
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ

อันเปนมาตรฐานกลางเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง อันไดแก การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองและการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

โดยมีผลใชบังคับสําหรับกรณีไมมีหลักเกณฑตามกฎหมายเฉพาะ หรือมีแตหลักเกณฑดังกลาวมีมาตรฐานท่ีประกัน

ความเปนธรรมไวตํ่ากวาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีของข้ันตอนและระยะเวลาในการอุทธรณหรือ

โตแยงที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว ก็ยอมตองเปนไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น (มาตรา ๓) 

 อยางไรก็ดี มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดกรณียกเวนท่ีไมอยู ภายใตบังคับ

แหงพระราชบัญญัตินี้ไว ดังนี้

 (๑)  การดําเนินงานของรัฐสภาในฐานะองคกรนิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี 

 (๒)  องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 (๓)  การดําเนินงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในทางนโยบายโดยตรง 

 (๔)  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล รวมทั้งการดําเนินการในกระบวนวิธีพิจารณา การบังคับคดี 

และการวางทรัพย

 (๕)  การวินิจฉัยและสั่งการในเรื่องรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

 (๖)  การดําเนินนโยบายตางประเทศ

 (๗)  ราชการทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร 

 (๘)  การดาํเนนิการตามกระบวนยตุธิรรมทางอาญา ซึง่ตองปฏบิตัติามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ

อาญาอยูแลว 

 (๙)  การดําเนินการขององคกรทางศาสนา เชน มหาเถรสมาคม 

 (๑๐) การดําเนินการที่มีพระราชกฤษฎีกายกเวน

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการ

ในการพิจารณาจัดมีคําสั่งทางปกครอง การมีผลของคําสั่งทางปกครอง การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอน

คาํสัง่ทางปกครอง และมาตรการบังคบัทางปกครอง โดยคาํนงึถงึหลักการทีฝ่ายปกครองเปนผูจัดทําบรกิารสาธารณะ

และประชาชนเปนผูทรงสทิธติามกฎหมาย  ดงัมรีายละเอยีดขัน้ตอนการดาํเนนิการเกีย่วกบัการพจิารณาทางปกครอง

ตามแผนภาพตอไปนี้

กองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑



กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒



 ๑.  การพิจารณาออกคําสั่งทางปกครอง

   (๑) บทนิยามที่สําคัญ

     ความหมายของคําวา “คําสั่งทางปกครอง” 

     คําสั่งทางปกครอง หมายความวา การที่เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจรัฐที่มีอยูตามกฎหมาย

อันมีผลกระทบทางกฎหมายตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลเปนการเฉพาะกรณี เชน การอนุมัติ การอนุญาต

การไมอนุมัติ การไมอนุญาต การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรองสิทธิ การรับจดทะเบียน หรือคําสั่งใหกระทําการหรือ

ไมกระทําการใด ๆ แตไมรวมถึงการออกกฎที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป

     ความหมายของคําวา “เจาหนาที่” 

     เจาหนาที่ หมายความวา เจาหนาท่ีของรัฐไมวาจะเปนบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคล 

(คณะกรรมการ) และไมวาจะเปนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของ

องคกรทีใ่ชอํานาจทางปกครองของรฐั หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรบัมอบหมายใหใชอาํนาจทางปกครอง เชน สภาทนายความ 

แพทยสภา และชางรังวัดเอกชน 

     ความหมายของคําวา “คูกรณี”

     คู กรณี หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยู ในบังคับหรือจะอยู ในบังคับ

ของคําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู นั้นจะถูก

กระทบกระเทือนจากผลของคําส่ังทางปกครอง กลาวคือ เอกชนผูเกี่ยวของในกระบวนการพิจารณาเพื่อออกคําสั่ง

ทางปกครอง ซึ่งไดแก (๑) ผูยื่นคําขอ เชน ผูขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (๒) ผูคัดคานคําขอ 

เชน ผูคัดคานการออกโฉนดท่ีดินของบุคคลอื่น (๓) ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง เชน 

ผูอาจจะถูกเพิกถอนโฉนดที่ดิน (๔) ผูที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจ

หลกีเลีย่งได เชน เจาของทีด่นิซึง่อยูใกลกบัทีด่นิทีส่รางสถานพยาบาล (มาตรา ๕ และมาตรา ๒๑)  ทัง้นี ้ผูทีเ่ปนคูกรณี

จะตองเปนผูบรรลนุติภิาวะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย หรอืกรณทีีก่ฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอืน่ 

(มาตรา ๒๒) 

   (๒) การกําหนดภาษาที่ใชในการพิจารณาทางปกครอง 

     เอกสารที่ยื่นตอเจาหนาท่ีตองจัดทําเปนภาษาไทย ถาเอกสารเปนภาษาตางประเทศ คูกรณี

ตองจัดหาคําแปลเปนภาษาไทยท่ีมีการรับรองความถูกตองมาใหภายในระยะเวลาที่เจาหนาที่กําหนดโดยให

ถือวาไดมีการยื่นเอกสารตอเจาหนาที่เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําแปลนั้น แตหากเจาหนาที่ยอมรับเอกสารที่เปนภาษา

ตางประเทศ พระราชบัญญัตินี้ใหถือวาไดมีการยื่นเมื่อเจาหนาที่ไดรับเอกสารนั้น ทั้งนี้ การรับรองความถูกตอง

ของคําแปลเอกสารเปนภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๒๖)

   (๓) เจาหนาที่ตองมีความเปนกลาง 

     พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กาํหนดหามเจาหนาทีผู่มสีวนไดเสีย

หรือจะขาดความเปนกลางเปนผูทําคําสั่งทางปกครอง ดังนี้ 

     ๑) เจาหนาที่ผูมีสวนไดเสียหรือจะขาดความเปนกลางในการทําคําส่ังทางปกครอง เนื่องจาก

สถานภาพของผูน้ัน (มาตรา ๑๓) ซ่ึงเปนการพิจารณาสวนไดเสียหรือความเปนกลางจากสถานภาพทางกฎหมาย

ของเจาหนาทีผู่นัน้ โดยไมตองคาํนงึถงึเงือ่นไขภายในหรือมลูเหตุจูงใจในการออกคาํส่ังทางปกครอง กรณเีหลานี ้ไดแก 

กองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓



      (ก) เจาหนาที่เปนคูกรณีเอง 

      (ข) เจาหนาที่เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 

      (ค) เจาหนาทีเ่ปนบพุการี ผูสืบสันดาน พ่ีนอง หรือลูกพ่ีลูกนองหรือเปนญาติทางการสมรส

ของคูกรณี 

      (ง) เจาหนาที่เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือตัวแทนของคูกรณี 

      (จ) เจาหนาที่เปนเจาหนี้ ลูกหนี้ หรือนายจางของคูกรณี 

      (ฉ) กรณีอื่น ๆ ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

     ๒) เจ าหนาที่ผู มีส วนไดเสียหรือจะขาดความเปนกลางในการทําคําส่ังทางปกครอง  

ซึ่งเปนกรณีเหตุอื่นใดซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เชน เคยอุปถัมภ

หรือทะเลาะวิวาทกับคูกรณี (มาตรา ๑๖) 

      อยางไรก็ตาม การกําหนดขอหามดังกลาวไมใชบังคับในกรณีเปนความจําเปนเรงดวนหา

กลาชาจะเกิดความเสียหายแกประโยชนสาธารณะ สิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยแกไขไมได หรือไมมีเจาหนาที่อื่น

ปฏิบัติหนาที่แทนผูนั้น (มาตรา ๑๘) 

      เมื่อ เกิดกรณีเจ าหน าที่อาจเป นผู  มีส วนได  เสียหรือจะขาดความเป นกลางขึ้น 

พระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กาํหนดใหเจาหนาทีผู่นัน้หยดุการดาํเนนิการและรายงาน

ผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหน่ึงทราบ เพื่อใหผูบังคับบัญชามีคําสั่งตอไป (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ (๑)) 

ในกรณีทีเ่จาหนาทีผู่นัน้เปนกรรมการ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กาํหนดใหประธาน

กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดยในการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองดังกลาวกรรมการ

ที่ถูกคัดคานไมสามารถอยูรวมในที่ประชุมได (มาตรา ๑๕)

      หากเปนกรณีที่มีการคัดคานเนื่องจากเจาหนาท่ีอาจมีเหตุอื่นใดซ่ึงมีสภาพรายแรง

อนัอาจทาํใหการพจิารณาทางปกครองไมเปนกลางตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบญัญตัวิธิปีฏบัิติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีนี้ถาเจาหนาที่ผูนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามท่ีคัดคานก็ใหดําเนินการตอไป แตตองรายงานผูบังคับ

บัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบดวยและใหผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี 

เพื่อพิจารณาวินิจฉัยวาเจาหนาที่ผูนั้นมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม (มาตรา ๑๖ (๒))  

      อน่ึง การกระทําใด ๆ ของเจาหนาที่หรือกรรมการที่ไดกระทําไปกอนหยุดการพิจารณา

ไมเสียไป เวนแตเจาหนาที่ผูเขาปฏิบัติหนาที่แทนผูถูกคัดคานหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี จะเห็นสมควร

ดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดเสียใหม (มาตรา ๑๗)

   (๔) หลักการพิจารณาแบบไตสวน 

     เจาหนาที่ที่ดําเนินการพิจารณาเร่ืองทางปกครองมีหนาท่ีตองรับผิดชอบในการรวบรวม

และตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหครบถวน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีที่การพิจารณา

ริเริ่มโดยเอกชน เชน กรณีขอรับใบอนุญาต หรือเจาหนาที่เปนผูริเริ่มเอง เชน การเพิกถอนใบอนุญาต โดยในการ

ดําเนินการ เจาหนาที่มีหนาที่ ดังนี้ 

     ๑) หนาที่ในการแจงใหคูกรณีทราบถึงสิทธิและหนาที่ตาง ๆ ในกระบวนพิจารณาอยางชัดเจน 

และคอยชวยเหลือใหคูกรณีดําเนินการใหถูกตอง (มาตรา ๒๗) 

     ๒) หนาท่ีในการตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกี่ยวของในการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครอง 

โดยไมจํากัดเฉพาะขอเท็จจริงที่ไดมาจากคูกรณี (มาตรา ๒๘)  ดังนั้น ถาขอเท็จจริงที่ไดมาจากคูกรณีไมเพียง

กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔



พอ เจาหนาที่ตองหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม หรือหากไมแนใจในความถูกตองของขอเท็จจริง ก็จะตองทําการ

ตรวจสอบโดยแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติมหรือรับฟงความเห็นของผูเชี่ยวชาญตามแนวทางที่กําหนดไวใน

มาตรา ๒๙ สวนคูกรณีมีหนาที่ใหความรวมมือแกเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริงและมีหนาที่แจงพยานหลักฐาน

ที่ตนทราบแกเจาหนาที่ 

   (๕) หลักการใหคูกรณีมีสิทธิโตแยงขอเท็จจริงและมีสวนรวมในกระบวนพิจารณา 

     หลักการในขอนี้ใชควบคูกับหลักการไตสวนและกอใหเกิดสิทธิแกคูกรณี ดังนี้ 

     ๑) สทิธใินการไดรบัคาํแนะนาํและไดรับแจงสิทธิหนาท่ีของตนในกระบวนพิจารณา รวมถงึผลก

ระทบสิทธิหนาที่จากคําสั่งทางปกครองที่จะเกิดขึ้น (มาตรา ๒๗) ตลอดจนสิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งทาง

ปกครองภายในระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงนั้น (มาตรา ๔๐)

     ๒) สิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทางปกครอง (มาตรา ๒๓) 

และสิทธิแตงตั้งตัวแทน (มาตรา ๒๔) โดยอาจเปนตัวแทนของคูกรณีรายเดียว (มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง) หรือตัวแทน

รวมของคูกรณีเกิน ๕๐ คน (มาตรา ๒๕)    

     ๓) สิทธิในการทราบข อเท็จจริงและข อกล าวหาอย างเพียงพอภายในระยะเวลา

อันสมควร เพื่อใหสามารถโตแยงและแกขอกลาวหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เวนแตกรณีตามขอยกเวนที่กฎหมาย

กําหนด เชน เหตุเกี่ยวกับความเรงดวนหรือสภาพของเรื่อง ซึ่งหากเจาหนาที่เห็นควรก็อาจยังคงใหโอกาสคูกรณี

โตแยงไดตามความเหมาะสม แตตองไมกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ (มาตรา ๓๐) 

     ๔) สิทธิในการขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนแกการใชสิทธิโตแยงหรือพิสูจนข อเท็จจริง

หรือแกขอกลาวหา (มาตรา ๓๑) แตไมรวมถึงตนรางคําวินิจฉัยและเอกสารที่ตองรักษาไวเปนความลับ (มาตรา ๓๒) 

   (๖) กําหนดใหการพิจารณาเรื่องตองดําเนินการโดยรวดเร็วและใชเวลาที่แนนอน 

     ระยะเวลาในการออกคาํสัง่ทางปกครองเปนหนงัสอืนัน้ หากกฎหมายหรอืกฎหมายลาํดับรองอืน่

มไิดกลาวไวเปนการเฉพาะ เจาหนาทีต่องออกคาํสัง่ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรับคาํขอและเอกสารถูก

ตองครบถวน (มาตรา ๓๙/๑)

   (๗) รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง

     คําสั่งทางปกครองจะทําเปนหนังสือหรือทําโดยวาจาหรือเปนรูปแบบอื่นก็ได แตตองมี

ขอความหรือความหมายท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเขาใจได  อยางไรก็ดี ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะระบุไวชัดเจนวา

เจาหนาท่ีจะตองทําคําสั่งในเรื่องใดเปนหนังสือ เจาหนาที่ผู ออกคําสั่งยอมไมอาจทําคําสั่งในรูปแบบอื่นได

เพราะเปนการขัดตอกฎหมายอยางชัดเจน  ทั้งนี้ รูปแบบของคําสั่งทางปกครองอาจแบงไดเปน ๓ รูปแบบ ดังนี้

     ๑) คําสั่งทางปกครองดวยวาจา โดยทั่วไปจะเปนการทําคําสั่งในกรณีเรงดวนและมิไดมีสิ่งใด

เปนหลักฐาน เชน การสั่งการของเจาพนักงานจราจร การสั่งการของเจาหนาที่ตํารวจดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม 

ซึ่งคําสั่งทางปกครองรูปแบบนี้ หากผูรับคําสั่งรองขอใหยืนยันเปนหนังสือโดยมีเหตุอันสมควรภายใน ๗ วันนับแต

วันที่เจาหนาที่มีคําสั่ง เจาหนาท่ีผูออกคําสั่งตองยืนยันคําสั่งนั้นเปนหนังสือ (มาตรา ๓๕) โดยการยืนยันคําสั่ง

ทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลตามที่กําหนดในมาตรา ๓๗ ดวย

     ๒) คําสั่ งทางปกครองเป นหนังสือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ กาํหนดใหตองมรีายการอยางนอยดังตอไปนี ้วนัเดือนปทีท่าํคําส่ัง ชือ่และตําแหนงผูทาํคาํส่ัง ลายมือชือ่

ของเจาหนาทีผู่ทําคาํสัง่ (มาตรา ๓๖) และเหตผุลซึง่ประกอบดวยขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญั ขอกฎหมายทีอ่างอิง 

และขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ (มาตรา ๓๗) โดยคําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือตองแสดง
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เหตุผลเปนการบังคับใหเจาหนาที่ระมัดระวังในการทําคําสั่งอันมีผลเปนการปองกันไมใหใชอํานาจโดยไมชอบได 

อีกทั้งทําใหคูกรณีไดทราบวาตนไดรับการปฏิบัติโดยถูกตองหรือไม อันจะเปนประโยชนแกการควบคุมทางกฎหมาย

โดยการพจิารณาทบทวนในกระบวนการยตุธิรรมทางปกครองตอไป  อยางไรกดี็ คาํส่ังทางปกครองในกรณดัีงตอไปนี้ 

ไมตองจัดใหมีการใหเหตุผล 

      - ผลของคําสั่งทางปกครองตรงตามคําขอของคูกรณีและไมกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน

แตหากคําสั่งทางปกครองมีผลกระทบตอสิทธิของบุคคลอื่น เชน การอนุญาตกอสรางอาคาร การอนุญาต

จัดต้ังสถานบริการ หรือการอนุญาตจัดตั้งโรงงาน ผูออกคําสั่งทางปกครองตองใหเหตุผลประกอบคําสั่งทาง

ปกครองดวย

      - เหตุผลนั้นรู  อยู  โดยไม  จํา เป นต องระบุอีก เช น การแต  ง ต้ั งกรรมการตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด

      - กรณี ท่ีต องรักษาไว  เป นความลับ แต อาจให  เหตุผลในระเบียบภายในของ

องคกรเองก็ได

      - การออกคําสั่งทางปกครองดวยวาจา 

      - กรณี เร  งด  วนหากระบุ เหตุผลอาจทํ า ให การงานล  าช  า เกินควร แต ต องมี

การใหเหตุผลเปนลายลักษณอักษรในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําสั่งนั้นรองขอ

       อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะบังคับใหคําสั่งทางปกครองใดตองแสดง

เหตุผลหรือมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง คําสั่ง

ทางปกครองจะตองระบุเหตุผล การไมใหเหตุผลยอมเปนการกระทําที่ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย และคําส่ัง

ทางปกครองดังกลาวยอมถูกโตแยงได

     ๓) คํ าสั่ งทางปกครอง โดยวิ ธี อื่ น  โดยหลั กแล  ว คํ าสั่ งทางปกครองอาจ เ กิดขึ้ น

ตามสภาพความจําเปนแหงสถานการณ และผูทําคําสั่งทางปกครองดังกลาวไมอาจทําเปนลายลักษณอักษรหรือ

ดวยวาจาได เชน การใหสัญญาณมือของเจาพนักงานจราจร สัญญาณธงของพนักงานรถไฟหรือเจาหนาที่กรมเจาทา 

สัญญาณไฟจราจร หรือสัญญาณไฟกระพริบของประภาคาร 

      นอกจากรูปแบบของคําสั่งทางปกครองแลว มาตรา ๓๙ ไดกําหนดใหเจาหนาท่ี 

ผูทําคําสั่งทางปกครองอาจกําหนดเงื่อนไขในคําสั่งทางปกครอง ซึ่งการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวจะทําไดเทาที่จําเปน

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย เชน การอนุญาตใหประกอบการขนสง โดยมีเงื่อนไขบังคับใหผูประกอบการ

จะตองจัดใหมีประกนัชวีติผูโดยสาร เงือ่นไขเพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคของกฎหมายตามความเหมาะสมแกกรณ ีไดแก 

      - กําหนดใหสทิธหิรอืภาระหนาทีเ่ริม่มีผลหรอืสิน้ผล ณ เวลาใดเวลาหนึง่ เชน ออกใบอนญุาต

ใหมีผลตั้งแตวันใดวันหนึ่งและสิ้นสุดในวันใดวันหนึ่ง 

      - กําหนดใหการเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหนาที่ตองขึ้นกับเหตุการณใน

อนาคตที่ไม แนนอน เช น กําหนดเปนเงื่อนไขบังคับก อนหรือเง่ือนไขบังคับหลัง เช น ออกใบอนุญาต

ใหตั้งโรงงาน แตมีเงื่อนไขใหมีผลนับแตผูขออนุญาตไดดําเนินการจัดใหมีการบําบัดนํ้าเสียในบริเวณนั้น หรือ

ออกใบอนุญาตขับขี่ให แตมีเงื่อนไขวาหากตรวจสายตาไมผานใหใบอนุญาตสิ้นผลทันที 

      - กําหนดขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําส่ังทางปกครอง เช น อนุญาตขึ้นทะเบียน

ยาอนัตรายเพราะยงัไมมยีาอืน่ทีม่ปีระสทิธภิาพด ีโดยมขีอสงวนวาอาจเพิกถอนได หากทราบในภายหลงัวามอีนัตราย

แกผูใช 

กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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      - กําหนดภาระหนาที่ใหแกผูรับประโยชน เชน อนุญาตใหสรางโรงแรม แตมีเงื่อนไข

ใหตองจัดใหมีที่จอดรถ

 ๒.  ผลของคําสั่งทางปกครองและการแกไขคําสั่งทางปกครองที่มีขอบกพรอง

   คําสั่งทางปกครองมีผลใชยันบุคคลต้ังแตขณะท่ีผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป และคําส่ังทางปกครอง

ดังกลาวยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลโดยเงื่อนเวลา หรือโดยเหตุอื่น 

   สําหรับคําสั่งทางปกครองที่มีขอบกพรองในวิธีพิจารณาหรือบกพรองในรายละเอียดเล็กนอยของ

รปูแบบยอมไมทําใหคาํสัง่ทางปกครองเปนโมฆะหรอืเสยีเปลามาแตตน (มาตรา ๔๒) โดยอาจแยกพจิารณาการแกไข

ขอบกพรองในคําสั่งทางปกครองไดเปน ๒ กรณี ดังนี้ 

   (๑) การแกไขคําสั่งทางปกครองท่ีมีขอบกพรองในวิธีพิจารณา มาตรา ๔๑ กําหนดหลักเกณฑ

ในการแกไขขอบกพรองเปน ๔ กรณี ดังนี้

     ๑) คําสั่งทางปกครองท่ีเจาหนาที่ออกเองไมได เวนแตจะมีคําขอน้ัน หากปรากฏวาเจาหนาท่ี

ไดดําเนินการไปแลวโดยยังไมมีผูขอ ขอบกพรองดังกลาวอาจแกไขไดเมื่อมีผูยื่นคําขอใหกระทําโดยถูกตอง 

     ๒) คําสั่งทางปกครองที่ไมระบุเหตุผลถือเปนขอบกพรองสําคัญ หากเจาหนาที่จัดใหมีเหตุผล

ในภายหลังแลว คําสั่งทางปกครองนั้นถือวาสมบูรณ 

     ๓) คําสั่งทางปกครองท่ีตองรับฟงคู กรณี หากคําสั่งทางปกครองที่ออกมามีขอบกพรอง

โดยรับฟงนอยเกินไปหรือไมมีเอกสารครบถวน หากภายหลังไดรับฟงแลวและผลการพิจารณาไมเปล่ียนไปจากเดิม 

ถือวาคําสั่งนั้นไดรับการแกไขใหสมบูรณแลว 

     ๔) คําสั่งทางปกครองที่ตองใหเจาหนาที่อื่นใหความเห็นชอบกอน หากเจาหนาที่ผู นั้น

ใหความเห็นชอบในภายหลัง ถือวาคําสั่งทางปกครองนั้นไดรับการแกไขใหสมบูรณแลว 

   (๒) การแกไขขอบกพรองในเรื่องรูปแบบของคําสั่งทางปกครอง โดยหลักการแลว คําสั่ง

ทางปกครองที่ไมมีความชัดเจนเพียงพอจะตองถือวาเปนโมฆะ เพราะผูรับคําสั่งไมอาจปฏิบัติตามได  อยางไรก็ดี 

หากคาํสัง่ทางปกครองมขีอผดิพลาดในรายละเอยีดเล็กนอยในเร่ืองรูปแบบของคาํส่ัง มาตรา ๔๓ วางหลักไววาเจาหนาที่

อาจแกไขเพิ่มเติมไดเสมอไมวาเวลาจะผานมานานเพียงใดก็ตาม และถาไดแกไขเพ่ิมเติมอยางใด ตองแจงใหคูกรณี

ที่เกี่ยวของทราบเพื่อใหบุคคลเหลาน้ันสามารถอางอิงคําส่ังทางปกครองที่ถูกตองตอไป ในการนี้ เจาหนาที่

มีอํานาจเรียกผูท่ีเกี่ยวของจัดสงคําสั่งทางปกครอง เอกสาร หรือวัตถุใดที่ไดจัดทําขึ้นมาเพื่อแกไขเพิ่มเติมได 

เพื่อมิใหบุคคลที่เกี่ยวของหลงผิดในการใชเอกสารหรือวัตถุดังกลาวตอไป (มาตรา ๔๓ วรรคสอง)

 ๓.  การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง

   ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหคําสั่งทางปกครองใดมีข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือ

โตแยงไวแลวเชนใด คู กรณีก็ตองปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายเฉพาะนั้นบัญญัติไว แมวา

ขั้นตอนและระยะเวลาดังกลาวจะมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานการปฏิบัติราชการตํ่ากวา

หลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ตาม  ท้ังน้ี เนื่องจากในการอุทธรณคําส่ังทางปกครองท่ีบัญญัติไว

ในกฎหมายเฉพาะแตละฉบับเปนเรื่องละเอียดออน การอุทธรณจึงมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะ

ของแตละเร่ืองแตละฉบับ การกําหนดหลักเกณฑกลางเพ่ือใหใชบังคับกับกฎหมายเฉพาะทุกฉบับจึงไมเหมาะสม

และกระทําไดยาก สวนคําสั่งทางปกครองท่ีไมมีบทบัญญัติในกฎหมายเฉพาะกําหนดเรื่องขั้นตอนและระยะเวลา

กองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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อุทธรณหรือโตแยงไวก็ยอมถูกบังคับใหตองปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๓ 

วรรคสอง) มิฉะนั้นคูกรณีจะไมสามารถนําคดีไปสูการพิจารณาของศาลปกครองหรือองคกรวินิจฉัยคดีปกครองได 

ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดใหคําสั่งทางปกครองใดตองอุทธรณตอเจาหนาที่ซ่ึงเปนคณะกรรมการ นอกจาก

ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณและกระบวนการพิจารณาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้นแลวยังตองใช

กระบวนพิจารณาท่ีไดบัญญัติไวในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัตินี้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกระบวนพิจารณา

ในกฎหมายเฉพาะฉบับนั้นอีกดวย (มาตรา ๔๗)  อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดยกเวนใหคําสั่งทางปกครองบางกรณีไมอยูภายใตบังคับใหตองอุทธรณกอนจึงจะนําคดี

ไปสูการพิจารณาของศาลปกครองได ไดแก 

   (๑) คําสั่งทางปกครองของรัฐมนตรี 

     ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองออกโดยรัฐมนตรี คําสั่งทางปกครองดังกลาวจะไมอยู ภายใต

บังคับใหตองอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากรัฐมนตรีซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมายเฉพาะฉบับใด

ก็เปนองคกรสูงสุดตามกฎหมายฉบับนั้น ๆ จึงไมมีผูบังคับบัญชาที่สูงกวาที่จะพิจารณาอุทธรณได  ดังนั้น คูกรณี

จึงตองโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้นตอองคกรวินิจฉัยคดีปกครองโดยตรง (มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง) 

   (๒) คําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ 

     ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองออกโดยคณะกรรมการไมวาจะเปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมายหรือไม คําสั่งทางปกครองดังกลาวจะไมอยูภายใตบังคับใหตองอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้เนื่องจาก

คณะกรรมการตาง ๆ เปนองคกรที่ใชอํานาจทางปกครองโดยเฉพาะและไมอยูในระบบสายการบังคับบัญชา 

คําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการจึงเปนที่สุด ไมมีองคกรใดที่สูงกวาที่จะพิจารณาคําอุทธรณได  ดังนั้น คูกรณี

จึงตองโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้นตอศาลปกครองซึ่งเปนองคกรวินิจฉัยคดีปกครองโดยตรง (มาตรา ๔๘)

   (๑) การยื่นอุทธรณและกําหนดเวลาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

     ๑) ผูที่มีสิทธิอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

      ผูที่มีสิทธิอุทธรณคําสั่งทางปกครอง คือ “คูกรณี” ซึ่งหมายความถึง ผูยื่นคําขอหรือ

ผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครอง หรือผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนพิจารณา

ทางปกครองเนือ่งจากสทิธขิองผูนัน้จะถกูกระทบกระเทอืนจากผลของคําสัง่ทางปกครอง (มาตรา ๕ และมาตรา ๔๔) 

     ๒) ผูที่จะรับอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

      คู กรณีจะตองอุทธรณคําสั่งทางปกครองตอเจาหนาที่ผู ออกคําสั่งทางปกครองนั้น

เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนผูที่ทราบเรื่องและอยูในฐานะท่ีจะทบทวนคําส่ังทางปกครองของตนเองไดดีที่สุด 

(มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง) 

     ๓) กําหนดเวลาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

      คู กรณีตองอุทธรณคําส่ังทางปกครองภายใน ๑๕ วันนับแตวันท่ีตนไดรับแจงคําสั่ง

ทางปกครองดังกลาว (มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง) แตในกรณีที่คําสั่งทางปกครองมิไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณ

หรือโตแยงไว การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงไวในคําสั่ง

ทางปกครองนัน้ ระยะเวลาสาํหรบัการอทุธรณหรือการโตแยงนัน้จะเร่ิมนบัใหมต้ังแตวนัทีไ่ดรับแจงหลักเกณฑดังกลาว 

แตถาไมมีการแจงใหมดังกลาว และระยะเวลาที่อาจอุทธรณไดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายเฉพาะ (ถามี) 

มีระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งป ใหขยายระยะเวลาเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง (มาตรา ๔๐ วรรคสอง) 

กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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     ๔) รูปแบบของคําอุทธรณ 

      คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือ โดยตองมีขอโตแยงวาไมเห็นดวยกับคําสั่งทางปกครองนั้น

อยางชัดเจน และคําอุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย  ทั้งนี้ หากขอความดังกลาว

แสดงใหเกิดความเขาใจวาประสงคจะโตแยงสวนใดหรือโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้นทั้งหมด ยอมเพียงพอแลว

(มาตรา ๔๔ วรรคสอง)

   (๒) การพิจารณาอุทธรณ 

     เจาหนาที่ผู ออกคําสั่งทางปกครองที่ไดรับคําอุทธรณคําสั่งทางปกครองมีอํานาจพิจารณา

ทบทวนคําสั่งทางปกครองของตนเองตามคําอุทธรณได ไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความ

เหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง และอาจมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลง

คําสั่งนั้นไปในทางใดและในเรื่องใดก็ไดภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน (มาตรา ๔๖) โดยตองพิจารณาใหเสร็จ

และแจงใหผูอุทธรณทราบวาตนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับคําอุทธรณนั้นโดยไมชักชา แตตองไมเกิน ๓๐ วัน

นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ (มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง) ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวน ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองภายในกําหนดเวลา ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ 

(มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง) แตถาเจาหนาท่ีไมเห็นดวยกับคําอุทธรณนอกจากจะตองแจงผลใหแกผูอุทธรณทราบ

แลวยังตองเรงรายงาน “ความเห็น” พรอมดวย “เหตุผล” ไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายใน ๓๐ วันนับแต

วันท่ีไดรับคําอุทธรณดังกลาวดวย สวนวาผูใดจะเปน “ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ” นั้น เปนไปตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง ซึ่งโดยทั่วไปคือเจาหนาที่ในระดับสูงขึ้นตามสายงานบังคับบัญชาของผูนั้น (มาตรา ๔๕ วรรคสาม) 

โดยผูมีอํานาจพิจารณคําอุทธรณตองพิจารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน 

แตถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จไดก็ตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดระยะเวลา 

๓๐ วันดังกลาวและผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณสามารถขยายระยะเวลาพิจารณาคําอุทธรณออกไปไดอีกไมเกิน 

๓๐ วนันบัแตวนัท่ีครบกําหนดระยะเวลา ๓๐ วนัแรก (มาตรา ๔๕ วรรคสอง) สวนขอบเขตการพจิารณาคาํอทุธรณนัน้

ก็เปนเชนเดียวกับขอบเขตการพิจารณาคําอุทธรณของเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครอง (มาตรา ๔๖)

   (๓) ผลการพิจารณาอุทธรณ 

     เมื่อผู ออกคําสั่งทางปกครองพิจารณาคําอุทธรณหรือเมื่อผู มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ

พิจารณาคําอุทธรณตามข้ันตอนดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน บุคคลดังกลาวอาจจะมีคําสั่งใหมแทนคําสั่งเดิม 

เปนการทบทวนคําส่ังทางปกครองภายในฝายปกครองดวยกนัเอง กรณจึีงแตกตางจากการเพกิถอนคาํสัง่ทางปกครอง

ที่หลักเกณฑการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองจะกระทําไดเพียงใด และจะมีผลยอนหลังหรือมีผลในอนาคตอยางไร 

จะตองเปนไปตามหลักเกณฑการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๓)

   (๔) การทุเลาการบังคับ 

     การอุทธรณคําสั่งทางปกครองไมเปนเหตุใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง  

ดังนั้น เจาหนาท่ีผู ออกคําสั่งทางปกครองยังคงบังคับการใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองนั้นได แมวาจะมี

ผู อุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้น (มาตรา ๔๔ วรรคสาม)  อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ผู ทําคําสั่งทางปกครอง 

เจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ หรือศาลที่มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครอง

มีอํานาจที่จะมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองนั้นได (มาตรา ๖๓/๒ วรรคหนึ่ง)

กองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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 ๔.  การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองโดยเจาหนาที่

   เจาหนาที่หรือผู บังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเมื่อใดและในชั้นใด

ก็ได ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือตามกฎหมายอื่นมาแลวหรือไม (มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง) โดยการเพิกถอนจะตองกระทําภายใน 

๙๐ วันนับแตไดรู เหตุท่ีจะใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น เวนแตจะเปนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะ

เปนการใหประโยชนท่ีมิไดทําข้ึนเพราะการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง 

หรือการขมขูหรือการชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย (มาตรา ๔๙ วรรคสอง)

โดยหลักแลวการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองจะตองคํานึงถึงความมั่นคงแหงสิทธิที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากคําสั่ง

ทางปกครองและตองปกปองผูที่เชื่อโดยสุจริตในผลของคําสั่งทางปกครอง โดยพิจารณาประโยชนของผูอยูในบังคับ

ของคําสั่งทางปกครอง ผู ไดรับผลกระทบจากคําสั่งทางปกครอง และประโยชนสาธารณะประกอบกัน ทั้งนี้ 

อาจพิจารณาการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองโดยเจาหนาที่ไดเปน ๒ กรณี ดังนี้

   (๑) การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

     การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจแบงไดเปน ๓ กรณี คือ 

     ๑) คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายและคําสั่งนั้นไมเปนการใหประโยชนแกผู รับ

คําสั่ ง  เจ าหน าที่หรือผู  บังคับบัญชาของเจ าหน าที่นั้นอาจเพิกถอนทั้ งหมดหรือบางส วน โดยจะให 

มีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือใหมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดก็ได (มาตรา ๕๐) 

     ๒) การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไม ชอบดวยกฎหมายและคําสั่งทางปกครองนั้น

เปนการใหเงินหรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกไดแกผู รับคําสั่ง เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชา

ของเจาหนาที่อาจเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวน โดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือใหมีผลในอนาคต

ไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดก็ได แตการเพิกถอนคําสั่งดังกลาวจะตองคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของ

ผูรับประโยชนในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน (มาตรา ๕๐ ประกอบกับ

มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง) 

     ๓) ในกรณีที่ผูรับคําสั่งทางปกครองมีความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทางปกครอง

และไดใชประโยชนอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองนั้นหรือไดดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินไปแลวโดยไมอาจ

แกไขเปลี่ยนแปลงไดหรือการเปลี่ยนแปลงจะทําใหผู นั้นเสียหายเกินสมควร ผู รับคําส่ังทางปกครองจะไดรับ

ความคุมครองซึง่เจาหนาทีห่รอืผูบงัคบับญัชาของเจาหนาทีอ่าจจะไมสามารถเพกิถอนคาํสัง่ทางปกครองนัน้ยอนหลัง

ไปลบลางคําสั่งเดิมได (มาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคสอง)  อยางไรก็ดี ผูรับคําสั่งทางปกครองจะอาง

ความเชื่อโดยสุจริตไมไดในกรณีดังตอไปนี้ (มาตรา ๕๑ วรรคสาม) 

      (ก) ผูนั้นไดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง ขมขู หรือ

ชักจูงใจ โดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันมิชอบ 

      (ข) ผูนั้นไดใหขอความซึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสําคัญ 

      (ค) ผู นั้นได  รู ถึงความไม ชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองในขณะได รับ

คําสั่งหรือการไมรูนั้นเปนไปโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

        สําหรับการเยียวยาประโยชนท่ีเสียหายน้ัน ในกรณีท่ีเป นการเพิกถอนคําสั่ง

ทางปกครองทีเ่ปนการใหประโยชนท่ีแบงแยกได การเพิกถอนคาํส่ังทางปกครองจะใหมผีลยอนหลังหรือไมจะพิจารณา

จากสภาพของเรือ่ง ความเชือ่โดยสจุรติของผูรบัประโยชน และประโยชนสาธารณะประกอบกัน โดยกาํหนดใหบุคคล

กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๐



ผูรบัคําสัง่ทางปกครองตองคนืประโยชนท่ีไดรับไปตามหลกัลาภมคิวรได ถาผูน้ันไดรูถงึความไมชอบดวยกฎหมายของ

คําสั่งทางปกครองในขณะไดรับคําสั่ง หรือการไมรูนั้นเปนไปดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูนั้นก็ตองคืน

ประโยชนที่ไดรับไปเต็มจํานวน (มาตรา ๕๑ วรรคสี่) แตในกรณีที่เปนการเพิกถอนการใหประโยชนที่แบงแยกไมได 

ผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหาย เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู

ของคําสั่งนั้น โดยคาทดแทนความเสียหายดังกลาวจะตองไมสูงกวาประโยชนที่ผูนั้นอาจไดรับ (มาตรา ๕๒)

   (๒) การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย 

     คําสั่งทางปกครองแมจะออกมาโดยชอบดวยกฎหมาย แตบางกรณีคําสั่งทางปกครองดัง

กลาวอาจมีผลบังคับที่ไมเหมาะสมแกสถานการณหรือมีเหตุการณสําคัญบางอยางเกิดขึ้น การคงคําสั่ง

ทางปกครองดังกลาวยอมไมเกิดผลดี จึงจําเปนตองมีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น การเพิกถอนคําสั่ง

ทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย อาจแบงไดเปน ๓ กรณี คือ 

     ๑) คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่ง เจาหนา

ที่หรือผู บังคับบัญชาของเจาหนาที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน โดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอน

หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดไวได เวนแตเปนกรณีที่ตองทําคําสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหา

ทาํนองเดยีวกนัอกีหรอืการเพกิถอนคาํสัง่นัน้ไมอาจทาํไดเพราะเหตุอืน่  อยางไรกต็าม การเพิกถอนคาํส่ังทีม่ลัีกษณะ

ดังกลาวจะตองคํานึงถึงประโยชนของบุคคลภายนอกประกอบดวย (มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง) 

     ๒) คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรับคําส่ังเจาหนาที่

หรือผู บังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอนหรือมีผล

ในอนาคตได เมื่อเกิดกรณีดังตอไปนี้ (มาตรา ๕๓ วรรคสอง) 

      (ก) กฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนได 

      (ข) คาํสัง่น้ันมขีอกาํหนดใหผูรับประโยชนตองปฏบิตั ิแตไมมกีารปฏบิตัภิายในกาํหนดเวลา 

      (ค) ขอเท็จจริงและพฤติการณเปล่ียนแปลงไปและหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิดความเสีย

หายแกประโยชนสาธารณะ 

      (ง)  บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเพิกถอนจะจํากัดใหกระทําไดเทาที่ผูรับประโยชน

ยังไมไดใชประโยชนหรือยังไมไดรับประโยชน และหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนสาธารณะ 

      (จ) อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชน 

     ๓) คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหเงิน ใหทรัพยสิน หรือใหประโยชนที่

แบงแยกได เจาหนาทีห่รอืผูบงัคบับญัชาของเจาหนาทีน่ัน้อาจเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางสวน โดยใหมผีลยอนหลงัหรอื

ไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงในขณะใดขณะหนึ่งก็ได ในกรณีดังตอไปนี้ (มาตรา ๕๓ วรรคสี่) 

      (ก) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคําสั่ง

ทางปกครอง 

      (ข) ผูรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในการดําเนินการใหเปนไปตามเง่ือนไขของ

คําสั่งทางปกครอง 

        สําหรับการเยียวยาประโยชนที่เสียหายนั้น ผูเสียประโยชนจากการเพิกถอนคําสั่ง

ทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายยอมไดรับคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู

ของคําสั่งนั้นทํานองเดียวกันกับผู ไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย

ซึ่งเปนการใหประโยชนที่แบงแยกไมได (มาตรา ๕๓ วรรคสาม)

กองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๑



 ๕.  การขอใหพิจารณาใหม

   การขอใหพิจารณาใหมตามมาตรา ๕๔ เปนประเภทหนึ่งของกระบวนการเยียวยาในฝายปกครอง

ที่คู กรณีผู รับคําสั่งไดรองขอใหเจาหนาท่ีผู ออกคําสั่งไดพิจารณาทบทวนอีกครั้งหน่ึง ซึ่งเปนคนละขั้นตอนกับ

การอุทธรณตามมาตรา ๔๔ หรือการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๓ 

   (๑) ขั้นตอนการพิจารณาคําขอ 

     พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดเงื่อนไขการรับคําขอไว 

๔ ประการ ดังนี้ 

     ๑) มีการยื่นคําขอโดยคูกรณี (มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง) 

     ๒) คําสั่งทางปกครองนั้นไดพนระยะเวลาที่จะอุทธรณ (มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง) 

     ๓) คู กรณีตองไมทราบเหตุแหงการขอใหพิจารณาใหมในการพิจารณาครั้งที่แลวมากอน

โดยมิใชความผิดของตน (มาตรา ๕๔ วรรคสอง) 

     ๔) ตองยื่นคําขอใหพิจารณาใหมภายใน ๙๐ วันนับแตไดรู ถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหมีการ

พิจารณาใหมได (มาตรา ๕๔ วรรคสาม) 

   (๒) ขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขอํานาจที่ใหมีการพิจารณาใหม 

     ข้ันตอนการตรวจสอบเงื่อนไขอํานาจท่ีใหมีการพิจารณาใหมเปนข้ันตอนพิจารณาวากรณี

เขาเงื่อนไขสมควรจะมีการพิจารณาใหมหรือไม โดยมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดเหตุในการพิจารณาใหม

ไว ๔ ประการ คือ 

     ๑) มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหข อเท็จจริงที่ฟ งเปนยุติแลวนั้นเปล่ียนแปลงไป

(มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑)) 

     ๒) คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง หรือไดเขามาแลว แตถูก

ตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง (มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๒)) 

     ๓) เจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น (มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๓)) 

     ๔) คําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใด และตอมาขอเท็จจริง

หรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแกคูกรณี 

   (๓) ขั้นตอนการพิจารณาตัดสิน 

     ข้ันตอนการพิจารณาตัดสินเปนขั้นตอนที่เจาหนาที่ตองช้ีขาดขอเท็จจริงอีกคร้ังในขณะที่มีการ

พิจารณาใหมวามีอยูอยางไร ขอเท็จจริงที่มีการฟงเปนยุติใหมนั้นหรือในกรณีท่ีขอกฎหมายเปล่ียนแปลงไปนั้น

มีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของคูกรณีแตกตางไปจากเดิมหรือไม อยางไร และควรมีคําสั่งใหมประการใด

 ๖.  การบังคับทางปกครอง

   มาตรการบังคับทางปกครองเปนมาตรการทางกฎหมายซ่ึงเปนเครื่องมือใหกับเจ าหนาที่

ฝายปกครองที่จะบังคับการเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังทางปกครองท่ีตนมีข้ึน โดยเจาหนาท่ีฝายปกครองมีอํานาจ

ที่จะทําการบังคับทางปกครองไดเองโดยไมจําตองผานกระบวนการทางศาลกอน เนื่องจากภารกิจหลักของ

ฝายปกครองคือการจัดทําบริการสาธารณะและดําเนินกิจการของรัฐตาง ๆ  อันจะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง

และมั่นคง  
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   (๑) ขอบเขตของการบังคับทางปกครอง 

     คําสั่งทางปกครองที่จะมีการบังคับทางปกครองไดนั้น จะตองเปนคําสั่งทางปกครองประเภท

ที่ตองมีการบังคับการใหเปนไปตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครองเทานั้น หากเปนคําสั่ง

ทางปกครองประเภทที่เนื้อหาของคําสั่งทางปกครองนั้นมีความสมบูรณในตัวเองไมจําเปนตองมีการบังคับ

ทางปกครองตอไป เชน ใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานหรือหนังสือรับรองสัญชาติ โดยบุคคลที่จะถูกบังคับ

ทางปกครอง ไดแก บุคคลท่ีมีความผูกพันตองปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง การบังคับทางปกครองจึงไมใชกับ

หนวยงานของรัฐ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น (มาตรา ๖๓/๑) 

   (๒) หลักการสําคัญของการบังคับทางปกครอง 

     โดยที่การใชมาตรการบังคับทางปกครองมีผลกระทบตอสิทธิของประชาชนผูอยู ในบังคับ

ของคําส่ังทางปกครอง ในการดําเนินการบังคับทางปกครอง เจาหนาที่จึงตองคํานึงถึงหลักการที่สําคัญ ไดแก 

หลักความสมเหตุสมผล หลักการบังคับทางปกครองเทาที่จําเปน และหลักความแนนอนและชัดเจน

   (๓) รูปแบบและหลักเกณฑของมาตรการบังคับทางปกครอง 

     พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดรูปแบบของมาตรการ

บังคับทางปกครองไว ๒ ประการดวยกัน ไดแก มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือบังคับตามคําสั่งทางปกครอง

ที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทําประการหนึ่ง และมาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือบังคับตามคําสั่ง

ทางปกครองทีก่าํหนดใหชาํระเงนิอกีประการหนึง่ ซึง่มาตรการบงัคับทางปกครอง แตละรูปแบบดังกลาวมวีธีิการบังคบั

และหลักเกณฑเฉพาะของแตละวิธีการ ดังนี้ 

     ๑) มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทํา

หรือละเวนกระทํา 

      หากผู อยู ในบังคับของคําสั่งทางปกครองลักษณะนี้ไมดําเนินการตามคําสั่งดังกลาว 

เจาหนาที่ฝายปกครองสามารถทําการบังคับทางปกครองตามมาตรานี้ได ๒ วิธีดวยกัน ไดแก ประการแรก

เจาหนาที่เขาดําเนินการนั้นดวยตนเองหรือใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน โดยภาระในเร่ืองของคาใชจายสําหรับ

การดําเนินการน้ันจะตกอยูกับผู อยู ในบังคับของคําสั่งทางปกครอง  ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวรวมถึงเงินเพิ่ม

ในอัตรารอยละ ๒๐ ตอปดวย และประการที่สอง เจาหนาที่อาจมีคําส่ังใหผูรับคําส่ังทางปกครองชําระคาปรับ

บังคับการได แตอัตราของคาปรับน้ันจะตองไมเกินวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยอัตราคาปรับที่เจาหนาที่แตละระดับ

จะสามารถกําหนดไดเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง

      การใชมาตรการบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือ

ละเวนกระทํานั้น กอนท่ีเจาหนาที่จะทําการบังคับทางปกครองไดจะตองมีหนังสือเตือนใหผู อยู ในบังคับ

ของคําสั่งทางปกครองดําเนินการตามคําสั่งทางปกครองชั้นตนของตนเสียกอน โดยจะตองกําหนดระยะเวลา

ใหดําเนินการพอสมควรดวย  ทั้งนี้ คําเตือนดังกลาวจะตองประกอบไปดวยมาตรการบังคับทางปกครองที่เจาหนาที่

จะนํามาใชและคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการหรือจํานวนคาปรับบังคับการ หากมาตรการท่ีเจาหนาที่

ฝายปกครองจะนํามาใชเปนมาตรการบังคับทางปกครองโดยใหชําระคาปรับบังคับการ อยางไรก็ดี แมโดยปกติ

การบังคับทางปกครองจะนํามาใชเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองก็ตาม แตการบังคับทางปกครอง

รูปแบบนี้บางครั้งเจาหนาท่ีอาจดําเนินการโดยไมตองอาศัยคําสั่งทางปกครองชั้นตนที่สั่งใหกระทําหรือละเวน

กระทําอยางหนึ่งอยางใดก็ได สําหรับกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย
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ซึง่เปนโทษทางอาญา หรอืเพือ่ปองกนัไมใหเกดิความเสยีหายตอประโยชนสาธารณะ แตตองกระทาํโดยสมควรแกเหตุ

และภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน (มาตรา ๖๓/๒๑ วรรคสาม)

     ๒) มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน 

      เจาหนาท่ีฝายปกครองสามารถทําไดโดยการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูที่อยูภายใต

บังคับของคําสั่งทางปกครอง และนําทรัพยสินดังกลาวขายทอดตลาดเพื่อนําเงินที่ไดมาชําระใหครบถวน

ตามที่กําหนดในคําสั่งทางปกครอง  ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด การอายัด และการขายทอดตลาด

ทรัพยสินนั้น เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตในกรณีที่กฎกระทรวงไมไดกําหนดเร่ืองใดไว

ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาปรับใชโดยอนุโลม 

      อยางไรก็ตาม การใชมาตรการบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให

ชําระเงินนั้น กอนท่ีเจาหนาท่ีจะทําการบังคับทางปกครองไดจะตองมีหนังสือเตือนใหผู อยูในบังคับของคําสั่ง

ทางปกครองชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแตตองไมนอยกวา ๗ วัน และถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน 

เจาหนาที่จึงจะใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินได และในกรณี

ที่คําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดใหชําระเงินเปนที่สุดแลว เจาหนาที่สามารถยื่นคํารองขอฝายเดียวตอศาลจังหวัด

หรือศาลแพงเพื่อใหออกหมายบังคับคดีและแตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีใหดําเนินการยึดหรืออายัดและ

ขายทอดตลาดทรัพยสินเพื่อนําเงินมาชําระได โดยตองดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินภายในสิบปนับแตวันที่

คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงินเปนที่สุด (มาตรา ๖๓/๑๕)

   (๔) การขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจ 

     ในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครอง หากผูอยูในบังคับของคําสั่ง

ทางปกครองตอสู ขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจาหนาที่อาจใชกําลังเขาดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม

มาตรการบังคับทางปกครองได และการดําเนินการนี้ เจาหนาที่อาจขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจได 

(มาตรา ๖๓/๒๓) 

   (๕) สิทธิในการอุทธรณการบังคับทางปกครอง 

     ผู อยู ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองมีสิทธิอุทธรณการบังคับทางปกครองได

เนื่องจากการบังคับทางปกครองมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองเชนเดียวกัน สําหรับหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ

การอุทธรณการบังคับทางปกครองเปนไปทํานองเดียวกบัการอทุธรณคาํสัง่ทางปกครองในกรณทีัว่ไป (มาตรา ๖๓/๕)
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 ๗.  ระยะเวลา อายุความ และการแจง

   (๑) ระยะเวลา 

     โดยที่การพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองและการบังคับตามคําสั่งทางปกครองจําเปนตอง

มีเรื่องระยะเวลาเขามาเกี่ยวของ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไดกําหนด

หลักเกณฑในเรื่องนี้ไว โดยในสวนของการนับระยะเวลา หากกําหนดเปนวัน สัปดาห เดือน หรือป มิใหนับวันแรก

แหงระยะเวลารวมเขาไปดวย เวนแตจะไดเริ่มการในวันนั้นหรือมีการกําหนดเปนอยางอื่นโดยเจาหนาที่ (มาตรา ๖๔

วรรคหนึ่ง) สําหรับกรณีกําหนดเวลาท่ีสั้นกวาวัน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มิไดกลาวถึง กรณีจึงตองนําหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใช กลาวคือ ตองนับระยะเวลา

โดยละเอียดเปนชั่วโมง นาที ตามความเปนจริง ในกรณีท่ีวันสุดทายของกําหนดเวลาเปนวันหยุดและเปนเรื่องที่

เจาหนาที่มีหนาท่ีตองกระทําการนั้น ใหนับวันหยุดนั้นรวมเขากับระยะเวลาดวย เพื่อมิใหยืดเวลาการปฏิบัติ

ใหแกเจาหนาที่ซ่ึงมีหนาที่ตองปฏิบัติอยูเสมอ แมจะเปนวันหยุดก็ตาม แตถาหากเปนกรณีที่เอกชนมีหนาที่

ตองกระทําการ หากไมมีกฎหมายหรือคําสั่งของเจาหนาที่กําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือวาระยะเวลาสิ้นสุด

ในวันทํางานท่ีถัดจากวันหยุดน้ัน ๆ เนื่องจากในวันหยุดยอมไมมีเจาหนาที่อยูปฏิบัติงาน ทําใหเอกชนไมสามารถ

ติดตอดวยได (มาตรา ๖๔ วรรคสองและวรรคสาม) 

     ระยะเวลาที่กําหนดไวในคําสั่งของเจาหนาที่นั้น เจาหนาที่อาจพิจารณาขยายใหอีกได 

ซึ่งโดยปกติก็จะตองนับเวลาที่ขยายตอไปจากกําหนดเวลาเดิม  อยางไรก็ดี ถาระยะเวลาเดิมไดสิ้นสุดลงแลว

และการสิ้นสุดเชนน้ันจะกอใหเกิดความไมเปนธรรม เชน การที่เจาหนาที่ใชเวลานานในการพิจารณาตออายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไดมีคําสั่งใหตออายุใบอนุญาตภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตเดิม เจาหนาที่ก็อาจขยาย

กําหนดเวลาการอนุญาตใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เพื่อใหผูรับใบอนุญาตไดรับสิทธิประโยชน

ตอเนื่องกันได (มาตรา ๖๕)  นอกจากนี้ ผูที่ตองกระทําการใดภายในเวลาที่กําหนด ไมสามารถกระทําการภายใน

เวลาดังกลาวไดโดยมิใชความผิดของตน เชน เจาหนาที่เรียกใหผูรับใบอนุญาตสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายใน

กําหนดเวลา แตระหวางน้ันเอกสารดังกลาวถูกโจรกรรม และไดรับเอกสารคืนเมื่อจับคนรายไดหลังจากพนกําหนด

เวลาแลว ผูนั้นยอมมีคําขอใหเจาหนาที่ขยายระยะเวลาใหได หรือหากเปนกรณีอยูระหวางการดําเนินกระบวน

พิจารณาทางปกครอง ก็อาจใหดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดที่กลาวมาแลวเสียใหมก็ได เชน ใหนําพยานหลักฐาน

มาแสดงเพิ่มเติม (มาตรา ๖๖)

     สําหรับระยะเวลาในการออกคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือ หากไมมีกฎหมายหรือ

กฎกําหนดไวเปนอยางอื่น เจาหนาที่มีหนาที่ตองออกคําสั่งดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตไดรับ

คําขอและเอกสารถูกตองครบถวน (มาตรา ๓๙/๑)

   (๒) อายุความ 

     โดยปกติอายุความฟองคดีย อมนับเดินไปตลอดเวลา  อยางไรก็ดี หากผู ได รับคําส่ัง

ทางปกครองหรือผู ถูกบังคับทางปกครองไมพอใจคําสั่งหรือคําบังคับและไดยื่นอุทธรณตามกฎหมายนี้ หรือ

ยื่นคําขอตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการ

กฤษฎีกาแลว อายุความยอมสะดุดหยุดอยู คือ ไมนับเดินระหวางน้ันจนกวาการพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไป

โดยประการอื่นที่มิใชการถอนคําขอหรือทิ้งคําขอ เพ่ือใหโอกาสผูนั้นจะไดใชสิทธิของตนในการขอใหองคกรวินิจฉัย

ขอพิพาททางปกครองไดพิจารณา โดยไมกระทบถึงอายุความในการฟองคดีตอศาล (มาตรา ๖๗)

กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๖



   (๓) การแจง

     การแจงเปนการทําใหทราบถึงคําส่ังทางปกครอง ตลอดจนข้ันตอนการพิจารณาหรือ

การอื่น ๆ โดยเจาหนาที่ ซึ่งการแจงอาจกระทําไดโดยการแสดงดวยวิธีการตาง ๆ ใหผูรับคําสั่งทราบความหมายได

ไมวาจะเปนการใชสัญญาณแสง เคร่ืองหมาย สัญญาณเสียง ฯลฯ โดยปกติหากไมมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น

การแจงอาจกระทําดวยวาจาก็ได (มาตรา ๖๙) ซึ่งการแจงดังกลาวยอมมีผลทันทีเมื่อไดรับแจงอยางไรก็ดี

หากผู รับแจ งต องการใหกระทําเป นหนังสือก็ให แจ งเป นหนังสือซึ่งก็ เป นการยืนยันการแจงด วยวาจา

ที่มีผลสมบูรณไปแลวนั่นเอง การแจงเปนหนังสือจะมีผลต้ังแตสงหนังสือใหถึงผูรับ ไมวาจะสงตอหนาผูรับนั้น 

หรือสงไปยังภูมิลําเนา ซึ่งรวมไปถึงที่อยูที่ไดใหไวตอเจาหนาที่ดวย ในกรณีที่ผูรับไมยอมรับหรือไมพบผูรับและ

ไดมีการวางหรือปดหนังสือนั้นไวตอหนาเจาพนักงาน ถือวาไดรับแจงแลว (มาตรา ๗๐) การสงทางไปรษณียตอบรับ

(มาตรา ๗๑) และการสงทางโทรสารในกรณีจําเปนเรงดวน (มาตรา ๗๑) ก็เปนวิธีการที่พระราชบัญญัตินี้

รับรองดวย (มาตรา ๗๔) หากเปนกรณีท่ีมีผูรับเกิน ๕๐ คน ยอมกระทําไดโดยการปดประกาศไว ณ ที่ทําการ

ของเจาหนาที่และที่วาการอําเภอที่ผูรับมีภูมิลําเนา  ทั้งนี้ ใหถือวาไดรับแจงเมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแต

วันที่ไดแจงโดยวิธีดังกลาว (มาตรา ๗๒) สําหรับกรณีที่ไมรูตัวผูรับหรือภูมิลําเนาหรือในกรณีที่มีผูรับเกิน ๑๐๐ คน 

การประกาศหนังสือพิมพซึ่งแพรหลายในทองถิ่นก็สามารถกระทําได  ทั้งนี้ ใหถือวาไดรับแจงเมื่อลวงพนระยะเวลา

สิบหาวันนับแตวันที่ไดแจงโดยวิธีดังกลาว (มาตรา ๗๓)

 ๘.  คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง

   การกําหนดบทบัญญัติเ ก่ียวกับคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง 

ในหมวด ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นี้ เพื่อใหมีบทบัญญัติกลางเกี่ยวกับ

การแตงตั้งและการประชุมของคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง อันไดแก คณะกรรมการ

ที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองและคณะกรรมการที่มีอํานาจวินิจฉัยขอพิพาท ไวในกฎหมายนี้ และในอนาคต

จะไดไมตองบัญญัติซํ้าซอนไวในกฎหมายฉบับอื่น ๆ อีก ซึ่งกฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคตอาจไมจําเปนตองบัญญัติ

สวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการไวเลยหรือบัญญัติไวเฉพาะสวนที่จะตองเพิ่มเติมหรือแตกตางไปจากกฎหมายฉบับนี้ 

ตลอดจนเพื่อตีกรอบวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการในอันที่จะทําใหการพิจารณาและการตัดสินใจออกคําสั่ง

ทางปกครองมีระบบที่ชัดเจน โดยพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการไว ซึ่งสรุปสาระ

สําคัญได ดังนี้

   (๑) การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งกําหนดใหแตงตั้งโดยระบุตัวบุคคล (มาตรา ๗๕) 

   (๒) การพนจากตําแหนงของกรรมการกอนครบวาระ โดยกําหนดใหกรรมการพนจากตําแหนง

เม่ือตาย ลาออก เปนบุคคลลมละลาย เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ ไดรับโทษ

จําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือ

มีเหตุตองพนจากตําแหนงกอนครบวาระตามกฎหมายวาดวยการนั้น (มาตรา ๗๖) 

   (๓) การแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ นจากตําแหนงกอนครบวาระและการแตงต้ัง

กรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง และวาระการดํารงตําแหนงของ

กรรมการที่เปนแทนหรือเพิ่มขึ้น (มาตรา ๗๗) 

   (๔) การพนจากตําแหนงกอนครบวาระของกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท (มาตรา ๗๘) 

   (๕) หลักเกณฑเกี่ยวกับองคประชุม (มาตรา ๗๙) 

กองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๗



   (๖) หลักเกณฑเกี่ยวกับการนัดประชุม การดําเนินการประชุม การลงมติของที่ประชุม รายงานการ

ประชุม และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท (มาตรา ๘๐ ถึงมาตรา ๘๔)

 ๙.  สิทธิของคูกรณี

   เมื่อพิจารณาหลักเกณฑตาง ๆ เก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว ยอมเห็นไดวา พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑ

สําคัญ ๆ หลายประการ โดยกําหนดหนาท่ีของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐในการดําเนินการตาง ๆ

เก่ียวกับกระบวนพิจารณาทางปกครอง เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของคูกรณีโดยยอมรับหลักการที่วา ผูที่เขามา

มีนิติสัมพันธกับฝายปกครองมิใชผูอยูใตบังคับของฝายปกครองแตเปนผูทรงสิทธิตามกฎหมาย โดยสามารถ

สรุปสิทธิของคูกรณีที่เขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได ดังนี้

   (๑) สิทธิมีที่ปรึกษาหรือผูทําการแทน (มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔)

   (๒) สทิธไิดรับการพจิารณาจากเจาหนาทีซ่ึง่มีความเปนกลาง (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖)

   (๓) สิทธิที่จะไดรับคําแนะนําและไดรับแจงสิทธิตาง ๆ รวมทั้งไดรับการตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของคําขอและเอกสาร (มาตรา ๒๗)

   (๔) สิทธิที่จะไดรับแจงจากเจาหนาที่ในกรณีคําสั่งมีผลกระทบตอตน (มาตรา ๓๐)

   (๕) สิทธิที่จะโตแยงแสดงพยานหลักฐาน (มาตรา ๓๐)

   (๖) สิทธิที่จะไดตรวจเอกสารของเจาหนาที่ (มาตรา ๓๑)

   (๗) สทิธท่ีิจะไดรบัการพจิารณาทางปกครองและไดรบัคําสัง่ทางปกครองภายในระยะเวลาทีส่มควร 

(มาตรา ๓๙/๑)

   (๘) สิทธิไดรับทราบเหตุผลของคําสั่ง (มาตรา ๓๗)

   (๙) สิทธิที่จะไดรับแจงวิธีการอุทธรณหรือโตแยงสิทธิในการอุทธรณคําส่ัง (มาตรา ๔๐ และ

มาตรา ๔๔) และ

   (๑๐) สิทธิในการขอใหพิจารณาใหม (มาตรา ๕๔)

     ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของคูกรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามแผนภาพ

กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๘



๙. สิทธิที่จะไดรับแจง 

 วิธีการอุทธรณหรือ

 โตแยงสิทธิในการ

 อุ ท ธ ร ณ  คํ า สั่ ง

  (มาตรา ๔๐ และ

 มาตรา ๔๔)

๑๐. สิทธิในการขอให

 พิจารณาใหม 

 (มาตรา ๕๔)

สิทธิของคูกรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙

ประชาชน

เจาหนาที่

๒. สิทธิไดรับการพิจารณาจากเจาหนาท่ี

 ซ่ึงมีความเป นกลาง (มาตรา ๑๓

 มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖)

๓. สิทธิที่จะไดรับคําแนะนําและไดรับแจง

 สิทธิตาง ๆ รวมทั้งไดรับการตรวจสอบ

 ความถูกตองครบถวนของคําขอและ

 เอกสาร (มาตรา ๒๗)

๔. สิทธทิีจ่ะไดรบัแจงจากเจาหนาทีใ่นกรณี

 คําสั่งมีผลกระทบตอตน (มาตรา ๓๐)

๕. สิทธิที่จะโตแยงแสดงพยานหลักฐาน 

 (มาตรา ๓๐)

๖. สทิธทิีจ่ะไดตรวจดเูอกสารของเจาหนาที่ 

 (มาตรา ๓๑)

๗. สทิธทิีจ่ะไดรับการพิจารณาทางปกครอง

 และไดรับคําสั่งทางปกครองภายใน

 ระยะเวลาที่สมควร (มาตรา ๓๙/๑)

๘. สิทธิไดรับทราบเหตุผลของ

 คําสั่ง (มาตรา ๓๗)

คูกรณีผูยื่นคําขอ /

คูกรณีบุคคลที่สาม

๑. สิทธิมีท่ีปรึกษา

หรือผู ทําการแทน 

(มาตรา ๒๓ และ

มาตรา ๒๔)

ไมอนุญาต อนุญาต

ยื่นคําขอ

กองกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๙




