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โมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครอง : มุมมองเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ                    
และพัฒนาการล่าสุดในระบบกฎหมายไทย∗ 

_______________ 

 

                 ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์∗∗ 

 

 

 คําส่ังทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองทําขึ้น ไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
ย่อมมีผลบังคับต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีเหตุท่ีทําให้ส้ินผลลง ดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ดี กรณีท่ีคําส่ังทางปกครอง 
มีความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง ก็มีหลักในทางกฎหมายปกครองว่า คําส่ังทางปกครองนั้น
ตกเป็นโมฆะหรือไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้น โมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองนี้ แม้จะ
ไม่ปรากฏอยู่ในตัวบทกฎหมายเหมือนกับโมฆะกรรมสําหรับนิติกรรมทางแพ่ง แต่ท่ีผ่านมาองค์กรทาง
กฎหมายก็ได้นํามาใช้ในการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือให้ความเห็นทางกฎหมายอยู่เนือง ๆ แสดงให้เห็นถึง
การดํารงอยู่ของแนวคิดดังกล่าวในระบบกฎหมายไทย ท้ังนี้ โดยท่ีแนวคิดเร่ืองโมฆะกรรมได้ “นําเข้า” 
มาจากระบบกฎหมายต่างประเทศ ในเบ้ืองต้นจึงสมควรพิจารณาถึงแนวคิดนี้ในมุมมองของกฎหมาย
ต่างประเทศเสียก่อน จากนั้นจะได้พิจารณาถึงพัฒนาการของแนวคิดดังกล่าวในระบบกฎหมายไทย
เป็นลําดับต่อไป 

๑. แนวคิดว่าด้วยโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองในระบบกฎหมายต่างประเทศ 

    หากศึกษาวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบแล้ว จะพบว่านานาอารยประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศแถบภาคพ้ืนทวีปยุโรปท่ีมีหลักกฎหมายปกครองท่ีก้าวหน้านั้น ต่างยอมรับแนวคิด
เร่ืองโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองด้วยกันท้ังส้ิน โดยบางประเทศได้บัญญัติหลักในเร่ืองนี้ไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นเยอรมัน๑ ออสเตรีย๒ อิตาลี๓ สเปน๔ 
หรือโปรตุเกส๕ ขณะท่ีบางประเทศ เช่น ฝร่ังเศสและเบลเยียม แม้จะมิได้บัญญัติหลักดังกล่าวเป็น        
ลายลักษณ์อักษรในตัวบทกฎหมาย แต่ก็มี “ทฤษฎีนิติกรรมทางปกครองท่ีไม่มีอยู่เลยในทางกฎหมาย” 

                                                 
∗เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ “ความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครอง” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  
∗∗นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑

Verwaltungsverfahrensgesetz ต่อไปจะเรียกว่า VwVfG. 
๒

Allegemeines Verwaltungsverfahrensgesetz ต่อไปจะเรียกว่า AVG. 
๓

Legge nº15/2005 concernenti norme generali sull’azione amministrativa ต่อไปจะเรียกว่า Legge 
nº15/2005. 
๔

Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 

común ต่อไปจะเรียกว่า Ley 30/1992. 
๕

Código do procedimento administrativo ต่อไปจะเรียกว่า CAP. 
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๒

(théorie de l’inexistence juridique des actes administratifs) ท่ีศาลปกครองได้นํามาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีจนเป็นหลักตามแนวบรรทัดฐาน (jurisprudence)  

    โมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองมีท่ีมาจากแนวคิดท่ีว่าคําส่ังทางปกครองท่ี
ผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง ไม่ควรมีผลใด ๆ ในทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้น ระบบกฎหมาย
เยอรมันอธิบายแนวคิดนี้ด้วย “ทฤษฎีความชัดแจ้ง” (Evidenztheorie) ท่ีถือว่า กรณีท่ีคําส่ังทาง
ปกครองบกพร่องอย่างร้ายแรงและความบกพร่องนั้นเป็นท่ีประจักษ์ชัดแก่วิญญูชนท่ัวไป ย่อมไม่มี
ความจําเป็นต้องคุ้มครองความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง แต่ถือว่าคําส่ังนั้น    
ไม่มีผลใด ๆ ทางกฎหมายตั้งแต่ต้น ซ่ึงแตกต่างจากคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ียังคงมี
ผลบังคับตราบเท่าท่ียังไม่มีการเพิกถอนและมีผลบังคับผูกพันเป็นท่ีสุดหากไม่มีการโต้แย้งภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด๖ ในทํานองเดียวกัน ระบบกฎหมายฝร่ังเศสก็มีแนวคิดว่า นิติกรรมทาง
ปกครอง (กฎและคําส่ังทางปกครอง) ท่ีแม้จะทําขึ้นและมีอยู่ในทางข้อเท็จจริง แต่มีเหตุไม่ชอบด้วย
กฎหมายอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง (affecté d’une illégalité particulièrement grave et 

flagrante) ถือเป็น “นิติกรรมทางปกครองท่ีไม่มีอยู่ในทางกฎหมาย” กล่าวคือ ไม่มีผลใด ๆ ในทาง
กฎหมาย หรือเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น ซ่ึงแตกต่างจากนิติกรรมทางปกครองท่ีมีเหตุไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ธรรมดาท่ียังคงมีผลบังคับตราบเท่าท่ียังไม่ถูกเพิกถอนโดยฝ่ายปกครองหรือโดยศาล 

๑.๑ เหตุแห่งโมฆะกรรม : ความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง 
      ปัญหาว่าความบกพร่องอย่างไรจึงจะถือว่าร้ายแรงและชัดแจ้งถึงขนาดทําให้

คําส่ังทางปกครองตกเป็นโมฆะนั้น ในประเทศท่ีมีกฎหมายกําหนดเก่ียวกับโมฆะกรรมของคําส่ังทาง
ปกครอง กฎหมายจะระบุถึงเหตุท่ีทําให้คําส่ังทางปกครองตกเป็นโมฆะโดยแจกแจงเป็นกรณี ๆ ไว้ 
อย่างชัดเจน (numerus clausus) โดยในบางประเทศ เช่น เยอรมัน กฎหมายจะมีบททั่วไปบัญญัติไว้
อีกช้ันหนึ่งว่าคําส่ังทางปกครองตกเป็นโมฆะเม่ือมีเหตุบกพร่องท่ีร้ายแรงอย่างยิ่งและปรากฏชัดแจ้ง๗ 
ดังนั้น แม้คําส่ังทางปกครองในกรณีหนึ่งจะไม่เข้าเหตุท่ีกําหนดให้เป็นโมฆะตามท่ีกฎหมายแจกแจงไว้ 
แต่ก็อาจมีลักษณะเป็นโมฆะตามบทท่ัวไปหรือ “บทกวาด” ก็ได้ นอกจากนี้ กฎหมายของบางประเทศ
อาจจะไม่ถึงกับกําหนดบทกวาดไว้ แต่ก็กําหนดเหตุแห่งโมฆะกรรมท่ีมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุม
คําส่ังทางปกครองท่ีมีความบกพร่องในลักษณะท่ีหลากหลายได้ เช่น กฎหมายอิตาลี๘ และกฎหมาย
โปรตุเกส๙ ท่ีบัญญัติให้คําส่ังทางปกครองตกเป็นโมฆะในกรณีท่ีขาดองค์ประกอบสําคัญของคําส่ังทาง
ปกครอง ส่วนประเทศท่ีไม่มีกฎหมายกําหนดเก่ียวกับโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครอง เช่น ฝร่ังเศส
หรือเบลเยียม ศาลจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าคําส่ังทางปกครองท่ีมีความบกพร่องอย่างใด 
จึงจะถือว่าเป็นโมฆะ ดังนี้ จึงกล่าวได้ว่า ศาลและผู้ตรากฎหมายต่างมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
เหตุแห่งโมฆะกรรม และอาจมีบทบาทเสริมเติมเต็มซ่ึงกันและกัน เช่น ในสเปนท่ีแต่เดิมกฎหมาย    
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กําหนดเหตุแห่งโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองไว้ ๓ ประการ แต่

                                                 
๖

MAURER (H.), Droit administratif allemand, traduit par FROMONT (M.), (Paris : L.G.D.J., 1994), 

p.261.   
๗มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง VwVfG. 
๘มาตรา ๒๑ สัตต Legge nº15/2005.  
๙มาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง CPA. 



โมฆะกรรมของคําสั่งทางปกครอง : มุมมองเชิงกฎหมายเปรียบเทียบและพัฒนาการล่าสุดในระบบกฎหมายไทย   
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ ์www.krisdika.go.th (มีนาคม ๒๕๕๘) 

___________________________________________________________ 

 

๓

ต่อมาเม่ือศาลฎีกา (Tribunal Supremo)
๑๐

 ได้วินิจฉัยว่ามีเหตุอย่างอ่ืนด้วยท่ีทําให้คําส่ังทางปกครอง    
ตกเป็นโมฆะ เช่น คําส่ังทางปกครองท่ีละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ผู้ตรากฎหมาย
ก็ได้นําเหตุดังกล่าวไปบัญญัติเพ่ิมเติมในกฎหมาย๑๑  

       เหตุแห่งโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองในแต่ละประเทศมีท้ังท่ีตรงกันและ
ต่างกัน โดยเหตุแห่งโมฆะกรรมอาจแบ่งเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ (๑) ความบกพร่องในเนื้อหาสาระ
ของคําส่ัง (๒) ความบกพร่องในอํานาจหน้าท่ีของผู้ทําคําส่ัง และ (๓) ความบกพร่องในแบบพิธีในการ
ทําคําส่ัง  
  (๑) ความบกพร่องในเนื้อหาสาระของคําส่ัง  

     กรณีท่ีกฎหมายของหลายประเทศเห็นตรงกันว่าคําส่ังทางปกครองบกพร่องใน
เนื้อหาอย่างร้ายแรงและตกเป็นโมฆะ คือ คําส่ังทางปกครองท่ีมีเนื้อหาท่ีเป็นไปไม่ได้๑๒ โดยระบบ
กฎหมายสเปนให้คําอธิบายว่า ได้แก่ คําส่ังทางปกครองท่ีมีเนื้อหาไม่ชัดเจนพอท่ีจะเข้าใจได้ เช่น คําส่ัง
ให้ร้ือถอนอาคารท่ีไม่ได้ระบุว่าให้ร้ือถอนอาคารใด จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีผู้รับคําส่ังจะปฏิบัติตามได้โดย
ถูกต้อง๑๓ หรืออาจเป็นคําส่ังท่ีมีเนื้อหาไม่สมเหตุสมผลหรือขัดต่อความเป็นจริง เช่น คําส่ังให้ยกเลิก
สัญญาสัมปทานท้ังท่ีสัญญาได้ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านั้นแล้ว ก็เป็นคําส่ังท่ีมีเนื้อหาเป็นไปไม่ได้ เพราะ
ไม่มีทางท่ีจะยกเลิกส่ิงท่ีไม่มีอยู่แล้วในทางกฎหมาย๑๔  

     คําส่ังทางปกครองอาจตกเป็นโมฆะได้หากมี “วัตถุประสงค์” ท่ีผิดพลาดอย่าง
ร้ายแรงและชัดแจ้ง กรณีหนึ่งซ่ึงพบบ่อยในกฎหมายของหลายประเทศ คือ คําส่ังทางปกครองท่ีให้
กระทําการอันเป็นความผิดอาญา๑๕ โดยกฎหมายของบางประเทศ เช่น สเปน กําหนดให้รวมถึงคําส่ัง
ทางปกครองท่ีทําขึ้นสืบเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาด้วย เช่น กรณีท่ีฝ่ายปกครองได้ออก
ใบรับรองคุณวุฒิในการประกอบวิชาชีพให้บุคคลท่ีใช้เอกสารปลอมในการยื่นคําขอ เม่ือศาลอาญาได้มี
คําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าบุคคลดังกล่าวกระทําความผิดฐานใช้เอกสารปลอม ใบรับรองท่ีออกไปย่อมตก
เป็นโมฆะเพราะทําขึ้นสืบเนื่องจากการกระทําความผิดอาญา๑๖ กฎหมายของบางประเทศ เช่น 
เยอรมัน ถือว่าคําส่ังทางปกครองท่ีขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป็นโมฆะ๑๗ เช่น การออก
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการแสดงโชว์ลามกอนาจาร๑๘ ส่วนกฎหมายของบางประเทศ เช่น สเปน๑๙ 
                                                 
๑๐ในระบบกฎหมายสเปน ศาลฎีกา (Tribunal Supremo) มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองด้วย   
๑๑สําหรับรายละเอียด โปรดดู BOCKSANG HOLA (G.), L’inexistence juridique des actes administratifs 

– Essai de théorie juridique comparée : France, Chili, Espagne, Italie, (Paris : Mare & Martin, 

2013), pp.145-146. 
๑๒เยอรมัน : มาตรา ๔๔ วรรคสอง (๔) VwVfG ; ออสเตรีย : มาตรา ๖๘ วรรคส่ี (๓) AVG ; สเปน : มาตรา ๖๒ 
วรรคหนึ่ง (c) Ley 30/1992 ; โปรตุเกส : มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง (c) CAP. 
๑๓คําพิพากษาศาลฎีกาสเปน TS, 9 june 1982, Aranzadi 1982, nº4782. 
๑๔คําพิพากษาศาลฎีกาสเปน TS, 15 mars 1985, Aranzadi 1985, nº1617. 
๑๕เยอรมัน : มาตรา ๔๔ วรรคสอง (๕) VwVfG ; ออสเตรีย : มาตรา ๖๘ วรรคส่ี (๒) AVG ; สเปน : มาตรา ๖๒ 
วรรคหนึ่ง (d) Ley 30/1992 ; โปรตุเกส : มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง (c) CAP.  
๑๖คําพิพากษาศาลฎีกาสเปน TS, 15 avril 2004, Aranzadi 2004, nº2631. 
๑๗เยอรมัน : มาตรา ๔๔ วรรคสอง (๖) VwVfG.  
๑๘คําพิพากษาศาลปกครองแห่งสหพันธ์ของเยอรมัน T. 84 p. 314 อ้างใน MAURER (H.), อ้างแล้วใน (๖), p.263. 
๑๙มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง (a) Ley 30/1992.   
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และโปรตุเกส๒๐ ถือว่าคําส่ังทางปกครองท่ีละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตกเป็นโมฆะ๒๑ 
เช่นเดียวกับระบบกฎหมายฝร่ังเศสท่ีถือว่า คําส่ังท่ีเห็นโดยชัดแจ้งว่าไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายของฝ่ายปกครองและละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  
อย่างร้ายแรง ซ่ึงเรียกกันว่า“voie de fait” ตกเป็นโมฆะ เช่น คําส่ังห้ามข้าราชการเข้าบ้านพักส่วนตัว 
อันเป็นการละเมิดต่อเสรีภาพในเคหะสถานของบุคคลอย่างร้ายแรงและเห็นโดยชัดแจ้งว่าไม่อยู่ใน
อํานาจหน้าท่ีของฝ่ายปกครอง๒๒ นอกจากนี้ ในระบบกฎหมายฝร่ังเศสยังถือว่าคําส่ังทางปกครอง    
บกพร่องในวัตถุประสงค์อย่างร้ายแรงและชัดแจ้งในลักษณะอ่ืน ๆ ก็ตกเป็นโมฆะเช่นกัน เช่น คําส่ังให้
ข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการแล้วดํารงตําแหน่งต่อไป๒๓ หรือคําส่ังแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางราชการเพียงเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ แต่มิได้มอบหมายภาระหน้าท่ีให้ปฏิบัติ หรือท่ีเรียกกันว่า 
“nomination pour ordre” สภาแห่งรัฐฝร่ังเศสมีแนวคําวินิจฉัยว่าคําส่ังแต่งตั้งลักษณะนี้ตกเป็น
โมฆะ๒๔ เพราะมิใช่คําส่ังท่ีมีความบกพร่องธรรมดาท่ัวไป (“simplement irrégulières”) แต่เป็น 
“มาตรการฉ้อฉล” (“mesures frauduleuses”) อันเป็นเร่ืองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรง 
จึงไม่ควรรับรู้ผลทางกฎหมายใด ๆ ฝ่ายปกครองจึงเพิกถอนคําส่ังได้ทุกเม่ือ และศาลสามารถประกาศ
ความเป็นโมฆะของคําส่ังได้ทุกเม่ือ๒๕ ซ่ึงผู้ตรากฎหมายได้นําหลักตามแนวคําวินิจฉัยมาบัญญัติเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของข้าราชการว่า “การแต่งตั้งหรือการเล่ือน
ตําแหน่งซ่ึงมีวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือไปจากให้บุคคลเข้าครองตําแหน่งท่ีว่างอยู่และปฏิบัติหน้าท่ี  
ในตําแหน่งนั้น ให้ถือว่าไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมาย”๒๖ 
        คําส่ังทางปกครองอาจตกเป็นโมฆะได้เช่นกัน หากเป็นกรณีท่ีฝ่ายปกครองก้าวล่วง 
ไปใช้อํานาจขององค์กรอ่ืน กฎหมายโปรตุเกสได้บัญญัติเหตุแห่งโมฆะกรรมสําหรับกรณีนี้ไว้อย่าง
ชัดเจน๒๗ และในฝร่ังเศส สภาแห่งรัฐก็เคยวินิจฉัยว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองก้าวล่วงไปใช้อํานาจ
ขององค์กรตุลาการ คําส่ังของฝ่ายปกครองย่อมตกเป็นโมฆะ เช่น กรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีคําส่ัง
ประกาศให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นโมฆะ ท้ังท่ีเร่ืองดังกล่าวอยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาล๒๘ นอกจากนี้ สภาแห่งรัฐฝร่ังเศสยังเคยวินิจฉัยว่า การท่ีฝ่ายปกครองได้ทําคําส่ัง

                                                 
๒๐มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง (d) CAP.  
๒๑กฎหมายโปรตุเกสกําหนดว่าต้องเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในสาระสําคัญ คําส่ังจึงจะตกเป็นโมฆะ 
ขณะท่ีกฎหมายสเปนฉบับเดิมปี ค.ศ. ๑๙๕๘ ก็มีข้อความทํานองเดียวกัน แต่ต่อมากฎหมายฉบับใหม่ปี ค.ศ. ๑๙๙๒ 
ได้ตัดคําว่า “ในสาระสําคัญ” ออก เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น  
๒๒คําพิพากษาศาลคดีขัดกันฝรั่งเศส T.C., 27 juin 1966, Guigon, R. p.830, A.J.D.A. 1966, p.547, note De 
Laubadère. 
๒๓คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E. Sect., 3 février 1956, de Fontbonne, R. p. 45; R.D.P 1956 p. 859, 
note M. Waline; A.J.D.A. 1956 p. 93 chr. Gazier. 
๒๔คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E. Sect., 30 juin 1950, Massonaud, R. p.400, concl. J. Delvolvé, S. 

1951.3.57, note F.M.  
๒๕

CHAPUS (R.), Droit administratif général – Tome II, (15e édition : Paris : Montchrestien, 2001), 

p.202. 
๒๖รัฐบัญญัติ ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ มาตรา ๑๒ วรรคสาม  
๒๗มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง (a) CPA. 
๒๘คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E., 31 mai 1957, Rosan Girard, R. p.335. 
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ทางปกครองขึ้นโดยอาศัยฐานแห่งบทบัญญัติกฎหมาย๒๙ หรืออาศัยฐานของคําส่ังทางปกครองอ่ืน๓๐ 
ซ่ึงศาลได้ประกาศว่าเป็นโมฆะไปก่อนหน้านั้นแล้ว คําส่ังท่ีทําขึ้นย่อมตกเป็นโมฆะตามไปด้วย 
เช่นเดียวกับกรณีท่ีฝ่ายปกครองมีคําส่ังแก้ไขเพ่ิมเติมเหตุผลของคําส่ังทางปกครองท่ีศาลได้พิพากษา
เพิกถอนไปแล้ว คําส่ังแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นย่อมไม่มีผลในทางกฎหมาย๓๑ ซ่ึงกรณีเหล่านี้อาจพิเคราะห์ได้ว่า 
เป็นการออกคําส่ังทางปกครองโดยละเมิดต่ออํานาจบังคับแห่งคําพิพากษาของศาล อันเป็นการก้าวล่วง
อํานาจขององค์กรตุลาการ คําส่ังจึงไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมาย ซ่ึงน่าสังเกตว่ากฎหมายของประเทศ
อ่ืน ๆ เช่น อิตาลี๓๒ และโปรตุเกส๓๓ ก็ถือว่าคําส่ังทางปกครองท่ีฝ่าฝืนคําพิพากษาของศาลตกเป็น
โมฆะเช่นกัน  
  (๒) ความบกพร่องในอํานาจหน้าที่ของผู้ทําคําส่ัง  

      คําส่ังทางปกครองอาจตกเป็นโมฆะหากมีความบกพร่องในอํานาจหน้าท่ีของ
ผู้ทําคําส่ัง ระบบกฎหมายฝร่ังเศสถือว่า คําส่ังท่ีทําขึ้นโดยองค์กรท่ีไม่มีกฎหมายรองรับ มิใช่คําส่ังท่ีทํา
ขึ้นโดยองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง จึงไม่มีผลใด ๆ ทางกฎหมาย เช่น คําส่ังท่ีทําขึ้นโดย “ท่ีประชุม
ใหญ่” ของบรรดาเจ้าหน้าท่ีกู้ภัยซ่ึงมีมติให้เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยรายหนึ่งพ้นจากตําแหน่ง๓๔  

      ปัญหาว่าคําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ไม่มีอํานาจ
หน้าที่ในเรื่องนั้นจะตกเป็นโมฆะหรือไม่ ระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ยังมีคําตอบไม่ลงรอยกัน 
โดยบางประเทศ เช่น เยอรมัน ถือว่าตกเป็นโมฆะ เช่น กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้มีคําส่ังติดตั้งป้ายจราจร
ท้ังท่ีเป็นเร่ืองซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีจราจร๓๕ หรือการท่ีเทศบาลออกใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ท้ังท่ีเป็นเร่ืองซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานผังเมือง๓๖ เช่นเดียวกับกฎหมายโปรตุเกส 
ท่ีถือว่าคําส่ังทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีทําขึ้นนอกเหนืออํานาจหน้าท่ีของกระทรวงหรือองค์กรกลุ่มท่ีตน
สังกัดอยู่ตกเป็นโมฆะ๓๗ ขณะท่ีกฎหมายสเปนถือว่าคําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นโดยองค์กรท่ีปราศจาก
อํานาจหน้าท่ีในแง่ของเร่ืองโดยชัดแจ้งเท่านั้นถึงจะตกเป็นโมฆะ๓๘ โดยศาลฎีกาสเปนได้อธิบายว่า 
ความชัดแจ้งในท่ีนี้ หมายถึง “เห็นได้โดยไม่ต้องอาศัยการพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดในทาง
กฎหมาย”

๓๙ โดยกรณีท่ีศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าเป็นการกระทําโดยปราศจากอํานาจหน้าท่ีในแง่ของ
เร่ืองโดยชัดแจ้ง เช่น การท่ีเทศบาลทําคําส่ังท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงอุตสาหกรรม๔๐ การท่ี
ศูนย์ศึกษาวิจัยปรมาณูทําคําส่ังท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของคณะรัฐมนตรี๔๑ หรือการท่ีกระทรวงโยธาธิการ
                                                 
๒๙คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E., 29 juin 1956, Dame veuve Bidard, R. p.273. 
๓๐คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E., 10 novembre 1999, préfet de la Drôme, req. nº126382. 
๓๑คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E., 20 mai 1988, Madame Nardin, R. p.198. 
๓๒มาตรา ๒๑ สัตต Legge nº15/2005. 
๓๓มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง (h) CPA.  
๓๔คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E., 20 janvier 1911, Naudet, R. p.52.  
๓๕คําพิพากษาศาลสูงบาเยิร์น BayObLG NVwZ 1984, p.399 อ้างใน MAURER (H.), อ้างแล้วใน (๖), p.262. 
๓๖คําพิพากษาศาลปกครองบาเดน-เวือดเทมแบร์ก VBIBW 1983, p.25. อ้างในเรื่องเดียวกัน, p.262. 
๓๗มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง (b) CPA. 
๓๘มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง (b) Ley 30/1992. 
๓๙คําพิพากษาศาลฎีกาสเปน TS, 19 janvier 2004, Aranzadi 2004, nº559.  
๔๐คําพิพากษาศาลฎีกาสเปน TS, 15 mars 1985, Aranzadi 1985, nº1617. 
๔๑คําพิพากษาศาลฎีกาสเปน TS, 5 janvier 1972, Aranzadi 1972, nº26.  
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ทําคําส่ังท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของรัฐบาลท้องถิ่น๔๒ ในทํานองเดียวกัน กฎหมายอิตาลีก็ถือว่าการทํา
คําส่ังทางปกครองโดย “ปราศจากอํานาจหน้าท่ีโดยส้ินเชิง” (difetto assoluto di attribuzione) 
เท่านั้น ท่ีจะมีผลทําให้คําส่ังทางปกครองตกเป็นโมฆะ๔๓ ส่วนการกระทําโดยปราศจากอํานาจหน้าท่ี
ธรรมดาเป็นเพียงเหตุท่ีทําให้คําส่ังทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้๔๔ โดย
สภาแห่งรัฐอิตาลีได้อธิบายว่า การปราศจากอํานาจหน้าท่ีโดยส้ินเชิงนี้จะเกิดขึ้นต่อเม่ือเป็นการออก
คําส่ังทางปกครองในเร่ืองท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรอ่ืนท่ีมีภารกิจแตกต่างออกไปโดยส้ินเชิง๔๕ 
สําหรับระบบกฎหมายฝร่ังเศสถือว่า คําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นโดยเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่มีอํานาจหน้าท่ีในแง่
ของเร่ืองไม่ถึงขั้นตกเป็นโมฆะ เพียงแต่เป็นคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ เช่น 
การท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการโพ้นทะเลทําคําส่ังซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกิจการอาณานิคม๔๖ ซ่ึงมีผู้อธิบายว่า การท่ีระบบกฎหมายฝร่ังเศสถือเช่นนี้ เป็นเพราะ
โครงสร้างการบริหารราชการมีความซับซ้อนและอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ อาจเก่ียวพันกันได้ 
การท่ีเจ้าหน้าท่ีทําคําส่ังทางปกครองนอกกรอบอํานาจของตนไปบ้าง จึงเป็นการสําคัญผิดท่ีไม่ร้ายแรง
ถึงขั้นท่ีทําให้คําส่ังทางปกครองตกเป็นโมฆะ๔๗  

     ระบบกฎหมายของบางประเทศได้ให้ความสําคัญกับอํานาจหน้าที่ในแง่ของ
พ้ืนที่เป็นพิเศษ โดยในอิตาลี สภาแห่งรัฐเคยวินิจฉัยว่า คําส่ังทางปกครองตกเป็นโมฆะหากทําขึ้น 
“โดยมุ่งหมายให้มีผลออกไปนอกเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์กรเขตพ้ืนท่ีท่ีหน่วยงานผู้ออกคําส่ัง 
สังกัดอยู่”๔๘ ซ่ึงเท่ากับยอมรับว่าความบกพร่องในอํานาจหน้าท่ีในแง่ของพ้ืนท่ีเป็นเหตุท่ีทําให้คําส่ัง
ทางปกครองตกเป็นโมฆะได้ ส่วนกฎหมายเยอรมันถือว่า คําส่ังทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีออกให้แก่ผู้รับ
คําส่ังนอกเขตพ้ืนท่ีซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของตนและเป็นเร่ืองเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิอัน
เก่ียวเนื่องกับสถานท่ีหนึ่ง ตกเป็นโมฆะ๔๙ เช่น การท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคําส่ังให้บุคคลร้ือถอน
อาคารท้ังท่ีอาคารท่ีพิพาทตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน ขณะท่ีกฎหมายสเปนถือว่าคําส่ังท่ี 
ทําขึ้นโดยองค์กรท่ีปราศจากอํานาจหน้าท่ีในแง่ของพ้ืนท่ีโดยชัดแจ้งเท่านั้น ถึงจะตกเป็นโมฆะ๕๐  

     ในส่วนของความบกพร่องในอํานาจหน้าที่ในแง่ของสายบังคับบัญชา เช่น 
กรณีท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาทําคําส่ังท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชา ระบบกฎหมายของประเทศ
ต่าง ๆ เห็นพ้องกันว่า มีผลเพียงทําให้คําส่ังทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ 
แต่ไม่ถึงขนาดทําให้คําส่ังตกเป็นโมฆะ ดังท่ีสภาแห่งรัฐฝร่ังเศสวินิจฉัยว่า การท่ีอธิบดีกรมศิลปากร  
ทําคําส่ังท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการออกคําส่ังโดยเจ้าหน้าท่ี

                                                 
๔๒คําพิพากษาศาลฎีกาสเปน TS, 16 juillet 2002, Aranzadi 2003, nº2312.   
๔๓มาตรา ๒๑ สัตต Legge nº15/2005. 
๔๔มาตรา ๒๑ อัฏฐ Legge nº15/2005.  
๔๕คําพิพากษาสภาแห่งรัฐอิตาลี CdS, 27 octobre 2005, nº6023. 
๔๖

C.E. Sect., 18 décembre 1953, Welter, R. p.564.  
๔๗

GAZIER (F.) et LONG (M.), chronique de jurisprudence administrative, A.J.D.A. 1954, p.5. 
๔๘คําพิพากษาสภาแห่งรัฐอิตาลี CdS, 27 octobre 2005, nº6023.   
๔๙มาตรา ๔๔ วรรคสอง (๓) VwVfG. 
๕๐มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง (b) Ley 30/1992. 
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ท่ีไม่มีอํานาจ จึงพิพากษาเพิกถอนคําส่ังท่ีพิพาท๕๑ ในระบบกฎหมายสเปน แต่เดิมกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ปี ค.ศ. ๑๙๕๘ ได้บัญญัติให้คําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นโดยองค์กรท่ีไม่มีอํานาจ
หน้าท่ีโดยชัดแจ้งตกเป็นโมฆะ จึงมีปัญหาว่า หากเป็นความบกพร่องโดยชัดแจ้งในอํานาจหน้าท่ีในแง่
สายบังคับบัญชาจะทําให้คําส่ังทางปกครองตกเป็นโมฆะด้วยหรือไม่ ในปัญหานี้ศาลฎีกาสเปนได้มี 
แนวคําวินิจฉัยว่า ความบกพร่องในอํานาจหน้าท่ีในแง่ของสายบังคับบัญชาไม่เป็นเหตุให้คําส่ังทาง
ปกครองตกเป็นโมฆะ เพราะผู้บังคับบัญชาอาจให้สัตยาบันต่อคําส่ังทางปกครองของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง๕๒ ซ่ึงต่อมากฎหมาย   
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ก็ได้บัญญัติให้เป็นท่ีชัดเจนว่า คําส่ังทางปกครองท่ี
ทําขึ้นโดยองค์กรท่ีปราศจากอํานาจหน้าท่ีโดยชัดแจ้งในแง่ของเร่ืองหรือในแง่ของพ้ืนท่ีเท่านั้นท่ีตก
เป็นโมฆะ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผู้ตรากฎหมายไม่ถือว่าความบกพร่องในแง่ของสายบังคับบัญชาเป็นเหตุ
แห่งโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครอง ส่วนระบบกฎหมายอิตาลีก็ถือหลักทํานองเดียวกันว่า ความ
บกพร่องในอํานาจหน้าท่ีในแง่ของสายบังคับบัญชาไม่เป็นเหตุท่ีทําให้คําส่ังทางปกครองตกเป็นโมฆะ 
เพราะคําส่ังทางปกครองจะตกเป็นโมฆะต่อเม่ือเป็นการกระทําโดยปราศจากอํานาจหน้าท่ีโดยส้ินเชิง 
ซ่ึงได้แก่ กรณีท่ีเป็นเร่ืองซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรอ่ืนท่ีมีภารกิจท่ีแตกต่างออกไปโดยส้ินเชิง 
ทว่าการออกคําส่ังของผู้ใต้บังคับบัญชาในเร่ืองซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชานั้นยังคงเป็น  
กรณีท่ีอยู่ภายในองค์กรฝ่ายปกครองเดียวกัน มิใช่องค์กรอ่ืน จึงไม่ถือว่าเป็นการกระทําโดยปราศจาก
อํานาจหน้าท่ีโดยส้ินเชิงแต่อย่างใด 
  (๓) ความบกพร่องในแบบพิธีในการทําคําส่ัง  
       โดยท่ัวไปแล้วแนวคิดในทางกฎหมายปกครองจะให้ความสําคัญกับเร่ืองแบบพิธี     
ในการทําคําส่ังน้อยกว่าเร่ืองเนื้อหาสาระของคําส่ังหรืออํานาจหน้าท่ีของผู้ทําคําส่ัง กรณีท่ีคําส่ังทาง
ปกครองบกพร่องในแบบพิธี ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการทําคําส่ัง (procedure) หรือรูปแบบของคําส่ัง 
(form) ก็มักจะไม่ถือเป็นเหตุท่ีทําให้คําส่ังตกเป็นโมฆะ เพียงแต่อาจทําให้คําส่ังไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และอาจถูกเพิกถอนได้เท่านั้น หากเป็นความบกพร่องในสาระสําคัญ อย่างไรก็ดี ระบบกฎหมายของ
บางประเทศถือว่าความบกพร่องในแบบพิธีในบางกรณีอาจมีความร้ายแรงถึงขนาดท่ีทําให้คําส่ังทาง
ปกครองตกเป็นโมฆะได้  

     สําหรับความบกพร่องในข้ันตอนการทําคําส่ัง กฎหมายสเปนถือว่าคําส่ังทาง
ปกครองท่ีทําขึ้นโดยไม่สนใจใยดีต่อขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว้แม้แต่น้อยตกเป็นโมฆะ๕๓ โดยศาล
ฎีกาสเปนได้อธิบายว่า จะต้องเป็นกรณีท่ีองค์กรฝ่ายปกครองไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้เลย จึงจะถือว่าคําส่ังตกเป็นโมฆะ๕๔ แต่หากปรากฏว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
อยู่บ้าง แม้เพียงบางส่วน ย่อมไม่อาจถือว่าคําส่ังตกเป็นโมฆะ แต่เป็นคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
และอาจถูกเพิกถอนได้เท่านั้น๕๕ ท่ีผ่านมามีกรณีท่ีศาลฎีกาสเปนประกาศว่าคําส่ังเป็นโมฆะด้วยเหตุ
ดังกล่าวอยู่เพียงกรณีเดียว คือ กรณีท่ีฝ่ายปกครองออกคําส่ังเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยมิได้ปฏิบัติ
                                                 
๕๑คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E., 17 mars 1944, Sieur Richepin, R. p. 91.  
๕๒คําพิพากษาศาลฎีกาสเปน TS, 23 septembre 1968, Aranzadi 1968, nº4687. 
๕๓มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง (e) Ley 30/1992.  
๕๔คําพิพากษาศาลฎีกาสเปน TS, 27 décembre 1962, Aranzadi 1962, nº4833.  
๕๕คําพิพากษาศาลฎีกาสเปน TS, 20 mars 1963, Aranzadi 1963, nº1296.  
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ตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว้เลย๕๖ ท้ังนี้ นอกจากการข้ามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว้ท้ังหมดแล้ว 
ศาลฎีกาสเปนยังมีแนวคําวินิจฉัยในทางขยายความบทบัญญัติกฎหมายว่า การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
อันเป็นสาระสําคัญในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง (incumplimiento de un trámite esencial) ก็เป็น
เหตุท่ีทําให้คําส่ังทางปกครองตกเป็นโมฆะเช่นกัน๕๗ โดยกรณีท่ีถือว่าเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญ 
เช่น การให้โอกาสคู่กรณีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนทําคําส่ังหรือการจัดทํารายงานและขอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาทําคําส่ัง๕๘ นอกจากนี้ กรณีท่ีฝ่ายปกครองปฏิบัติตามขั้นตอนอ่ืน
แทนท่ีจะปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว้สําหรับการทําคําส่ัง ก็ถือเป็นกรณีท่ีฝ่ายปกครองมิได้
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว้เลย คําส่ังท่ีทําขึ้นจึงตกเป็นโมฆะเช่นกัน เช่น การมีคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยร้ายแรงโดยปฏิบัติตามกระบวนการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรง๕๙ ท้ังนี้ นอกจาก
ระบบกฎหมายสเปนแล้ว ระบบกฎหมายของประเทศอ่ืน ๆ โดยส่วนใหญ่มักจะไม่ถือว่าความบกพร่อง
ในขั้นตอนการทําคําส่ังเป็นเหตุแห่งโมฆะกรรม โดยกฎหมายของบางประเทศ เช่น อิตาลี บัญญัติไว้
อย่างชัดเจนว่า การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เก่ียวกับขั้นตอนการทําคําส่ังเป็นเหตุท่ีทําให้คําส่ังไม่ชอบด้วย
กฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้เท่านั้น๖๐ ซ่ึงสภาแห่งรัฐอิตาลีก็วินิจฉัยตอกย้ําว่า “เราไม่อาจกล่าวถึง
โมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองได้ในกรณีท่ีเป็นเพียงความบกพร่องในขั้นตอนการทําคําส่ัง...”๖๑ 

     ท้ังนี้ กฎหมายของบางประเทศให้ความสําคัญกับความบกพร่องในข้ันตอนการ
พิจารณาขององค์กรกลุ่มในรูปคณะกรรมการเป็นพิเศษ เช่น กฎหมายสเปนท่ีบัญญัติว่า คําส่ังทาง
ปกครองท่ีทําขึ้นโดยไม่สนใจใยดีต่อหลักเกณฑ์สําคัญในการแสดงเจตนาขององค์กรกลุ่มตกเป็น
โมฆะ๖๒ โดยกรณีท่ีศาลฎีกาสเปนเคยวินิจฉัยว่าเป็นความบกพร่องท่ีมีผลทําให้คําส่ังตกเป็นโมฆะ เช่น 
การท่ีบุคคลอ่ืนทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมแทนบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นประธานกรรมการ๖๓ 
การท่ีคณะกรรมการพิจารณาลงมติในเร่ืองซ่ึงมิได้กําหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมหรือการท่ี
คณะกรรมการลงมติท้ังท่ีไม่ครบองค์ประชุม๖๔ ในทํานองเดียวกัน กฎหมายโปรตุเกสบัญญัติว่ามติของ
องค์กรกลุ่มท่ีมีขึ้นท่ามกลางความโกลาหลหรือโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เก่ียวกับองค์ประชุมหรือการลงมติ
โดยเสียงข้างมากเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีตกเป็นโมฆะ๖๕ ส่วนกฎหมายเยอรมันนั้นดูเหมือนจะมีท่าที    
ในเร่ืองนี้ต่างออกไป โดยบัญญัติว่าคําส่ังทางปกครองท่ีกฎหมายกําหนดให้ออกโดยคณะกรรมการ  
แต่มิได้มีการลงมติโดยถูกต้องหรือการประชุมคณะกรรมการเป็นไปโดยไม่ถูกต้องนั้น ไม่ถือว่าตกเป็น
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โมฆะ๖๖ เพียงแต่เป็นคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ หากเป็นความ
บกพร่องในสาระสําคัญ 

     ในส่วนของความบกพร่องในรูปแบบของคําส่ัง ระบบกฎหมายของบางประเทศ
เข้มงวดกับเร่ืองนี้อย่างมาก เช่น ระบบกฎหมายอิตาลีถือว่า คําส่ังทางปกครองท่ีไม่มีลายมือช่ือของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังตกเป็นโมฆะ๖๗ เพราะขาดองค์ประกอบสําคัญของคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงได้แก่ 
เจตจํานงในการทําคําส่ังของเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงสภาแห่งรัฐเบลเยียมก็เคยวินิจฉัยว่า คําส่ังทางปกครองท่ี   
ไม่มีลายมือช่ือของเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังตกเป็นโมฆะเช่นกัน๖๘ ส่วนกฎหมายเยอรมันถือว่า คําส่ังทาง
ปกครองท่ีทําเป็นหนังสือหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แต่มิได้ระบุให้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็น   
ผู้ออกคําส่ังตกเป็นโมฆะ๖๙ เพราะผู้รับคําส่ังไม่อาจรู้ได้ว่าผู้ใดออกคําส่ัง และไม่สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์
หรือโต้แย้งคําส่ังได้ นอกจากนี้ ศาลฎีกาสเปนก็เคยวินิจฉัยว่า คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ระบุวันเดือนปี 
ในการทําคําส่ังย่อมตกเป็นโมฆะ เพราะ “การระบุเวลาในการทําคําส่ังเป็นส่ิงท่ีจําเป็นสําหรับการมีผล
บังคับของคําส่ังทางปกครอง”๗๐ ส่วนการระบุเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองนั้น ศาลฎีกาสเปน
เคยมีคําวินิจฉัยมาก่อนว่า การระบุฐานทางกฎหมายในการทําคําส่ัง (fundamento jurídico legal) 

เป็นส่ิงจําเป็นท่ีจะทําให้คําส่ังมีอยู่ในทางกฎหมาย๗๑ แต่ต่อมาศาลได้อธิบายหลักในเร่ืองนี้ให้ชัดขึ้นว่า 
การไม่ระบุเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองจะเป็นเหตุให้คําส่ังตกเป็นโมฆะต่อเม่ือมีผลทําให้ผู้รับ
คําส่ังไม่สามารถต่อสู้ป้องกันสิทธิของตนได้ (indefensión) เท่านั้น๗๒  
       ท้ังนี้ นอกจากความบกพร่องในขั้นตอนการทําคําส่ังและรูปแบบของคําส่ังแล้ว    
ความบกพร่องในขั้นตอนหลังจากทําคําส่ังไปแล้ว ก็อาจเป็นเหตุให้คําส่ังตกเป็นโมฆะได้ โดยกฎหมาย
เยอรมันถือว่าคําส่ังทางปกครองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องมีการส่งมอบเอกสารสําคัญแต่มิได้มีการมอบ
เอกสารดังกล่าวตกเป็นโมฆะ๗๓ เช่น คําส่ังให้สัญชาติแก่คนต่างด้าวท่ีมิได้มีการส่งมอบเอกสารสําคัญ
ต่อผู้รับคําส่ังตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยสัญชาต ิ
       ในเร่ืองเหตุแห่งโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองนี้ มีข้อควรสังเกตว่า ในบาง
กรณีการพิจารณาว่าความบกพร่องในลักษณะใดท่ีจะทําให้คําส่ังทางปกครองตกเป็นโมฆะ ก็มีข้อโต้แย้ง
กันได้ เช่น ในคําพิพากษาคดี M. Richevaux สภาแห่งรัฐฝร่ังเศสได้วินิจฉัยว่า การท่ีประธานาธิบดี    
มีรัฐกฤษฎีกาแต่งตั้งตุลาการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น โดยปรากฏช่ือผู้ฟ้องคดีในรัฐกฤษฎีกานั้นด้วย ท้ังท่ี
คณะกรรมการตุลาการมิได้มีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือผู้ฟ้องคดี แต่เป็นความผิดพลาดของกระทรวง
ยุติธรรมท่ีจัดทําเอกสารผิดหลงไปโดยเสนอร่างรัฐกฤษฎีกาท่ีมีช่ือของผู้ฟ้องคดีให้ประธานาธิบดีลงนาม 
อันเป็น “ความผิดหลงโดยแท้” (“une pure erreur matérielle”) ต้องถือว่ารัฐกฤษฎีกาในส่วนท่ี
แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นเป็นคําส่ังท่ี “ไม่มีอยู่ในทางกฎหมาย” (“dépourvu d’existence 
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légale”) และไม่ก่อตั้งสิทธิใด ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประธานาธิบดีจึงชอบท่ีจะมีรัฐกฤษฎีกาฉบับใหม่ 
เพิกถอนคําส่ังดังกล่าวได้โดยไม่ต้องระบุเหตุผลประกอบคําส่ัง เพราะไม่ใช่การเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงอยู่ในบังคับต้องระบุเหตุผลประกอบคําส่ัง๗๔ ในคดีนี้ ตุลาการผู้แถลงคดีได้
เสนอความเห็นแตกต่างออกไปว่า ไม่ควรถือว่าคําส่ังท่ีทําขึ้นจากความผิดหลงโดยแท้ (แต่ให้สิทธิแก่
ผู้รับคําส่ัง) เป็นคําส่ังท่ีไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมายเลย เพราะจะเป็นการขยายขอบเขตของทฤษฎี 
นิติกรรมทางปกครองท่ีไม่มีอยู่เลยให้ไกลไปกว่าท่ีควรจะเป็น และขัดกับแนวคําวินิจฉัยท่ีมีมาแต่เดิม
ของสภาแห่งรัฐท่ีจะนําทฤษฎีดังกล่าวมาใช้เฉพาะในกรณีท่ีมีความจําเป็นจริง ๆ เท่านั้น๗๕ 
  อีกกรณีหนึ่งซ่ึงน่าสนใจ คือ คําพิพากษาคดี Zemma ซ่ึงสภาแห่งรัฐฝร่ังเศสวินิจฉัย
ในลักษณะวางหลักว่า “คําส่ังท่ีเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติฝร่ังเศสโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีลักษณะ
เป็นคําส่ังท่ีเป็นโมฆะ” ดังนั้น การฟ้องคดีโต้แย้งคําส่ังดังกล่าวจึงต้องกระทําภายในสองเดือนนับแต่รู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เม่ือผู้ฟ้องคดีนําคําส่ังมาฟ้องภายหลังล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจ
รับคําฟ้องไว้พิจารณาได้๗๖ ในคดีนี้ตุลาการผู้แถลงคดีได้เสนอความเห็นในทางตรงกันข้ามโดยให้นํา
ทฤษฎีนิติกรรมทางปกครองท่ีไม่มีอยู่เลยมาใช้ เพราะคําส่ังเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติฝร่ังเศสนั้นขัดต่อ
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้เนรเทศบุคคลต่างด้าวได้เท่านั้น จึงต้องถือว่า
คําส่ังท่ีพิพาทเป็นคําส่ังท่ีไม่มีอยู่เลยในทางกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงยกโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างได้โดยไม่มี
กําหนดเวลา๗๗ 
  กรณีตัวอย่างข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความยุ่งยากในการพิจารณาว่าคําส่ังทาง
ปกครองในกรณีใดท่ีบกพร่องร้ายแรงถึงขั้นตกเป็นโมฆะ โดยในบางประเทศ เช่น ฝร่ังเศส อาจเป็นเร่ือง
ท่ีขึ้นอยู่กับ “นโยบายของศาล” (politique jurisprudentielle) ท่ีจะเห็นสมควรเป็นประการใด 
ในทางปฏิบัติแนวคิดว่าด้วยความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองจึงมิใช่แนวคิดท่ีมีเนื้อหาทางทฤษฎี
หรือมีเกณฑ์พิจารณาท่ีแน่นอน (notion conceptuelle) แต่เป็นแนวคิดท่ีศาลนํามาใช้ในกรณีท่ี  
เห็นว่ามีความจําเป็นต้องผ่อนคลายความเข้มงวดของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เก่ียวกับการลบล้างคําส่ังทาง
ปกครองหรือการฟ้องคดี ดังนั้น จึงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่าโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองเป็น
แนวคิดท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล (notion fonctionnelle)๗๘ 
ซ่ึงศาลจะคํานึงถึงผลของโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองเป็นสําคัญในการวินิจฉัยว่า ความบกพร่อง
ในกรณีใดท่ีทําให้คําส่ังทางปกครองตกเป็นโมฆะ  
  ๑.๒ ผลของโมฆะกรรม : การไม่มีผลบังคับในทางกฎหมาย  
        คําส่ังทางปกครองท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง ย่อมไม่มีผลใด ๆ ในทาง
กฎหมายมาตั้งแต่ต้น การไม่มีผลทางกฎหมายนี้ มีผลท้ังต่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง องค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครอง และองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง  

                                                 
๗๔คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E., 8 avril 2005, M. Richevaux, req. nº279432.  
๗๕คําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี M. Mattias Guyomar ซ่ึงผู้เขียนต้องขอขอบคุณ M. Guyomar ไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย
ท่ีได้อนุเคราะห์คําแถลงการณ์ดังกล่าวท่ีไม่มีการพิมพ์เผยแพร่ในท่ีใด  
๗๖คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E., 4 juillet 1980, Zemma, R.p.300, concl. Bacquet, A.J.D.A. 1980, 

p.640, note Feffer et Pinault. 
๗๗คําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี M. Alain Bacquet. 
๗๘

AUBY (J.-M.), L’inexistence des actes administratifs, (Paris : Pedone, 1951), p.333. 
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๑๑

        (๑) ปัญหาเกี่ยวกับผลบังคับของคําส่ังที่เป็นโมฆะต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 กรณีท่ีคําส่ังทางปกครองท่ีฝ่ายปกครองทําขึ้นอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

หากคําส่ังยังไม่ถูกเพิกถอนหรือทุเลาการบังคับไว้ บุคคลผู้อยู่ในบังคับของคําส่ังย่อมถูกผูกพันให้ต้อง
ปฏิบัติตามคําส่ัง จะอ้างว่าคําส่ังไม่ชอบด้วยกฎหมายและเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําส่ังมิได้ แต่กรณีของ
คําส่ังทางปกครองท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้งถึงขนาดตกเป็นโมฆะ เม่ือในทางทฤษฎีถือว่า
คําส่ังนั้นไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมาย จึงมีปัญหาว่า บุคคลผู้อยู่ในบังคับของคําส่ังจะต้องปฏิบัติตาม
คําส่ังนั้นหรือไม่  

 ในเยอรมัน นักวิชาการส่วนหนึ่งเสนอความเห็นว่า คําส่ังทางปกครองท่ีเป็น
โมฆะย่อมเสียเปล่าหรือไม่มีผลทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้น ผู้รับคําส่ังจึงไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามคําส่ังนั้น 
และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองก็ไม่อาจดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามคําส่ังนั้นได้๗๙ ในทํานองเดียวกัน 
ฝ่ายตําราในฝร่ังเศสก็มีความเห็นว่า ประชาชนไม่มีหน้าท่ีต้องเคารพเช่ือฟังคําส่ังทางปกครองท่ีเป็น
โมฆะ๘๐ เพราะ “หากบังคับให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามคําส่ังท่ีผิดพลาดร้ายแรงเช่นนี้ ย่อมเท่ากับ
ยอมรับการใช้อํานาจโดยมิชอบอย่างชัดแจ้งของฝ่ายปกครอง”๘๑ โดยนักวิชาการบางท่านได้เสนอ
ความเห็นว่า กรณีคําส่ังภายในฝ่ายปกครองท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังการต่อผู้ใต้บังคับบัญชานั้น เม่ือแนว  
คําพิพากษาของศาลยังยอมรับว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ใต้บังคับบัญชามีสิทธิและมีหน้าท่ีท่ีจะไม่ปฏิบัติตามคําส่ัง
ของผู้บังคับบัญชาท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดแจ้งและหากปฏิบัติตามจะก่อความเสียหายร้ายแรง
ต่อประโยชน์สาธารณะ๘๒ ดังนั้น กรณีของคําส่ังท่ีบังคับแก่ประชาชนท่ัวไป ประชาชนผู้รับคําส่ังก็ย่อม
สามารถปฏิเสธท่ีจะปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดแจ้งและหากปฏิบัติ
ตามจะก่อความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะได้เช่นเดียวกัน๘๓ อย่างไรก็ดี สมควรตั้งเป็น
ข้อสังเกตไว้ว่า ในทางปฏิบัติยังเคยไม่ปรากฏแนวคําพิพากษาท่ียอมรับว่าประชาชนไม่จําต้องปฏิบัติ
ตามคําส่ังทางปกครองท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง และแม้จะมีคําพิพากษาในบางคดีท่ีคล้าย
จะยอมรับแนวทางดังกล่าวอยู่บ้าง๘๔ แต่ก็เป็นคําพิพากษาเก่าและน่าจะเป็นการวินิจฉัยเฉพาะกรณี 
ไม่อาจยึดถือเป็นบรรทัดฐานโดยแน่นอนได ้

                                                 
๗๙

MAURER (H.), อ้างแล้วใน (๖), p. 263. 
๘๐

AUBY (J.-M.) et DRAGO (R.), Traité des recours en matière administrative, (Paris : Litec, 1983), p.101. 
๘๑

WALINE (M.), Traité élémentaire de droit administratif, (5e édition : Paris : Sirey, 1950), p.407. 
๘๒เช่น กรณีท่ีนายกเทศมนตรีมีคําส่ังให้เจ้าหน้าท่ีเทศบาลลงทะเบียนหัวคะแนนของตนในบัญชีรายชื่อคนว่างงาน
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากทางราชการ เจ้าหน้าท่ีย่อมมี “หน้าท่ี” ต้องปฏิเสธท่ีจะปฏิบัติ
ตามคําส่ังดังกล่าว หากเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามคําส่ัง ก็ชอบท่ีจะถูกลงโทษทางวินัยในภายหลังโดยนายกเทศมนตรีคนใหม่ 
จะอ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาเพ่ือไม่ต้องรับผิดหาได้ไม่ (C.E. Sect., 10 novembre 1944, 

Langneur, p.288, D. 1945 p.87, concl. Chenot)  
๘๓

CHAPUS (R.), อ้างใน (๒๕), p.1171. 
๘๔คําพิพากษาท่ีอ้างบ่อยในทางตํารา : คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E., 27 mai 1863, Drillet de Lannigou, 

R.p.470 : ฝ่ายปกครองมีคําส่ังกําหนดให้ท่ีดินของผู้ฟ้องคดีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนื่องจากเห็นว่าเป็นส่วนควบ
ของชายฝ่ังทะเล แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าท่ีดินยังคงเป็นกรรมสิทธ์ิของตนและได้ฝ่าฝืนคําส่ังโดยทํารั้วในท่ีดินดังกล่าว กรณีนี้ 
สภาแห่งรัฐวินิจฉัยว่า เม่ือท่ีดินท่ีพิพาทตั้งอยู่ห่างจากชายฝ่ังถึงสิบห้ากิโลเมตร จึงไม่อาจถือเป็นส่วนควบของชายฝ่ัง
ทะเลได้ ดังนั้น การท่ีฝ่ายปกครองมีคําส่ังกําหนดให้ท่ีดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงต้องถือว่าคําส่ัง
ดังกล่าวไม่เคยมีอยู่เลยในทางกฎหมาย บุคคลท่ีเก่ียวข้องจึงไม่มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามคําส่ัง 
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๑๒

     ส่วนในเบลเยียม ฝ่ายตํารายังมีความเห็นไม่ลงรอยกัน โดยนักวิชาการ 
ส่วนหนึ่งเห็นว่าประชาชนไม่จําต้องเคารพเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะ๘๕ แต่
นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งเห็นว่า หากยอมรับให้ประชาชนยกโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างได้เอง โดยไม่ต้องมี
การพิสูจน์ความเป็นโมฆะในช้ันศาลและมีคําพิพากษาของศาลก่อน ย่อมเท่ากับยินยอมให้ประชาชน
สามารถวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองได้เอง และปฏิเสธท่ีจะเคารพเช่ือฟัง 
การส่ังการของฝ่ายปกครอง ซ่ึงจะขัดต่อหลักว่าด้วยเอกสิทธ์ิในการดําเนินการของฝ่ายปกครอง อันเป็น 
“ฐานคิด” สําคัญของกฎหมายปกครอง ท้ังยังขัดต่อหลักความม่ันคงแน่นอนในทางกฎหมายอีกด้วย๘๖ 
    ในระบบกฎหมายต่างประเทศ จึงยังไม่มีข้อสรุปท้ังในทางวิชาการและใน
แนวคําวินิจฉัยของศาลเป็นท่ียุติว่า ประชาชนมีสิทธิอันชอบธรรมท่ีจะ “ดื้อแพ่ง” ไม่ปฏิบัติตามคําส่ัง
ทางปกครองท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้งหรือไม่ อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากคําส่ังทางปกครอง ระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ก็ได้
กําหนดกลไกในการพิสูจน์หรือประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครอง ท้ังในช้ันเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองและในช้ันศาล  

      (๒) การประกาศโมฆะกรรมโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
    ในประเทศท่ีมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับโมฆะกรรมของคําส่ัง
ทางปกครอง ผู้ตรากฎหมายมักจะกําหนดวิธี “จัดการ” กับคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะไว้เป็นการ
เฉพาะ แยกต่างหากจากคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายธรรมดา เม่ือคําส่ังทางปกครองท่ี
เป็นโมฆะไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้น จึงไม่ต้องเพิกถอนให้ส้ินผลไปเช่นเดียวกับคําส่ัง
ทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองสามารถประกาศความเสียเปล่าหรือ
ความเป็นโมฆะได้ ไม่ว่าจะริเร่ิมดําเนินการเองหรือโดยการร้องขอของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง การประกาศ
ความเป็นโมฆะนี้เป็นวิธีการท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของหลายประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นเยอรมัน๘๗ ออสเตรีย๘๘ สเปน๘๙ หรือโปรตุเกส๙๐ ซ่ึงกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่จะ
กําหนดให้ฝ่ายปกครองประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองได้ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลา 
ยกเว้นกฎหมายของบางประเทศท่ีจํากัดกรอบเวลาในการประกาศความเป็นโมฆะสําหรับคําส่ังทาง
ปกครองท่ีต้องด้วยเหตุโมฆะกรรมในบางกรณี๙๑ นอกจากนี้ กฎหมายของบางประเทศอาจกําหนด
ขั้นตอนการประกาศความเป็นโมฆะไว้เป็นพิเศษ เช่น กฎหมายสเปน ท่ีกําหนดให้หน่วยงานของรัฐ   
                                                 
๘๕

GOFFAUX (P.), Dictionnaire élémentaire de droit administratif, (Bruxelles : Bruylant, 2006), 

pp.16-17. 
๘๖

FLAMME (M.-A.), Droit administratif Tome Premier, (Bruxelles : Bruylant, 1989), p.11.  
๘๗มาตรา ๔๔ วรรคห้า VwVfG. 
๘๘มาตรา ๖๘ วรรคส่ี AVG. 
๘๙มาตรา ๑๐๒ Ley 30/1992. 
๙๐มาตรา ๑๓๔ (๒) CAP. 
๙๑กฎหมายออสเตรียกําหนดว่าการประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีอํานาจ
หน้าท่ีในเรื่องนั้นหรือโดยคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องกระทําภายในสามปีนับแต่
วันครบกําหนดเวลาอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง ขณะท่ีคําส่ังทางปกครองท่ีต้องด้วยเหตุโมฆะกรรมในกรณีอ่ืน ๆ     
(ท่ีพิเคราะห์ว่าร้ายแรงยิ่งกว่า) เช่น คําส่ังท่ีมีเนื้อหาเป็นไปไม่ได้ หรือคําส่ังท่ีหากปฏิบัติตามจะเป็นการกระทําความผิด
อาญา นั้น กฎหมายมิได้กําหนดกรอบเวลาในการประกาศความเป็นโมฆะไว้  
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๑๓

ท่ีจะประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครอง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (Consejo de Estado) หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาของประชาคมปกครองตนเองต่าง ๆ 
(Comunidad Autónoma) เสียก่อน สําหรับสถานะทางกฎหมายของการประกาศความเป็นโมฆะนั้น 
ในระบบกฎหมายเยอรมัน ถือว่าการประกาศความเป็นโมฆะก็เป็นคําส่ังทางปกครองอย่างหนึ่ง ดังนั้น
บุคคลท่ีไม่พอใจในผลของการประกาศความเป็นโมฆะจึงอาจยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอน
ประกาศความเป็นโมฆะนั้นได้๙๒ 
    สําหรับประเทศท่ีไม่มีกฎหมายกําหนดวิธีการประกาศความเป็นโมฆะของ
คําส่ังทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ฝร่ังเศส การลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะจะใช้วิธีการ  
“เพิกถอน” ให้มีผลย้อนหลังไปในอดีตตั้งแต่ต้น (retrait) เสมือนว่าไม่เคยมีการทําคําส่ังนั้นมาก่อนเลย  
การใช้วิธีการเพิกถอนกับคําส่ังท่ีเป็นโมฆะนี้ออกจะเป็นเร่ืองท่ีขัดแย้งกันในตัวเอง เพราะเม่ือคําส่ังท่ี
เป็นโมฆะไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมายแล้ว ย่อมไม่มีอะไรให้ต้องเพิกถอนอีก อย่างไรก็ดี ในอีกแง่หนึ่ง 
แม้คําส่ังท่ีเป็นโมฆะจะไม่มีอยู่ในทางกฎหมาย คือ ไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมาย แต่เม่ือมีอยู่ในทาง
ข้อเท็จจริง ก็จําเป็นต้องลบล้างออกไป ดังท่ีมีผู้เปรียบเปรยไว้อย่างน่าฟังว่า การเพิกถอนคําส่ังท่ีเป็น
โมฆะนั้น เป็นเพียง “การดําเนินการในทางข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างสุขอนามัยทางกฎหมายโดยเก็บกวาด
ขยะออกไปจากสารบบกฎหมาย” (“c’est tout au plus une sorte d’opération matérielle   

de nettoyage, de salubrité juridiques, d’enlèvement d’un déchet de l’organisme 

juridique)๙๓  
 ส่วนหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนคําส่ังท่ีเป็นโมฆะนั้น สภาแห่งรัฐฝร่ังเศสได้

มีแนวคําพิพากษาวางหลักว่า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองสามารถ “เพิกถอน” คําส่ังท่ีเป็นโมฆะได้ทุกเม่ือ
โดยไม่มีกําหนดเวลา๙๔ และไม่ต้องให้เหตุผลประกอบคําส่ังเพิกถอน๙๕ ซ่ึงแตกต่างจากการเพิกถอน 
คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีท่ัว ๆ ไปท่ีต้องระบุเหตุผลประกอบคําส่ังเพิกถอน     
และการเพิกถอนต้องกระทําภายในระยะเวลาอันจํากัดหากเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิแก่ผู้รับ
คําส่ัง (acte créateur de droit)๙๖ ท้ังนี้ คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายในบางกรณีอาจมี
ความคล้ายคลึงกับคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะหรือไม่มีอยู่เลยในทางกฎหมาย เช่น คําส่ังทาง
ปกครองที่ทําข้ึนด้วยกลฉ้อฉลของผู้รับคําส่ัง (acte obtenu par fraude) ท่ีถือว่าไม่ก่อตั้งสิทธิ  
เป็นการถาวรและอาจถูกเพิกถอนได้ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลา๙๗ ทํานองเดียวกันกับคําส่ังทางปกครอง 
ท่ีเป็นโมฆะ อย่างไรก็ดี โดยท่ีคําส่ังท่ีทําขึ้นด้วยกลฉ้อฉลของผู้รับคําส่ังยังไม่ถือว่าบกพร่องร้ายแรง   
ถึงขั้นตกเป็นโมฆะหรือไม่มีอยู่เลยในทางกฎหมาย ดังนั้น ตราบใดท่ียังไม่มีการเพิกถอน คําส่ังย่อมมี
ผลทางกฎหมายและฝ่ายปกครองย่อมถูกผูกพันให้ดําเนินการให้เป็นไปตามคําส่ัง จะทําเสมือนไม่มี

                                                 
๙๒

MAURER (H.), อ้างแล้วใน (๖), p.265.    
๙๓

EISENMANN (C.), Cours de droit administratif, (Paris : L.G.D.J., 1983), p.81. 
๙๔คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E. Sect., 3 février 1956, de Fontbonne, précité. 
๙๕คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E., 21 février 1997, Romano, R. p.55. 
๙๖ตามแนวคําพิพากษาของสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส ฝ่ายปกครองสามารถยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ  
ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ภายในระยะเวลาส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ัง สําหรับรายละเอียด โปรดดู ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์, 
“ระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน”์, www.krisdika.go.th (เมษายน ๒๕๕๖) 
๙๗คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส (ประชุมใหญ่) C.E. Ass. 12 avril 1935, Sarovitch, R. p.520. 
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๑๔

คําส่ังนั้นอยู่ในสารบบกฎหมายมิได้๙๘ นอกจากนี้ ยังมีหลักว่า ฝ่ายปกครองไม่ถูกผูกพันให้ต้องเพิกถอน
คําส่ังท่ีทําขึ้นด้วยกลฉ้อฉลของผู้รับคําส่ังเสมอไป๙๙ และหากจะเพิกถอนคําส่ัง ก็ต้องมีการระบุเหตุผล
ประกอบคําส่ังเพิกถอนด้วย๑๐๐ ซ่ึงแตกต่างจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะท่ีไม่ต้อง
ระบุเหตุผลประกอบคําส่ังเพิกถอน กรณีจึงเห็นได้ว่า ในบรรดาคําส่ังทางปกครองท่ีมีความบกพร่องนั้น 
คําส่ังทางปกครองท่ีตกเป็นโมฆะหรือไม่มีอยู่เลยในทางกฎหมาย ถือเป็นคําส่ังท่ีมีความร้ายแรงมากท่ีสุด 
จึงมีการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ในการเพิกถอนคําส่ังให้กระทําได้ง่ายท่ีสุด  
        (๓) การประกาศโมฆะกรรมโดยองค์กรตุลาการ 
    ในระบบกฎหมายเยอรมัน นอกจากการยื่นคําขอให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
ประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงสามารถยื่นคําขอได้ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลาแล้ว 
บุคคลท่ีเก่ียวข้องยังมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้พิสูจน์หรือประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ัง
ทางปกครองได้อีกทางหนึ่งด้วย ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งรัฐบัญญัติแห่งสหพันธ์    
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ค.ศ. ๑๙๖๐ (Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO) ซ่ึงการฟ้อง
คดีประเภทนี้เรียกว่า “Nichtigkeitsfeststellungsklage” ซ่ึงเป็นคดีคนละประเภทกับการฟ้องคดี
โต้แย้งคําส่ังทางปกครอง (Anfechtungsklage) ท้ังนี้ โดยท่ีการพิจารณาว่าคําส่ังทางปกครองเป็น
โมฆะหรือไม่ อาจจะไม่ใช่เร่ืองง่ายสําหรับประชาชนท่ัวไป กรณีจึงอาจมีการฟ้องคดีผิดประเภทได้ เช่น 
ฟ้องขอให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง แทนท่ีจะตั้งฟ้องเป็นขอให้
ศาลประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ัง ในกรณีเช่นนี้ ศาลปกครองก็จะเปล่ียนคําฟ้องให้สอดคล้องกับ
ประเภทของคดี โดยถือว่าผู้ฟ้องคดีขอให้ประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังท่ีพิพาท  

 ส่วนในระบบกฎหมายฝร่ังเศส บุคคลท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
จากคําส่ังทางปกครองท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง ก็สามารถฟ้องคดีขอให้ศาลปกครอง
ประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังได้โดยไม่มีกําหนดอายุความฟ้องคดี๑๐๑ โดยคําฟ้องประเภทนี้เรียกกัน
ในทางเทคนิคว่า “recours en déclaration d’inexistence” ซ่ึงแตกต่างจากคําฟ้องขอให้เพิกถอน
คําส่ังทางปกครองในกรณีท่ัวไป (recours pour excès de pouvoir) โดยกรณีท่ีผู้ฟ้องคดีขอให้   
เพิกถอนคําส่ังทางปกครอง แต่ศาลเห็นว่าคําส่ังท่ีพิพาทมีลักษณะผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง 
ถึงขนาดไม่มีอยู่เลยในทางกฎหมายหรือตกเป็นโมฆะ ศาลก็จะเปล่ียนคําฟ้องเป็นการฟ้องขอให้ประกาศ
โมฆะกรรม และพิพากษาว่าคําส่ังท่ีพิพาทเป็นโมฆะ ท้ังนี้ ในทํานองเดียวกันกับในเยอรมัน นอกจากนี้ 
ศาลปกครองยังมีอํานาจยกประเด็นเก่ียวกับความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองขึ้นวินิจฉัยได้เอง 

                                                 
๙๘คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E. Sect., 29 novembre 2002, Assistance publique-Hôpitaux de 

Marseille, req. n°223027, A.J.D.A. 2003, chron. Donnat et Casas, p. 276-278 : แม้ว่าคําส่ังแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะทําขึ้นโดยกลฉ้อฉลของผู้รับคําส่ัง แต่ตราบใดท่ีคําส่ังดังกล่าวยังไม่ถูกยกเลิกเพิกถอน หน่วยงาน
ย่อมถูกผูกพันให้ดําเนินการให้เป็นไปตามคําส่ังนั้น หน่วยงานจะยกเหตุท่ีว่าคําส่ังแต่งตั้งทําขึ้นโดยกลฉ้อฉลเพ่ือ
ปฏิเสธไม่ให้เจ้าหน้าท่ีได้ใช้สิทธิประโยชน์ในการลาป่วยและลาพักผ่อนหาได้ไม่ 
๙๙คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส (ประชุมใหญ่) C.E. Ass. 10 février 1961, Chabran, R. p.102. 
๑๐๐คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E., 25 avril 1990, Mme Figueréo et Bernachy, R. tables p.546. 
๑๐๑คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E. 8 décembre 1982, Commune de Dompierre-sur-Besbre, R. p.707. 
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๑๕

โดยผู้ฟ้องคดีไม่จําต้องยกขึ้นกล่าวอ้างในคําฟ้อง เพราะถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน (moyen d’ordre public)

๑๐๒  
 ในระบบกฎหมายอิตาลี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง ค.ศ. 

๒๐๑๐ (Codice del processo amministrativo)๑๐๓ ได้แบ่งแยกการฟ้องคดีขอให้เพิกถอน    
คําส่ังทางปกครอง (มาตรา ๒๙) และการฟ้องคดีขอให้ประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครอง 
(มาตรา ๓๑ วรรคส่ี) ออกจากกันอย่างชัดเจนเป็นคร้ังแรก การฟ้องคดีขอให้ประกาศความเป็นโมฆะ
ของคําส่ังทางปกครอง (azione di nullità) มีกําหนดอายุความฟ้องคดีด้วย แต่อายุความจะยาวกว่า   
การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครอง โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง มาตรา ๓๑ 
วรรคส่ี ได้กําหนดให้การฟ้องคดีขอให้ประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองต้องกระทําภายใน
กําหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ขณะท่ีมาตรา ๒๙ กําหนดให้การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองต้องกระทําภายในกําหนดเวลาหกสิบวัน อย่างไรก็ดี โดยท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองไม่ใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมและการพิจารณาในช้ันเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปกครอง  ดังนั้น การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมขอให้ประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครอง
จึงสามารถกระทําได้โดยไม่มีกําหนดอายุความ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองก็สามารถประกาศความ
เป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองได้โดยไม่มีกําหนดเวลาเช่นกัน นอกจากนี้ ตามมาตรา ๓๑ วรรคส่ี 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถยกโมฆะกรรมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้   
ทุกเม่ือ และศาลปกครองยังยกโมฆะกรรมขึ้นวินิจฉัยได้เองด้วย๑๐๔ 

 ในระบบกฎหมายสเปน มีการแยกการฟ้องคดีขอให้ประกาศความเป็น
โมฆะของคําส่ังทางปกครองออกจากการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองเช่นเดียวกันกับ
ประเทศอ่ืน ๆ โดยในช่วงแรกศาลฎีกาสเปนได้มีแนวคําพิพากษาว่า การฟ้องคดีขอให้ประกาศความ
เป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองไม่มีกําหนดอายุความ แต่ในช่วงหลัง ศาลได้กลับแนวคําพิพากษาวาง
หลักใหม่ว่า การฟ้องคดีประเภทนี้มีอายุความเช่นเดียวกับการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 
เพราะเป็นการฟ้องคดีต่อศาลเช่นเดียวกัน ซ่ึงแตกต่างจากการประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังทาง
ปกครองโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีสามารถกระทําได้ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลา ท้ังนี้ ฝ่ายตํารา
ส่วนหนึ่งเห็นพ้องด้วยกับแนวคําพิพากษาใหม่นี้ เพราะสอดคล้องกับหลักท่ีให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
คําส่ังทางปกครองชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงการโต้แย้งหักล้างบทสันนิษฐานดังกล่าวจะต้องกระทําภายใน
กําหนดเวลาท่ีจํากัด นอกจากนี้ แนวคําพิพากษาใหม่ท่ีถือว่าการฟ้องคดีขอให้ประกาศความเป็นโมฆะ
ของคําส่ังทางปกครองมีกําหนดอายุความนั้น ยังสอดคล้องกับหลักความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ
อีกด้วย อย่างไรก็ดี ฝ่ายตําราอีกส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการมีกําหนดอายุความฟ้องคดีในการฟ้อง
ขอให้ประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครอง โดยเห็นว่าหลักความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ
ไม่อาจนํามาใช้กับกรณีของคําส่ังทางปกครองท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้งได้ และเป็นเร่ืองท่ี 

                                                 
๑๐๒คําพิพากษาสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส C.E. 5 mai 1971, Préfet de Paris, R. p.329; A.J.D.A 1972 p.301 note 
V.S. 
๑๐๓มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑๖ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๐.  
๑๐๔สําหรับรายละเอียด โปรดดู BOCKSANG HOLA (G.), อ้างแล้วใน (๑๑), pp. 164-166.  



โมฆะกรรมของคําสั่งทางปกครอง : มุมมองเชิงกฎหมายเปรียบเทียบและพัฒนาการล่าสุดในระบบกฎหมายไทย   
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ ์www.krisdika.go.th (มีนาคม ๒๕๕๘) 

___________________________________________________________ 

 

๑๖

ไม่อาจยอมรับได้ท่ีคําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเช่นนี้จะมีผลบังคับผูกพันเป็นท่ีสุด (ไม่อาจถูกโต้แย้ง
คัดค้านต่อไปได้) ก่อนท่ีจะมีการตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ๑๐๕  
    เม่ือพิจารณาระบบกฎหมายต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่า ระบบกฎหมาย
ของประเทศต่าง ๆ อาจมีหลักการแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียด ไม่ว่าจะในส่วนของเหตุแห่งโมฆะ
กรรมหรือผลของโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงความแตกต่างดังกล่าวอาจเป็นไปด้วยเหตุผล
ของวัฒนธรรมทางกฎหมายหรือเหตุผลทางเทคนิคของแต่ละประเทศ แต่ในภาพรวมแล้ว เราอาจ
กล่าวได้ว่า แนวคิดว่าด้วยความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองในระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ 
มีหลักการใหญ่ ๆ สอดคล้องไปในทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะการไม่ยอมรับผลในทาง
กฎหมายของคําส่ังทางปกครองท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง ระบบกฎหมายของประเทศไทย
อาจจะยังพัฒนาแนวคิดในเร่ืองนี้ไปไม่ไกลเหมือนกับในต่างประเทศ แต่ท่ีผ่านมาหลักกฎหมายเก่ียวกับ
โมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองก็เร่ิมก่อร่างสร้างตัวและเป็นหลักท่ีสําคัญเร่ืองหนึ่งในทางกฎหมาย
ปกครอง 
  ๒. การพัฒนาหลักกฎหมายเกี่ยวกับโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองในระบบ
กฎหมายไทย 
      ผู้ตรากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมิได้บัญญัติเก่ียวกับโมฆะ
กรรมของคําส่ังทางปกครองไว้ อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบเอกสารการยกร่างกฎหมายดังกล่าว๑๐๖ 
พบว่า ปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองเป็นประเด็นหนึ่งท่ีคณะกรรมการยกร่างฯ 
ได้ให้ความสนใจและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง๑๐๗ โดยมีการพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายของ
ประเทศต่าง ๆ ท่ีกําหนดเร่ืองดังกล่าวไว้๑๐๘ โดยเฉพาะกฎหมายเยอรมันซ่ึงใช้เป็นต้นแบบสําคัญ    
ในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยกรรมการยกร่างฯ บางท่าน เช่น รศ. 
ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ได้สนับสนุนให้บัญญัติเร่ืองความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองไว้ให้
ชัดเจนและเป็นระบบเช่นเดียวกับกฎหมายเยอรมัน อย่างไรก็ตาม กรรมการยกร่างฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า 
การแบ่งแยกโมฆียกรรมและโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองนั้น ยังเป็นแนวคิดท่ีซับซ้อนสําหรับ
ประเทศไทย และอาจทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง จึงควรปล่อยให้องค์กร
วินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองเป็นผู้วางหลักในภายหลังต่อไป๑๐๙ ซ่ึงปรากฏว่า ต่อมาองค์กรวินิจฉัย 
ข้อพิพาททางปกครองก็ได้นําแนวคิดเร่ืองโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองมาใช้ในการพิจารณา
พิพากษาข้อพิพาทสมดังเจตนารมณ์ของผู้ยกร่างกฎหมาย 
 

 

                                                 
๑๐๕สําหรับรายละเอียด โปรดดู เรื่องเดียวกัน, pp. 561-563. 
๑๐๖เรื่องเสร็จท่ี ๖๙/๒๕๓๕ 
๑๐๗โปรดดู รายงานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายเก่ียวกับวิธีพิจารณาทางปกครอง ครั้งท่ี ๘-๘/๒๕๓๔ 
วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔ และครั้งท่ี ๙-๙/๒๕๓๔ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จท่ี ๖๙/๒๕๓๕) 
๑๐๘เช่น ออสเตรีย สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ ยูโกสลาเวีย ฯลฯ 
๑๐๙กรรมการยกร่างฯ ท่ีเห็นตามแนวทางนี้ เช่น รศ. ดร. โภคิน พลกุล รศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ รศ. ดร.สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ ซ่ึงเป็นนักกฎหมายท่ีสําเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสท่ีไม่มีกฎหมายบัญญัติเก่ียวกับโมฆะกรรมของ
คําส่ังทางปกครองไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
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๑๗

      ๒.๑ การพัฒนาหลักกฎหมายโดยองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท 

  เม่ือมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นทําหน้าท่ีเป็นองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาททาง
ปกครองได้ไม่นานนัก ศาลปกครองสูงสุด (ประชุมใหญ่) ก็นําแนวคิดเร่ืองโมฆะกรรมของคําส่ังทาง
ปกครองมาใช้ในคําพิพากษา ท่ี อ.๔๗/๒๕๔๖๑๑๐ หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว่าคําพิพากษา “คดี อบต. 
ผาจุก” คดีนี้มีท่ีมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลผาจุก (จังหวัดอุตรดิตถ์) สรุป
ข้อเท็จจริงได้ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลผาจุกได้ดําเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
แก่เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องกับการจัดทําสัญญาจ้างก่อสร้างถนน กรณีเกิดความเสียหายจากการท่ีทาง
ราชการต้องจ่ายเงินสูงกว่าท่ีควรจะเป็น ซ่ึงคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีความเห็นว่า ความเสียหาย
เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความบกพร่องและประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าท่ีจํานวน ๔ คน ซ่ึงรวมถึง 
ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าพัสดุด้วย ประธานกรรมการองค์การบริหารส่วนตําบลผาจุกพิจารณาแล้ว
เห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ จึงมีคําส่ังให้เจ้าหน้าท่ีท้ัง ๔ คนร่วมรับผิดชดใช้เงิน
จํานวน ๗๑,๓๕๘.๒๐ บาท ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลผาจุก โดยก่อนออกคําส่ังดังกล่าวไม่ได้มี
การส่งสํานวนการสอบข้อเท็จจริงฯ ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีควรรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเป็นจํานวนเท่าใด  
  ศาลปกครองช้ันต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคําส่ังให้  
ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอ่ืนอีก ๓ คนร่วมกันชดใช้เงินจํานวน ๗๑,๓๕๘.๒๐ บาท โดยไม่ส่งสํานวนให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ท้ังท่ีเป็นเร่ืองท่ีไม่ได้รับยกเว้นตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ เป็นการกระทําท่ีไม่
ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการท่ีเป็นสาระสําคัญของการออกคําส่ัง และการท่ีผู้ถูกฟ้องคดีออกคําส่ัง 
ให้ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอ่ืนร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะลูกหนี้ร่วม โดยไม่ได้ระบุว่าผู้ใดต้อง
รับผิดชดใช้เฉพาะส่วนของตนเท่าใด และไม่ได้พิจารณาว่าบุคคลท้ัง ๔ คน กระทําการด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ อย่างไร สาระสําคัญของคําส่ังดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา ๘ 
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
คําส่ังของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทําโดยไม่ถูกต้อง
ตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสําคัญท่ีกําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น จึงพิพากษาให้เพิกถอน
คําส่ังดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นต่อศาลปกครองสูงสุด 
  ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ และบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ กําหนดไว้
อย่างชัดแจ้งว่า เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดเฉพาะเม่ือจงใจกระทําให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงเท่านั้น ซ่ึงเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีกฎหมายต้องการ เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏ
ว่า ความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ฟ้องคดีมิได้เกิดจากการจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ซ่ึงผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ยืนยันไว้ในอุทธรณ์ซ่ึงยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดว่า การกระทํา
ของผู้ฟ้องคดีกับพวกเป็นการประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอํานาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดี
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ท้ังกรณีนี้เป็นความเสียหายท่ีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรายงานกระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบก่อนตามท่ี

                                                 
๑๑๐คดีระหว่าง นางราตรี บริบูรณ์ ผู้ฟ้องคดี และองค์การบริหารส่วนตําบลผาจุก ผู้ถูกฟ้องคดี  
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๑๘

กําหนดในประกาศกระทรวงการคลัง แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้รายงานกระทรวงการคลัง  ดังนั้น การท่ีผู้ถูก
ฟ้องคดีส่ังให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงิน จึง “เป็นการกระทําท่ีมีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง 
ในทางกฎหมายจึงถือเสมือนว่าไม่มีการออกคําส่ังทางปกครอง” ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้โดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ก่อนร้องทุกข์ และเม่ือเร่ืองร้องทุกข์ได้โอนมา
เป็นคดีของศาลปกครองแล้ว ศาลปกครองย่อมมีอํานาจรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปได้ เม่ือคําส่ัง
ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินมีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง ซ่ึงถือเสมือนว่าไม่มีการออกคําส่ัง
ทางปกครอง “ศาลปกครองจึงไม่จําต้องเพิกถอนคําส่ัง เพราะคําส่ังนั้นย่อมไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
อยู่ในตัว” จึงพิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นเป็นไม่เพิกถอนคําส่ัง แต่ให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ระงับการกระทําเพ่ือให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดี  
   ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาจากถ้อยคําในคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดท่ีว่า
คําส่ังทางปกครองผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง “ในทางกฎหมาย...ถือเสมือนว่าไม่มีการออก
คําส่ังทางปกครอง” แล้ว ยากท่ีจะปฏิเสธได้ว่า คําพิพากษาดังกล่าวเป็นกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดได้
นําทฤษฎีว่าด้วย “นิติกรรมทางปกครองท่ีไม่มีอยู่ในทางกฎหมาย” ตามกฎหมายฝร่ังเศสมาปรับใช้๑๑๑ 
ซ่ึงการนําทฤษฎีกฎหมายฝร่ังเศสมาปรับใช้นี้ น่าจะเป็นไปตามข้อเสนอของนายโภคิน พลกุล ตุลาการ
เจ้าของสํานวนในคดีดังกล่าว ซ่ึงเป็นนักกฎหมายท่ีสําเร็จการศึกษาจากประเทศฝร่ังเศส และเป็น
ผู้สนับสนุนให้องค์กรวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองเป็นผู้พัฒนาหลักกฎหมายเก่ียวกับโมฆะกรรมของ
คําส่ังทางปกครองในช้ันท่ีมีการยกร่างกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
   จากคําพิพากษาคดีดังกล่าว ผู้เขียนมีข้อสังเกตเก่ียวกับการใช้ทฤษฎีนิติกรรม
ทางปกครองท่ีไม่มีอยู่ในทางกฎหมาย ดังนี ้
   - ในแง่เหตุแห่งโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครอง ศาลปกครองสูงสุด   
ได้ให้ตัวอย่างของคําส่ังทางปกครองท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง ซ่ึงหากพิเคราะห์ให้ดีแล้ว   
จะเห็นได้ว่า เหตุหลักท่ีทําให้คําส่ังให้ชดใช้เงินในกรณีนี้ตกเป็นโมฆะ น่าจะเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
ทางสารบัญญัติ (หลักในเร่ืองความรับผิดของเจ้าหน้าท่ี – ให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดทางละเมิดท้ังท่ีประมาท
เลินเล่อธรรมดา มิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ส่วนการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ทางวิธีสบัญญัติ   
(การไม่ส่งสํานวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ) น่าจะเป็นเหตุรองหรือเหตุประกอบเท่านั้น เพราะมี
ความรุนแรงน้อยกว่า นอกจากนี้ มีข้อควรสังเกตว่า คําส่ังให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้เงินเพ่ือการละเมิดท่ีจะ 
ถือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง และไม่มีผลในทางกฎหมายนั้น จะต้องเป็นกรณีท่ีหน่วยงาน
ของรัฐยอมรับเองว่า เจ้าหน้าท่ีประมาทเลินเล่อธรรมดา ไม่ได้ประมาทเลินเล่อร้ายแรง แต่กลับออก
คําส่ังให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้เงิน แต่หากเป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหาย 
เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ีและมีคําส่ังให้เจ้าหน้าท่ี
ชดใช้เงิน หรือหน่วยงานของรัฐได้ออกคําส่ังให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้เงินตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
แต่ศาลปกครองพิจารณาแตกต่างออกไปโดยเห็นว่า เจ้าหน้าท่ีมิได้กระทําละเมิดหรือการกระทําละเมิด
มิได้เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเจ้าหน้าท่ีไม่ต้องรับผิด คําส่ัง
ให้ชดใช้เงินย่อมเป็นคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายธรรมดา ไม่ถึงกับผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง 

                                                 
๑๑๑สําหรับบทวิเคราะห์ในแนวทางเดียวกันนี้ โปรดดู ยงยุทธ อนุกูล และดาราพร นพเก้า, วารสารวิชาการศาลปกครอง 
ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๔๙, หน้า ๑๓๕-๑๓๘. 
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๑๙

ในกรณีเช่นนี้ ศาลปกครองจะมีคําพิพากษาเพิกถอนคําส่ังให้ชดใช้เงิน ไม่ได้ประกาศความเสียเปล่าของ
คําส่ังแต่อย่างใด๑๑๒ 
  - ในแง่ผลของโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครอง ผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายจากคําส่ังทางปกครองสามารถนําคําส่ังไปฟ้องคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ภายใน 
ฝ่ายปกครองก่อน ซ่ึงหากศาลเห็นว่าคําส่ังนั้นผิดพลาดร้ายแรงและชัดแจ้งถึงขั้นตกเป็นโมฆะ ก็จะ   
ไม่เพิกถอนคําส่ัง แต่จะประกาศความเสียเปล่าของคําส่ังแทน ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับศาล
ปกครองของต่างประเทศท่ีปรับคําฟ้องให้ผู้ฟ้องคดี จากคําฟ้องขอให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองเป็น
คําฟ้องขอให้ประกาศความเสียเปล่าของคําส่ังทางปกครอง อย่างไรก็ดี ในส่วนของหลักท่ีว่าผู้ฟ้องคดี
ไม่ต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนฟ้องคดีนั้น ในทางปฏิบัติออกจะเป็นเร่ืองท่ี “สุ่มเส่ียง” อยู่   
ไม่น้อยสําหรับผู้ฟ้องคดี เพราะหากมีการฟ้องคดีต่อศาล ย่อมขึ้นอยู่กับศาลท่ีจะวินิจฉัยว่าคําส่ังท่ี
พิพาทนั้นเป็นโมฆะหรือไม่ ซ่ึงหากศาลเห็นว่าคําส่ังมิได้ผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้งถึงขั้นตกเป็น
โมฆะ แต่เป็นเพียงคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้
อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนฟ้องคดีต่อศาล ก็จะกลับกลายเป็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามท่ีกฎหมายกําหนดก่อนฟ้องคดีตามท่ีกําหนด
ในมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ ศาลย่อมไม่อาจรับคําฟ้องไว้พิจารณาได้ และคําส่ังท่ีพิพาทนั้นย่อมมีผลบังคับผูกพันเป็นท่ีสุด    
ซ่ึงจะเป็นผลร้ายแก่ผู้ฟ้องคดีเอง ดังนั้น ศาลปกครองสูงสุดจึงได้ระบุในคําพิพากษาคดีดังกล่าวด้วยว่า 
ผู้รับคําส่ังชอบท่ีจะยื่นอุทธรณ์คําส่ังตามขั้นตอนและวิธีการท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองหรือท่ีกฎหมายอ่ืนกําหนดไว้เป็นการเฉพาะก่อนฟ้องคดี   
  - ในแง่เหตุผลความจําเป็นในการใช้แนวคิดว่าด้วยโมฆะกรรมของคําส่ัง
ทางปกครอง มีประเด็นน่าคิดว่า การนําแนวคิดนี้มาใช้ในคดี อบต. ผาจุก จะเป็นไปด้วยเหตุผลความ
จําเป็นเฉพาะกรณี เพ่ือเป็น “ทางออก” ให้แก่ผู้ฟ้องคดีท่ีไม่ได้อุทธรณ์คําส่ังก่อนร้องทุกข์หรือไม่ 
เพราะหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์โดยถูกต้อง ศาลปกครองสูงสุดย่อมรับคําฟ้อง
ไว้พิจารณาและพิพากษาเพิกถอนคําส่ังท่ีพิพาทได้อยู่แล้ว โดยไม่จําเป็นต้องใช้ทฤษฎีนิติกรรมทาง
ปกครองท่ีไม่มีอยู่เลยเพ่ือผ่อนคลายความเข้มงวดของหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดี ซ่ึงหากบทวิเคราะห์นี้
ถูกต้อง ก็จะเท่ากับว่า ศาลปกครองสูงสุดของไทยใช้แนวคิดเร่ืองโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองใน
ลักษณะท่ีเป็น “notion fonctionnelle” ท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลเป็นสําคัญ ท้ังนี้ ในทํานองเดียวกันกับการใช้ทฤษฎีนิติกรรมทางปกครองท่ีไม่มีอยู่เลยโดยสภา
แห่งรัฐฝร่ังเศส 
    คําพิพากษาคดี อบต. ผาจุก นี้ถือเป็น “หลักหมุด” สําคัญของแนวคิดว่าด้วย
โมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองในระบบกฎหมายไทย และสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของศาล
ปกครองในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง ซ่ึงแม้ว่าต่อมาจะไม่ปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดได้นํา
แนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีอีกเลย แต่แนวคิดเร่ืองโมฆะกรรมของคําส่ังทาง

                                                 
๑๑๒ตัวอย่างเช่น คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๓๓๑/๒๕๕๑, อ.๓๕๗/๒๕๕๑, อ.๑๐/๒๕๕๒, อ.๑๔๖/๒๕๕๓, 
อ.๒๒๘-๒๒๙/๒๕๕๓, อ.๕๕๖/๒๕๕๔, อ.๘๖๔/๒๕๕๖ และ อ.๑๗๙/๒๕๕๗ 
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๒๐

ปกครองก็พัฒนาต่อไปได้โดยการสานต่อขององค์กรท่ีปรึกษาทางกฎหมายท่ีนําแนวคิดนี้มาใช้ในการ
ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ 
      ๒.๒ การพัฒนาหลักกฎหมายโดยองค์กรที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
   คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ในฐานะองค์กรท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ต่างมีโอกาสวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของคําส่ัง 
ทางปกครอง ซ่ึงการให้ความเห็นทางกฎหมายขององค์กรท้ังสองได้ช่วยพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง
ในเร่ืองนี้ทีละเล็กทีละน้อยจนสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง  

 ในส่วนของคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีปรึกษากฎหมายของรัฐบาลได้วินิจฉัย
เก่ียวกับโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองในการให้ความเห็นตามเรื่องเสร็จที่ ๖๗๔/๒๕๕๒๑๑๓ ในการ
ตอบข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซ่ึงมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตําบล
ศาลาครุ อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนาย ฉ. ในเร่ืองทุจริต 
ต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการคร้ังดํารงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสามโคก อําเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนเห็นควรให้ยุติเร่ือง โดยนาย ฉ. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ เห็นชอบด้วยกับการยุติเร่ืองเม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แล้ว
รายงานการดําเนินการทางวินัยไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล จังหวัดปทุมธานี พิจารณาแล้วมีความเห็นว่านาย ฉ. เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการ
ดําเนินการทางวินัย แม้จะส่ังในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ ย่อมถือเป็นคําส่ังท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงเห็นควรให้
องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุสอบสวนเพ่ิมเติม นาย ฉ. จึงได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล จังหวัดปทุมธานีว่า กรณีนี้เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้สรุปความเห็นให้ยุติเร่ือง เนื่องจาก
ไม่มีหลักฐานเพียงพอตามท่ีถูกกล่าวหา และตนเองได้พิจารณาในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ศาลาครุเห็นชอบด้วย แล้วรายงานการดําเนินการทางวินัยไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเม่ือมีพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร   
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
กรณีของตนน่าจะต้องด้วยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวท่ีกําหนดให้บรรดาผู้ถูกดําเนินการ
ทางวินัยในกรณีกระทําผิดวินัยซ่ึงผู้บังคับบัญชาได้ส่ังยุติเร่ืองก่อนหรือในวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จึงขอหารือว่า การส่ังยุติเร่ืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะทําให้นาย ฉ. ไม่ถูกดําเนินการทางวินัยใน
กรณีนั้นอีกต่อไปตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ด้วยหรือไม่ และกรณี นาย ฉ. ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ออกคําส่ังยุติเร่ืองโดยฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กรณีมีส่วนได้เสียหรือมีสภาพร้ายแรงทําให้การพิจารณา
ทางปกครองไม่เป็นกลาง จะถือว่าคําส่ังเป็นโมฆะหรือไม่ ประการใด 

                                                 
๑๑๓บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเพิกถอนคําส่ังยุติเรื่องการดําเนินการทางวินัยท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายและการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 



โมฆะกรรมของคําสั่งทางปกครอง : มุมมองเชิงกฎหมายเปรียบเทียบและพัฒนาการล่าสุดในระบบกฎหมายไทย   
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ ์www.krisdika.go.th (มีนาคม ๒๕๕๘) 

___________________________________________________________ 

 

๒๑

  กรณีตามข้อหารือนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๑) พิจารณาแล้ว 
ได้ให้ความเห็นสรุปได้ว่า การท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ ขณะท่ีรักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ ได้ออกคําส่ังยุติเร่ืองการดําเนินการทางวินัยในกรณีท่ีตนเองเป็น
คู่กรณีนั้น ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กําหนดห้ามมิให้
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นคู่กรณีทําการพิจารณาทางปกครอง เม่ือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ รักษา
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุออกคําส่ังยุติเร่ืองการดําเนินการทางวินัยในกรณี
ท่ีตนเองเป็นคู่กรณี “จึงมีผลให้คําส่ังนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงอาจถูกเพิกถอนได้แต่ไม่ถึงกับไม่มี
คําส่ังดังกล่าวอยู่เลย” เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าคําส่ังนั้นยังไม่ถูกเพิกถอน จึงเป็นกรณีท่ีมีการส่ังยุติเร่ือง
การดําเนินการทางวินัยก่อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ ผู้ถูกดําเนินการทางวินัย
ย่อมได้รับผลตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทําให้ไม่ต้องถูกดําเนินการทางวินัยในกรณี
นั้น ๆ ต่อไป 

  ความเห็นตามเร่ืองเสร็จท่ี ๖๗๔/๒๕๕๒ นี้เป็นกรณีท่ีคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๑) ได้วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับเหตุแห่งโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครอง โดยมี
ประเด็นว่า ในกรณีของคําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นโดยเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นคู่กรณีท่ีจะอยู่ในบังคับของ
คําส่ังทางปกครองนั้นเสียเอง ซ่ึงเป็นเหตุต้องห้ามมิให้ทําการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๑๓ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คําส่ังท่ีทําขึ้นจะถือว่าบกพร่องร้ายแรงถึงขั้น   
ตกเป็นโมฆะหรือไม่ ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
ร้ายแรงได้ออกคําส่ังยุติเร่ืองการดําเนินการทางวินัยของตนเอง ไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องร้ายแรง
ถึงกับ “ไม่มีคําส่ังดังกล่าวอยู่เลย” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ไม่ตกเป็นโมฆะ แต่เป็นเพียงคําส่ังท่ี   
“ไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงอาจถูกเพิกถอนได”้ ดังนั้น เม่ือคําส่ังยุติเร่ืองยังไม่ถูกเพิกถอนและมีผลบังคับ
ทางกฎหมาย นาย ฉ. จึงได้รับอานิสงส์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ไม่ต้องถูกดําเนินการทางวินัย
อีกต่อไป ท้ังนี้ มีข้อสังเกตในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบว่า กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของ
บางประเทศ เช่น เยอรมัน มีมุมมองในเร่ืองนี้แตกต่างออกไป โดยถือว่าคําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นโดย
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นคู่กรณีเองนั้น เป็นกรณีท่ีมีความบกพร่องร้ายแรงและชัดแจ้งถึงขั้นท่ีทําให้คําส่ังทาง
ปกครองตกเป็นโมฆะ๑๑๔ ซ่ึงผู้เขียนเห็นพ้องด้วยกับแนวทางของกฎหมายเยอรมันดังกล่าว 
    ในส่วนของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คณะกรรมการฯ 
ได้มีโอกาสพิจารณาปัญหาเก่ียวกับโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองเป็นคร้ังแรกในการให้ความเห็น
ตามเรื่องเสร็จที่ ๗๘๖/๒๕๔๘๑๑๕ ในการตอบข้อหารือของกรมการขนส่งทางบก ข้อหารือนี้มีข้อเท็จจริง
สรุปได้ว่า บริษัท ว. ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก สายทุ่งสง-บางขัน   
ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก่อนท่ีใบอนุญาตจะส้ินอายุในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ บริษัท ว. ได้
ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตเม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แต่ต่อมาปรากฏว่า นายทะเบียนประจํา
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคําส่ังลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการ
ขนส่งโดยรถขนาดเล็กของบริษัท ว. เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบอนุญาต โดยว่ิงรถ

                                                 
๑๑๔มาตรา ๔๔ วรรคสาม (๒) VwVfG. (โดยการตีความ) 
๑๑๕บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง กรมการขนส่งทางบกหารือการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กท่ีส้ินอายุแล้วและมีการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
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๒๒

ทับเส้นทางการเดินรถของบริษัทอ่ืนและนํารถไม่ได้จดทะเบียนมาว่ิงในเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต 
บริษัท ว. จึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอให้ยกเลิกคําส่ังของนายทะเบียน   
และให้กลับไปมีผลตามใบอนุญาต กรมการขนส่งทางบกจึงมีปัญหาขอหารือว่า คําส่ังของนายทะเบียน   
ในกรณีนี้เป็นการดําเนินการท่ีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และคําอุทธรณ์ของบริษัท ว. ฟังขึ้นหรือไม่  

  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาแล้วได้ให้ความเห็น
สรุปได้ว่า เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กท่ีออกให้แก่บริษัท ว.
ได้หมดอายุลงเม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงถือว่าใบอนุญาตได้ส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาแล้ว การท่ี
นายทะเบียนประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคําส่ัง ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เพิกถอน
ใบอนุญาตท่ีส้ินผลไปแล้ว ย่อมไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบริษัท ว. “คําส่ัง
ดังกล่าวจึงไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้น” กรณีจึงไม่จําต้องเพิกถอนคําส่ังของนายทะเบียน
ท่ีส่ังเพิกถอนใบอนุญาตอีก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงไม่จําต้องพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือเพิกถอน
คําส่ังดังกล่าว และเม่ือปรากฏว่ากรมการขนส่งทางบกได้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้แก่
ผู้ประกอบการรายใหม่แล้ว จึงไม่จําต้องพิจารณาคําขอต่ออายุใบอนุญาตของบริษัท ว. ท่ีได้ยื่นไว้   
แต่อย่างใด 

 ความเห็นตามเร่ืองเสร็จนี้ยังไม่เป็นท่ีชัดเจนว่าเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองได้นําแนวคิดเร่ืองความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองมาปรับใช้หรือไม่ 
โดยในการประชุมคณะกรรมการฯ กรรมการส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า เม่ือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตท่ี
หมดอายุลงแล้วไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลและไม่มีผลเป็นการก่อตั้งนิติสัมพันธ์     
จึงขาดองค์ประกอบของ “คําส่ังทางปกครอง” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ และไม่เป็นคําส่ังทางปกครอง แต่ รศ. ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ได้ให้ความเห็น     
ในอีกแนวทางหนึ่งว่า นิยามของ “คําส่ังทางปกครอง” มี “นัยแฝง” โดยหมายความรวมถึงคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ครบองค์ประกอบตามนิยามท่ีกฎหมายกําหนดด้วย ดังนั้น 
หากผู้ออกคําส่ังมุ่งประสงค์ให้เกิดผล ก็ต้องถือว่าเป็นคําส่ังทางปกครองไว้ก่อน ในทางทฤษฎีจึงต้อง
ถือว่าคําส่ังดังกล่าวเป็น “คําส่ังทางปกครอง” แต่ผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรงจนถือว่าไม่มีผล 
มาตั้งแต่ต้นหรือเป็นโมฆะ๑๑๖  

 ท้ังนี้ ผู้เขียนเห็นว่า กรณีของคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตท่ีหมดอายุลงแล้วนั้น
เม่ือเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการทําคําส่ังและมีเจตนาท่ีจะทําให้เกิดความเคล่ือนไหวในสิทธิ
หรือหน้าท่ีตามกฎหมายของบุคคล จึงถือเป็น “คําส่ังทางปกครอง” ได้ แต่เม่ือใบอนุญาตได้หมดอายุ
ลงแล้ว ย่อมไม่มีสิทธิหรือหน้าท่ีใด ๆ ในทางกฎหมายอันจะเป็น“วัตถุแห่งการบังคับ” ได้อีก หาก
เจ้าหน้าท่ีทําคําส่ังขึ้นโดยมุ่งหมายให้เกิดความเคล่ือนไหวในสิทธิหรือหน้าท่ีตามกฎหมาย คําส่ังนั้น
ย่อมไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนาของเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังได้ อีกประการหนึ่ง อาจพิจารณาได้ว่า 
คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตท่ีหมดอายุลงแล้ว เป็นคําส่ังท่ีมีเนื้อหาไม่สมเหตุสมผลหรือขัดต่อความเป็นจริง 
หรือเป็นคําส่ังท่ีมีเนื้อหาเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่มีทางท่ีจะเพิกถอนส่ิงท่ีไม่มีอยู่อีกแล้วในทางกฎหมาย
ซ่ึงระบบกฎหมายต่างประเทศก็ถือว่าคําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเช่นนี้ตกเป็นโมฆะ เช่น คําส่ังให้

                                                 
๑๑๖รายงานการประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งท่ี ๑ (๑/๒๕๔๙) ๒๙/๒๕๔๘ วันท่ี ๕ 
ตุลาคม ๒๕๔๘ หน้า ๖-๗. (เรื่องเสร็จท่ี ๗๘๖/๒๕๔๘) 
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๒๓

ยกเลิกสัญญาสัมปทานท้ังท่ีสัญญาได้ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านั้นแล้ว๑๑๗ โดยนัยนี้ จึงอาจถือได้ว่าคําส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตท่ีหมดอายุลงแล้วเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีตกเป็นโมฆะเช่นกัน  
    หากแนวคิดเร่ืองโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองยังปรากฏไม่ชัดเจนนัก  
ในความเห็นตามเร่ืองเสร็จท่ี ๗๘๖/๒๕๔๘ ต่อมาคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ได้นํา
แนวคิดนี้มาใช้ “อย่างเป็นทางการ” ในเรื่องเสร็จที่ ๒๖๘/๒๕๕๒๑๑๘ ในการตอบข้อหารือของกรม 
ป่าไม้ ซ่ึงมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า มีบุคคลขออนุญาตทําไม้จากทางราชการในท่ีดินตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) แต่ปรากฏว่าท่ีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ท่ี
ออกให้แก่บุคคลดังกล่าวนั้น อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงขัดต่อประมวลกฎหมาย
ท่ีดินและพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แต่โดยท่ียังไม่มีการเพิกถอนหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ดังกล่าว กรมป่าไม้จึงมีปัญหาขอหารือว่า กรมป่าไม้จะไม่อนุญาตให้มี
การทําไม้ในท่ีดินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือพระราชบัญญัติสวนป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้หรือไม่ และหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ท่ียังไม่ถูกเพิกถอนโดยกรม
ท่ีดิน จะมีผลผูกพันกรมป่าไม้หรือไม่  

   คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาแล้ว ได้ให้ความเห็น
สรุปได้ว่า โดยท่ีมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน กําหนดห้ามเดินสํารวจในเขตป่าไม้ถาวรตาม
มติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ กําหนดห้ามมิให้
บุคคลใดยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วย
ประการใด ๆ อันเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ  ดังนั้น หากมีการออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีหรือในเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
อันขัดต่อประมวลกฎหมายท่ีดินและพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ย่อมถือได้ว่า “เป็นการออก
คําส่ังทางปกครองท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรงและฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดแจ้ง จึงทําให้หนังสือรับรอง 
การทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับ” และเม่ือหนังสือรับรองการทําประโยชน์
ดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับ จึง “ไม่มีผลผูกพันกรมป่าไม้ในการพิจารณาขออนุญาตทําไม้หวงห้ามตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือขออนุญาตทําไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่าฯ แต่อย่างใด” 

   ความเห็นตามเร่ืองเสร็จนี้เป็นกรณีท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองได้นําแนวคิดเร่ืองคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะมาใช้อย่างชัดเจนเป็นคร้ังแรก ตามข้อเสนอ
ของ รศ. ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ท่ีให้ทัศนะว่า “หลักในเร่ืองความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครอง
เป็นหลักท่ัวไปและสามารถนํามาปรับใช้ได้ แม้ว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จะ
มิได้บัญญัติไว้...”๑๑๙ โดยในบันทึกความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้มีการ
อ้างอิงคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๔๗/๒๕๔๖ ในคดี อบต. ผาจุก ไว้ด้วย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า
คณะกรรมการฯ ได้ยอมรับแนวคิดเร่ืองโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองเช่นเดียวกับศาลปกครองสูงสุด 
เพียงแต่คณะกรรมการฯ ไม่ได้ใช้คําว่า “ถือเสมือนว่าไม่มีการออกคําส่ังทางปกครอง” แต่ระบุว่า
                                                 
๑๑๗คําพิพากษาศาลฎีกาสเปน TS, 15 mars 1985, Aranzadi 1985, nº1617. 
๑๑๘บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ผลใช้บังคับของคําส่ังทางปกครอง (หนังสือรับรองการ
ทําประโยชน์ ( น.ส. ๓ ก.)) ท่ีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
๑๑๙โปรดดู รายงานการประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งท่ี ๑ (๑๓/๒๕๕๒) ๑๐/๒๕๕๒ วันท่ี 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ หน้า ๗. (เรื่องเสร็จท่ี ๒๖๘/๒๕๕๒) 
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๒๔

หนังสือรับรองการทําประโยชน์ “ไม่มีผลใช้บังคับ” ซ่ึงในทางกฎหมาย ก็มีความหมายอย่างเดียวกัน 
คือ ตกเป็นโมฆะหรือเสียเปล่าตั้งแต่ต้น ในความเห็นดังกล่าว ได้มีการวางหลักสําคัญเก่ียวกับผลของ
โมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครอง กล่าวคือ คําส่ังทางปกครองท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้งนั้น 
แม้ว่าจะยังไม่ถูกเพิกถอน แต่ก็ไม่มีผลผูกพันเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองสามารถ 
ทําเสมือนว่าไม่มีคําส่ังทางปกครองนั้นอยู่ในสารบบกฎหมายเลย และบุคคลผู้รับคําส่ังทางปกครอง    
ก็ไม่อาจอ้างสิทธิตามคําส่ังได้เพราะคําส่ังไม่มีผลทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้น  
    ต่อมาคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้นําแนวคิดว่าด้วย 
โมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองมาใช้ในการให้ความเห็นอีกคร้ังหนึ่งในเรื่องเสร็จที่ ๘๙๘/๒๕๕๔๑๒๐ 
ในการตอบข้อหารือของสํานักงาน ก.ค.ศ. โดยข้อหารือนี้มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ก.ค.ศ. ได้มีมติและ
ประกาศลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๔๒ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงรวมถึงการแต่งตั้ง นาย ป. เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ด้วย แต่ปรากฏว่า ก่อนท่ี ก.ค.ศ. จะมีประกาศ
ฉบับดังกล่าวนั้น นาย ป. ได้เสียชีวิตลงเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่เนื่องจาก ก.ค.ศ. ไม่ทราบว่า 
นาย ป. ได้ถึงแก่ความตายแล้ว จึงได้มีคําส่ังแต่งตั้งผิดหลงไป ในการนี้ สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงขอหารือ
ว่า ก.ค.ศ. จะต้องเพิกถอนมติและประกาศในส่วนท่ีแต่งตั้งนาย ป. หรือไม่ อย่างไร  

 กรณีตามข้อหารือนี้ ย่อมเห็นได้ชัดว่า การแต่งตั้งบุคคลท่ีถึงแก่ความตาย
แล้วให้ทําหน้าท่ีกรรมการ เป็นคําส่ังทางปกครองท่ีมีเนื้อหาไม่สมเหตุสมผลและขัดกับความเป็นจริง
โดยชัดแจ้ง เข้าลักษณะคําส่ังทางปกครองท่ีมีเนื้อหาท่ีเป็นไปไม่ได้ ซ่ึงในระบบกฎหมายต่างประเทศ
ถือว่าตกเป็นโมฆะหรือไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมาย ในการประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง รศ. ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ จึงให้ความเห็นว่า “กรณีแต่งตั้งบุคคลท่ีเสียชีวิตแล้ว 
เป็นกรรมการย่อมเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีไม่มีผลในทางกฎหมายเทียบได้กับคําส่ังทางปกครองท่ีเป็น
โมฆะ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจะต้องประกาศความเสียเปล่าหรือความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครอง
ดังกล่าว”๑๒๑ ซ่ึงคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วยกับแนวทาง
ดังกล่าว จึงให้ความเห็นตอบข้อหารือว่า เม่ือนาย ป. เสียชีวิตก่อนได้รับการแต่งตั้ง ย่อมมีผลทําให้
สภาพบุคคลของนาย ป. ส้ินสุดลง “มติและประกาศในส่วนท่ีแต่งตั้งผู้ตายดังกล่าวจึงไม่มีผลทาง
กฎหมายมาตั้งแต่ต้น” อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเพ่ือเป็นหลักฐานว่ามติและประกาศเป็นคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่มีผลทางกฎหมายในส่วนท่ีแต่งตั้งนาย ป. “ก.ค.ศ. จึงต้องออกประกาศให้ทราบเป็นการ
ท่ัวไปว่าคําส่ังแต่งตั้งในส่วนของ [นาย ป.] นั้นไม่มีผลทางกฎหมาย”  

ความเห็นตามเร่ืองเสร็จดังกล่าวได้วางหลักสําคัญเก่ียวกับการประกาศ
ความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครอง เม่ือคําส่ังแต่งตั้งบุคคลท่ีเสียชีวิตแล้วไม่มีผลทางกฎหมายมา
ตั้งแต่ต้น จึงไม่จําเป็นต้องเพิกถอนคําส่ังให้ส้ินผลไป แต่ชอบท่ีจะประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปว่า
คําส่ังแต่งตั้งในส่วนนั้นไม่มีผลทางกฎหมาย ซ่ึงในทางกฎหมาย ก็คือ การประกาศความเป็นโมฆะของ

                                                 
๑๒๐บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลท่ีเสียชีวิตแล้วเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
๑๒๑รายงานการประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งท่ี ๑ (๒๘/๒๕๕๔) ๑๘/๒๕๕๔ วันท่ี ๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ หน้า ๖. (เรื่องเสร็จท่ี ๘๙๘/๒๕๕๔) 
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๒๕

คําส่ังแต่งตั้งนั่นเอง แต่เหตุท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไม่ใช้คําว่า “ประกาศความ
เป็นโมฆะ” เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไม่ได้บัญญัติวิธีการดังกล่าวไว้   
    ล่าสุดเม่ือไม่นานมานี้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้
พัฒนาหลักเก่ียวกับการประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องเสร็จที่ 
๗๖๑/๒๕๕๗๑๒๒ ในการตอบข้อหารือของกรมการปกครอง โดยข้อหารือนี้มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า 
กรมการปกครองได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒  
ซ่ึงมีผู้ได้รับการคัดเลือกรวมท้ังส้ิน ๒๘๖ คน ตามประกาศกรมการปกครอง เร่ือง ผลการคัดเลือก
ข้าราชการเพ่ือเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ แต่ต่อมาได้มีการ
ตรวจพบการทุจริตในการสอบคัดเลือก โดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการสอบได้รับคําส่ังให้ช่วยเหลือ    
ผู้เข้าสอบจํานวนหนึ่งให้เป็นผู้สอบได้ โดยให้ผู้เข้าสอบดังกล่าวเขียนกระดาษคําตอบใหม่นอกห้องสอบ
เพ่ือให้ได้คะแนนสูง และมีผู้นํากระดาษคําตอบท่ีเขียนใหม่ไปใส่ในสมุดคําตอบแทนกระดาษคําตอบเดิม
ท่ีเขียนในห้องสอบ กรมการปกครองจึงขอหารือว่าการเพิกถอนประกาศผลการคัดเลือกท่ีมีการทุจริต
จะต้องดําเนินการอย่างไร ต้องเพิกถอนประกาศท้ังหมดหรือบางส่วน และการเพิกถอนจะต้องกระทํา
ภายในระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม่  
    คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาแล้วได้ให้ความเห็น
สรุปได้ว่า เม่ือข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า มีการให้คะแนนในการสอบข้อเขียนแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก
จํานวน ๑๓๙ คน โดยไม่มีการตรวจสมุดคําตอบ และผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวได้เขียนกระดาษ 
คําตอบขึ้นใหม่นอกห้องสอบและมีผู้นําไปใส่ในสมุดคําตอบแทนกระดาษคําตอบเดิมท่ีเขียนในห้องสอบ 
อันเป็นการกระทําทุจริต  ดังนั้น ประกาศกรมการปกครอง เร่ือง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้า
ศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอฯ “จึงเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้ง
บางส่วน ทําให้ประกาศผลการคัดเลือกในส่วนของผู้ได้รับการคัดเลือกจํานวน ๑๓๙ คนดังกล่าวไม่มี
ผลทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้น” กรมการปกครองจึงสมควรแก้ไขปรับปรุงด้วยการยกเลิกผลการคัดเลือก
ในส่วนท่ีผิดพลาด เพ่ือให้เป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่าประกาศผลการคัดเลือกในส่วนดังกล่าวไม่มีผล
ทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้น ซ่ึงการยกเลิกผลการคัดเลือกในส่วนท่ีผิดพลาดไม่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติ
ว่าด้วยการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
    ความเห็นเร่ืองนี้ได้วินิจฉัยเก่ียวกับคําส่ังทางปกครองท่ีเนื้อหาบางส่วนได้ 
ทําขึ้นด้วยการทุจริต โดยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมองว่า เนื้อหาของคําส่ังในส่วน
ท่ีเกิดจากการทุจริตนั้นมิได้บกพร่องและไม่ชอบด้วยกฎหมายธรรมดา แต่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงและ
ชัดแจ้งถึงขั้นตกเป็นโมฆะหรือไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมาย ซ่ึงผู้เขียนเห็นด้วยกับการนําแนวคิดเร่ือง
โมฆะกรรมมาใช้แก่กรณีดังกล่าว เพราะการทุจริตเป็นการกระทําท่ีขัดต่อจริยธรรมของข้าราชการ
อย่างร้ายแรง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกและข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกต่างมีส่วน
ร่วมในการทุจริตท้ังสองฝ่าย จึงไม่ควรรับรู้ผลทางกฎหมายของประกาศผลการคัดเลือกในส่วนท่ีเกิด

                                                 
๑๒๒บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ผลบังคับใช้ของประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือ
เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอําเภอกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกบางรายทุจริต 
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๒๖

จากการทุจริตนั้นเลย และอาจถือเป็นหลักท่ัวไปได้ว่า กรณีท่ีคําส่ังทางปกครองเกิดจากการทุจริต  
โดยเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาทางปกครองและบุคคลผู้รับคําส่ังทางปกครองต่างมีส่วนร่วมในการทุจริต 
คําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นย่อมตกเป็นโมฆะหรือเสียเปล่าตั้งแต่ต้น ซ่ึงแตกต่างจากกรณีของคําส่ังทาง
ปกครองท่ีทําขึ้นด้วยกลฉ้อฉลของผู้รับคําส่ังฝ่ายเดียว เช่น ปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรบอกให้แจ้ง หรือ 
ให้ข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ทําคําส่ังทางปกครอง โดยปกติแล้วคําส่ังท่ีทําขึ้นย่อมเป็น
คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ (โดยไม่มีกําหนดเวลา) แต่ไม่ถึงกับ 
ตกเป็นโมฆะหรือไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมาย 
    เม่ือประกาศผลการคัดเลือกในส่วนท่ีเกิดจากการทุจริตไม่มีผลทางกฎหมาย
ตั้งแต่ต้นแล้ว กรมการปกครองจึงไม่ต้อง “เพิกถอน” ประกาศผลการคัดเลือกในส่วนนั้นให้ส้ินผลไป 
แต่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้แนะนําให้กรมการปกครองแก้ไขปรับปรุงด้วยการ
ยกเลิกผลการคัดเลือกในส่วนท่ีผิดพลาด เพ่ือให้เป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่าประกาศผลการคัดเลือก 
ในส่วนดังกล่าวไม่มีผลทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้น ซ่ึง “การแก้ไขปรับปรุงด้วยการยกเลิกผลการคัดเลือก
ในส่วนท่ีผิดพลาด” ก็คือ การประกาศความเป็นโมฆะหรือความเสียเปล่าของผลการคัดเลือกในส่วน
ดังกล่าวนั่นเอง ทํานองเดียวกันกับกรณีตามเร่ืองเสร็จท่ี ๘๙๘/๒๕๕๔ ท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองเคยแนะนําให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ออกประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปว่าคําส่ัง
แต่งตั้งบุคคลท่ีเสียชีวิตแล้วเป็นกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ไม่มีผลทางกฎหมาย แต่กรณีตามเร่ืองเสร็จท่ี 
๗๖๑/๒๕๕๗ นี้ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้พัฒนาหลักเก่ียวกับการประกาศ
ความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองให้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้นไปอีก โดยให้ความเห็นว่า การยกเลิกผลการ
คัดเลือกในส่วนท่ีผิดพลาด (ซ่ึงก็คือการประกาศความเป็นโมฆะของผลการคัดเลือกในส่วนนั้น) ไม่อยู่
ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ซ่ึงเป็นการแยกวิธีการประกาศความเป็นโมฆะและวิธีการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
ออกจากกันอย่างชัดเจนว่าเป็นคนละเร่ืองกันและมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีแตกต่างกัน เม่ือการ
ประกาศความเป็นโมฆะของผลการคัดเลือกไม่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนคําส่ัง 
ทางปกครอง ซ่ึงรวมถึงมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ท่ี
กําหนดให้การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์จะต้องกระทําภายในเก้าสิบวันนับแต่
รู้ถึงเหตุให้เพิกถอน ดังนั้น การประกาศความเป็นโมฆะโดยองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจึงกระทําได้
ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลา ท้ังนี้ ในแนวทางเดียวกันกับหลักของกฎหมายต่างประเทศ  
      ๒.๓ จากหลักทั่วไปสู่บทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษร ? 
   โมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองถือเป็นแนวคิดสากลในกฎหมายปกครอง 
การท่ีโมฆะกรรมมีผลทางกฎหมายท่ีรุนแรง โดยถือว่าคําส่ังทางปกครองท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรงและ
ชัดแจ้งไม่เคยมีอยู่เลยในทางกฎหมาย นั้น ย่อมช่วยธํารงรักษาไว้ซ่ึงหลักความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระทําทางปกครอง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สร้างธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของ  
ฝ่ายปกครอง รวมท้ังเตือนสติเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองให้รู้สํานึกผิดชอบช่ัวดี ไม่ใช้อํานาจออกนอกลู่
นอกทางจนเกินไป จึงเป็นเร่ืองน่ายินดีท่ีแนวคิดดังกล่าวได้ลงหลักปักฐานในระบบกฎหมายไทย โดย
องค์กรทางกฎหมายต่าง ๆ ได้นํามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีหรือให้ความเห็นทางกฎหมาย    
ซ่ึงปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า แนวคําวินิจฉัยได้วางหลักเก่ียวกับโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองไว้
สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะในส่วนของเหตุแห่งโมฆะกรรมท่ีมีการให้ตัวอย่างคําส่ังทางปกครองท่ี
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๒๗

ผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้งถึงขั้นตกเป็นโมฆะ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นความบกพร่องในเนื้อหา
สาระของคําส่ัง มิใช่ความบกพร่องในอํานาจหน้าท่ีของผู้ทําคําส่ังหรือในแบบพิธีในการทําคําส่ัง และ
ในส่วนของผลของโมฆะกรรม ก็มีการวางหลักหลายประการ เป็นต้นว่า คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะ
ไม่มีผลผูกพันองค์กรฝ่ายปกครอง และฝ่ายปกครองไม่จําต้องเพิกถอนคําส่ังท่ีเป็นโมฆะ แต่สามารถ
ประกาศความเป็นโมฆะได้ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลา  
    การวางหลักกฎหมายเก่ียวกับโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองโดยองค์กร
ทางกฎหมายอาจดูเป็นเร่ืองท่ีน่าพอใจ แต่การพัฒนาหลักกฎหมายโดยแนวคําวินิจฉัยก็มีข้อจํากัดอยู่
หลายประการ เพราะแนวคําวินิจฉัยนั้นรู้กันอยู่ในวงแคบเฉพาะผู้ท่ีติดตามคําวินิจฉัยอย่างสมํ่าเสมอ 
ท้ังการทําความเข้าใจคําวินิจฉัยก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายสําหรับประชาชนท่ัวไปหรือแม้แต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐเอง 
ประการสําคัญ การไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองทําให้การดําเนินงานของ
ฝ่ายปกครองไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของการประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ัง
ทางปกครอง ดังเช่นกรณีตามเร่ืองเสร็จท่ี ๗๖๑/๒๕๕๗ ในกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียน
นายอําเภอ ซ่ึงมีประเด็นปัญหาว่ากรมการปกครองจะต้องเพิกถอนประกาศผลการคัดเลือกหรือไม่  
ซ่ึงคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเห็นว่าไม่ต้องเพิกถอน เพราะประกาศผลการคัดเลือก
บางส่วนเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นแล้ว เพียงแต่ประกาศให้ทราบกันโดยท่ัวไปว่าไม่มีผลทางกฎหมายก็ได้ 
แต่เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายไทยยังมิได้บัญญัติเก่ียวกับวิธีการประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ัง   
ทางปกครองไว้เช่นเดียวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของต่างประเทศ และเจ้าหน้าท่ี     
ฝ่ายปกครองอาจไม่เข้าใจว่าการประกาศความเป็นโมฆะคืออะไร และต้องทําอย่างไร คณะกรรมการฯ  
จึงไม่อาจใช้คําว่า “ประกาศความเป็นโมฆะ” ได้ หรือหากจะใช้คําว่า “เพิกถอน” ก็ไม่เหมาะสมอีก 
เพราะเจ้าหน้าท่ีอาจเข้าใจสับสนว่าเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ 
และการเพิกถอนต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเล่ียงไปใช้คําว่า “แก้ไขปรับปรุง” ประกาศ
ผลการคัดเลือก ด้วยการ “ยกเลิก” ผลการคัดเลือกในส่วนท่ีผิดพลาด แต่ถ้อยคําดังกล่าวก็อาจทําให้
สับสนกับคําว่า “ยกเลิก” ในความหมายท่ีนักวิชาการบางส่วนใช้เรียกการลบล้างคําส่ังทางปกครอง  
ท่ีชอบด้วยกฎหมาย ท้ังนี้ นอกจากความอีหลักอีเหล่ือในการใช้ถ้อยคําข้างต้นแล้ว ยังมีปัญหาในเร่ือง
บทอาศัยอํานาจในการประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครอง เพราะแม้ว่าจะมีหลักท่ัวไป
ในทางกฎหมายปกครองว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองมีอํานาจในการลบล้างคําส่ังทางปกครอง 
(ซ่ึงรวมถึงการยืนยันว่าคําส่ังทางปกครองไม่มีผลทางกฎหมาย) แต่การท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ มิได้บัญญัติเก่ียวกับการประกาศโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองไว้ ก็อาจทําให้
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองไม่ม่ันใจท่ีจะใช้อํานาจ และในเร่ืองรูปแบบของการประกาศความเป็นโมฆะ ก็มี
ปัญหาว่าจะต้องระบุบทบัญญัติใดเป็นบทอาศัยอํานาจ หากจะอนุโลมใช้บทบัญญัติมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก็อาจมีปัญหาอีก เพราะคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นว่า การประกาศความเป็นโมฆะของคําส่ังทางปกครองไม่อยู่ภายใต้
บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
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๒๘

 ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าในโอกาสต่อไปสมควรมี
การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติ  
ว่าด้วยคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะแยกต่างหากจากคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
อาจถูกเพิกถอนได้ให้เป็นท่ีชัดเจนเช่นเดียวกับกฎหมายของนานาอารยประเทศ โดยบัญญัติหลักเกณฑ์
ท้ังในส่วนของเหตุแห่งความเป็นโมฆะ ผลของความเป็นโมฆะ และวิธีการประกาศความเป็นโมฆะ 
เพ่ือท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจะได้มีหลักเกณฑ์สําหรับพิจารณาและดําเนินการเก่ียวกับคําส่ังทาง
ปกครองท่ีเป็นโมฆะได้อย่างม่ันใจ ซ่ึงมีข้อสังเกตในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบว่า นอกจากประเทศใน 
แถบภาคพ้ืนทวีปยุโรปท่ีได้พัฒนาแนวคิดในทางกฎหมายปกครองมาช้านานแล้ว ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิง
มีการจัดทํากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในช่วงเวลาไล่เล่ียกับประเทศไทย เช่น ไต้หวัน     
ผู้ตรากฎหมายก็ “กล้า” ท่ีจะบัญญัติหลักเกณฑ์เก่ียวกับโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองไว้ในตัวบท
กฎหมายตั้งแต่เร่ิมแรก โดยรัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๙๙ ของไต้หวัน 
(Administrative Procedure Act) ได้บัญญัติเก่ียวกับเหตุแห่งโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครอง 
(มาตรา ๑๑๑) คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะบางส่วน (มาตรา ๑๑๒) และการประกาศโมฆะกรรม 
โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง (มาตรา ๑๑๓) ท้ังนี้ โดยถอดแบบมาจากกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองของเยอรมัน๑๒๓ 
   ขณะนี้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ใช้
บังคับมาเป็นเวลาเกือบยี่สิบปีแล้ว ซ่ึงในห้วงเวลาท่ีผ่านมาองค์กรทางกฎหมายต่าง ๆ ได้ช่วยพัฒนา
หลักกฎหมายเก่ียวกับโมฆะกรรมของคําส่ังทางปกครองให้ก้าวหน้าไปอย่างมาก จนเป็นหลักกฎหมาย
ปกครองท่ีสําคัญเร่ืองหนึ่ง เราจึงอดตั้งคําถามไม่ได้ว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังท่ีแนวคิดเร่ืองโมฆะกรรม
ของคําส่ังทางปกครองจะได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือผู้ตรา
กฎหมายจะยังคงผลักไสแนวคิดนี้ให้อยู่นอกตัวบทกฎหมาย และเป็นหลักตามแนวคําวินิจฉัยอยู่ต่อไป  
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