคุมตรวจสอบอีกช้ันหนึ่งว่าการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีช้ันต้นมีความถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงจะทําให้การควบคุมตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองเป็นไปอย่างรอบคอบ 
โดยเจ้าหน้าท่ีใดจะเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ในช้ันท่ีสองเป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ท่ีกําหนด
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีต่าง ๆ ไว้โดยละเอียด เช่น กรณีท่ีอธิบดีเป็นผู้ทําคําส่ัง
ทางปกครอง ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ย่อมได้แก่ปลัดกระทรวง อย่างไรก็ดี บางกรณีการ “ช้ีตัว” 
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์อาจเป็นเร่ืองยุ่งยากอยู่บ้าง เช่น กรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้ใช้อํานาจทําคําส่ังทางปกครอง อาจต้องพิจารณาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกระทําการในฐานะใด หาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อํานาจในฐานะราชการส่วนภูมิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย่อม 
เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๒ (๑๑) ของกฎกระทรวงฯ๗๒ แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดใช้
อํานาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายเฉพาะ ผู้มีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณ์ย่อมได้แก่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนั้นซ่ึงเป็นผู้ควบคุมช้ันเหนือขึ้นไป
ช้ันหนึ่งตามข้อ ๒ (๑๔) ของกฎกระทรวงฯ๗๓ หรือกรณีเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นผู้ได้รับ 
 

                                                 
  

๖๗คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๑๒/๒๕๔๖ 
  

๖๘คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๑๑๘/๒๕๔๙ 
  

๖๙คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๖๓๗/๒๕๕๐ 
  

๗๐คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๘๗/๒๕๕๐ 
  

๗๑คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๘๗/๒๕๕๐ 
๗๒ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๖๗๒/๒๕๔๔ 
๗๓ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๑๔๓/๒๕๕๒  



 ๑๓ 
  

 มอบอํานาจหรือได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าท่ีอ่ืน แนวความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองถือว่าการใช้อํานาจทําคําส่ังของเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบอํานาจหรือได้รับมอบหมายเป็น 
การกระทําในฐานะผู้มอบอํานาจหรือผู้มอบหมาย กรณีเจ้าหน้าท่ีทําคําส่ังโดยอธิบดีเป็นผู้มอบอํานาจ
หรือมอบหมาย ย่อมถือเป็นการกระทําในฐานะอธิบดี ปลัดกระทรวงจึงเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์
ตามข้อ ๒ (๔) ของกฎกระทรวงฯ๗๔ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยให้ความเห็นว่า กรณีท่ี  
มิใช่การมอบอํานาจตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แต่เป็นการมอบหมายตามกฎหมาย
เฉพาะท่ีบัญญัติเก่ียวกับวิธีการ “มอบหมาย” ไว้เป็นกรณีพิเศษ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายย่อมมี 
อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติการใด ๆ ดังเช่นเป็นอํานาจของตน หาใช่เป็นการทําแทนผู้มอบหมาย เช่น กรณีท่ี
กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ําไทยกําหนดให้ “เจ้าท่า” หมายถึง อธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ซ่ึงอธิบดี 
กรมเจ้าท่ามอบหมาย เจ้าหน้าท่ีซ่ึงได้รับมอบหมายจากอธิบดีย่อมมีฐานะเป็น “เจ้าท่า” เช่นเดียวกับ
อธิบดี ไม่ถือเป็นการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ถ้าผู้บริหารเทศบาลตําบลได้รับมอบหมายเป็นเจ้าท่า 
ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๒ (๑๐) ของกฎกระทรวงฯ ไม่ใช่
ปลัดกระทรวงคมนาคมซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีช้ันเหนือขึ้นไปของอธิบดีกรมเจ้าท่า๗๕ นอกจากนี้ คําส่ังทาง
ปกครองในบางกรณีซ่ึงมีกระบวนการพิจารณาออกคําส่ังท่ีมีเจ้าหน้าท่ีร่วมพิจารณาหลายราย ก็อาจมี
ปัญหาในการตีความว่าเจ้าหน้าท่ีใดจะเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ เช่น กรณีท่ีผู้อํานวยการสํานัก
การสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เป็นผู้ออกใบอนุญาตจัดเล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์ในเขต
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายการพนัน โดยต้องให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ    
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตเสียก่อน ผู้ทําคําส่ังทางปกครองย่อมหมายถึงอธิบดีกรมการปกครอง ดังนั้น 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๒ (๔) ของกฎกระทรวงฯ และโดยท่ี
กระทรวงมหาดไทยมีการจัดกลุ่มภารกิจ การพิจารณาอุทธรณ์จึงเป็นอํานาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ๗๖  

             ท้ังนี้  เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม    
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. 
๒๕๔๐)ฯ อาจอาศัยอํานาจตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมอบอํานาจให้เจ้าหน้าท่ีอ่ืน
เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์แทนได้ เช่น ผู้อํานวยการสํานักคุ้มครองแรงงานเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์
คําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานในกลุ่มงานของสํานักฯ ย่อมมอบอํานาจให้ข้าราชการในสํานักฯ   
เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์แทนได้๗๗ หรืออธิบดีกรมสรรพากรเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังของ
สรรพากรพ้ืนท่ี อธิบดีอาจมอบอํานาจให้สรรพากรภาคซ่ึงเป็นผู้มีหน้าท่ีกํากับควบคุมการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์แทนได้๗๘ ซ่ึงการท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ สามารถมอบอํานาจให้เจ้าหน้าท่ีอ่ืน
พิจารณาอุทธรณ์แทนได้นั้น เนื่องจากเป็นกรณีท่ีกฎหมายมิได้กําหนดผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ไว้
เป็นการเฉพาะเจาะจง ในลักษณะท่ีเป็น “อํานาจเฉพาะตัว” แต่เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ซ่ึงขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองและเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์  
ในช้ันต้นจะเป็นเจ้าหน้าท่ีใด อย่างไรก็ดี กรณีของกฎหมายเฉพาะท่ีกําหนดโดยเจาะจงให้เจ้าหน้าท่ี 
 

                                                 
๗๔ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๙๗/๒๕๔๕, ๓๔๓/๒๕๔๗ 

และ ๘๐๖/๒๕๕๐ 
๗๕ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) เรื่องเสร็จท่ี ๗๔/๒๕๕๔ 
๗๖ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๑๖๓/๒๕๕๒ 
๗๗ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) เรื่องเสร็จท่ี ๗๖๙/๒๕๔๖ 
๗๘ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๘๐๖/๒๕๕๐ 



 ๑๔ 
 

ตําแหน่งใดเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ และไม่มีบทบัญญัติใดกําหนดโดยชัดเจนให้มีการมอบ
อํานาจพิจารณาอุทธรณ์ไว้ ผู้ดํารงตําแหน่งท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์นั้น
ย่อมไม่อาจมอบอํานาจให้เจ้าหน้าท่ีอ่ืนใช้อํานาจแทนได้ เพราะกฎหมายมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณ์เยียวยาความเดือดร้อนของบุคคล ซ่ึงการมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องเป็นท่ียุติและเป็น
ท่ีสุดในฝ่ายบริหาร มิใช่อํานาจในการปฏิบัติราชการโดยท่ัวไป แต่เป็นอํานาจเฉพาะตัว จึงไม่อาจ  
มอบอํานาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้๗๙  

       ๕.๒ ข้ันตอนและระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 
             ในระบบอุทธรณ์สองช้ันตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นผู้พิจารณาคําอุทธรณ์ในช้ันต้น ซ่ึงหากเจ้าหน้าท่ีเห็นด้วยกับ    
คําอุทธรณ์ ก็มีอํานาจเปล่ียนแปลงแก้ไขคําส่ังเดิมและมีคําส่ังใหม่แจ้งไปยังคู่กรณีได้ โดยพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคําอุทธรณ์ แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ก็ต้องรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ช้ันเหนือขึ้นไปภายในระยะเวลา
ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับรายงาน แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ ก็อาจมีหนังสือแจ้ง     
ผู้อุทธรณ์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาโดยขยายระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกิน
สามสิบวัน ท้ังนี้ กรณีท่ีคู่กรณียื่นอุทธรณ์เกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ัง
ทางปกครองไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ย่อมมิใช่กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ จึงไม่ต้อง
รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ แต่ถ้าคู่กรณียื่นอุทธรณ์
คําส่ังไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณานั้นต่อเจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ย่อมต้องรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป๘๐ 
            สําหรับระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ   
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ นั้น พึงเข้าใจให้ชัดเจนว่าเป็น “ระยะเวลาเร่งรัด” (délai indicatif) 
ท่ีผู้ตรากฎหมายกําหนดขึ้นเพ่ือเร่งรัดให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์โดยไม่ชักช้าเท่านั้น  
มิใช่ “ระยะเวลาบังคับ” (délai impératif) ท่ีมีผลตัดอํานาจของเจ้าหน้าท่ีในการพิจารณาอุทธรณ์
หรือทําให้คําวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย๘๑ เพียงแต่การครบกําหนดระยะเวลามีผลทําให้
คู่กรณีผู้รับคําส่ังทางปกครองสามารถนําคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองได้เท่านั้น โดยถือเป็น “ระยะเวลา
อันสมควร” (délai raisonnable) ในการวินิจฉัยส่ังการของเจ้าหน้าท่ี หากกฎหมายเฉพาะมิได้กําหนด
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไว้๘๒ ดังนี้ กรณีท่ีกฎหมายในเร่ืองใดมิได้กําหนดระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ย่อมต้องนําระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์เก้าสิบวันซ่ึงเป็น “ระยะเวลาขั้นสูง” 
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซ่ึงเป็น “กฎหมายกลาง” มาใช้บังคับ๘๓ แต่ถ้า
กฎหมายเฉพาะกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไว้แล้ว การพิจารณาอุทธรณ์ย่อมกระทําภายใน 
 

                                                 
๗๙ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) เรื่องเสร็จท่ี ๑๒๙/๒๕๕๐ และความเห็น

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) เรื่องเสร็จท่ี ๒๘๕/๒๕๕๒ 
๘๐ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๘๔๔/๒๕๔๗ 
๘๑อย่างไรก็ดี หากเจ้าหน้าท่ีพิจารณาอุทธรณ์ล่าช้าจนเกินสมควรและเกิดความเสียหายแก่ผู้รับ

คําส่ังทางปกครอง ก็อาจต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นได ้
๘๒คําส่ังศาลปกครองสูงสุด (ประชุมใหญ่) ท่ี ๒๖๐/๒๕๔๖  
๘๓สําหรับตัวอย่าง โปรดดู คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๕๒๒/๒๕๔๖, ๕๖๕/๒๕๔๗, ๑๗๖/๒๕๕๒, 

๕๙๑/๒๕๕๔ และ ฟ.๘๔/๒๕๕๕ 



 ๑๕ 
 

ระยะเวลาท่ีกําหนดนั้น ไม่ต้องนําระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายกลางมาใช้บังคับ เช่น 
กรณีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ มาตรา ๒๕ วรรคสอง ท่ีกําหนดให้รัฐมนตรี
วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จส้ินภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคําอุทธรณ์๘๔  

             อนึ่ง บางกรณีกฎหมายเฉพาะอาจกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไว้   
ในลักษณะท่ีเป็น “ระยะเวลาบังคับ” โดยการครบกําหนดระยะเวลาทําให้เกิด “คําวินิจฉัยอุทธรณ์ 
โดยปริยาย” เช่น มาตรา ๖๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑    
ท่ีกําหนดให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ “พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่เสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่า  
เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์” ดังนี้ การครบกําหนดระยะเวลาย่อมทําให้เกิด “คําส่ังเห็นชอบโดยปริยาย” 
(décision implicite d’acceptation) กับคําอุทธรณ์ของคู่กรณี และขณะเดียวกันก็มีผลตัดอํานาจ
ของคณะกรรมการฯ ท่ีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ หากปรากฏว่าคณะกรรมการฯ มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ์
และแจ้งไปยังคู่กรณีภายหลังล่วงพ้นกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์แล้ว อาจพิเคราะห์ได้ว่าเป็น
การ “เพิกถอน” คําวินิจฉัยอุทธรณ์โดยปริยายท่ีเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายก่อนหน้านั้น  

       ๕.๓ ขอบเขตของการพิจารณาอุทธรณ์ 
             มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ วิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้

กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ ท้ังเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองและเจ้าหน้าท่ี  
ช้ันเหนือขึ้นไป มีอํานาจอย่างกว้างขวางในการพิจารณาอุทธรณ์ โดยสามารถทบทวนคําส่ังได้ท้ังใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสม และอาจเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนคําส่ัง   
ไปในทางใดก็ได้ ดังนี้ การทบทวนคําส่ังทางปกครองจึงไม่จําเป็นต้องกระทําในทางท่ีเป็นผลดีต่อ      
ผู้อุทธรณ์เสมอไป (reformatio in melius) แต่อาจทบทวนในทางที่เป็นผลร้ายแก่ผู้อุทธรณ์ก็ได้ 
(reformatio in peius) เพราะมีแนวคิดในทางกฎหมายปกครองว่า ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์     
ไม่ผูกพันอยู่กับคําขอของผู้อุทธรณ์ (ท่ีขอให้ผ่อนหนักเป็นเบา) แต่ต้องพิจารณาและมีคําวินิจฉัย
อุทธรณ์โดยคํานึงถึงความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองเป็นสําคัญ และหากจําเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงคําส่ังในทางท่ีเป็นผลร้ายยิ่งขึ้นก็สามารถกระทําได้ ซ่ึงการท่ีผู้อุทธรณ์ขอให้ทบทวนคําส่ัง
ทางปกครอง เท่ากับผู้อุทธรณ์ทําให้เกิดความไม่ม่ันคงแน่นอนของคําส่ังทางปกครองนั้นเอง จึงต้อง
ยอมรับ “ความเส่ียง” ท่ีเจ้าหน้าท่ีอาจพิจารณาในทางท่ีเป็นผลร้าย ซ่ึงหลัก reformatio in peius 

ชอบท่ีจะใช้กับการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ ด้วย หากกฎหมายในเร่ืองใดมิได้
กําหนดขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์ไว้เป็นพิเศษหรือห้ามมิให้พิจารณาอุทธรณ์ในทางท่ีเป็นผลร้าย
ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น กรณีท่ีกรมทางหลวงเวนคืนทรัพย์สินเพ่ือสร้างทางหลวง และมีคําส่ังให้จัดซ้ือ    
ส่ิงปลูกสร้างส่วนท่ีเหลือจากการเวนคืนซ่ึงใช้การไม่ได้บางส่วน แต่ผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจจึงยื่นอุทธรณ์
คําส่ังต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอให้เวนคืนส่ิงปลูกสร้างส่วนท่ีเหลือท้ังหมด รัฐมนตรีย่อม
มีอํานาจทบทวนคําส่ังของเจ้าหน้าท่ีเวนคืนได้ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ และมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เวนคืนส่ิงปลูกสร้างของผู้ถูกเวนคืนเลย อันเป็นการเพิกถอน
คําส่ังกรมทางหลวงท่ีให้เวนคืนส่ิงปลูกสร้างบางส่วน๘๕  
             อนึ่ง การท่ีมาตรา ๔๖ บัญญัติให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์     
มีอํานาจทบทวนความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครองและใช้ดุลพินิจแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ัง 
 

                                                 
๘๔คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๔๕๘/๒๕๕๐ 
๘๕ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๑๑๒๗/๒๕๕๕ 



 ๑๖ 
 

ในเร่ืองความเหมาะสมได้นั้น อาจทําให้เกิดปัญหาได้ในบางกรณี โดยมีผู้เสนอความเห็นว่า กรณีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง
ของผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น และมีอํานาจตามมาตรา ๔๖ ท่ีจะทบทวนได้ท้ัง
ความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสมของคําส่ังทางปกครองนั้น การให้ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจกํากับดูแลสามารถทบทวนความเหมาะสมของคําส่ังทางปกครองได้ด้วย อาจไม่
สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลท่ีให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําขององค์กร    
ผู้ถูกกํากับดูแลเท่านั้น จึงสมควรพิจารณาปรับปรุงระบบการพิจารณาอุทธรณ์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยกรณีท่ีเป็นภาระหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแท้ สมควรตัดอํานาจ
ตรวจสอบความเหมาะสม และคงอํานาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายไว้เท่านั้น ส่วนกรณีท่ีเป็น
ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนกลางหรือเป็นเร่ืองเก่ียวพันกับผลประโยชน์
โดยรวมขององค์กรปกครองส่วนกลาง อาจยอมรับให้ผู้กํากับดูแลสามารถตรวจสอบได้ท้ังความชอบ
ด้วยกฎหมายและความเหมาะสมของคําส่ังทางปกครอง๘๖ 
     ๕.๔ คําวินิจฉัยอุทธรณ์ 
           โดยท่ีคําวินิจฉัยอุทธรณ์เป็น “คําส่ังทางปกครอง” และการพิจารณาอุทธรณ์
เป็น “การพิจารณาทางปกครอง” กรณีจึงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ในเร่ืองขั้นตอนการทําคําส่ังทาง
ปกครองและรูปแบบของคําส่ังทางปกครองตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ เช่นเดียวกับคําส่ังทางปกครองในกรณีอ่ืน ๆ โดยผู้อุทธรณ์มีสิทธิในฐานะ “คู่กรณี” ใน
กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิได้รับแจ้งสิทธิและหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครอง (มาตรา ๒๗) สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนท่ีจะมี
การออกคําส่ังทางปกครองท่ีกระทบสิทธิ (มาตรา ๓๐) (โดยเฉพาะกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีจะยกอุทธรณ์หรือ
พิจารณาอุทธรณ์ในทางท่ีเป็นผลร้ายยิ่งขึ้น) สิทธิในการขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเป็น (มาตรา ๓๑)    
สิทธิในการมีทนายความหรือท่ีปรึกษา (มาตรา ๒๓) ฯลฯ สําหรับคําวินิจฉัยอุทธรณ์จะต้องมีเนื้อหา
ชัดเจนพอท่ีจะเข้าใจได้ (มาตรา ๓๔) ระบุวัน เดือน ปีท่ีทําคําส่ัง ช่ือและตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีผู้ทํา
คําส่ัง พร้อมท้ังลายมือช่ือของเจ้าหน้าท่ีนั้น (มาตรา ๓๖) และท่ีสําคัญคําวินิจฉัยอุทธรณ์จะต้องจัด   
ให้มีเหตุผลไว้ในคําส่ังหรือเอกสารแนบท้ายด้วย (มาตรา ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เร่ือง คําส่ังทางปกครองท่ีต้องระบุเหตุผลไว้ใน
คําส่ังหรือในเอกสารแนบท้ายคําส่ัง) โดยเหตุผลต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
ข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจ นอกจากนี้ คําวินิจฉัยอุทธรณ์ (ในกรณีท่ีไม่เห็นชอบด้วยกับคําอุทธรณ์) 
จะต้องจดแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้คู่กรณีทราบด้วย โดยระบุวิธีการและระยะเวลา 
ยื่นคําฟ้อง ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 

   ๕.๕ การถอนอุทธรณ์ 
           กฎหมายเฉพาะในบางเร่ืองอาจกําหนดให้คู่กรณีมีสิทธิถอนอุทธรณ์ท่ียื่นไป
แล้ว รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการถอนอุทธรณ์ไว้ด้วย สําหรับพระราชบัญญัติวิธี 
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไม่มีบทบัญญัติท่ีกําหนดเก่ียวกับการถอนอุทธรณ์ไว้ แต่คณะกรรมการ 
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 ๑๗ 
 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ให้ความเห็นว่า เม่ือการอุทธรณ์เป็นสิทธิของคู่กรณีในกระบวนการ 
พิจารณาทางปกครอง คู่กรณีย่อมสละสิทธิดังกล่าวได้โดยขอถอนอุทธรณ์ท่ียื่นไปแล้ว แต่ต้องถอน 
อุทธรณ์ในระหว่างท่ียังอยู่ในการพิจารณาของผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ ซ่ึงจะมีผลให้การพิจารณา 
อุทธรณ์เป็นอันระงับ แต่ถ้าผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว กระบวนการ
พิจารณาอุทธรณ์ย่อมเป็นอันเสร็จส้ินลง และล่วงพ้นขั้นตอนท่ีจะถอนอุทธรณ์ได้ เจ้าหน้าท่ีต้อง      
ส่ังไม่รับคําขอถอนอุทธรณ์๘๗ สําหรับรูปแบบของคําขอถอนอุทธรณ์ เม่ือคําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือ 
คําขอถอนอุทธรณ์ก็ย่อมต้องทําเป็นหนังสือเช่นกัน ส่วนประเด็นว่าหากคู่กรณีได้ถอนอุทธรณ์ไปแล้ว 
แต่ระยะเวลาอุทธรณ์ยังเหลืออยู่ คู่กรณีจะยื่นอุทธรณ์ใหม่ได้อีกหรือไม่นั้น เห็นว่าการถอนอุทธรณ์ 
มิได้มีผลให้สิทธิอุทธรณ์ท่ีมีอยู่ตามกฎหมายระงับไป ตราบใดท่ีระยะเวลาอุทธรณ์ยังไม่ส้ินสุด คู่กรณี
ย่อมใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ใหม่ได้ แต่จะต้องเป็นการอุทธรณ์ในประเด็นอ่ืน มิใช่ประเด็นเดิมท่ีเคยอ้างใน
อุทธรณ์ท่ีถอนไป มิฉะนั้นย่อมเป็นการอุทธรณ์ซํ้าซ่ึงไม่น่าจะกระทําได้ ท้ังนี้ การท่ีคู่กรณีถอนอุทธรณ์
อาจเป็นเพราะไม่ติดใจท่ีจะโต้แย้งคําส่ังทางปกครองอีกหรือไม่อยากเส่ียงต่อการท่ีเจ้าหน้าท่ีจะ
พิจารณาอุทธรณ์ในทางท่ีเป็นผลร้ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี คู่กรณีควรคิดให้รอบคอบก่อนถอนอุทธรณ์ 
เพราะการถอนอุทธรณ์ย่อมทําให้ระงับไปซ่ึงสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพราะถือว่ามิได้อุทธรณ์
ก่อนฟ้องคดี๘๘ 
                      _________________ 
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