


คำนำ
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรา ๑๑ (๕) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

ที่บัญญัต ิให คณะกรรมการว ิธ ีปฏิบัต ิราชการทางปกครอง มีหนาท ี่จัดทำรายงานเก ี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เสนอคณะรัฐมนตรี 

เปนครั้งคราว ตามความเหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 

 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป ๒๕๕๖ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครองไดจัดแบงเนื้อหาออกเปน ๖ สวน คือ 
 

 สวนที่๑  ความเปนมาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 สวนที่๒  สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 สวนที่๓  คณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองและผลงานในรอบป ๒๕๕๖ เปน 

  การกลาวถึงองคประกอบและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดปจจุบัน ผลงาน 

  และกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 

 สวนที่๔  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัต ิ

  ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในรอบปท่ีผานมา และแนวทางการแกไข 
 

 สวนที่๕  สรุปแนวทางแกไขปญหาการใชมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ 

  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 

 สวนที่๖  ภาคผนวก 

  ภาคผนวก ก. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการ 

    ตอบขอหารือแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 

    ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
 

  ภาคผนวก ข.  ภาพกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ ประจำป ๒๕๕๖ 
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สวนที่๑   ความเปนมาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     ๓   

 พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

สวนที่๒  สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๑๙ 

             พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

สวนที่๓  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๓๙ 

            และผลงานในรอบป ๒๕๕๖ 

 

สวนที่๔   ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช ๔๕ 

             พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   ปญหาและอุปสรรค 

   แนวทางการแกไข 

 

สวนที่๕   สรุปแนวทางแกไขปญหาการใชมาตรการบังคับทางปกครอง ๔๙ 

             ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 จากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 

สวนที่๖    ภาคผนวก  ก.  ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ ๕๗ 

                               ทางปกครองในการตอบขอหารือแกหนวยงานของรัฐ 

   เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

   พ.ศ. ๒๕๓๙  
 

 ภาคผนวก  ข.  ภาพกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ ประจำป ๒๕๕๖ ๗๓ 
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ความเปนมาของ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ.๒๕๓๙



 การดำเนินงานทางปกครองตองมีหลักเกณฑและขั้นตอนที่ดำเนินงานเปนไปโดยความถูกตอง 

ตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการบังคับ สามารถรักษาประโยชน อำนวยความเปนธรรมแกประชาชน 

อีกทัง้ยงัเปนการปองกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ซ่ึงมีหลกัเกณฑท่ีประกนัความเปนธรรม 

หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนกฎหมายกลางที่กำหนด  

หลกัเกณฑและวิธีการใหเจาหนาท่ีตองปฏิบติัในการใชอำนาจตามกฎหมาย เพ่ือใหเจาหนาท่ีไดดำเนินการ 

ตาง ๆ ดวยความเปนธรรม ถกูตองตามกฎหมาย และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกการบริหารราชการ  

ทัง้น้ี เปนไปตามมิติใหมของการปฏิบติัราชการตามหลกัการท่ีรฐัเปนของประชาชนและราชการตองเปนไป 

เพื่อประชาชน 

 

 

 
 

 การจัดทำกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเริ่มครั้งแรกในประเทศสเปนใน ค.ศ. ๑๘๘๙ 

ซ่ึงมีสาระท่ีครอบคลมุกิจกรรมทางปกครองบางเร่ือง ตอมาใน ค.ศ. ๑๙๒๕ ประเทศออสเตรียมีการจดัทำ 

กฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองแหงสหพนัธ (Federal Law on General Administrative Procedure) 

โดยรวมเรื่องการจัดองคกรทางปกครอง วิธีพิจารณา กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและการบังคับ 

ทางปกครองเขาไวในฉบับเดียวกัน สวนประเทศเยอรมนีมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

ของมลรัฐมาตั้งแต ค.ศ. ๑๙๒๖ (มลรัฐ Thuringen) และมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

ของสหพนัธ ใน ค.ศ. ๑๙๗๖ ในปจจบุนัมีประเทศตาง ๆ ท่ีไดตรากฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

ข้ึนใชบงัคบัแลวหลายประเทศ เชน สเปน ออสเตรีย เยอรมนี ยโูกสลาเวีย สหรฐัอเมริกา เชคโกสโลวาเกีย 

ฮังการี เปรู สวิตเซอรแลนด บัลแกเรีย สวีเดน อารเจนตินา คอสตาริกา เวเนซูเอลา โคลอมเบีย ญี่ปุน 

เปนตน 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ความเปนมาของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในตางประเทศ

สวนที่๑
ความเปนมาของ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙

๔



ความเปนมาของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในประเทศไทย

ในอดีต

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

 เนื่องจากในอดีตที่ผานมาผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายปกครองในประเทศไทย  

ยังมีอยูอยางจำกัด และในการจัดทำรางกฎหมายไมคอยใหความสำคัญในเรื่องหลักกฎหมายปกครอง  

ที่ปรากฏอยูในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้เทาใดนัก อยางไรก็ดี อาจกลาวไดวา 

ประเทศไทยมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตั้งแตมีการปฏิรูประบบราชการในรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ โดยในการปฏิรูปครั้งนั้น สวนใหญเปนการ 

ปรับปรุงการจัดโครงสรางองคกรของรัฐ สำหรับหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง      

ยังไมไดมีการใหความสำคัญเทาใดนัก โดยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจะมีลักษณะที่กระจัดกระจาย 

ออกไปตามแตละกฎหมายที่ใหอำนาจแกรัฐหรือเจาหนาที่ ซึ่งแตกตางกันไปตามสภาพของความจำเปน 

และความสะดวกในการปฏิบัติภายในขอบเขตอำนาจหนาที่ของเจาหนาที่แตละหนวยงานของรัฐ 

 

 

 

 นักวิชาการของไทยไดเร ิ่มกลาวถึงความสำคัญที่จะจัดใหมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ          

ทางปกครองขึ้นในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ (โดย ผศ. สมยศ เชื้อไทย ไดเขียนบทความ เรื่อง   

“ปญหาทางทฤษฎีในการจัดทำประมวลกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ” ในวารสารนิติศาสตร) และใน         

พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ   

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ พรอมกันนี้ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ     

เพ่ือประชาชนของหนวยงานของรฐั เพ่ือใหเปนองคกรท่ีทำหนาท่ีเรงรดั กระตนุ หรือสงเสริมใหหนวยงาน 

ของรัฐและเจาหนาที่ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ อันจะเปนการสรางหลักประกัน 

หรือความเชื่อมั่นในระบบราชการใหกับประชาชน ซึ่งผลจากระเบียบและการทำงานของคณะกรรมการ 

ดังกลาวทำใหหนวยงานของรัฐหลายแหงไดออกระเบียบภายในเพื่อกำหนดขั้นตอน วิธีการดำเนินการ 

และระยะเวลาการปฏิบัติราชการขึ้น อันเปนการยกระดับมาตรฐานวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไทย 

ใหมีมาตรฐานสูงขึ้น 

 ในรัฐบาลซึ่งมีพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรีไดมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี     

ที่ ๕๕/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๓ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดโครงการ   

และแผนงานสำหรับการปรับปรุงคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขขึ ้นตามขอเสนอของสำนักงาน   

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยขาราชการระดับสูงและอาจารยมหาวิทยาลัย 

ซึ่งมีกรรมการหลายทานใหความเห็นวา ถาสามารถจัดใหมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได   

ก็จะเปนการดีเพื่อชวยเรงการพัฒนาระบบกฎหมายปกครองใหมั่นคงยิ่งขึ้น 

๕

ในปจจุบัน



  ตอมา ในรัฐบาลซึ่งมีนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลที่เสนอ   

ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๔ ในเรื่องนโยบายการบริหารราชการและ 

ปรบัปรงุกฎหมาย ขอ ๑.๒ ไดมีแนวทางวา จะปรบัปรงุวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองใหเกิดความรวดเรว็ 

ปรับระบบการอนุญาต การอนุมัติหรือการดำเนินการอื่นของขาราชการและสวนราชการใหมีหลักเกณฑ 

และระยะเวลาในการดำเนินการท่ีชดัเจน พรอมทัง้เปดเผยหลกัเกณฑและระยะเวลาดงักลาวใหประชาชน 

หรือผูที่เกี่ยวของไดทราบลวงหนา เพื่อขจัดชองทางในการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ   

ซึ่งตอมานายกรัฐมนตรีไดมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๔/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔   

แตงตัง้คณะกรรมการยกรางกฎหมายเก่ียวกบัวิธีพิจารณาทางปกครองข้ึน โดยมีสำนกังานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกาเปนเจาของเรื่อง 

 คณะกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครองไดยกรางกฎหมายดังกลาว   

จนแลวเสร็จ โดยอาศัยกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศเยอรมนีเปนแนวทาง   

ในการยกราง และจัดทำเปนรางพระราชบัญญัติเสนอตอรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธ)   

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔ แตเนื่องจากในขณะนั้นมีรางกฎหมายตองเรงรัดเปนจำนวนมาก   

รัฐบาลจึงไมมีโอกาสพิจารณารางกฎหมายดังกลาว 

 ตอมา ในรัฐบาลซึ่งมีนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี แนวความคิดในการจัดทำกฎหมาย 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ไดรับการสนใจอีกครั้ง โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ   

แผนดินไดมีคำสั่ง ที่ ๗/๒๕๓๖ แตงตั ้งคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณา  

ทางปกครอง ซ่ึงสวนใหญประกอบดวยบคุคลคณะเดิมท่ีจดัทำรางกฎหมายในชัน้รฐับาลของนายอานนัทฯ 

คณะอนุกรรมการชุดนี้ไดรวมกันพิจารณาจนสำเร็จ และไดเสนอรางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. .... เขาสูการ 

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี รางกฎหมายดังกลาวไดรับความเห็นชอบในหลักการ แตยังไมทันเสนอตอ 

รัฐสภาเพื่อพิจารณาก็มีการยุบสภาเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จนกระทั่งในรัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา   

ไดใหความเห็นชอบกับรางกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ 

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. .... ที่คณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณา 

ทางปกครองจัดทำไว และเสนอตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาจนกระทั่งตราเปนกฎหมายใชบังคับในปจจุบัน 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกำหนดขั้นตอนและวิธีการ   

ในการพิจารณาจดัใหมีคำสัง่ทางปกครอง อาทิ คณุลกัษณะของเจาหนาท่ีท่ีมีอำนาจทำคำสัง่ทางปกครอง 

กระบวนการรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาทำคำสั่งทางปกครอง กระบวนการจัดทำคำสั่ง 

ทางปกครอง การมีผลของคำสั่งทางปกครอง การอุทธรณคำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่ง       

ทางปกครอง และมาตรการบงัคบัทางปกครอง รวมทัง้กำหนดสิทธิของประชาชนในกระบวนการพิจารณา 

ทางปกครอง เชน สิทธิในการโตแยงเจาหนาที่ที่ไมเปนกลาง สิทธิที่จะมีที่ปรึกษาหรือผูทำการแทน   

สิทธิท่ีจะโตแยงและแสดงพยานหลกัฐาน สิทธิท่ีจะไดรบัทราบเหตผุลของคำสัง่ สิทธิท่ีจะไดรบัแจงวิธีการ 

อุทธรณ สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงคำสั่ง และสิทธิในการขอใหพิจารณาใหม เปนตน 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๖



 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยังไดกำหนดใหมี   

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการสอดสองดูแล ใหคำแนะนำ และ 

ใหคำปรึกษาแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ของรัฐปฏิบัติตาม 

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดถูกตองตามเจตนารมณ 

ของกฎหมายและเปนไปตามมาตรฐานเดียวกนั และมีอำนาจหนาท่ีเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา 

และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใหรายละเอียดประกอบพระราชบัญญัติ   

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เปนไปในทางเดียวกัน โดยมีสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงาน   

คณะกรรมการกฤษฎีกา ทำหนาท่ีเปนสำนกังานเลขานกุารของคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  

 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและสำนักกฎหมายปกครอง 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีดังนี้ 

 -  การใหคำแนะนำปรึกษาแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 

ราชการทางปกครองฯ โดยการตอบขอหารือใหแกหนวยงานของรัฐ 

 -  การเสนอแนะใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง และประกาศสำนักนายก 

รัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

 -  การจัดสัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

 -  การใหบริการจัดวิทยากรเพื่อบรรยายเผยแพรความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 

ราชการทางปกครองฯ ใหแกเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ 

 - การจดัพิมพเอกสารเพ่ือเผยแพรความรเูก่ียวกบัพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ 

ใหแกเจาหนาที่ของรัฐ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

 ผลการปฏิบัติงานดังกลาวกอใหเกิดการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ   

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ใหแกเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ เพื่อใหเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไดตรงตามเจตนารมณของกฎหมายและ   

เปนไปในมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังเปนการสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนไดทราบถึงสิทธิ 

ของตนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณา 

ทำคำสั่งทางปกครอง และสามารถใชสิทธินั้นโตแยงกับเจาหนาที่ได 

 

 
 

 พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครองจากเดิมที่ฝายบริหารหรือฝายปกครองเปนผูมีอำนาจปกครองและประชาชนเปนผูอยูใต 

อำนาจปกครอง โดยฝายบริหารหรือฝายปกครองตามพระราชบัญญัตินี้จะเปนผูจัดทำบริการสาธารณะ 

และประชาชนเปนผูทรงสิทธิตามกฎหมาย  ดังนั้น ฝายปกครองจะปฏิบัติราชการทางปกครองที่กระทบ 

สิทธิของประชาชนไดเฉพาะกรณีที่มีกฎหมายใหอำนาจไวเทานั้น และประชาชนก็มีสิทธิบางประการ   

ในการปฏิบัติราชการทางปกครองนั้นดังจะกลาวตอไป 

การปฏิรูปวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๗



ผูมีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙

 ผูที่จะมีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะตองเปนคูกรณี 

ในกระบวนการจัดทำคำสั่งทางปกครอง  

 วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง หมายความวา การเตรียมการและการดำเนินการของเจาหนาท่ี 

เพ่ือใหมีคำสัง่ทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ในทางการปกครองตามพระราชบญัญติัน้ี  

 คำสัง่ทางปกครอง หมายความวา การใชอำนาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสราง 

นิติสมัพนัธข้ึนระหวางบคุคลในอนัท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ 

ของสิทธิหรือหนาท่ีของบคุคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชัว่คราว เชน การสัง่การ การอนญุาต การอนมุติั 

การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ และ      

การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง  

 ลักษณะของคำสั่งทางปกครอง

 ๑. คำสัง่ทางปกครองอาจทำเปนหนงัสือหรือวาจาหรือโดยการสือ่ความหมายในรปูแบบอืน่กไ็ด 

แตตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจได 

 ๒.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลดวย 

 ๓.  คำสัง่ทางปกครองท่ีอาจอทุธรณหรือโตแยงได ใหระบกุรณีท่ีอาจอทุธรณหรือโตแยง การย่ืน 

อุทธรณหรือคำโตแยง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณหรือโตแยงไวไดดวย ถาไมมีการแจงเรื่อง   

ดังกลาวอาจมีผลใหระยะเวลาในการอุทธรณขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคำสั่งทางปกครอง 

 ๔.  ผลของคำสั่งทางปกครอง ใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะที่ผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป ตราบเทาที่ 

ยังไมมีการเพิกถอน หรือสิ้นผลโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น  

 คูกรณีหมายถึง ผูยื่นคำขอหรือผูคัดคานคำขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคำสั่ง   

ทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบ 

กระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง  

 คูกรณีแบงได๓ประเภทดังนี้

 ๑.  ผูยื่นคำขอหรือผูคัดคานคำขอ เชน นาย ก. ไปขอออกโฉนด แลวนาย ข. ก็มาคัดคาน   

การออกโฉนดที่ดิน นาย ก. เปนผูยื่นคำขอ สวนนาย ข. เปนผูคัดคานคำขอ 

 ๒. ผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครอง เชน ขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย 

 ๓.  ผท่ีูเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของผนูัน้จะถกูกระทบกระเทือน 

จากคำสั่งทางปกครอง เชน นาย ก. ยื่นขออนุญาตกอสรางโรงงาน แตวาที่ดินของนาย ก. ที่จะสราง 

โรงงานไปติดกับที่ดินนาย ข. นาย ข. เกรงวาถานาย ก. ไดรับอนุญาตใหเปดโรงงาน ที่ดินนาย ข.    

อาจจะไดรบัผลกระทบจากเสียง น้ำเสีย เชนนี้ นาย ข. คือผทูีถ่กูกระทบกระเทือนจากคำสัง่ทางปกครอง 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๘



 สิทธิของคูกรณี

 ๑.  สิทธิคัดคานความไมเปนกลางของเจาหนาที่ ตามมาตรา ๑๓ 

 ๒.  สิทธิในการมีที่ปรึกษา ตามมาตรา ๒๓ หรือผูทำการแทน ตามมาตรา ๒๔ 

 ๓.  สิทธิท่ีจะไดรบัคำแนะนำและแจงสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ จากเจาหนาท่ีในกระบวนการพิจารณา 

ทางปกครอง ตามมาตรา ๒๗ หากมีขอบกพรองที่เกิดจากความไมรู เจาหนาที่ตองแนะนำใหทราบ   

เพื่อใหคูกรณีไดแกไข 

 ๔.  สิทธิในการที่จะไดรับการพิจารณาอยางสมบูรณ โดยเจาหนาที่สามารถแสวงหาขอเท็จจริง 

หรือพยานหลักฐานไดตามความเหมาะสม ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ 

 ๕.  สิทธิท่ีจะไดรบัทราบขอเทจ็จริงเก่ียวกบัการทำคำสัง่ทางปกครองท่ีกระทบสิทธิ และมีโอกาส 

โตแยงแสดงพยานหลักฐานตอเจาหนาที่ ตามมาตรา ๓๐ 

 ๖.  สิทธิในการขอดูเอกสารพยานหลักฐานที่เจาหนาที่ใชในการออกคำสั่งทางปกครอง    

ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ 

 ๗.  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโดยเร็ว ตามมาตรา ๓๓ 

 ๘.  สิทธิที่จะไดทราบเหตุผลของการวินิจฉัยสั่งการ เพื่อความชัดเจนและเพื่อประโยชนในการ 

โตแยงคำสั่ง ตามมาตรา ๓๗  

 ๙.  สิทธิที่จะไดรับแจงวิธีการอุทธรณ และระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ ตามมาตรา ๔๐ 

 

 

  

 ตัวอยางที่หนึ่ง
 นาย ง. ย่ืนคำขอเปล่ียนช่ือตอนายทะเบียนราษฎร ณ ท่ีวาการอำเภอ แตนายทะเบียนไมอนญุาต 

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร การไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อของนายทะเบียนเปนคำสั่งทางปกครองที่มี   

ผลกระทบตอสิทธิของบุคคล นาย ง. ซึ่งเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองโดยตรงยอมเปน 

คกูรณีในเร่ืองดงักลาว และมีสิทธิตาง ๆ ตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 ตัวอยางที่สอง
 นาย ก. ตองการกอสรางอาคารพาณิชยสามชั้นจึงไดไปขออนุญาตกอสรางอาคารดังกลาวจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ไมวาเจาพนักงานทองถิ่นจะอนุญาตให   

กอสรางอาคารหรือไมก็ตาม ซึ่งการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสรางอาคารเปนคำสั่งทางปกครอง 

เนื่องจากเปนการอนุญาตหรือการสั่งการที่มีผลกระทบตอสิทธิของผูยื่นคำขอ และนาย ก. ยอมเปน   

คูกรณีในเรื่องการขออนุญาตกอสรางอาคารโดยตรง เพราะเปนผูที่จะตองอยูภายใตบังคับของคำสั่ง 

ทางปกครองดงักลาว และสามารถใชสิทธิตาง ๆ ตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ได 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๙

กรณีตัวอยาง“คูกรณี”ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง



 นอกจากน้ี หากเจาพนกังานทองถ่ินพิจารณาเอกสารท่ีเก่ียวของแลวจึงอนญุาตใหนาย ก. กอสราง 

อาคารได แตปรากฏวาอาคารที่นาย ก. กอสรางนั้นรุกล้ำเขาไปในเขตที่ดินขางเคียงซึ่งเปนของนาย ข. 

เมือ่การอนญุาตกอสรางอาคารเปนคำสัง่ทางปกครอง นาย ข. จึงเปนคกูรณีในเรือ่งน้ีดวย เนือ่งจากเปน 

ผูที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนจากคำสั่งอนุญาตใหกอสรางอาคารดังกลาว และมีสิทธิตาง ๆ     

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เชนกัน 
 

 ตัวอยางที่สาม
 นาย ค. เปนเจาของอาคารหาชัน้ริมถนนซ่ึงตอเติมผิดแบบ เจาพนกังานทองถ่ินมีคำสัง่ใหนาย ค. 

เจาของอาคาร รื ้อถอนอาคารภายใน ๓๐ วัน ซึ่งคำสั่งใหรื ้อถอนอาคารเปนคำสั่งที่เจาพนักงาน   

ทองถิ่นออก โดยกำหนดหนาที่ใหนาย ค. ตองรื้อถอนอาคารจึงเปนการสั่งการที่มีผลกระทบตอสิทธิ 

หรือหนาที่ของบุคคล จึงเปนคำสั่งทางปกครอง เมื่อนาย ค. ไมเห็นดวยกับคำสั่งดังกลาว นาย ค.      

จึงเปนผูที่อยูในบังคับของคำสั่งทางปกครองซึ่งเปนคูกรณี นาย ค. ยอมสามารถใชสิทธิโตแยงคัดคาน 

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได 
   

 ตัวอยางที่สี่
 นาย จ. เปนนกัศึกษามหาวิทยาลยัของรฐัแหงหน่ึง ถกูมหาวิทยาลยัสัง่พกัการศึกษาหน่ึงภาคเรียน 

เนื่องจากถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ ๖๐ คะแนน คำสั่งพักการศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐ   

เปนคำสั่งที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของนักศึกษา จึงเปนคำสั่งทางปกครอง นาย จ. ผูไดรับ   

ผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองยอมเปนคูกรณีที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ        

ทางปกครองฯ 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๐



สิทธิในการติดตอหนวยงานราชการ 

หากคุณเปนผูมีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙

คุณจะใชสิทธิโดยมีขั้นตอนอยางไร

ประชาชน

เจาหนาที่

ยื่นคำขอ 

๒.  สิทธิไดรับการพิจารณาจากเจาหนาที่ 

   ซึ่งมีความเปนกลาง (มาตรา ๑๓, ๑๔, ๑๖) 

๓. สิทธิที่จะไดรับคำแนะนำและไดรับแจง 

    สิทธิตาง ๆ ในการติดตอกับเจาหนาที่ 

    (มาตรา ๒๗) 

๔. สิทธิไดรับแจงจากเจาหนาที่ 

    ในกรณีที่คำสั่งใดจะมีผลกระทบตอตน 

   (มาตรา ๓๐) 

๕. สิทธิที่จะโตแยงแสดงพยานหลักฐาน 

  (มาตรา ๓๐) 

๖. สิทธิที่จะไดตรวจดูเอกสารของเจาหนาที่      

 (มาตรา ๓๑) 

๗. สิทธิไดรับทราบเหตุผล 

 ของคำสั่ง (มาตรา ๓๗) 

ไมอนุญาต อนุญาต 

คูกรณีผูยื่นคำขอ/

คูกรณีบุคคลที่สาม

๘. สิทธิที่จะไดรับแจง  

 วิธีการอุทธรณหรือ 

 โตแยง (มาตรา ๔๐)          

            และ 

 สิทธิในการอุทธรณ 

 คำสั่ง (มาตรา ๔๔) 

๙. สิทธิในการขอให 

 พิจารณาใหม 

 (มาตรา ๕๔)  

๑.  สิทธิมี 

 ท่ีปรึกษา 

 หรือผทูำ 

 การแทน      

 (มาตรา    

 ๒๓, ๒๔) 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 



 เมื่อทานตองไปติดตอกับหนวยงานราชการเพื่อขอออกใบอนุญาต ขออนุมัติ หรือขอออก 
ใบรบัรองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ทานมีสิทธิตามพระราชบญัญติัวิธีปฎิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ดังตอไปนี้  

 ๑.สิทธิมีที่ปรึกษาหรือผูทำการแทน(มาตรา๒๓,๒๔)
  ในการติดตอกับเจาหนาที่เพื่อขอออกใบอนุญาตหรือใบรับรองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้ง 
กรณีที่คำสั่งมีผลกระทบตอทาน ทานอาจไมมีความรูในรายละเอียด และตองมีผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา 
เชน ผูขอใบอนุญาตตั้งโรงงานอาจจะตองมีที่ปรึกษาทางดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม หรือผูขอ   
ใบอนญุาตผลิตยาอาจจะตองมีท่ีปรึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเภสชักรรม เปนตน กฎหมายจึงใหทาน 
มีสิทธิที่จะนำบุคคลอื่นที่มีความรูในเรื่องนั้น ๆ เชน ทนายความ วิศวกร นักบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ 
มาพรอมกับทาน เพื่อใหคำแนะนำหรือชวยชี้แจงตอเจาหนาที่ได นอกจากนี้ หากทานไปติดตอกับ   
เจาหนาที่ดวยตนเองไมได ทานมีสิทธิที่จะมอบหมายใหผูอื่นดำเนินการแทนทานได  

 ๒.สิทธิไดรับการพิจารณาจากเจาหนาที่ซึ่งมีความเปนกลาง(มาตรา๑๓,๑๔,๑๖)
  ถาทานเห็นวาเจาหนาที่ไมมีความเปนกลาง ทานสามารถคัดคานเจาหนาที่ผูนั้นไมใหเปน   
ผูพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับทาน และขอใหเปลี่ยนตัวเจาหนาที่ได ซึ่งความไมเปนกลาง   
ของเจาหนาที่อาจสืบเนื่องมาจากเจาหนาที่นั้นเปนผูมีความใกลชิดกับผูยื่นคำขอ เชน เปนคูสมรส ญาติ 
เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือเปนผูซึ่งมีเหตุอื่นใดซึ่งมีสภาพรายแรง เชน มีเหตุโกรธเคืองกับทานมากอน 
  ขอหามในการพิจารณาทางการปกครอง เจาหนาท่ีท่ีจะทำการพิจารณาทางการปกครองไมได  
ไดแก 
  (๑)  เปนคูกรณีเอง  
  (๒)  เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
  (๓)  เปนญาติของคูกรณี  คือ  เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นอง   
ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายใน ๓ ชั้น หรือญาติเกี่ยวพันทางการแตงงานนับไดเพียง ๒ ชั้น 
  (๔)  เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมของคูกรณี 
  (๕)  เปนผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 
  (๖)  เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของคูกรณี 
  (๗)  เปนนายจางของคูกรณี  

 ๓.สิทธิที่จะไดรับคำแนะนำและไดรับแจงสิทธิหนาที่ตาง ๆ ในการติดตอเจาหนาที่

(มาตรา๒๗)
  ในการติดตอกับเจาหนาที่ เพื่อขอใบอนุญาตหรือใบรับรองตาง ๆ หรือขอใหเจาหนาที่ปฏิบัติ 
การใด ๆ หรือมายื่นคำคัดคานคำขอของบุคคลอื่นนั้น อาจมีขั้นตอนการปฏิบัติหลายประการ กฎหมาย 
จึงใหเจาหนาที่มีหนาที่ตองแจงสิทธิและหนาที่ตาง ๆ ในกระบวนการพิจารณาคำขอใหทานทราบและ 
หากคำขอของทานมีขอบกพรองอันเกิดจากความไมรู เจาหนาที่จะตองแนะนำใหทานทราบเพื่อแกไข   
ขอบกพรองนั้น 

สิทธิประชาชนเมื่อติดตอหนวยงานราชการ

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๒



 ๔.สิทธิที่จะไดรับการแจงจากเจาหนาที่ในกรณีคำสั่งมีผลกระทบตอตน(มาตรา๓๐)
  หากเจาหนาที่จะมีคำสั่งอยางใดอยางหนึ่งที่มีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของทาน ทานมีสิทธิ 

ไดรับแจงรายละเอียดและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเจาหนาที่เสมอ เพื่อใหทานมีโอกาสไดทราบและ   

สามารถปองกันสิทธิของตนกอนที่จะมีคำสั่งในเรื่องนั้น หากเจาหนาที่ไมไดแจงใหทราบ ทำใหทาน   

ไมไดเขามาในกระบวนการพิจารณาออกคำสั่ง ทานที่ไดรับผลกระทบจากคำสั่งก็อาจขอใหเจาหนาที่ 

ดำเนินการพิจารณาเรื่องนั้นใหมได เชน การออกคำสั่งใหปดโรงงาน จะตองแจงใหเจาของโรงงานทราบ 

หรือมีผูขออนุญาตกอสรางโรงงาน จะตองแจงใหเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงทราบดวย 
 

 ๕.สิทธิที่จะโตแยงแสดงพยานหลักฐาน(มาตรา๓๐)
  ในกรณีที่ทานประสงคจะโตแยงแสดงพยานหลักฐานใด ๆ เนื่องจากเห็นวาเอกสารและ 

หลักฐานที่เจาหนาที่ใชประกอบการพิจารณาคำขอของทานไมถูกตอง ทานสามารถนำพยานหลักฐาน   

ตาง ๆ ยื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของเจาหนาที่ไดเสมอ และเจาหนาที่ตองใหโอกาสทาน 

แสดงพยานหลกัฐานพอสมควร เวนแตเปนกรณีรีบดวนหรือมีเหตจุำเปนอ่ืนเพ่ือรกัษาประโยชนสาธารณะ  
 

 ๖.สิทธิที่จะไดตรวจดูเอกสารของเจาหนาที่(มาตรา๓๑)
  เมื่อการพิจารณาคำขอตาง ๆ เปนไปเพื่อประโยชนของทาน เจาหนาที่จึงไมมีความจำเปน   

ที่จะปกปดเอกสารที่อยูในระหวางการพิจารณา เวนแตกรณีที่เปนความลับเทานั้น กฎหมายจึงกำหนด 

ใหทานมีสิทธิขอตรวจดเูอกสารพยานหลกัฐานท่ีเจาหนาท่ีใชประกอบการพิจารณาไดเพ่ือใหทานตรวจสอบ 

ความถูกตอง และอาจโตแยง ชี้แจง หรือปองกันสิทธิของตนได 
 

 ๗.สิทธิที่จะไดรับทราบเหตุผลของคำสั่ง(มาตรา๓๗)
  กรณีที่มีคำสั่งเปนหนังสือ ทานมีสิทธิที่จะไดรับทราบเหตุผลของเจาหนาที่ อันประกอบดวย 

ขอเทจ็จริง ขอกฎหมาย ขอพิจารณาและขอสนบัสนนุในการใชดลุพินิจของการออกคำสัง่ในเร่ืองนัน้ ๆ ได 

เพื่อใหทานทราบไดวาเจาหนาที่ไดพิจารณาคำขอโดยถูกตองเหมาะสมหรือไม อันจะทำใหทานสามารถ 

โตแยงไดโดยถูกตอง ทั้งการอุทธรณโตแยงคำสั่ง หรือการฟองตอศาลปกครอง 
 

 ๘.สิทธิที่จะไดรับแจงวิธีการอุทธรณหรือโตแยงและสิทธิในการอุทธรณคำสั่ง

(มาตรา๔๐,๔๔)
  ในกรณีที่เจาหนาที่ออกคำสั่งอยางใดอยางหนึ่งใหทานปฏิบัติตามหรือมีคำสั่งไมอนุญาต 

ตามคำขอของทาน ทานสามารถอุทธรณโตแยงคำสั่งดังกลาวไดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง   

คำสั่ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไวในคำสั่ง ในการออกคำสั่งตาง ๆ เจาหนาที่จึงตอง   

แจงสิทธิการอุทธรณคำสั่ง พรอมทั้งระบุวิธีการยื่นอุทธรณและระยะเวลาสำหรับการอุทธรณไวในคำสั่ง 

เพื่อใหทานไดทราบดวย และหากเจาหนาที่ไมแจงสิทธิและวิธีการอุทธรณไว จะทำใหระยะเวลาการใช 

สิทธิอุทธรณของทานขยายเปน ๑ ป นับแตวันที่ไดรับแจงคำสั่งครั้งแรก 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๑๓



 การอุทธรณคำสั่งทางปกครอง

 (๑)  กรณีคำสั่งใดไมไดออกโดยรัฐมนตรีและไมมีกฎหมายกำหนดขั ้นตอนอุทธรณภายใน   

ฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคำสั่งทางปกครองนั้น โดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทำคำสั่ง 

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคำสั่งดังกลาว 

 (๒)  คำอุทธรณตองทำเปนหนังสือ โดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริง หรือขอกฎหมาย   

ที่อางอิงประกอบดวย 

 (๓) การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับ 

 (๔) ใหเจาหนาที่พิจารณาคำอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวัน   

นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

 (๕) ถาเจาหนาที่ไมเห็นดวยกับคำอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ก็ใหเรงรายงานความเห็น 

พรอมทัง้เหตผุลไปยงัผมีูอำนาจพิจารณาคำอทุธรณภายในกำหนดสามสิบวนั และใหผมีูอำนาจพิจารณา 

คำอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน ซึ่งอาจขยายเวลาไดอีก 

สามสิบวัน 
 

 ๙.สิทธิในการขอใหพิจารณาใหม(มาตรา๕๔)
  ในกรณีที่เจาหนาที่ออกคำสั่งอยางใดอยางหนึ่งใหทานปฏิบัติตามหรือมีคำสั่งไมอนุญาต 

ตามคำขอของทาน หากทานไมไดอุทธรณโตแยงคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในคำสั่ง ทานอาจ 

ยื่นคำขอใหเจาหนาที่พิจารณาทบทวนคำสั่งเพื่อเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมคำสั่งได ตอเมื่อทานมีพยาน 

หลักฐานใหม ซึ่งทำใหขอเท็จจริงที่ยุติแลวเปลี่ยนแปลงไป หรือเปนกรณีที่ทานเปนผูไดรับผลกระทบ 

จากคำสั่งที่แทจริง แตทานไมไดเขามามีสวนรวมในการพิจารณาทำคำสั่งนั้นตั้งแตตน หรือเปนกรณีที่   

เจาหนาที่ผูออกคำสั่งไมไดเปนผูมีอำนาจออกคำสั่งนั้น หรือขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่เจาหนาที่      

ใชพิจารณาออกคำสั่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เปนประโยชนแกทาน ทั้งนี้ ทานตองยื่นขอใหเจาหนาที่ 

พิจารณาทบทวนคำสั่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทานรูเหตุที่ขอใหพิจารณาใหมได 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๔



แผนภาพแสดงขั้นตอนการติดตอหนวยงานราชการ 

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๑) การเริ่มตนกระบวนการ
 พิจารณาทางปกครอง

 ประชาชนยื่นคำขอตอเจาหนาที่ 

   -  ยื่นคำขอดวยตนเอง 

    -  แตงตั้งตัวแทนใหยื่นคำขอ 

(๒)การดำเนินกระบวนการ
 พิจารณาทางปกครอง

 เจาหนาที่จะพิจารณาคำขอของ

ประชาชนเพื่อทำคำสั่งทางปกครอง 

ซึ่งเจาหนาที่จะพิจารณาโดย 

 -  เปดเผย 

 -  ใหประชาชนมีสวนรวมใน 

  กระบวนการพิจารณา 

(๓)ขั้นตอนการออกคำสั่ง
 ทางปกครอง 

 เจาหนาที่ทำคำสั่งทางปกครอง 

โดยแสดงเหตุผลในการทำคำสั่งนั้น

และแจงคำสั่งตอประชาชน  

(๔)การทบทวนคำสัง่ทางปกครอง 

 เ ม ื่ อ ป ร ะ ช า ช น ไ ด  รั บ ค ำ สั่ ง    

ทางปกครองแลว ประชาชนไมพอใจ 

คำสั่ งและต องการโต แย  งคำสั่ ง 

ประชาชนอาจจะ 

 - อุทธรณคำสั่งทางปกครอง 

 - มีคำขอใหเจาหนาที่พิจารณา 

  ทบทวนคำสั่งใหม 

(๕)การบังคับทางปกครอง 

 เ ม ื่ อ ป ร ะ ช า ช น ไ ด  รั บ ค ำ สั่ ง     
ทางปกครองใหกระทำการหรือละเวน 
การกระทำใด ๆ แตประชาชนไม 
ปฏิบัติตามคำสั่ง เจาหนาที่อาจใช 
มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให 
เปนไปตามคำสั่งทางปกครองได    
เวนแตจะมีการสั่งทุเลาการบังคับ  
ไวกอน 

(๖)เมื่อประชาชนไดรับคำสั่ง
 ทางปกครองแลว  

 ประชาชนไมมีข อโตแยงใด ๆ 

และปฏิบติัตามคำสัง่นัน้กระบวนการ 

พิจารณาทางปกครองจะสิ้นสุดลง  

(๔.๑) การอุทธรณ 

 ประชาชนอาจอุทธรณ โดยทำ 

เปนหนงัสือย่ืนตอเจาหนาท่ีผทูำคำสัง่ 

ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง 

คำสั่ง  

(๔.๒)การพิจารณาใหม 

 ประชาชนอาจย่ืนคำขอภายใน ๙๐ วนั นับแต 

มีเหตตุามท่ีกฎหมายกำหนด เพ่ือขอใหเจาหนาท่ี 

พิจารณาเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเต ิมคำสั่ง     

เมื่อมีเหตุ ดังตอไปนี้ 

 ๑. มีพยานหลักฐานใหม 

 ๒. คูกรณีที่แทจริงไมม ีโอกาสเขามาใน  

  กระบวนการพิจารณา 

 ๓. เจาหนาที่ไมมีอำนาจทำคำสั่งในเรื่องนั้น 

 ๔. ขอเทจ็จริงหรือขอกฎหมายเปล่ียนแปลงไป     

  ในสาระสำคัญ 

 (๕.๑) คำสั่งใหประชาชนชำระเงิน  

 เจ  าหน  าท ี่อาจใช มาตรการบั งคับ      

ทางปกครอง โดยยึดหรืออายัดทรัพยสิน 

เพื่อขายทอดตลาด  

(๕.๒)คำสัง่ใหประชาชนกระทำการหรือละเวน
  กระทำการ 

 เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง 

โดยเขาดำเนินการเองหรือมอบหมายใหคนอื่น 

กระทำการ หรือใหชำระคาปรับทางปกครอง 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 



 เมื่อทานตองไปติดตอกับหนวยงานราชการเพื่อขอใบอนุญาต หรืออนุมัติ หรือขอใบรับรอง   

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเมื่อทานไดรับคำสั่งจากเจาหนาที่ใหปฏิบัติหรือหามปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ทานอาจ 

ติดตอกับหนวยงานราชการไดดวยตนเอง หรือหากทานไมมีเวลาหรือไมมีความรูในเรื่องที่ติดตอกับ   

ทางราชการ ทานอาจแตงตั้งผูแทนใหดำเนินการแทนทาน หรือมีที่ปรึกษาเพื่อไปติดตอกับหนวยงาน 

ราชการพรอมกับทานได  

 ในกรณีที่ทานยื่นคำขอตอเจาหนาที่หรือเจาหนาที่จะตองพิจารณาทำคำสั่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ   

ตอทาน การพิจารณาเพื่อทำคำสั่งทางปกครองดังกลาวจะตองกระทำโดยเปดเผยและใหทานมีสวนรวม 

ในกระบวนการพิจารณา ซึ่งเจาหนาที่จะตองพิจารณาพยานหลักฐานตาง ๆ อยางรอบดานและรับฟง 

พยานหลักฐานของทาน โดยเปดโอกาสใหทานโตแยงและแสดงพยานหลักฐานได  

 เมื่อเจาหนาที่พิจารณาคำขอและไดออกคำสั่งอยางหนึ่งอยางใด เจาหนาที่จะตองแสดงเหตุผล 

ประกอบการทำคำสั่งนั้น โดยระบุขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอสนับสนุนในการออก   

คำสั่งนั้น หากคำสั่งนั้นอาจอุทธรณตอไปได เจาหนาที่จะตองระบุสิทธิในการอุทธรณคำสั่ง พรอมทั้ง 

หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคำสั่ง  

 เม่ือทานไดรบัแจงคำสัง่จากเจาหนาท่ีแลว หากทานปฏิบติัตามคำสัง่โดยไมมีขอโตแยง กระบวนการ 

พิจารณาทางปกครองจะส้ินสดุลง แตหากทานไมพอใจคำสัง่นัน้ทานอาจจะอทุธรณโตแยงคำสัง่ไดภายใน 

๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคำสั่ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณที่กำหนดไวในคำสั่ง หรือ 

หากพนระยะเวลาอุทธรณแลวทานอาจยื่นคำขอใหเจาหนาที่พิจารณาทบทวนคำสั่งเพื่อเพิกถอนหรือ 

แกไขเพิ่มเติมคำสั่ง หากมีเงื่อนไขครบถวนตามที่กฎหมายกำหนด  

 ในกรณีที่ทานไมปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง 

เพื่อบังคับใหเปนไปตามคำสั่งทางปกครองได ในกรณีที่ทานไมปฏิบัติตามคำสั่งใหชำระเงิน เจาหนาที่ 

อาจยึดหรืออายดัทรพัยสินทานและขายทอดตลาดเพ่ือนำเงินมาชำระหน้ี หรือในกรณีท่ีทานไมกระทำการ 

หรือละเวนกระทำการตามที่กำหนดในคำสั่ง เจาหนาที่อาจเขาดำเนินการเอง หรือมอบหมายใหคนอื่น 

กระทำการหรือใหทานชำระคาปรับทางปกครอง อยางไรก็ตาม หากทานไมเห็นดวยกับคำสั่งบังคับ   

ทางปกครองดังกลาว ทานอาจอุทธรณโตแยงมาตรการบังคับทางปกครองไดเชนกัน 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๖



 ตัวอยาง
 นางสาวชนนีตองการตอเติมอาคารพาณิชยขนาดสี่ชั้น ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

กำหนดวา นางสาวชนนีตองยื่นคำขออนุญาตตอเติมอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่น นางสาวชนนีจึงได 

ย่ืนคำขออนญุาตตอเจาหนาท่ีผมีูอำนาจพิจารณาคำขอ อยางไรกต็าม ปรากฏวาในการย่ืนคำขอใบอนญุาต 

ครั้งแรกนี้ นางสาวชนนีนำเอกสารมาไมครบ จึงตองกลับไปนำเอกสารมายื่นเพิ่มเติม ตอมาปรากฏวา 

นางสาวชนนีมีอาการบาดเจ็บที่ขอเทา ไมสามารถไปยื่นคำขออนุญาตไดดวยตนเอง นางสาวชนนีจึงได 

มอบหมายใหนางสาวหญิงวรรณไปยื่นคำขอใบอนุญาตแทน เมื่อเจาหนาที่ไดรับคำขอใบอนุญาต   

และไดพิจารณาเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตตอเติมอาคารแลว ในเบื้องตนเจาหนาที่เห็นวา 

แบบของอาคารที่นางสาวชนนีขออนุญาตตอเติมนั้น ไมถูกตองตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวย     

การควบคมุอาคาร จึงไดแจงใหนางสาวชนนีมายืน่เอกสารเก่ียวกบัแบบของอาคารเพ่ิมเติม นางสาวชนนี 

เกรงวาตนไมสามารถอธิบายเรื่องแบบของอาคารใหเจาหนาที่เขาใจได ในวันที่ยื่นเอกสารเกี่ยวกับแบบ 

ของอาคารเพิ่มเติม นางสาวชนนีจึงไดใหนายหริพันธุซึ่งเปนวิศวกรควบคุมการกอสรางไปเปนผูอธิบาย 

เกี่ยวกับแบบของอาคารดวย เมื่อเจาหนาที่ไดรับเอกสารเพิ่มเติมและไดฟงคำชี ้แจงเพิ่มเติม            

จากนางสาวชนนีและนายหริพันธุแลว แตยังมีความเห็นวาแบบของอาคารที่ขอตอเติมนั้น ยังไมชอบ   

ดวยกฎหมาย จึงมีคำสั่งไมอนุญาตใหนางสาวชนนีตอเติมอาคารพาณิชย พรอมทั้งแจงในคำสั่งวา 

นางสาวชนนีมีสิทธิอุทธรณคัดคานคำสั่งไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไวในคำสั่ง 

 เมื่อนางสาวชนนีไดรับแจงคำสั่งไมอนุญาตใหตอเติมอาคารพาณิชยแลว ปรากฏวานางสาวชนนี 

ไมเหน็ดวยกบัการไมอนญุาตใหตอเติมอาคารดงักลาวจึงไดอทุธรณโตแยงคำสัง่ตามหลกัเกณฑและวิธีการ 

ท่ีกำหนดไวในคำสัง่ ซ่ึงมีผลใหผมีูอำนาจพิจารณาอทุธรณอาจแกไขหรือยกเลิกคำสัง่ไมอนญุาตใหตอเติม 

อาคารได 

 จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะเห็นไดวา 

พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีความสำคญัตอทัง้ประชาชนและเจาหนาท่ี 

กลาวคือ กฎหมายนี้กำหนดใหประชาชนมีสิทธิหลายประการในการติดตอกับทางราชการ เชน สิทธิได 

รับการพิจารณาจากเจาหนาที่ซึ่งมีความเปนกลาง สิทธิไดรับคำแนะนำและไดรับแจงสิทธิหนาที่ตาง ๆ 

จากเจาหนาที่ สิทธิที่จะไดตรวจดูเอกสารของเจาหนาที่ สิทธิที่จะรับทราบเหตุผลของคำสั่ง ฯลฯ   

ซึ่งสิทธิตาง ๆ เหลานี้มีผลใหการยื่นคำขอใบอนุญาต ขออนุมัติ หรือขอใบรับรองของประชาชนจะไดรับ 

การพิจารณาอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ในขณะที่เจาหนาที่จะตองใหความสำคัญกับสิทธิตาง ๆ 

ของประชาชนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะหากเจาหนาที่ 

ละเลยสิทธิประการใดประการหน่ึงของประชาชนแลว อาจมีผลใหเจาหนาท่ีพิจารณาคำขอของประชาชน 

โดยไมชอบดวยกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และทำใหคำสั่งทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย 

 ดวยเหตุผลดังกลาว ทั้งประชาชนและเจาหนาที่ควรใหความสำคัญตอพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 

ราชการทางปกครองฯ โดยศึกษาและทำความเขาใจกฎหมายดังกลาวเพื่อใหตนไดทราบถึงสิทธิตาง ๆ 

และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๑๗





สาระสำคัญของ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ.๒๕๓๙



สวนที่๒
สาระสำคัญของ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ.๒๕๓๙

๑.บททั่วไป

 ๑.๑ วันใชบังคับ (มาตรา ๒) ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เปนตนไป  

 ๑.๒ ความเปนกฎหมายกลาง (มาตรา ๓) กรณีไมมีหลักเกณฑตามกฎหมายเฉพาะ หรือมี  

แตหลักเกณฑดังกลาวมีมาตรฐานต่ำกวากฎหมายนี้ ใหปฏิบัติตามกฎหมายนี้ เวนแตกรณีของขั้นตอน 

และระยะเวลาในการอุทธรณหรือโตแยงใหเปนไปตามกฎหมายเฉพาะ 

 ๑.๓ กรณียกเวนไมใชบังคับกฎหมายนี้ (มาตรา ๔)  

  (๑)  การดำเนินงานของรัฐสภาในฐานะองคกรนิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี  

  (๒)  องคกรที่ใชอำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  (๓)  การดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในทางนโยบายโดยตรง คือ ในฐานะที่ 

เปนองคกรทางการเมือง มิใชในฐานะที่เปนเจาหนาที่ตามกฎหมาย  

  (๔)  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล รวมทั้งการดำเนินการในกระบวนวิธีพิจารณา  

การบังคับคดี การวางทรัพย 

      (๕)  การวินิจฉัยและสั่งการในเรื่องรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา  

  (๖)  การดำเนินนโยบายตางประเทศ 

    (๗)  ราชการทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร  

        (๘)  การดำเนินการตามกระบวนยุติธรรมทางอาญา ซึ่งตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญาอยูแลว  

     (๙)  การดำเนินการขององคกรทางศาสนา เชน มหาเถรสมาคม  

  (๑๐) การดำเนินการที่มีพระราชกฤษฎีกายกเวน 

  ๑.๔  ความหมายของ “คำสัง่ทางปกครอง” (มาตรา ๕) การท่ีเจาหนาท่ีของรฐัใชอำนาจรฐัท่ีมีอย ู

ตามกฎหมาย อันมีผลกระทบทางกฎหมายตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลเปนการเฉพาะกรณี เชน    

การอนุมัติ อนุญาต การไมอนุมัติ ไมอนุญาต การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรองสิทธิ การรับจดทะเบียน 

หรือคำสั่งใหกระทำการใด ๆ  แตไมรวมถึงการออกกฎที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒๐



 ๒.๑ ความหมายของ “เจาหนาที่” (มาตรา ๕)  

  เจาหนาที่ของรัฐไมวาจะเปนบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคล (คณะกรรมการ) และไมวา    

จะเปนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ขององคกรที่ใชอำนาจรัฐ 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีไดรบัมอบหมายใหใชอำนาจรฐั เชน สภาทนายความ แพทยสภา ชางรงัวดัเอกชน เปนตน   

 ๒.๒ เจาหนาท่ีตองมีความเปนกลาง กฎหมายหามมิใหเจาหนาท่ีผมีูสวนไดเสียหรือจะขาดความ 

เปนกลางเปนผูทำคำสั่งทางปกครอง ดังนี้  

  (๑) เจาหนาที่ผูมีสวนไดเสีย หรือจะขาดความเปนกลางในการทำคำสั่งทางปกครอง   

โดยเงื่อนไขภายนอก (มาตรา ๑๓) กรณีเชนนี้ พิจารณาจากสถานภาพทางกฎหมายของเจาหนาที่ผูนั้น 

โดยไมตองคำนึงถึงมูลเหตุจูงใจภายในในการออกคำสั่งทางปกครอง กรณีเหลานี้ ไดแก  

          (ก)  เจาหนาที่เปนคูกรณีเอง  

          (ข)  เจาหนาที่เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี  

          (ค)  เจาหนาที่เปนบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นอง หรือลูกพี่ลูกนองหรือเปนญาติ  

    ทางการสมรสของคูกรณี  

          (ง)  เจาหนาที่เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือตัวแทนของคูกรณี  

          (จ)  เจาหนาที่เปนเจาหนี้ ลูกหนี้ หรือนายจางของคูกรณี  

          (ฉ)  กรณีอื่น ๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวง  

  (๒) เจาหนาที่ผูมีสวนไดเสีย หรือจะขาดความเปนกลางในการทำคำสั่งทางปกครอง    

โดยเงื่อนไขภายใน เชน เคยอุปถัมภ หรือทะเลาะวิวาทกับคูกรณี (มาตรา ๑๖)  

 ๒.๓ ขอยกเวนกรณีของเจาหนาท่ีผมีูสวนไดเสียหรือเขาขายขาดความเปนกลางสามารถทำคำสัง่ 

ทางปกครองได (มาตรา ๑๘)  

  (๑)  กรณีเปนความจำเปนเรงดวนหากลาชาจะเกิดความเสียหายแกประโยชนสาธารณะ  

     (๒)  สิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยแกไขไมได  

    (๓) ไมมีเจาหนาที่อื่นปฏิบัติหนาที่แทนผูนั้น  

  กรณีเหลานี้เจาหนาที่ผูนั้นสามารถทำคำสั่งทางปกครองได แตทั้งนี้ คำสั่งทางปกครอง   

ดังกลาวจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดความจริงวาเจาหนาที่ผูนั้นไดพิจารณาและทำคำสั่งโดยความเปนธรรม 

 ๒.๔ การดำเนินการเมื่อเกิดกรณีเจาหนาที่เปนผูมีสวนไดเสียหรือจะขาดความเปนกลาง  

  (๑) เจาหนาที่ผูนั ้นหยุดการดำเนินการเองและรายงานผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ ้นไป   

ชั้นหนึ่งทราบ เพื่อมีคำสั่งตอไป (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ (๑))  

  (๒) เมื่อคูกรณีคัดคานใหหยุดการดำเนินการและรายงานผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป   

ชั้นหนึ่งทราบเพื่อมีคำสั่งตอไป (มาตรา ๑๔)  

        (๓) หากเปนกรณีของการเปนกรรมการ ใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ 

เพื่อวินิจฉัยโดยกรรมการที่ถูกคัดคานไมสามารถอยูรวมในที่ประชุมได (มาตรา ๑๕) 

๒.เจาหนาที่

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๒๑



  (๔) หากเปนกรณีมีการคัดคานตามมาตรา ๑๖ ถาเจาหนาที่ผูนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่ 

คัดคานใหดำเนินการตอไป แตตองรายงานผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการ 

ทราบดวยและใหผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี วินิจฉัยวาเจาหนาที่ผูนั้นมีอำนาจ   

ทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม (มาตรา ๑๖ (๒))   

  (๕) การกระทำใด ๆ ของเจาหนาที่หรือกรรมการที่ไดกระทำไปกอนหยุดการพิจารณา  

ไมเสียไป เวนแตเจาหนาท่ีผเูขาปฏิบติัหนาท่ีแทนผถูกูคดัคานหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี จะเหน็สมควร 

ดำเนินการสวนหนึ่งสวนใดเสียใหม (มาตรา ๑๗) 

 ๓.๑ ความหมายของ “คูกรณี” คูกรณีหมายถึง เอกชนผูเกี่ยวของในกระบวนการพิจารณา 

เพื่อออกคำสั่งทางปกครอง ซึ่งไดแกบุคคล ดังนี้ (มาตรา ๕ และมาตรา ๒๑)  

   (๑)  ผูยื่นคำขอ เชน กรณีการขออนุญาตตั้งโรงงาน  

  (๒)  ผูคัดคานคำขอ เชน กรณีการคัดคานการออกโฉนดที่ดินของบุคคลอื่น  

        (๓) ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครอง เชน กรณีที่อาจจะถูกเพิกถอน 

โฉนดที่ดิน  

  (๔) ผท่ีูสิทธิของตนถกูกระทบกระเทือนหรืออาจถกูกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเล่ียงได 

เชน กรณีเจาของที่ดินซึ่งอยูใกลกับที่ดินที่สรางโรงงาน 

 ๓.๒  ความสามารถของคูกรณี ผูที่เปนคูกรณีจะตองเปนผูบรรลุนิติภาวะตามประมวลกฎหมาย 

แพงและพาณิชย หรือกรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดไวเปนอยางอื่น (มาตรา ๒๒)  

 ๓.๓  สิทธิของคูกรณี  

        (๑)  สิทธิแตงตั้งทนายหรือที่ปรึกษา (มาตรา ๒๓)  

        (๒)  สิทธิแตงตั้งตัวแทน (มาตรา ๒๔)  

      ๒.๑ ประเภทของตัวแทน  

               (๑)  ตัวแทนของคูกรณีรายเดียว (มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง)  

                (๒)  ตัวแทนรวมของคูกรณีเกิน ๕๐ คน (มาตรา ๒๕)  

                     (ก)  กรณียื่นคำขอโดยการรวมกันลงชื่อเกิน ๕๐ คน “ลงรายชื่อหางวาว”  

                    (ข)  กรณีมีคำขอจากบุคคลเกิน ๕๐ คน “คำรองเรียนโรเนียว”  

                     (ค)  กรณีที่มีคำขอในเรื่องเดียวกันเกิน ๕๐ คน และไมไดกำหนดตัวแทน  

     เจาหนาที่จะเปนผูแตงตั้งตัวแทนรวม  

     ๒.๒ ความสัมพันธระหวางคูกรณีกับตัวแทน  

                (๑) เมื่อไดตั้งตัวแทนไวแลว เจาหนาที่จะเรียกใหคูกรณีกระทำการไมได  เวนแต 

จะเปนหนาที่โดยตรงของคูกรณี ซึ่งจะตองกระทำการดวยตนเอง  

๓.คูกรณี

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒๒



    (๒) เปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและประมวล 

กฎหมายแพงและพาณิชย  

   ๒.๓  ความสิ้นสุดของการเปนตัวแทน  

                  (๑)  คูกรณีบอกเลิกการใหเปนตัวแทน  ถาเปนกรณีที่มีการตั้งตัวแทนรวม  และ 

ตัวแทนรวมเปนบุคคลธรรมดา คูกรณีแตละรายมีอิสระที่จะบอกเลิกการใหตัวแทนรวมดำเนินการ   

แทนตนได  

                 (๒)  คกูรณีถึงแกความตาย หรือความสามารถของคกูรณีเปล่ียนแปลงไป ไมมีผล 

ทำใหความเปนตัวแทนระงับลง เวนแตผูสืบสิทธิตามกฎหมายจะถอนการตั้งตัวแทน 

๔.การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง

 กอนมีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น ไมมีกฎหมายกลาง 

กำหนดกระบวนการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองของเจาหนาที่ กฎหมายแตละฉบับมักมีเพียง 

บทบัญญัติที่ใหอำนาจเจาหนาที่ในการออกคำสั่ง เชน สั่งใหบุคคลกระทำหรืองดเวนกระทำ อนุญาต 

อนุมัติ จดทะเบียน หรือเพิกถอนใบอนุญาต เปนตน แตมักไมมีบทบัญญัติกำหนดวาในการออกคำสั่ง   

เจาหนาท่ีจะตองดำเนินการอยางไร หรือแมมีบทบญัญติักำหนดวิธีดำเนินการ กเ็ปนเพียงหลกัเกณฑกวาง ๆ 

ซ่ึงเจาหนาท่ีสามารถใชดลุยพินิจในการดำเนินการไดอยางกวางขวาง หรือไมกเ็ปนการกำหนดวิธีดำเนินการ 

ที่มุงประสงคใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มากกวาเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชน

หรือผูที่จะตองไดรับผลกระทบจากคำสั่งนั้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ทำใหการสั่งการของเจาหนาที่ 

เกิดความผิดพลาดไดงาย เชน สั่งการโดยเขาใจขอเท็จจริงผิดหรือทำใหการปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ไมโปรงใส สรางภาพดานลบใหแกภาคราชการ รวมทั้งอาจเกิดขอพิพาทขึ ้นโดยงาย ซึ่งทำใหมี        

การรองเรียนหรือฟองคดีในภายหลังมากขึ ้นเรื่อย ๆ  ดังนั ้น เพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงไดมี          

การตราพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้ึน เพ่ือใหเปนกฎหมายกลางในการกำหนด 

กระบวนการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองของเจาหนาที่ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวไดกำหนด   

หลักเกณฑเกี่ยวกับการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองไวในสวนที่ ๓ ตั้งแตมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๓ 

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  

 (๑) การกำหนดภาษาทีใ่ชในการพิจารณาทางปกครอง เอกสารทีย่ืน่ตอเจาหนาทีต่องจดัทำเปน 

ภาษาไทย ถาเอกสารเปนภาษาตางประเทศ คูกรณีตองจัดหาคำแปลเปนภาษาไทยที่มีการรับรอง   

ความถูกตองมาใหภายในระยะเวลาที่เจาหนาที่กำหนด โดยใหถือวาไดมีการยื่นเอกสารตอเจาหนาที่ 

เมื่อเจาหนาที่ไดรับคำแปลนั้น เวนแตเจาหนาที่จะยอมรับเอกสารที่เปนภาษาตางประเทศ ก็ใหถือวา   

ไดมีการยืน่เมือ่เจาหนาทีไ่ดรบัเอกสารนัน้ สวนหลกัเกณฑในการรบัรองความถกูตองคำแปลเอกสารเปน 

ภาษาไทยก็ดี กรณีที่ใหยอมรับเอกสารภาษาตางประเทศก็ดี จะไดมีการกำหนดโดยกฎกระทรวงตอไป   

(มาตรา ๒๖) 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๒๓



 (๒) หลักการพิจารณาแบบไตสวน เจาหนาที่ที่ดำเนินการพิจารณาเรื่องทางปกครองตอง 

รบัผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบขอเทจ็จริง และพิจารณาขอเทจ็จริงท่ีเก่ียวของใหครบถวน ทัง้น้ี 

ไมวาจะเปนกรณีท่ีการพิจารณาริเร่ิมโดยเอกชน (เชน กรณีขอรบัใบอนญุาต) หรือเจาหนาท่ีเปนผริูเร่ิมเอง 

(เชน การเพิกถอนใบอนุญาต) โดยเจาหนาที่มีหนาที่ดังนี้  

  (๒.๑) หนาที่ในการแจงใหคูกรณีทราบถึงสิทธิและหนาที่ตาง ๆ  ในกระบวนพิจารณา   

อยางชัดเจน และคอยชวยเหลือใหคูกรณีดำเนินการใหถูกตอง (มาตรา ๒๗)  

     (๒.๒)  หนาทีใ่นการตรวจสอบขอเทจ็จริงทีเ่กีย่วของในการพิจารณาออกคำสัง่ทางปกครอง 

โดยไมจำกัดเฉพาะขอเท็จจริงที่ไดมาจากคูกรณี (มาตรา ๒๘)  ดังนั้น ถาขอเท็จจริงที่ไดมาจากคูกรณี   

ไมเพียงพอ เจาหนาท่ีตองหาขอเทจ็จริงเพ่ิมเติม หรือหากไมแนใจในความถกูตองของขอเทจ็จริง กจ็ะตอง 

ทำการตรวจสอบโดยแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือรับฟงความเห็นของผูเชี่ยวชาญตามแนวทาง   

ท่ีกำหนดไวในมาตรา ๒๙ สวนคกูรณีมีหนาท่ีใหความรวมมือแกเจาหนาท่ี มิเชนนัน้หากเกิดความผิดพลาด 

ขึ้นอาจตองรวมรับผิด หรือมิอาจเรียกรองคาเสียหายได  

 (๓) หลกัการใหคกูรณีมีสิทธิโตแยงขอเทจ็จริงและมีสวนรวมในกระบวนพิจารณา หลกัการในขอน้ี 

ใชควบคูกับหลักการไตสวนตามขอ ๒ และกอใหเกิดสิทธิแกคูกรณี ดังนี้  

  (๓.๑)  สิทธิในการไดรับคำแนะนำและไดรับแจงสิทธิหนาที่ของตนในกระบวนพิจารณา   

รวมถึงผลกระทบสิทธิหนาท่ีจากคำสัง่ทางปกครองท่ีจะเกิดข้ึน (มาตรา ๒๗) ตลอดจนสิทธิในการอทุธรณ 

หรือโตแยงคำสั่งทางปกครองและระยะเวลาสำหรับการอุทธรณหรือโตแยงนั ้นตามที่กำหนดไวใน  

มาตรา ๔๐  

  (๓.๒) สิทธิในการทราบขอเท็จจริง ขอกลาวหาอยางเพียงพอภายในระยะเวลาอันสมควร 

เพื่อใหสามารถโตแยงและแกขอกลาวหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เวนแตกรณีตามขอยกเวนที่กฎหมาย 

กำหนดโดยเหตเุก่ียวกบัความเรงดวน หรือสภาพของเร่ือง ซ่ึงหากเจาหนาท่ีเหน็ควรกอ็าจยงัคงใหโอกาส 

คกูรณีโตแยงไดตามความเหมาะสม แตตองไมกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 

(มาตรา ๓๐)  

  (๓.๓) สิทธิในการขอตรวจดูเอกสารที่จำเปนแกการใชสิทธิโตแยงหรือพิสูจนขอเท็จจริง 

หรือแกขอกลาวหา (มาตรา ๓๑) แตไมรวมถึงตนรางคำวินิจฉัยและเอกสารที่ตองรักษาไวเปนความลับ   

(มาตรา ๓๒)  

 (๔)  กำหนดใหการพิจารณาเรื่องตองดำเนินการโดยรวดเร็วและใชเวลาที่แนนอน มาตรา ๓๓ 

กำหนดใหคณะรฐัมนตรีวางระเบียบเพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรฐักำหนดเวลาสำหรบัการพิจารณา 

ตามความเหมาะสมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวก

ใหแกประชาชน 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒๔



๕.แบบของคำสั่งทางปกครอง

 มาตรา ๓๔ กำหนดเปนหลักการวา คำสั่งทางปกครองจะทำเปนหนังสือหรือทำโดยวาจา   

หรือเปนรูปแบบอื่นก็ได โดยทั่วไปแลวคำสั่งทางปกครองจะทำเปนลายลักษณอักษร แตในกรณี   

จำเปนเรงดวนหรือโดยสภาพการณคำสั่งทางปกครองอาจทำเปนวาจาหรือรูปแบบอื่นก็ได แตหาก 

กฎหมายเฉพาะระบุไวชัดเจนวา เจาหนาที่จะตองทำคำสั่งในเรื่องใดเปนหนังสือ เจาหนาที่ผูออก   

คำสั่งก็ไมอาจทำคำสั่งในรูปแบบอื่นได เพราะเปนการขัดตอกฎหมายอยางชัดเจน สำหรับคำสั่ง   

ทางปกครองนั้นอาจแบงไดเปน ๓ รูปแบบ คือ  

 ๕.๑ คำสั่งดวยวาจา โดยทั่วไปจะเปนการทำคำสั่งในกรณีเรงดวนและมิไดมีสิ่งใดเปนหลักฐาน 

เชน การสั่งการของเจาพนักงานจราจร การสั่งการของเจาหนาที่ตำรวจดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม   

หากผูรับคำสั่งรองขอโดยมีเหตุอันสมควรภายใน ๗ วันนับแตวันที่เจาหนาที่มีคำสั่ง โดยขอใหยืนยันเปน 

หนังสือ เจาหนาที่ผูออกคำสั่งตองยืนยันคำสั่งนั้นเปนหนังสือ (มาตรา ๓๕)  

 ๕.๒ คำสั่งเปนหนังสือ มาตรา ๓๖ กำหนดใหคำสั่งที่ทำเปนหนังสือตองมีรายการอยางนอย 

ดังตอไปนี้ วันเดือนปที่ทำคำสั่ง ชื่อและตำแหนงผูทำคำสั่ง ลายมือชื่อของเจาหนาที่ผูทำคำสั่ง และ 

มาตรา ๓๗ ไดกำหนดใหคำสั่งที่ทำเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปน   

สาระสำคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ การบังคับให   

คำสั่งที่ทำเปนหนังสือตองแสดงเหตุผลเปนการบังคับใหเจาหนาที่ระมัดระวังในการทำคำสั่งอันมีผล   

เปนการปองกนัไมใหใชอำนาจโดยไมชอบได อีกทัง้ทำใหคกูรณีไดทราบวาตนไดรบัการปฏิบติัโดยถกูตอง 

หรือไม อันจะเปนประโยชนแกการควบคุมทางกฎหมายโดยการพิจารณาทบทวนในกระบวนการ 

ยุติธรรมทางปกครองตอไป อยางไรก็ดี มาตรา ๓๗ ไดกำหนดขอยกเวนในกรณีที่ไมตองจัดใหมีการให 

เหตุผลไว ๕ กรณี ดังนี้คือ  

  (๑) ผลของคำสั่งทางปกครองตรงตามคำขอของคูกรณีและไมกระทบสิทธิของบุคคลอื่น   

แตหากไปกระทบสิทธิบุคคลอื่น เชน การขออนุญาตกอสรางอาคาร ขอเปดกิจการสถานเริงรมย หรือ 

ขอตั้งโรงงาน ผูออกคำสั่งตองใหเหตุผลที่ทางการอนุญาตไวดวย  

  (๒)  เหตุผลนั้นรูอยูโดยไมจำเปนตองระบุอีก เชน การแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑที่ 

กฎหมายกำหนด  

      (๓) กรณีท่ีตองรกัษาไวเปนความลบักไ็มจำเปนตองแจงเหตผุล แตอาจใหเหตผุลในระเบียบ 

ภายในขององคกรเองก็ได  

      (๔) การออกคำสั่งดวยวาจาซึ่งจะระบุเหตุผลไมไดโดยสภาพ  

     (๕) กรณีเรงดวนหากระบุเหตุผลอาจทำใหการงานลาชาเกินควร 

  ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะบังคับใหแสดงเหตุผลและกรณีมีประกาศของนายกรัฐมนตรี

หรือผูไดรับมอบหมายตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง จะตองระบุเหตุผลไวพรอมกับคำสั่ง การไมใหเหตุผล   

ยอมเปนการกระทำที่ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย คำสั่งดังกลาวยอมถูกโตแยงได 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๒๕



 ๕.๓ คำสั่งโดยวิธีอื่น โดยหลักแลวคำสั่งทางปกครองอาจเกิดขึ ้นตามสภาพความจำเปน   

แหงสถานการณ และผูทำคำสั่งดังกลาวไมอาจทำเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาได เชน การให 

สญัญาณมือของเจาพนกังานตำรวจจราจร สญัญาณธงของเจาหนาท่ีการรถไฟหรือเจาหนาท่ีกรมเจาทา 

หรือสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟกระพริบของประภาคาร ซึ่งโดยลักษณะเปนคำสั่งประเภทหนึ่ง  

  นอกเหนือจากรูปแบบของคำสั่งทางปกครองแลว มาตรา ๓๙ ไดกำหนดใหเจาหนาที่   

ผูทำคำสั่งทางปกครองอาจกำหนดเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครอง ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขดังกลาวจะทำได 

เทาที่จำเปนเพื่อใหสำเร็จวัตถุประสงคของกฎหมาย เชน การอนุญาตใหประกอบการขนสง โดยมี 

เงื่อนไขบังคับใหผูประกอบการจะตองจัดใหมีประกันชีวิตผูโดยสาร เงื่อนไขเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

ของกฎหมายตามความเหมาะสมแกกรณี ไดแก  

  (๑)  กำหนดใหสิทธิหรือภาระหนาที่เริ่มมีผลหรือสิ ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เชน    

ออกใบอนุญาตใหมีผลตั้งแตวันใด และสิ้นสุดในวันใด  

  (๒) กำหนดใหการเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหนาที่ตองขึ้นกับเหตุการณ   

ในอนาคตที่ไมแนนอน เชน กำหนดเปนเงื่อนไขบังคับกอนหรือเงื่อนไขบังคับหลัง เชน ออกใบอนุญาต   

ใหตั้งโรงงาน แตมีเงื่อนไขใหมีผลนับแตผูขออนุญาตไดดำเนินการจัดใหมีการบำบัดน้ำเสียในบริเวณนั้น 

หรือออกใบอนุญาตขับขี่ให แตมีเงื่อนไขสิ้นผลวาหากตรวจสายตาไมผาน ใบอนุญาตสิ้นผลทันที  

      (๓) ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งทางปกครอง เชน อนุญาตขึ้นทะเบียนยาอันตรายให 

เพราะยังไมมียาอื่นที่มีประสิทธิภาพดี โดยมีขอสงวนวาอาจเพิกถอนได หากทราบวามีอันตรายแกผูใช  

      (๔) กำหนดภาระหนาที่ใหแกผูรับประโยชน เชน อนุญาตใหสรางโรงแรม แตตองจัดใหมี   

ที่จอดรถ 

๖.ผลของคำสั่งทางปกครอง

 มาตรา ๔๒ วางหลักไวชัดเจนวาคำสั่งทางปกครองมีผลใชยันบุคคลตั้งแตขณะที่ผูนั้นไดรับแจง 

เปนตนไป และคำสั่งดังกลาวยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือสิ ้นผลโดยเงื่อนเวลา   

หรือโดยเหตุอื่น คำสั่งทางปกครองที่มีขอบกพรองในวิธีพิจารณา หรือบกพรองในรายละเอียดเล็กนอย 

ของรปูแบบยอมไมทำใหคำสัง่ทางปกครองเปนโมฆะหรือเสียเปลามาแตตน หากไมกระทำผิดวิธีพิจารณา 

หรือขาดความชัดเจนในรูปแบบในสาระสำคัญ สำหรับการแกไขขอบกพรองในคำสั่งทางปกครอง   

อาจแยกเปน ๒ กรณีดังนี้  

 ๖.๑  การแกไขคำสั่งทางปกครองที่มีขอบกพรองในวิธีพิจารณา ขั ้นตอนในการทำคำสั่ง   

ทางปกครองไมใชเนื้อหาของคำสั่งทางปกครอง หากเนื้อหาบกพรองก็ตองเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง 

สถานเดียว หากเนื้อหาถูกตองแตบกพรองในเรื่องวิธีพิจารณา มาตรา ๔๑ กำหนดหลักเกณฑใหแกไข   

ขอบกพรอง ได ๔ กรณี คือ 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒๖



  (๑)  การออกคำสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ออกเองไมได เวนแตจะมีคำขอนั้น ถาเจาหนาที่ 

ไดดำเนินการไปแลวโดยยงัไมมีผขูอ ขอบกพรองดงักลาวอาจแกไขไดเม่ือมีผย่ืูนคำขอใหกระทำโดยถกูตอง 

เชน ในหนังสือมอบอำนาจขอนำเขาวัตถุอันตราย ผูรับมอบอำนาจมาขออนุญาตนำเขาจากเจาหนาที่ 

แตขอเท็จจริงปรากฏวาวัตถุอันตรายดังกลาวจะตองมีการขึ้นทะเบียนกอนจึงจะนำเขามาได เจาหนาที่ 

อาจขึ้นทะเบียนใหโดยแจงใหผูรับมอบอำนาจทำหนังสือมอบอำนาจใหถูกตองในภายหลัง  

      (๒)  คำสั่งทางปกครองที่ไมระบุเหตุผลถือเปนขอบกพรองสำคัญ หากเจาหนาที่จัดใหมี 

เหตุผลในภายหลังแลวคำสั่งทางปกครองนั้นถือวาสมบูรณ  

      (๓) คำสั่งทางปกครองที่ตองรับฟงคูกรณี แตหากคำสั่งที่ออกมามีขอบกพรองโดยรับฟง   

นอยเกินไป ไมมีเอกสารครบถวน หากภายหลังไดรับฟงแลวและผลการพิจารณาไมเปลี่ยนไปจากเดิม 

ถือวาคำสั่งนั้นไดรับการแกไขใหสมบูรณแลว  

      (๔) คำสั่งทางปกครองที่ตองใหเจาหนาที่อื่นใหความเห็นชอบกอน หากเจาหนาที่ผูนั้น   

ใหความเห็นชอบในภายหลังถือวาคำสั่งนั้นไดรับการแกไขใหสมบูรณแลว  

 ๖.๒  การแกไขขอบกพรองในเรื่องรูปแบบของคำสั่งทางปกครอง โดยหลักการแลว คำสั่ง   

ทางปกครองที่ไมมีความชัดเจนเพียงพอจะตองถือวาเปนโมฆะ เพราะผูรับคำสั่งไมอาจปฏิบัติตามได   

อยางไรก็ดี หากคำสั่งทางปกครองมีขอผิดพลาดในรายละเอียดเล็กนอยในเรื่องรูปแบบของคำสั่ง   

มาตรา ๔๓ วางหลักวา เจาหนาที่อาจแกไขเพิ่มเติมไดเสมอไมวาเวลาจะผานมานานเพียงใดก็ตาม 

และถาไดแกไขเพิ่มเติมอยางใด ตองแจงใหคูกรณีที่เกี่ยวของทราบเพื่อใหบุคคลเหลานั้นสามารถอางอิง 

คำสั่งทางปกครองที่ถูกตองตอไป ฉะนั้น มาตรา ๔๓ วรรคสอง จึงใหอำนาจเจาหนาที่เรียกผูที่เกี่ยวของ 

จัดสงคำสั่งทางปกครอง เอกสาร หรือวัตถุใดที่ไดจัดทำขึ้นมาเพื่อแกไขเพิ่มเติมได เพื่อมิใหบุคคล        

ที่เกี่ยวของ หลงผิดในการใชเอกสารหรือวัตถุดังกลาวตอไป 

๗.การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจาหนาที่

 ๗.๑  หลักทั่วไป  

  เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่นั้น อาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเมื่อใดและ 

ในชั้นใดก็ได ไมวาจะพนขั้นตอนการกำหนดใหอุทธรณ หรือใหโตแยงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือตามกฎหมายอื่นมาแลวหรือไม (มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง) เวนแต 

จะเปนคำสัง่ทางปกครองท่ีมีลกัษณะเปนการใหประโยชนท่ีมิไดทำข้ึนเพราะการแสดงขอความอนัเปนเทจ็ 

หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง หรือการขมขูหรือการชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือ   

ประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย การเพิกถอนจะตองกระทำภายใน ๙๐ วันนับแตไดรูเหตุที่จะให 

เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น (มาตรา ๔๙ วรรคสอง) โดยหลักแลวการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง 

จะตองคำนึงถึงความมั่นคงแหงสิทธิที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากคำสั่งทางปกครองและตองปกปองผูที่เชื่อ 

โดยสุจริตในผลของคำสั่งทางปกครอง โดยพิจารณาประโยชนของผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครอง   

ผูไดรับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองและประโยชนสาธารณะประกอบกัน 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๒๗



 ๗.๒ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

  การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจแบงไดเปน ๓ กรณี คือ  

  (๑) คำสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย และคำสั่งนั้นไมเปนการใหประโยชนแกผูรับ 

คำสั่ง เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน โดยจะใหมีผล   

ยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือใหมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดก็ได (มาตรา ๕๐)  

  (๒) การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายและคำสั่งนั้นเปนการใหเงิน   

หรือใหทรพัยสินหรือใหประโยชนท่ีอาจแบงแยกไดแกผรูบัคำสัง่ เจาหนาท่ีหรือผบูงัคบับญัชาของเจาหนาท่ีนัน้ 

อาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน โดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือใหมีผลในอนาคตไปถึง 

ขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดก็ได แตการเพิกถอนคำสั่งดังกลาวจะตองคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริต 

ของผรูบัประโยชนในความคงอยขูองคำสัง่ทางปกครองนัน้กบัประโยชนสาธารณะประกอบกนั (มาตรา ๕๐ 

ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง)  

    (๓) ในกรณีที่ผ ูรับคำสั่งทางปกครองมีความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคำสั่ง   

ทางปกครอง ถาไดใชประโยชนอนัเกิดจากคำสัง่ทางปกครองนัน้หรือไดดำเนินการเก่ียวกบัทรพัยสินไปแลว 

โดยไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดหรือการเปลี่ยนแปลงจะทำใหผูนั ้นเสียหายเกินสมควร ผูรับคำสั่ง   

ทางปกครองจะไดรบัความคุมครอง หรือเจาหนาท่ีหรือผบูงัคบับญัชาของเจาหนาท่ีนัน้อาจจะไมสามารถ 

เพิกถอนคำสัง่ทางปกครองนัน้ยอนหลงัไปลบลางคำสัง่เดิมได (มาตรา ๕๐ ประกอบกบัมาตรา ๕๑ วรรคสอง) 

กรณีดังตอไปนี้ผูรับคำสั่งทางปกครองจะอางความเชื่อโดยสุจริตไมได (มาตรา ๕๑ วรรคสาม)  

    (ก)  ผูนั้นไดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง ขมขู 

หรือชักจูงใจ โดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันมิชอบ  

          (ข)  ผูนั้นไดใหขอความซึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสำคัญ  

          (ค) ผูนั้นไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองในขณะไดรับคำสั่ง 

หรือการไมรูนั้นเปนไปโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง  

 ๗.๓ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย  

  คำสั่งทางปกครองแมจะออกมาโดยชอบดวยกฎหมาย แตบางกรณีนั ้นมีผลบังคับ          

ท่ีไมเหมาะสมแกสถานการณหรือมีเหตกุารณสำคญับางอยางเกิดข้ึน การคงคำสัง่ดงักลาวยอมไมเกิดผลดี 

จึงจำเปนตองมีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย 

อาจแบงไดเปน ๓ กรณี คือ  

        (๑)  คำสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเปนการใหประโยชนแกผูรับคำสั่ง  

   เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่นั ้นอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน     

โดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดไวได เวนแต   

เปนกรณีที่ตองทำคำสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกันอีกหรือการเพิกถอนคำสั่งนั้นไมอาจทำได

เพราะเหตุอื่น แตอยางไรก็ตาม การเพิกถอนคำสั่งที่มีลักษณะดังกลาวจะตองคำนึงประโยชนของบุคคล 

ภายนอกดวย (มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง)  

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒๘



        (๒)  คำสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับคำสั่ง 

   เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยให   

มีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตได เมื่อเกิดกรณีดังตอไปนี้ (มาตรา ๕๓ วรรคสอง)  

          (ก)  มีกฎหมายกำหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนได  

          (ข)  คำสัง่นั้นมีขอกำหนดใหผรูบัประโยชนตองปฏบิตั ิ แตไมมีการปฏิบตัิภายในกำหนด 

เวลา  

          (ค)  มีขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปและหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิด 

ความเสียหายแกประโยชนสาธารณะ  

          (ง) มีบทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเพิกถอนจะจำกัดใหกระทำไดเทาที่ผูรับ   

ประโยชนยังไมไดใชประโยชนหรือยังไมไดรับประโยชน และหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิดความเสียหาย 

แกประโยชนสาธารณะ  

             (จ)  อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชน  

        (๓) คำสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงิน ใหทรัพยสิน หรือใหประโยชน 

ที่แบงแยกได  

   เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่นั ้นอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน   

โดยใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงในขณะใดขณะหนึ่งก็ได ในกรณีดังตอไปนี้ 

(มาตรา ๕๓ วรรคสี่)  

   (ก) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในการดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ   

คำสั่งทางปกครอง  

      (ข)  ผูรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในการดำเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไข 

ของคำสั่งทางปกครอง  

 ๗.๔ การเยียวยาประโยชนที่เสียหาย  

     (๑)  กรณีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

         (ก)  ในกรณีที่เปนการเพิกถอนการใหประโยชนที่แบงแยกได การเพิกถอนคำสั่ง   

ทางปกครองจะใหมีผลยอนหลังหรือไมจะตองพิจารณาจากสภาพของเรื่อง ความเชื่อโดยสุจริตของผูรับ 

ประโยชน และประโยชนสาธารณะประกอบกัน โดยกำหนดใหบุคคลผูรับคำสั่งทางปกครองตองคืน   

ประโยชนท่ีไดรบัไปตามหลกัลาภมิควรได ถาผนูัน้ไดรถึูงความไมชอบดวยกฎหมายของคำสัง่ทางปกครอง 

ในขณะไดรบัคำสัง่ หรือการไมรนูัน้เปนไปดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ผนูัน้กต็องคืนประโยชน 

ที่ไดรับไปเต็มจำนวน (มาตรา ๕๑ วรรคสี่)  

     (ข)  ในกรณีที่เปนการเพิกถอนการใหประโยชนที่แบงแยกไมได ผูไดรับผลกระทบ   

จากการเพิกถอนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหาย เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของ 

คำสั่งนั้น โดยคาทดแทนความเสียหายดังกลาวจะตองไมสูงกวาประโยชนที่ผูนั้นอาจไดรับ (มาตรา ๕๒) 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๒๙



         (๒) กรณีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย  

   ผูเสียประโยชนจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายตามเหตุ      

ในขอ ๗.๓ (๒) (ค) (ง) และ (จ) ยอมไดรับคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริต   

ในความคงอยูของคำสั่งนั้นทำนองเดียวกันกับผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง     

ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเปนการใหประโยชนที่แบงแยกไมได (มาตรา ๕๓ วรรคสาม) 

 การขอใหพิจารณาใหมตามมาตรา ๕๔ เปนประเภทหน่ึงของกระบวนการเยียวยาในฝายปกครอง 

ท่ีคกูรณีผรูบัคำสัง่ไดรองขอใหเจาหนาท่ีผอูอกคำสัง่ไดพิจารณาทบทวนอีกครัง้หน่ึง ซ่ึงเปนคนละขัน้ตอน 

กับการอุทธรณตามมาตรา ๔๔ หรือการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๓ 

กระบวนวิธีพิจารณากรณีมีการขอใหพิจารณาใหม อาจแยกออกไดเปน ๓ ขั้นตอนคือ  

 ๘.๑ ขั้นตอนการพิจารณาคำขอ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขการรับคำขอไว ๔ ประการ ดังนี้  

   (๑)  ตองมีการยื่นคำขอโดยคูกรณีผูไดรับคำสั่งทางปกครอง (มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง)  

      (๒)  คำสั่งทางปกครองนั้นไดพนระยะเวลาที่จะอุทธรณ (มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง)  

      (๓) คูกรณีตองไมทราบเหตุแหงการขอใหพิจารณาใหมในการพิจารณาครั้งที่แลวมากอน 

โดยมิใชความผิดของตน (มาตรา ๕๔ วรรคสอง)  

       (๔) คำขอใหพิจารณาใหมตองยื่นภายใน ๙๐ วันนับแตไดร ูถ ึงเหตุซึ่งอาจขอใหมี   

การพิจารณาใหมได (มาตรา ๕๔ วรรคสาม)  

 ๘.๒  ขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขอำนาจที่ใหมีการพิจารณาใหม  

  ซึ่งเปนขั ้นตอนพิจารณาวากรณีเขาเงื่อนไขสมควรจะมีการพิจารณาใหมใหหรือไม        

โดยมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ไดกำหนดเหตุที่จะตองพิจารณาใหมใหหากมีคำขอดวยกัน ๔ ประการคือ  

    (๑)  มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทำใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั ้นเปลี่ยนแปลงไป   

(มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑))  

       (๒)  คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง หรือไดเขามาแลว   

แตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง (มาตรา ๕๔ 

วรรคหนึ่ง (๒))  

    (๓) เจาหนาที่ไมมีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น (มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๓))  

    (๔) คำสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมา   

ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในทางที่เปนประโยชนแกคูกรณี  

 ๘.๓  ขั้นตอนการพิจารณาตัดสิน  

  ซึ่งเปนขั ้นตอนที่เจาหนาที่ตองชี ้ขาดขอเท็จจริงอีกครั ้งในขณะที่มีการพิจารณาใหม  

วามีอยอูยางไร ขอเทจ็จริงท่ีมีการฟงเปนยติุใหมนัน้หรือในกรณีท่ีขอกฎหมายเปล่ียนแปลงไปนัน้มีผลกระทบ 

ตอสิทธิหรือหนาที่ของคูกรณีแตกตางไปจากเดิมหรือไม อยางไร และควรมีคำสั่งใหมประการใด 

๘.คูกรณีขอใหพิจารณาใหม

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓๐



๙.การบังคับทางปกครอง

 ๙.๑  ความหมายของ “การบังคับทางปกครอง”  

  การบังคับทางปกครอง หมายถึง การดำเนินการของเจาหนาที่โดยใชมาตรการบังคับ   

ทางปกครองกับประชาชนที่มีภาระผูกพันตองปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อใหเปนไปตามคำสั่งทางปกครอง 

(มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง)  

 ๙.๒ ขอบเขตของการบังคับทางปกครอง  

  ขอบเขตของการบังคับทางปกครองแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ  

  (๑)  ในดานเนื้อหาของคำสั่งทางปกครอง  

   คำสั่งทางปกครองที่จะมีการบังคับทางปกครองไดนั้น จะตองเปนคำสั่งทางปกครอง 

ประเภทที่ตองมีการบังคับการใหเปนไปตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงคของคำสั่งทางปกครองเทานั้น     

หากเปนคำสั่งทางปกครองประเภทที่เนื้อหาของคำสั่งทางปกครองนั้นมีความสมบูรณในตัวเองไมจำเปน 

ตองมีการบังคับทางปกครองตอไป ซึ่งสวนใหญจะไดแกคำสั่งทางปกครองที่เปนการใหสิทธิหรือรับรอง 

สิทธิของประชาชนผูรับคำสั่งทางปกครอง เชน ใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน หรือหนังสือรับรอง 

สัญชาติ เปนตน คำสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาในลักษณะดังกลาวก็ไมอยูในขายที่จะตองมีการบังคับ   

ทางปกครอง  

  (๒)  ในดานตัวบุคคลที่จะถูกบังคับทางปกครอง  

   บุคคลที่จะถูกบังคับทางปกครอง ไดแก ประชาชนที่มีความผูกพันตองปฏิบัติตาม   

คำสั่งทางปกครอง การบังคับทางปกครองจึงไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน เวนแตจะมีกฎหมายกำหนดไว   

เปนอยางอื่น (มาตรา ๕๕)   

 ๙.๓  หลักการที่สำคัญของการบังคับทางปกครอง  

  โดยที่การบังคับทางปกครองเปนการใชมาตรการบังคับทางปกครองที่จะมีผลกระทบ   

กระเทือนตอสิทธิของประชาชนผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครอง นอกจากนี้ ในการกำหนดมาตรการ 

บงัคบัทางปกครองนัน้ เจาหนาท่ีกมี็ดลุยพินิจในการเลือกใชมาตรการบงัคบัทางปกครองได (มาตรา ๖๓)  

ดังนั้น ในการดำเนินการบังคับทางปกครองเจาหนาที่จึงตองคำนึงถึงหลักการที่สำคัญดังตอไปนี้ คือ  

         (๑)  หลักความสมเหตุสมผล (มาตรา ๕๖ วรรคสาม)  

       (๒)  หลักการบังคับทางปกครองเทาที่จำเปน (มาตรา ๕๖ วรรคสาม)  

        (๓)  หลักความแนนอนและชัดเจน (มาตรา ๕๙ วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง)   

 ๙.๔  มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดใหชำระเงิน 

  สำหรับกรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดใหชำระเงิน มาตรการบังคับทางปกครอง ไดแก 

การยึด การอายดั และการขายทอดตลาดทรพัยสินเพ่ือชำระเงิน โดยกอนใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง 

ดังกลาว เจาหนาที่ตองมีหนังสือเตือนใหประชาชนผูอยูในบังคับคำสั่งทางปกครองชำระเงินภายใน   

ระยะเวลาที่กำหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน (มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง) นอกจากนั้น มาตรการบังคับ  

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๓๑



ทางปกครองดังกลาวขางตนเจาหนาที่ยังสามารถนำมาใชในกรณีไมมีการชำระคาปรับทางปกครองได   

เชนเดียวกัน (มาตรา ๖๑)  

 ๙.๕ มาตรการบงัคบัทางปกครองกรณีคำสัง่ทางปกครองท่ีกำหนดใหกระทำหรือละเวนกระทำ  

  สำหรับกรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดใหกระทำหรือละเวนกระทำ มาตรการบังคับ   

ทางปกครองที่เจาหนาที่จะนำมาใช ไดแก มาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  

      (๑) การจัดการแทน  

   โดยเจาหนาที่เขาดำเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทำการแทน 

โดยผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจาย และเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอป 

ของคาใชจายดังกลาวใหแกเจาหนาที่ (มาตรา ๕๘ (๒))  

  (๒) การกำหนดคาปรับทางปกครอง  

   โดยเจาหนาที่เปนผูกำหนดคาปรับทางปกครองตามจำนวนที่สมควรแกเหตุแตตอง 

ไมเกินสองหมืน่บาทตอวนั (มาตรา ๕๘ (๒)) กอนทีเ่จาหนาทีจ่ะใชมาตรการบงัคบัทางปกครองในขอ (๑) 

และขอ (๒) เจาหนาท่ีตองมีคำเตือนเปนหนงัสือใหผอูยใูนบงัคบัของคำสัง่ทางปกครองกระทำหรือละเวน 

กระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสมควรแกกรณีกอน โดยคำเตือนดังกลาว 

จะตองมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดไวดวย เชน ระบุถึงมาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช   

คาใชจายในการที่เจาหนาที่เขาดำเนินการแทน หรือจำนวนคาปรับทางปกครอง เปนตน   

 ๙.๖  การขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตำรวจ  

  ในการที่เจาหนาที่ใชกำลังเขาดำเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครอง 

เนื่องจากประชาชนผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครองนั้น หากมี 

ความจำเปนเจาหนาที่อาจขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตำรวจได (มาตรา ๖๐ วรรคสอง)  

 ๙.๗  สิทธิในการอุทธรณการบังคับทางปกครอง  

  ผถูกูดำเนินการตามมาตรการบงัคบัทางปกครองมีสิทธิอทุธรณการบงัคบัทางปกครองได 

เนื่องจากการบังคับทางปกครองมีลักษณะเปนคำสั่งทางปกครองเชนเดียวกัน สำหรับหลักเกณฑและ   

วิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณการบังคับทางปกครองเปนไปทำนองเดียวกับการอุทธรณคำสั่งทางปกครอง 

ในกรณีทั่วไป (มาตรา ๖๒) 

๑๐.ระยะเวลาอายุความและการแจง

 ๑๐.๑ ระยะเวลา  

  การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง และการบังคับตามคำสั่งทางปกครองจำเปนตอง      

มีเรื่องระยะเวลาเขามาเกี่ยวของ การนับระยะเวลา หากกำหนดเปนวัน สัปดาห เดือน หรือป มิใหนับ   

วันแรกแหงระยะเวลารวมเขาไปดวย เวนแตจะไดเริ่มการในวันนั้นหรือมีการกำหนดเปนอยางอื่น   

โดยเจาหนาที่ (มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง) สำหรับกรณีกำหนดเวลาที่สั้นกวาวัน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ  

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓๒



ราชการทางปกครองฯ มิไดกลาวถึง กรณีก็คงตองนำหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาใช กลาวคือตองนับระยะเวลาโดยละเอียดเปนชั่วโมง นาที ตามความเปนจริง ในกรณีที่วันสุดทาย 
ของกำหนดเวลาเปนวันหยุดและเปนเรื่องที่เจาหนาที่มีหนาที่ตองกระทำการนั้น ใหนับวันหยุดนั้น   
รวมเขากับระยะเวลาดวย เพื่อมิใหยืดเวลาการปฏิบัติใหแกเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติอยูเสมอ   
แมจะเปนวันหยุดก็ตาม แตถาหากเปนกรณีที่เอกชนมีหนาที่ตองกระทำการ หากไมมีกฎหมายหรือ   
คำสั่งของเจาหนาที่กำหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือวาระยะเวลาสิ้นสุดในวันทำงานที่ถัดจากวันหยุดนั้น ๆ  
เนื่องจากในวันหยุดยอมไมมีเจาหนาที่อยูปฏิบัติงาน ทำใหเอกชนไมสามารติดตอดวยได (มาตรา ๖๔ 
วรรคสองและวรรคสาม)  
  ระยะเวลาที่กำหนดไวในคำสั่งของเจาหนาที่นั้น เจาหนาที่อาจพิจารณาขยายใหอีกได   
ซึ่งโดยปกติก็จะตองนับเวลาที่ขยายตอไปจากกำหนดเวลาเดิม แตอยางไรก็ดี ถาระยะเวลาเดิมไดสิ้นสุด 
ลงแลวและการส้ินสดุเชนนัน้จะกอใหเกิดความไมเปนธรรม เชน การท่ีเจาหนาท่ีใชเวลานานในการพิจารณา 
ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไดมีคำสั่งใหตออายุใบอนุญาตภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตเดิม   
เจาหนาที่ก็อาจขยายกำหนดเวลาการอนุญาตใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เพื่อให 
ผูรับใบอนุญาตไดรับสิทธิประโยชนตอเนื่องกันได (มาตรา ๖๕)  นอกจากนี้ ผูที่ตองกระทำการใดภายใน 
เวลาที่กำหนด ไมสามารกระทำการภายในเวลาดังกลาวไดโดยมิใชความผิดของตน เชน เจาหนาที่เรียก 
ใหผูรับใบอนุญาตสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา แตระหวางนั้นเอกสารดังกลาว      
ถูกโจรกรรม และไดรับเอกสารคืนเมื่อจับคนรายไดหลังจากพนกำหนดเวลาแลว ดังนี้ ยอมมีคำขอให   
เจาหนาที่ขยายระยะเวลาใหได หรือหากเปนกรณีอยูระหวางการดำเนินกระบวนพิจารณาทางปกครอง 
กอ็าจใหดำเนินการสวนหน่ึงสวนใดท่ีกลาวมาแลวเสียใหมกไ็ด เชน ใหนำพยานหลกัฐานมาแสดงเพ่ิมเติม 
(มาตรา ๖๖)   

 ๑๐.๒  อายุความ  
  โดยปกติอายุความฟองคดียอมนับเดินไปตลอดเวลา แตอยางไรก็ดี หากผูไดรับคำสั่ง 
ทางปกครองหรือผถูกูบงัคบัทางปกครองไมพอใจคำสัง่หรือคำบงัคบัดงักลาวไดย่ืนอทุธรณตามกฎหมายน้ี 
หรือยืน่คำขอตอคณะกรรมการวินิจฉยัขอพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉยัรองทกุขตามกฎหมายวาดวย 
คณะกรรมการกฤษฎีกาแลว อายุความยอมสะดุดหยุดอยู คือไมนับเดินระหวางนั้นจนกวาการพิจารณา 
จะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่นที่มิใชการถอนคำขอหรือทิ้งคำขอ เพื่อใหโอกาสผูนั้นจะไดใชสิทธิ 
ของตนในการขอใหองคกรวินิจฉัยขอพิพาททางปกครองไดพิจารณา โดยไมกระทบถึงอายุความในการ 
ฟองคดีตอศาล (มาตรา ๖๗)   

 ๑๐.๓ การแจง  
  การแจงเปนการทำใหทราบถึงคำสัง่ทางปกครองตลอดจนขัน้ตอนการพิจารณาหรือการอ่ืน ๆ 
โดยเจาหนาที่ ทั้งนี้ โดยการแสดงดวยวิธีการตาง ๆ ใหผูรับคำสั่งทราบความหมายได ไมวาจะเปน   
การใชสัญญาณแสง เครื่องหมาย สัญญาณเสียง ฯลฯ  โดยปกติหากไมมีกฎหมายกำหนดเปน      
อยางอื่น การแจงอาจกระทำดวยวาจาก็ได (มาตรา ๖๙) ซึ่งยอมมีผลทันทีเมื่อไดรับแจง แตอยางไรก็ดี 
หากผูรับแจงตองการใหกระทำเปนหนังสือก็ใหแจงเปนหนังสือซึ่งก็เปนการยืนยันการแจงดวยวาจาที่มี 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๓๓



ผลสมบรูณไปแลวนัน่เอง การแจงเปนหนงัสือจะมีผลตัง้แตสงหนงัสือใหถึงผรูบั ไมวาจะสงตอหนาผรูบันัน้ 

หรือสงไปยังภูมิลำเนา ซึ่งรวมไปถึงที่อยูที่ไดใหไวตอเจาหนาที่ดวย ในกรณีที่ผูรับไมยอมรับหรือไมพบ   

ผูรับและไดมีการวางหรือปดหนังสือนั้นไวตอหนาเจาพนักงาน ถือวาไดรับแจงแลว (มาตรา ๗๐) การสง 

ทางไปรษณียตอบรับ (มาตรา ๗๑) และในกรณีจำเปน การสงทางโทรสาร (มาตรา ๗๔) ก็เปนวิธีการที่ 

กฎหมายรับรองดวย การปดประกาศไว ณ ที่ทำการของเจาหนาที่และที่วาการอำเภอที่ผูรับมีภูมิลำเนา     

ก็สามารถกระทำได หากเปนกรณีที่มีผูรับเกิน ๕๐ คน (มาตรา ๗๒) สำหรับการประกาศหนังสือพิมพ    

ซึ่งแพรหลายในทองถิ่นก็สามารถกระทำไดในกรณีที่ไมรูตัวผูรับหรือภูมิลำเนาหรือในกรณีที่มีผูรับเกิน 

๑๐๐ คน (มาตรา ๗๓) 

๑๑.การอุทธรณคำสั่งทางปกครอง

 ๑๑.๑  การใชบังคับ  

  ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหคำสั่งทางปกครองใดมีขั ้นตอนและระยะเวลา   

อุทธรณ หรือโตแยงไวแลวเชนใด คูกรณีก็ตองปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายเฉพาะนั้น 

บัญญัติไว แมวาขั ้นตอนและระยะเวลาดังกลาวนั ้นจะมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือ            

มีมาตรฐานการปฏิบัติราชการต่ำกวาหลักเกณฑที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจาก 

ในการอุทธรณคำสั่งทางปกครองที่บัญญัติไวในกฎหมายเฉพาะแตละฉบับเปนเรื่องละเอียดออน        

จึงมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของแตละเรื่องแตละฉบับ การกำหนดหลักเกณฑกลาง 

เพ่ือใหใชบงัคบักบักฎหมายเฉพาะทกุฉบบัจึงไมเหมาะสมและกระทำไดยาก สวนคำสัง่ทางปกครองท่ีไมมี 

บทบัญญัติในกฎหมายเฉพาะกำหนดเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงไวก็ยอมถูกบังคับ   

ใหตองปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ มิฉะนั้น คูกรณีจะไมสามารถนำคดีไปสู 

การพิจารณาขององคกรวินิจฉยัคดีปกครองได (มาตรา ๓ วรรคสอง) ในกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะกำหนดให 

คำสั่งทางปกครองใดตองอุทธรณตอเจาหนาที่ซึ่งเปนคณะกรรมการ นอกจากขอบเขตการพิจารณา   

อุทธรณและกระบวนการพิจารณาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้นแลวยังใหใชกระบวนพิจารณา   

ที่ไดบัญญัติไวในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัตินี้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกระบวนพิจารณาในกฎหมาย 

เฉพาะฉบับนั้นอีกดวย (มาตรา ๔๗) แตอยางไรก็ตาม มีคำสั่งทางปกครองอยู ๒ ประเภท ที่แมจะมิไดมี 

กฎหมายเฉพาะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงเอาไว แตก็ไมอยูภายใตบังคับใหตอง 

อุทธรณเสียกอนจึงจะนำคดีไปสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดีปกครองได ไดแก   

      (๑) คำสั่งทางปกครองของรัฐมนตรี  

   ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองไดออกโดยรัฐมนตรี คำสั่งทางปกครองดังกลาวจะไมอยู 

ภายใตบังคับใหตองอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากรัฐมนตรีซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมาย 

เฉพาะฉบับใดก็เปนองคกรสูงสุดตามกฎหมายฉบับนั้น ๆ จึงไมมีผูบังคับบัญชาที่สูงกวาที่จะพิจารณา   

คำอุทธรณได ดังนั้น คูกรณีจึงตองโตแยงคำสั่งทางปกครองนั้นตอองคกรวินิจฉัยคดีปกครองโดยตรง   

(มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง)  

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓๔



  (๒) คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ  

   ในกรณีท ี่คำสั่งทางปกครองไดออกโดยคณะกรรมการตาง ๆ ไม ว าจะเปน   

คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไม คำสั่งทางปกครองดังกลาวจะไมอยูภายใตบังคับใหตอง 

อุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากคณะกรรมการตาง ๆ เปนองคกรที่ใชอำนาจทางปกครอง   

โดยเฉพาะและไมอยูในระบบสายการบังคับบัญชา คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการจึงเปนที่สุด   

ไมมีองคกรใดที่สูงกวาที่จะพิจารณาคำอุทธรณได ดังนั้น คูกรณีจึงตองโตแยงคำสั่งทางปกครองนั้นตอ 

องคกรวินิจฉัยคดีปกครองโดยตรง (มาตรา ๔๘)   

 ๑๑.๒ การยื่นอุทธรณและกำหนดเวลาอุทธรณคำสั่งทางปกครอง  

          (๑) ผูที่มีสิทธิอุทธรณคำสั่งทางปกครอง  

   ผูที่มีสิทธิอุทธรณคำสั่งทางปกครอง คือ “คูกรณี” ซึ่งไดแก ผูที่สิทธิของตนถูก   

กระทบกระเทือนหรืออาจถกูกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลีย่งไดจากคำสัง่ทางปกครองทกุคนนัน่เอง 

ซึ่งไดแก ผูที่ไดยื่นคำขอ ผูคัดคานคำขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครอง หรือ   

ผท่ีูไดรบัผลกระทบจากกระบวนพิจารณาทางปกครองอ่ืน ๆ แตสำหรบับคุคลภายนอกท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของ 

ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองนั้นหรือมิใชคูกรณีจะอุทธรณไมได (มาตรา ๔๔)  

  (๒) ผูที่จะรับอุทธรณคำสั่งทางปกครอง  

   คกูรณีจะตองอทุธรณคำสัง่ทางปกครองตอเจาหนาท่ีผอูอกคำสัง่ทางปกครองท่ีระบช่ืุอ 

และตำแหนงในคำสั่งทางปกครองนั้น เพราะบุคคลดังกลาวเปนผูที่ทราบเรื่องและอยูในฐานะที่จะ 

ทบทวนคำสั่งทางปกครองของตนเองไดดีที่สุด (มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง)  

     (๓) กำหนดเวลาอุทธรณคำสั่งทางปกครอง  

   คูกรณีตองอุทธรณคำสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคำสั่ง 

ดังกลาว (มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง) แตในกรณีที่คำสั่งทางปกครองดังกลาวมิไดระบุกรณีที่อาจอุทธรณ 

หรือโตแยง การยื่นคำอุทธรณหรือคำโตแยง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณหรือการโตแยงไวใน   

คำสั่งทางปกครองนั้น ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณหรือการโตแยงนั้นจะเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่ไดรับ   

แจงหลักเกณฑดังกลาว (มาตรา ๔๐ วรรคสอง) แตถาไมมีการแจงใหมดังกลาวและระยะเวลาที่อาจ   

อุทธรณไดตามพระราชบัญญัตินี้ (สิบหาวัน ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง) หรือตามกฎหมายเฉพาะ      

(ถามี) มีระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งปใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคำสั่งทางปกครอง (มาตรา ๔๐   

วรรคสอง)   

 ๑๑.๓ รูปแบบของคำอุทธรณ  

   (๑) คำอุทธรณตองทำเปนหนังสือ  

         (๒) คำอุทธรณตองมีขอโตแยงวาไมเห็นดวยกับคำสั่งทางปกครองนั้นอยางชัดเจน  

      (๓) คำอุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย แตอยางไรก็ตาม 

ขอความดังกลาวเปนแตเพียงแสดงใหเกิดความเขาใจวาประสงคจะโตแยงสวนใดหรือโตแยงคำสั่ง   

ทางปกครองนั้นทั้งหมดก็เพียงพอแลว (มาตรา ๔๔ วรรคสอง) 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๓๕



 ๑๑.๔ การพิจารณาอุทธรณ  

  เจาหนาที่ผ ูออกคำสั่งทางปกครองที่ไดรับคำอุทธรณคำสั่งทางปกครองมีอำนาจ   

พิจารณาทบทวนคำสัง่ทางปกครองของตนเองตามคำอทุธรณได ไมวาจะเปนปญหาขอเทจ็จริง ขอกฎหมาย 

หรือความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครอง และอาจมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเดิม หรือ 

เปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นไปในทางใดและในเรื่องใดก็ไดภายในขอบเขตอำนาจหนาที่ของตน (มาตรา ๔๖) 

โดยตองพิจารณาใหเสร็จและแจงใหผูอุทธรณทราบวาตนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับคำอุทธรณนั้น   

โดยไมชกัชา แตตองไมเกินสามสิบวนันบัแตวนัท่ีไดรบัอทุธรณ (มาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง) ในกรณีท่ีเหน็ดวย 

กับคำอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองภายในกำหนด 

เวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคำอุทธรณ (มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง) แตถาไมเห็นดวยกับคำอุทธรณ   

นอกจากจะตองแจงผลใหแกผอูทุธรณทราบแลว ตองเรงรายงาน “ความเหน็” พรอมดวย “เหตผุล” ไปยงั   

ผูมีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคำอุทธรณดังกลาวดวย สวนวาผูใด   

จะเปน “ผมีูอำนาจพิจารณาคำอทุธรณ” นัน้ ใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง แตโดยทัว่ไปแลวกคื็อ 

เจาหนาที่ในระดับสูงขึ้นตามสายงานบังคับบัญชานั่นเอง (มาตรา ๔๕ วรรคสาม) ซึ่งผูมีอำนาจพิจารณา 

คำอุทธรณตองพิจารณาคำอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน แตถา     

มีเหตุจำเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จไดก็ตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกำหนด    

ระยะเวลาสามสิบวนัดงักลาวและผมีูอำนาจพิจารณาคำอทุธรณสามารถขยายระยะเวลาพิจารณาคำอทุธรณ 

ออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกำหนดระยะเวลาสามสิบวันแรก (มาตรา ๔๕ วรรคสอง)   

สวนขอบเขตการพิจารณาคำอทุธรณนัน้กเ็ปนเชนเดียวกบัขอบเขตการพิจารณาคำอทุธรณของเจาหนาท่ี 

ผูออกคำสั่งทางปกครองนั่นเอง (มาตรา ๔๖)   

 ๑๑.๕ ผลการพิจารณาอุทธรณ  

  เม ื่อผ ูออกคำสั่งทางปกครองพิจารณาคำอุทธรณหรือเมื่อผ ูม ีอำนาจพิจารณา               

คำอุทธรณพิจารณาคำอุทธรณตามขั้นตอนดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน บุคคลดังกลาวอาจจะมีคำสั่ง 

แทนคำสั่งเดิมไดเต็มที่ เพราะในระบบนี้เปนการพิจารณาอุทธรณโดยผูบังคับบัญชาตามสายงานปกติ   

จึงเปนการทบทวนคำสั่งทางปกครองภายในฝายปกครองดวยกันเอง แตหลักเกณฑการเพิกถอนคำสั่ง         

ทางปกครองเดิมจะกระทำไดเพียงใด และจะมีผลยอนหลงัหรือมีผลในอนาคตอยางไร จะตองเปนไปตาม 

หลักเกณฑการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๓)   

 ๑๑.๖ การทุเลาการบังคับ  

  การอุทธรณคำสั่งทางปกครองไมเปนเหตุใหมีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง  

ดังนั้น เจาหนาที่ผูออกคำสั่งทางปกครองยังคงบังคับการใหเปนไปตามคำสั่งทางปกครองนั้นได แมวา   

จะมีผูอุทธรณคำสั่งทางปกครองนั้น (มาตรา ๔๔ วรรคสาม) แตอยางไรก็ตาม เจาหนาที่ผูออกคำสั่ง   

ทางปกครองหรือเจาหนาท่ีผมีูอำนาจพิจารณาคำอทุธรณ หรือองคกรวินิจฉยัคดีปกครองมีอำนาจท่ีจะมี 

คำสั่งใหทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครองนั้นได (มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง) 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓๖



๑๒.คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง

 บทบัญญัติในหมวด ๕ ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นี้   

เปนบทบญัญติัวาดวยคณะกรรมการทีมี่อำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง ซึง่กำหนดรายละเอียด 

ตาง ๆ เก่ียวกบัคณะกรรมการไว ๑๐ ประการ ตัง้แตมาตรา ๗๕ ถึงมาตรา ๘๔ แตมีปญหาพ้ืนฐาน ๓ ประการ 

ที่จะตองพิจารณากอนจะไปพิจารณาในรายละเอียดทั้ง ๑๐ ประการขางตน คือ   

           (๑) วัตถุประสงคของบทบัญญัติในหมวดนี้   

        (๒) ประเภทของคณะกรรมการตามบทบัญญัตินี้   

           (๓) คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติประเภทใด    

 ๑๒.๑ วัตถุประสงค   

  วัตถุประสงคของบทบัญญัติในหมวด ๕ มี ๒ ประการ คือ ประการแรก เพื่อใหมี 

บทบัญญัติกลางเกี่ยวกับการแตงตั้งและการประชุมของคณะกรรมการไวในกฎหมายนี้ และในอนาคต 

จะไดไมตองบัญญัติซ้ำซอนไวในกฎหมายฉบับอื่น ๆ อีก ซึ่งกฎหมายที่จะบัญญัติใหมอาจไมตองบัญญัติ 

สวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการไวเลยหรือบัญญัติไวเฉพาะสวนที่จะตองเพิ่มเติมหรือแตกตางไปจาก 

กฎหมายฉบับนี้ ขอใหดูตัวอยางในกฎหมายฉบับนี้ เชน มาตรา ๙ บัญญัติใหใชความในมาตรา ๗๖   

โดยเพิ่มเติมรายละเอียดบางประการขึ้น ประการที่สอง เพื่อตีกรอบกำหนดบทบาทและเอกภาพ   

ของคณะกรรมการไว เพื่อใหการพิจารณาและการตัดสินใจออกคำสั่งทางปกครองมีระบบที่ชัดเจน 

เนื่องจากคำสั่งทางปกครองนั้นจะตองออกโดยเจาหนาที่ ซึ่งหมายความรวมถึง “คณะบุคคล” ซึ่งไดแก 

คณะกรรมการดวย    

 ๑๒.๒ ประเภทของคณะกรรมการ   

     บทบัญญัติในหมวดนี้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ๒ ประเภท คือ   

    (๑) คณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง   

      (๒) คณะกรรมการที่มีอำนาจวินิจฉัยขอพิพาท โดยชื่อของหมวดนี้อาจทำใหเขาใจผิดวา 

ไมเกี่ยวกับคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท แตเมื่อดูในบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ วรรคสอง 

และมาตรา ๘๔ แลวจะเห็นวาบทบัญญัติในหมวดนี ้ครอบคลุมคณะกรรมการทั ้ง ๒ ประเภท     

แตบทบัญญัตินี้ไมครอบคลุมถึงคณะกรรมการอื่นที่ไมมีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาและวินิจฉัยคำสั่ง

ทางปกครอง เชน คณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายตาง ๆ เปนตน    

 ๑๒.๓ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติประเภทใด   

  คณะกรรมการที่ตั ้งขึ ้นตามบทบัญญัติในหมวด ๕ นี้มีทั ้งที่ตั ้งขึ ้นตามกฎหมาย เชน   

พระราชบัญญัติ (มาตรา ๗๖ (๖)) และคณะกรรมการที่ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายลำดับรองและคำสั่ง           

ในทางบริหารอ่ืน (มาตรา ๗๙ วรรคสอง) ฉะนัน้ บทบญัญติัในหมวดน้ีจึงครอบคลมุถึงคณะกรรมการท่ีตัง้ข้ึน 

โดยไมจำกัดวาเปนคณะกรรมการระดับใด เพียงแตวาถามีบทบัญญัติเฉพาะไวแลวก็จะไมนำบทบัญญัติ 

ในหมวดนี้มาใช   

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๓๗



  เมื่อพิจารณาจากหลักทั่วไปทั ้ง ๓ ประการขางตน อาจจะสรุปไดว าบทบัญญัติ            

ในหมวดนี้เกี่ยวพันกับชีวิตการบริหารราชการแผนดินในทุกระดับและตลอดเวลา เพราะความในหมวดนี้ 

จะเกี่ยวของกับคณะกรรมการตาง ๆ ในระดับชาติ เชน ก.พ. ก.ค. ก.ตร. อ.ก.พ. คณะกรรมการตาม   

พระราชบัญญัติตาง ๆ เชน พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติจัดตั้ง   

รัฐวิสาหกิจตาง ๆ รวมถึงคณะกรรมการระดับต่ำลงมา เชน คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่ คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง    

คณะกรรมการสอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบแขงขัน ฯลฯ ซึ่งในทุกวัน ขาราชการทุกระดับจะตองไป

มีส วนเก ี่ยวข องกับคณะกรรมการดังกลาวทั ้งส ิ ้น ทั ้งท ี่ เปนกรรมการเองและเปนคูกรณีกับ  

คณะกรรมการดังกลาว การเรียนรูบทบัญญัติในหมวดนี้จึงสำคัญมาก เพราะหากคณะกรรมการ  

ดำเนินการไมสอดคลองกบับทบญัญติัในหมวดน้ี คำสัง่ทางปกครองของคณะกรรมการอาจถกูเพิกถอนได 

โดยหากศาลปกครองเห็นวาการดำเนินการดังกลาวมีผลกระทบตอความชอบดวยกฎหมายของ  

คำสั่งทางปกครองนั้น ซึ่งเปนปญหาในทางคดีปกครองอีกสวนหนึ่ง แตทางที่ดีคือควรจะไดศึกษา

บทบัญญัติในหมวดนี้และดำเนินการใหถูกตองเสียตั ้งแตตน ซึ่งรายละเอียดปรากฏในขอ ๑๒.๔   

ดังตอไปนี้    

 ๑๒.๔ สาระสำคัญของบทบัญญัติในหมวด ๕   

          สาระสำคัญของบทบัญญัติในหมวด ๕ ประกอบดวย ๑๐ สวน คือ   

      (๑)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองระบุตัวบุคคล (มาตรา ๗๕)   

       (๒)  กรณีพนจากตำแหนงกอนวาระ (มาตรา ๗๖)   

    (๓)  กรรมการที่เปนแทนหรือเพิ่มขึ้น (มาตรา ๗๗)   

   (๔)  การใหกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทพนกอนวาระ (มาตรา ๗๘)   

      (๕)  องคประชุม (มาตรา ๗๙)   

      (๖)  การประชุม (มาตรา ๘๐)   

         (๗)  ประธานกรรมการ (มาตรา ๘๑)   

    (๘)  การลงมติ (มาตรา ๘๒)   

     (๙)  รายงานการประชุม (มาตรา ๘๓)   

     (๑๐) คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท (มาตรา ๘๔) 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓๘



คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

และผลงานในรอบป๒๕๕๖



สวนที่๓
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

และผลงานในรอบป๒๕๕๖

องคประกอบ

 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ชุดปจจุบัน มีองคประกอบดังนี้ 

 ๑. นายวัฒนา  รัตนวิจิตร ประธานกรรมการ 

 ๒. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี๑   กรรมการ 

 ๓. ปลัดกระทรวงมหาดไทย๒  กรรมการ 

 ๔. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี๓   กรรมการ 

  ๕. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน๔   กรรมการ 

  ๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  กรรมการ 

  ๗. นายกมลชัย  รัตนสกาววงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  ๘ นายนันทวัฒน  บรมานันท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  ๙. นายวรเจตน  ภาคีรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  ๑๐. นายสมยศ  เชื้อไทย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  ๑๑. นายเอกบุญ  วงศสวัสดิ์กุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นายนิพนธ ฮะกีมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๓. นายยงยุทธ อนุกูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔. นายประสงค วินัยแพทย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๕. นายวิชาญ ธรรมสุจริต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑ นายวรพันธ  เย็นทรัพย   เปนผูแทน 
๒ นายชำนาญวิทย  เตรัตน   เปนผูแทน 
๓ นายอำนาจ  พัวเวส   เปนผูแทน 
๔ นายพันธุเรือง  พันธุหงส   เปนผูแทน 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔๐



อำนาจหนาที่

 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอำนาจหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติไวดังนี้ 
 

 ๑. สอดสองดูแลและใหคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจาหนาที่ในการปฏิบัติตาม   

พระราชบัญญัตินี้ 
 

 ๒.  ใหคำปรึกษาแกเจาหนาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีตามท่ีบคุคลดงักลาวรองขอ  

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกำหนด 
 

 ๓.  มีหนังสือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี ้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ 

พิจารณาได 
 

 ๔. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม   

พระราชบัญญัตินี้ 
 

 ๕. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราว 

ตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 ๖.  เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีผลการปฏิบัติงานในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปได 

ดังนี้  

 ๑. ใหคำแนะนำปรึกษาแกเจาหนาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ

ทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙

  คณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองไดใหคำปรึกษาแกเจาหนาทีเ่กีย่วกบัการปฏิบติั 

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยตอบขอหารือแกหนวยงานของรัฐ 

ดังนี้ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๔๑



 
                 ชื่อหนวยงานเรื่องที่ขอหารือ

 การเพิกถอนทะเบียนสมรส 
 

 ขอหารือเกี่ยวกับการออกคำสั่งโทษทางวินัย กรณีผู ที่ถูก  

 ลงโทษไปฟองคดีอาญากลาวหาผูมีอำนาจสั่งลงโทษกอนจะ  

 มีการออกคำสั่ง 
 

 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู มีอำนาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง กรณีจายเงิน  

  คาจางในโครงการที่ปรึกษาโครงการวิจัยนิวเคลียรองครักษ  

  โดยไมไดรับผลงานครบถวน 
 

 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ม ีลักษณะเปนการให  

 ประโยชน : กรณีคำสั่งแตงตั้งขาราชการใหดำรงตำแหนง  

 ที่สูงขึ้นของกระทรวงมหาดไทย 
 

 ผูมีอำนาจพิจารณาอุทธรณคำสั่งทางปกครอง (กรณีผูทำ  

 คำสั่งทางปกครองเปนผูอำนวยการสำนักงานเจาทาภูมิภาค  

 สาขา 
 

 แนวทางปฏิบติัเกีย่วกบัการกำหนดเวลาสำหรบัการพิจารณา  

 ทางปกครองตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติราชการ  

 ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
 

 สถานะทางกฎหมายของหนังสือแจงใหรื้อถอนสิ่งปลูกสราง  

 และขนยายทรัพยสินออกจากเขตที่ด ินที่จะเวนคืนตาม  

 มาตรา ๑๓ วรรคสาม แหงพระราชบญัญติัวาดวยการเวนคืน   

 อสังหาริมทรัพย พ.ศ.๒๕๓๐ 
 

 การเพิกถอนคำสั่งอนุมัติใหจายเงินชวยคาครองชีพผู รับ  

 เบี้ยหวัดบำนาญและการเรียกคืนเงิน ซึ่งเจาหนาที่รับไปโดย  

 ไมม ีส ิทธ ิตามหมาย : กรณีสำนักงานการปฏิรูปที่ด ิน  

 เพื่อเกษตรกรรม 
 

 การเรียกคืนเงินตอบแทนการปฏิบติัหนาท่ีจากบคุคลซ่ึงพนจาก   

 การเปนสมาชิกสภาพฒันาการเมือง 

กรมการปกครอง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมเจาทา 

จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อการเกษตรกรรม 

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 

สถาบันพระปกเกลา 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔๒



 ๒. การเผยแพรประชาสมัพนัธความรเูก่ียวกบักฎหมายวาดวยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง

  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทำหนาที่เปนสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไดจัดฝกอบรมขาราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเปน 

วิทยากรออกไปเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามที่หนวยงาน 

ของรัฐตาง ๆ รองขอ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นอยางตอเนื่องตลอดมา สำหรับ  

ป ๒๕๕๖ ไดมีการจดัวิทยากรไปบรรยายใหความรเูก่ียวกบักฎหมายวาดวยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

ดังนี้ 

                                                                                                 ผูเขารวมรับฟง

              ชื่อหนวยงานสถานที่การบรรยาย

จำนวน(คน)

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๔๓

 
                 ชื่อหนวยงานเรื่องที่ขอหารือ

 การพิจารณาอุทธรณคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของ  

 นายกองคการบร ิหารสวนตำบลตามพระราชบัญญัต ิ  

 สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร โรงแรมโฆษะ ๘๖ 

และอาหารแหงชาติ จังหวัดนครปฐม 
 

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร โรงแรมคุมภูคำเรสซิเดนซ ๘๖ 

และอาหารแหงชาติ จังหวัดเชียงใหม 
 

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร โรงแรมไดมอนด พลาซา ๘๗ 

และอาหารแหงชาติ จังหวัดสงขลา 
 

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร โรงแรมปริ๊นซพาเลซ ๘๗ 

และอาหารแหงชาติ จังหวัดกรุงเทพฯ 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หองกรุงเทพบอลรูม ชั้น ๒ ๒๐๐ 

   โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ 
 

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร หองประชุม ๒๑๒ อาคาร ๒ ๕๐ 

และอาหารแหงชาติ สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร 

   และอาหารแหงชาติ 



 นอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดเจาหนาที่ไวใหคำปรึกษาทางโทรศัพท   

แกเจาหนาที่ในหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ และประชาชนที่ตองการปรึกษาปญหาเกี่ยวกับกฎหมายวาดวย 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยในป ๒๕๕๖ มีการใหคำปรึกษาทางโทรศัพทจำนวนทั้งสิ้น ๕๑ ครั้ง 

อีกทั้งไดเผยแพรเอกสารที่จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ   

ทางปกครองใหแกหนวยงานตาง ๆ ของรฐั และประชาชนท่ีสนใจเปนระยะ ๆ ซ่ึงกิจกรรมเผยแพรประชาสมัพนัธ 

ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในรอบป ๒๕๕๖ ประกอบดวย 

 ๑. นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชนตามกฎหมาย 

  วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

  ระหวางวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖  

  ณ ศูนยการคาอยุธยาพารค จังหวัดอยุธยา 

 ๒. นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชนตามกฎหมาย 

  วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

  ระหวางวันที่ ๒๘ -๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  

  ณ บริษัท เดอะมอลล นครราชสีมา จำกัด  

 ๓. นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชนตามกฎหมาย 

  วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

  ระหวางวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๖  

  ณ บริเวณถนนคนเดิน จังหวัดขอนแกน 

 ๔. นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชนตามกฎหมาย 

  วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

  ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖  

  ณ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)  

  สาขาจังหวัดราชบุรี 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔๔



ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙



สวนที่๔
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙

ปญหาและอุปสรรค

 โดยที่การบังคับใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยังมีปญหา และ 

อุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายดังกลาวอยูเปนอันมาก อันเนื่องมาจากปจจัยหลายประการ เปนตนวา 

 ประการแรก  หนวยงานของรัฐหรือองคกรฝายปกครอง และเจาหนาที่ผูมีอำนาจดำเนิน 

กระบวนการใด ๆ ทางปกครอง (โดยเฉพาะเจาหนาท่ีระดบัปฏิบติัการ) ยงัไมมีความร ูความเขาใจเก่ียวกบั 

การใชอำนาจหนาที่ของตน รวมทั้งการปฏิบัติตามขั ้นตอนของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ  

ทางปกครอง  

 ประการที่สอง ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในสาระสำคัญของกฎหมายวาดวย  

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอันเกี่ยวกับสิทธิของตน เชน สิทธิของคูกรณีในกระบวนการพิจารณา  

ทางปกครอง ความเขาใจในขั้นตอนหรือกระบวนการอุทธรณคำสั่งทางปกครอง หรือสิทธิในการขอใหมี 

การพิจารณาใหม  

 ประการที่สาม  ฐานขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน โดยสำนักงาน  

คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทำหนาที่เปนสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ  

ทางปกครองยังขาดแคลนฐานขอมูลทางวิชาการไมวาจะเปนบทความ หนังสือ ตำรากฎหมาย  

ทั้งในประเทศและตางประเทศ วิทยานิพนธ ตลอดทั้งเอกสารตาง ๆ อันเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง 

และหลักกฎหมายมหาชน รวมทั้งคำพิพากษาศาลปกครองในชั้นตาง ๆ โดยที่ฐานขอมูลดังกลาวมีอยู  

เปนจำนวนมากและสมควรท่ีจะรวบรวมมีไวสำหรบัเปนฐานขอมลูในการสืบคน อางอิง และศึกษาคนควา 

ทางวิชาการเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน และเปนแนวทางในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง 

ใหสมบูรณยิ่งขึ้น  

แนวทางแกไข

 เมื่อพิจารณาปญหาและอุปสรรคดังกลาวขางตน คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

เห็นควรมีขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ดังนี้ 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔๖



 ประการที่หนึ่ง  จัดใหมีการสัมมนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครองใหแก   

หนวยงานภาครัฐที่มีอำนาจหรือมีสวนสัมพันธกับกระบวนการออกคำสั่งทางปกครอง โดยแตละครั้ง   

จะใชระยะเวลาในการอบรมเปนจำนวน ๒ วัน การสัมมนาในวันแรกจะเปนการบรรยายใหความรู   

เพื่อเปนการปูพื้นฐานความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมาย   

วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ซึ่งเปนกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยมีวิทยากรผูทรง 

คุณวุฒิเปนผูใหการบรรยาย และในวันที่สองจะเปนการสัมมนากลุมยอยเพื่อใหทราบปญหาและ 

อุปสรรคของเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองควบคูกับกฎหมาย 

ที่ใหอำนาจแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ โดยในการสัมมนานั้นเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนา      

มีการแลกเปลี่ยนความรู แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น พรอมขอเสนอแนะหรือแนวทาง   

ในการปฏิบัติราชการ อันจะทำใหเจาหนาที่เกิดความรู ความเขาใจในสภาพปญหา และกำหนดแนวทาง 

พื้นฐานในการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พรอมนี้ 

ควรที่จะมีการรวบรวมสรุปประเด็นปญหาและความเห็นที่ไดจากการสัมมนาดังกลาว เพื่อนำมาเปน 

ฐานขอมลูในการแกไขปรบัปรงุกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองใหมีความสมบรูณย่ิงข้ึนตอไป 

 อยางไรก็ตาม การดำเนินงานที่ผานมาของสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกา ในสวนของการจดัใหมีการสมัมนาเพือ่เผยแพรความรดูงักลาว ยงัคงจำกดัอยเูฉพาะหนวยงาน 

ของรัฐบางแหงเทานั้นดวยขอจำกัดดานงบประมาณ ดังนั้น จึงเห็นควรจัดใหมีการสัมมนาเพื่อพัฒนา 

บุคลากรของหนวยงานของรัฐอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะทำใหเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐอื่น ๆ เกิดความรู 

และความเขาใจในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมากยิ่งขึ้น อันจะทำใหเกิดผลสัมฤทธิ์   

ตอภารกิจของรัฐ และไมเกิดความลักลั่นในการปฏิบัติราชการตอประชาชน ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณ   

ที่ดีขององคกรของรัฐที่ตองบริหารราชการใหเปนไปตามหลักนิติธรรมตามที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญ   

แหงราชอาณาจักรไทย 

 ประการท่ีสอง  ในสวนของการใหความรเูก่ียวกบักฎหมายวาดวยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

แกประชาชนนั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาควรจัดนิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและ 

ประโยชนของประชาชนตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยจัดใหมีการเผยแพรและ 

ประชาสัมพันธในสถานที่ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดโดยสะดวก เชน แหลงชุมชน 

ทั่วไป ศูนยการแสดงสินคา หรือสถานที่ราชการที่ประชาชนเขามาติดตอเปนจำนวนมาก รวมถึง   

สถานศึกษาตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหบุคคลที่ไดรับขอมูลนั้นสามารถนำความรูที่ไดไปใชในการติดตอกับ   

หนวยงานราชการอยางถูกตอง และทำการเผยแพรตอไป  

 ดังนั้น เพื่อใหการเผยแพรและประชาสัมพันธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรรมดังกลาวไวในแผนเผยแพรและประชาสัมพันธ จึงควรเปนไปโดยตอเนื่อง

และควรจัดใหมีการประชาสัมพันธมากยิ่งขึ้น เชน การประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนหรืออินเทอรเน็ต 

 ประการที่สาม  เพื่อใหมีการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรของ 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงควรจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรเพื่อปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 

ปกครองของบุคลากรทั ้งสายกฎหมายและสายสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๔๗



เพื่อเปนการสรางพื้นฐานความรูที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งเปน 

กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อันจะสงผลตอการสงเสริม   

ใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนองคกรแหงการเรียนรูทางดานกฎหมาย และทำใหการปฏิบัติ 

ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 อยางไรกต็าม เพือ่ชวยใหการสนบัสนนุการเผยแพรความรทูางกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบติัราชการ 

ทางปกครองแกหนวยงานของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรจัดใหมีการอบรมขาราชการของ 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเปนวิทยากรออกไปเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวย   

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามที่หนวยงานของรัฐตาง ๆ รองขอ ทั้งหนวยงานในราชการสวนกลาง 

ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ใหเปนไปอยางตอเนื่องดวย 

 ประการที่สี่  สำหรับฐานขอมูลดานกฎหมายนั้น ควรจัดใหมีการรวบรวมฐานขอมูลเกี่ยวกับ 

กฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะบทความหรือเอกสารตาง ๆ รวมทั ้งหนังสือ   

วิทยานิพนธอันเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองหรือหลักกฎหมายมหาชน ตำรากฎหมายปกครองและ 

ตำรากฎหมายมหาชนทั ้งในประเทศและตางประเทศ คำพิพากษาของศาลตางประเทศที่สำคัญ         

คำพิพากษาศาลปกครองในชั้นตาง ๆ โดยอาจจัดทำดัชนีคนเรื่อง มีการแยกหมวดหมูที่ชัดเจน  ทั้งนี้   

เพื่อความสะดวกในการสืบคนฐานขอมูล (โดยนำฐานขอมูลนั้นลงระบบในคอมพิวเตอร) เพื่อนำไปใช   

ในการอางอิง ศึกษาคนควาทางวิชาการ และเปนแนวทางในการพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง          

ใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งยอมสงผลใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนองคกรสำคัญในดานแหลงที่มา 

ของขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน 

 ประการที่หา  ในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับการใชมาตรการบังคับทางปกครองของหนวยงาน     

ของรฐัตาง ๆ โดยเฉพาะมาตรการยึดหรืออายดัทรพัยสินและขายทอดตลาดเพ่ือนำเงินมาชำระหน้ีตามคำสัง่ 

ทางปกครอง ซึ่งกำหนดใหชำระเงิน เนื่องจากกฎหมายไมไดบัญญัติถึงหลักเกณฑและวิธีการยึดหรือ 

อายดัและขายทอดตลาดทรพัยสินไวอยางละเอียดโดยกำหนดใหปฏิบติัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความแพงโดยอนโุลม กอใหเกิดความสญูเสียทางเศรษฐกิจ ปญหาดงักลาวสมควรท่ีจะปรบัปรงุบทบญัญติั 

วาดวยการบังคับทางปกครองเพื่อกำหนดรายละเอียดของหลักเกณฑและวิธีการไวอยางชัดเจน   

รวมทั้งกำหนดอำนาจที่จำเปน เชน การสืบหาทรัพยสิน เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใชตอไป 

 นอกจากน้ี ควรมีการจดัทำคมืูอประกอบการอบรมกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

ใหแกเจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐอื่น ๆ รวมถึง 

การจัดทำคูมือสิทธิของประชาชนตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อเผยแพรใหแก 

ประชาชนอยางตอเนื่องดวย  ทั้งนี้ เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจ และทำใหเกิดพื้นฐานความรู   

ดานกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหเปนไปอยางถูกตอง ซึ่งแนวทางแกไขทั้งหมด   

ที่กลาวแลวยังคงมีปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณ ทำใหการขจัดปญหาและอุปสรรคจำเปน   

จะตองดำเนินการไปตามสถานการณทางเศรษฐกิจซึ่งหวังวาจะดีขึ้นเปนลำดับอันจะสงผลดีตอแนวทาง 

แกไขปญหาตอไปในอนาคต 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔๘



สรุปแนวทางแกไขปญหาการใชมาตรการบังคับทางปกครอง

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙

จากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง



สวนที่๕
สรุปแนวทางแกไขปญหาการใชมาตรการบังคับทางปกครอง

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙

จากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  ๑.ความหมายของการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙  

 มาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีการบัญญัติไวในมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยที่มาตราดังกลาวไดบัญญัติไววา  

 “มาตรา ๕๖ เจาหนาที่ผูทำคำสั่งทางปกครองมีอำนาจที่จะพิจารณาใชมาตรการบังคับ

ทางปกครองเพื่อใหเปนไปตามคำสั่งของตนไดตามบทบัญญัติในสวนนี้ เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลา

การบังคับไวกอนโดยเจาหนาที่ผูทำคำสั่งนั้นเอง ผูมีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณหรือผูมีอำนาจพิจารณา

วินิจฉัยความถูกตองของคำสั่งทางปกครองดังกลาว” 

 มาตรการบังคับทางปกครองจึงเปนมาตรการทางกฎหมายซึ่งเปนเครื่องมือใหกับเจาหนาที่  

ฝายปกครองทีจ่ะบงัคบัการเพือ่ใหเปนไปตามคำสัง่ทางปกครองทีต่นมีข้ึน โดยเจาหนาทีฝ่ายปกครองนัน้ 

มีอำนาจที่จะทำการบังคับทางปกครองไดเองโดยไมจำตองผานกระบวนการทางศาลกอน เนื่องจาก 

ภารกิจหลักของฝายปกครองคือการจัดทำบริการสาธารณะและดำเนินกิจการของรัฐตาง ๆ อันจะตอง  

มีการดำเนินการอยางตอเนื่องและมั่นคง ดวยเหตุนี้ การหยุดชะงักของฝายปกครองอาจสงผลกระทบ  

ตอบริการสาธารณะหรือกิจการของรฐัอนัเปนประโยชนสาธารณะได  ดงันัน้ ฝายปกครองจึงจำเปนท่ีจะ 

ตองมีเครื่องมือเพื่อบังคับการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคำสั่งทางปกครองไดอยางรวดเร็ว        

โดยไมจำเปนตองผานกระบวนการทางศาลท่ีตองใชระยะเวลาในการดำเนินการนาน ซ่ึงเคร่ืองมือดงักลาวนัน้ 

คือ มาตรการบังคับทางปกครองนั่นเอง 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕๐



  ๒. รูปแบบและหลักเกณฑของมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙  

 พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นัน้ ไดกำหนดรปูแบบของมาตรการ 

บังคับทางปกครองไวสองประการดวยกัน ซึ่งไดแก มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับตามคำสั่ง 

ทางปกครองที่ใหกระทำการหรือละเวนกระทำการประการหนึ่ง และมาตรการบังคับทางปกครอง   

เพื่อบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่เรียกใหชำระเงินอีกประการหนึ่ง ซึ่งมาตรการบังคับทางปกครอง   

แตละรูปแบบดังกลาวมีวิธีการบังคับและหลักเกณฑเฉพาะของแตละวิธีการ ดังนี้    

 ๒.๑มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่ใหกระทำการหรือ

ละเวนกระทำการ  
  มาตรการบังคับทางปกครองในรูปแบบนี้ปรากฏอยูในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติ   

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยจะนำมาใชเพื่อบังคับใหเปนไปตามคำสั่งทางปกครอง 

ที่มีลักษณะเปนการกำหนดใหผูรับคำสั่งกระทำการหรือละเวนกระทำการอยางหนึ่งอยางใด เชน   

คำสั่งใหผูประกอบกิจการโรงงานแกไขเครื่องบำบัดควันพิษกอนปลอยควันออกจากโรงงาน คำสั่งให 

ปรับปรุงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน คำสั่งใหทำลายเครื่องหมายมาตรฐานหรือ   

ทำใหเครื่องหมายมาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนตน  ซึ่งหากผูอยูในบังคับของคำสั่ง 

ทางปกครองลักษณะนี ้ไมดำเนินการตามคำสั่งดังกลาว เจาหนาที่ฝายปกครองสามารถทำการ   

บังคับทางปกครองตามมาตรานี้ได โดยกรณีนี้เจาหนาที่ฝายปกครองสามารถทำการบังคับทางปกครอง 

ไดสองวิธีการดวยกัน ซึ่งไดแก ประการแรก เจาหนาที่เขาดำเนินการนั้นดวยตนเองหรือใหบุคคลอื่น 

ดำเนินการแทน โดยภาระในเรื่องของคาใชจายสำหรับการดำเนินการนั้นจะตกอยูกับผูอยูในบังคับ   

ของคำสั่งทางปกครอง  ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวรวมถึงเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปดวย และ 

ประการท่ีสอง เจาหนาท่ีอาจมีคำสัง่ใหผรูบัคำสัง่ทางปกครองทำการชำระคาปรบัทางปกครองได แตอตัรา 

ของคาปรับนั้นจะตองไมเกินวันละสองหมื่นบาท โดยอัตราคาปรับที่เจาหนาที่แตละระดับจะสามารถ 

กำหนดไดเปนไปตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวง๑ 

  การใชมาตรการบังคับทางปกครองตามคำสั่งทางปกครองที่ใหกระทำการหรือละเวน 

กระทำการนั้น กอนทีเ่จาหนาทีจ่ะทำการบงัคบัทางปกครองไดจะตองมีหนงัสือเตือนใหผอูยใูนบงัคบัของ 

คำสัง่ทางปกครองดำเนินการตามคำสัง่ทางปกครองชัน้ตนของตนเสียกอน โดยจะตองกำหนดระยะเวลา 

ใหดำเนินการพอสมควรดวย  ทัง้น้ี คำเตือนดงักลาวจะตองประกอบไปดวยมาตรการบงัคบัทางปกครอง 

ท่ีเจาหนาท่ีจะนำมาใชและคาใชจายตาง ๆ ในการดำเนินการหรือจำนวนคาปรบัทางปกครอง หากมาตรการ 

ที่เจาหนาที่ฝายปกครองจะนำมาใชเปนมาตรการบังคับทางปกครองโดยใหชำระคาปรับ อยางไรก็ดี   

แมโดยปกติการบังคับทางปกครองจะนำมาใชเพื่อบังคับใหเปนไปตามคำสั่งทางปกครองก็ตาม แต  

การบงัคบัทางปกครองรปูแบบน้ีบางครัง้เจาหนาท่ีอาจดำเนินการโดยไมตองอาศยัคำสัง่ทางปกครองชัน้ตน 
  
 ๑กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง      

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๕๑



ที่สั่งใหกระทำการหรือละเวนการกระทำการอยางหนึ่งอยางใดก็ได สำหรับกรณีที่มีความจำเปนเรงดวน 
เพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทำที่ขัดตอกฎหมายซึ่งเปนโทษทางอาญา หรือเพื่อปองกันไมใหเกิด   
ความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ แตตองกระทำโดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอำนาจหนาที่ 
ของตน  

 ๒.๒ มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่เรียกใหชำระเงิน  
  มาตรการบังคับทางปกครองรูปแบบนี้ปรากฏอยูในมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ   
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยจะนำมาใชเพื่อบังคับใหเปนไปตามคำสั่งทางปกครอง 
ทีเ่รียกใหชำระเงิน ซึง่คำสัง่ทางปกครองประเภทน้ีทีพ่บไดบอยและมกัเปนปญหาในการดำเนินการบงัคบั 
ทางปกครองของเจาหนาที่ คือ คำสั่งที่เรียกใหเจาหนาที่ชำระเงินเนื่องจากเปนการกระทำละเมิดในการ 
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดยวิธีการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่เรียกใหชำระเงินนั้น เจาหนาที่ฝายปกครองสามารถทำไดโดย 
การยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูที่อยูภายใตบังคับของคำสั่งทางปกครอง และนำทรัพยสินดังกลาว   
ขายทอดตลาดเพื่อนำเงินที่ไดมาชำระใหครบถวนตามที่กำหนดในคำสั่งทางปกครอง  ทั้งนี้ วิธีการยึด 
อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติโดยนำขั้นตอนตามประมวลกฎหมาย   
วิธีพิจารณาความแพงมาปรับใชโดยอนุโลม  
  อยางไรก็ตาม การใชมาตรการบังคับทางปกครองตามคำสั่งทางปกครองที่เรียกใหชำระ   
เงินนั้น กอนที่เจาหนาที่จะทำการบังคับทางปกครองไดจะตองมีหนังสือเตือนใหผูอยูในบังคับของคำสั่ง 
ทางปกครองชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน และถาไมมีการปฏิบัติ   
ตามคำเตือน เจาหนาที่จึงจะใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาด 
ทรัพยสินได 

  ๓.คำวินิจฉยัของคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองเก่ียวกบัมาตรการบงัคบั
 ทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙

 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดใหคำแนะนำแกหนวยงานของรัฐในการ   
ดำเนินการเกี่ยวกับการใชมาตรการบังคับทางปกครอง โดยสรุปสาระสำคัญได ดังนี้   
 ๓.๑ หลักทั่วไปเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง
  มาตรการบังคับทางปกครองที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีวัตถุประสงคเพื่อบังคับใหการปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 
และแมวากฎหมายฉบับใดจะกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองในเรื่องใดไวเปนการเฉพาะแลวก็ตาม 
แตหากเจาหนาที่เห็นวามาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายฉบับนั้นจะเกิดผลนอยกวา เจาหนาที่ 
ก็สามารถนำมาตรการบังคับทางปกครองของสวนที่ ๘ การบังคับทางปกครอง ในหมวด ๒ คำสั่ง     
ทางปกครอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไปใชบังคับได๒  
 
 ๒บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การใชมาตรการบังคับทางปกครองกรณีไมปฏิบัติ

ตามคำสั่งเจาพนักงานควบคุมมลพิษ (เรื่องเสร็จที่ ๔๖๕/๒๕๔๗) 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕๒



 ๓.๒ เจาหนาที่ผูมีอำนาจออกคำสั่งและเจาหนาที่ผูดำเนินการ

  ๑.  ผูม ีอำนาจในการออกคำสั่งย ึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยส ินในการ  

ใชมาตรการบังคับทางปกครองดวยวิธีการนี้ ไดแก บุคคลตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙      

(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมักเปน 

ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ที่ออกคำสั่งทางปกครองเรียกใหชำระเงิน โดยผูปฏิบัติการตามคำสั่ง   

ดังกลาวไดแกเจาหนาที่ผูอยูภายใตบังคับบัญชาของผูมีอำนาจออกคำสั่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙   

(พ.ศ. ๒๕๔๒)ฯ และตองเปนผูที่ผูออกคำสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดทรัพยสินระบุไวในคำสั่ง   

ใหเปนผูปฏิบัติการตามคำสั่งนั้น ซึ่งเจาหนาที่ดังกลาวจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายในการใช 

มาตรการบังคับทางปกครองดวย เชน หากผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ดังกลาว 

ยอมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติความรับผิด 

ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตน๓   

  ๒.  การมอบอำนาจใหเอกชนดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสิน เมื่อผูมีอำนาจยึดหรือ

อายัดทรัพยและขายทอดตลาดทรัพยสินเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม   

ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการมอบอำนาจในการ   

ดำเนินการพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองเปนไปตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘   

(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งได 

กำหนดวา ผูใดเปนผูมีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพยและขายทอดตลาดทรัพยสินไวเปนการเฉพาะแลว  

และมิไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐมีอำนาจมอบหมายใหเอกชนดำเนินการบังคับทางปกครองได โดยมี 

เหตุผลวา การยึดหรือการอายัดทรัพย และการขายทอดตลาดทรัพยสินของผูรับคำสั่งทางปกครองเปน 

เรื่องที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในการครอบครองหรือเปนเจาของสังหาริมทรัพย

หรืออสังหาริมทรัพย  ดังนั้น หนวยงานของรัฐจึงไมอาจวาจางเอกชนหรือสำนักงานทนายความให 

ดำเนินการแทนโดยผูรับคำสั่งทางปกครองเปนผูเสียคาใชจายทั้งหมดได อยางไรก็ตาม หนวยงานของรัฐ 

อาจดำเนินการใหเอกชนเขาชวยเหลือในการบังคับคดีในบางเรื่องได เชน การสืบทรัพยหรือการขนสง 

ทรัพยที่ยึดได เปนตน๔  

 

 

 

 
 ๓บนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เร่ือง แนวทางปฏิบติัในการใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง 

โดยการยึดหรืออายัดทรัพยสินและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (เรื่องเสร็จที่ ๙๔-๙๕/๒๕๔๙)  

 ๔บนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เร่ือง แนวทางปฏิบติัในการใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง : 

กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๙/๒๕๔๖) 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๕๓



 ๓.๓ขัน้ตอนการใชมาตรการบงัคบัทางปกครองและการนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม

  ๑.  บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่จะตองนำมาใชบังคับ  

โดยอนุโลมกับการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินตามมาตรการบังคับทางปกครอง ไดแก 

บทบัญญัติในลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยนำมาใชทั้งหมวด ๑ หลักทั่วไป   

ในการบงัคบัคดีตามคำพิพากษาหรือคำสัง่ ตัง้แตมาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๓๐๒ และหมวด ๒ วิธียึดทรพัย 

อายัดทรัพย และการจายเงิน ตั้งแตมาตรา ๓๐๓ ถึงมาตรา ๓๒๓๕  

  ๒.  ทรัพยสินที่อาจบังคับทางปกครองได จะตองเปนทรัพยสินที่ไมอยูในขอบเขตแหง   

การบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๕ และมาตรา ๒๘๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง๖   

  ๓. การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพยมีรูปราง เจาหนาที่ผูปฏิบัติการตามคำสั่งใหใช

มาตรการบังคับทางปกครองยอมมีอำนาจเอาทรัพยมาอยูในความดูแลของตนได แตตองแจงการยึดให

ผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครองทราบดวย๗  

  ๔.  การยึดอสงัหาริมทรพัย เจาหนาท่ีผปูฏิบติัการตามคำสัง่ใหใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง 

จะตองนำหนังสือสำคัญสำหรับทรัพยสินมารักษาไว และแจงการยึดใหเจาหนาที่ผูกระทำละเมิดและ   

เจาพนักงานที่ดินทราบ๘  

  ๕.  การอายดัทรพัยสิน ในการดำเนินการของเจาหนาท่ีจะตองมีคำสัง่ของหวัหนาหนวยงาน

ของรัฐไปยังผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครองที่เรียกใหชำระเงินใหงดเวนหรือหามจำหนายจายโอน 

สิทธิเรียกรอง และหามบุคคลภายนอกซึ่งเปนลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองสงมอบ โอนทรัพยสิน สิทธิ   

หรือเงินใหแกเจาหนาที่ผูกระทำละเมิด แตใหสงมอบแกเจาหนาที่แทน๙  

 

 

 

 ๕ บนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เร่ือง วิธีปฏิบติัในการใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง และ 

ทรพัยสิน เงิน หรือสิทธิเรียกรองท่ีไมอยภูายใตการใชมาตรการบงัคบัทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายดัและขายทอด 

ตลาดทรพัยสินตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (เร่ืองเสรจ็ท่ี ๔๔๓/๒๕๕๐)  

 ๖ บนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เร่ือง วิธีปฏิบติัในการใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง และ 

ทรพัยสิน เงิน หรือสิทธิเรียกรองท่ีไมอยภูายใตการใชมาตรการบงัคบัทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายดัและขายทอด 

ตลาดทรพัยสินตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (เร่ืองเสรจ็ท่ี ๔๔๓/๒๕๕๐)  

 ๗ บนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เร่ือง แนวทางการใชมาตรการบงัคบัทางปกครองกบัทรพัยสิน 

ท่ีอยตูางพ้ืนท่ี และความคมุครองตามกฎหมายของเจาหนาท่ีผใูชมาตรการบงัคบัทางปกครอง (เร่ืองเสรจ็ท่ี ๖๗๓/๒๕๕๑)   

 ๘ บนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เร่ือง แนวทางการใชมาตรการบงัคบัทางปกครองกบัทรพัยสิน 

ท่ีอยตูางพ้ืนท่ี และความคมุครองตามกฎหมายของเจาหนาท่ีผใูชมาตรการบงัคบัทางปกครอง (เร่ืองเสรจ็ท่ี ๖๗๓/๒๕๕๑)   

 ๙ บนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เร่ือง แนวทางการใชมาตรการบงัคบัทางปกครองกบัทรพัยสิน 

ท่ีอยตูางพ้ืนท่ี และความคมุครองตามกฎหมายของเจาหนาท่ีผใูชมาตรการบงัคบัทางปกครอง (เร่ืองเสรจ็ท่ี ๖๗๓/๒๕๕๑)  

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕๔



   ๖.  การยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน ซึ่งอยูนอกเขตพื้นที่การปกครองของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐสามารถดำเนินการได เนื่องจากการใชมาตรการบังคับ   

ทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   

เปนการบังคับกับทรัพยสินของผูอยูในบังคับของคำสั่งทางปกครองที่เรียกใหชำระเงิน โดยไมคำนึงวา 

ทรัพยสินนั้นตั้งอยูในเขตพื้นที่ใด ซึ่งการดำเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครองนี้ มิใชการจัดระบบ 

บริการสาธารณะ  ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงสามารถดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินและ 

ขายทอดตลาดทรัพยสินของผูอยูในบังคับทางปกครองที่มีทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองอยูนอกเขตพื้นที่ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นได ๑๐   

   ๗.  การขายทอดตลาดทรพัยสินทียึ่ดหรืออายดัมาได จะตองอนโุลมเทียบเคียงอำนาจของ 

ผูพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาเปนอำนาจของเจาหนาที่ตามกฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๑๑  

   ๘.  คาฤชาธรรมเนียมในการยึด การอายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน หากหนวยงาน

ของรัฐมีคาใชจายที่เกิดจากการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสิน ก็สามารถเรียกเก็บ   

คาฤชาธรรมเนียมไดในอัตราเดียวกับที่กำหนดไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงตาม   

ตารางทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ตาราง ๕ คาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี    

โดยคาธรรมเนียมจะหักจากราคาทรัพยที่ขายทอดตลาดไดกอนที่จะนำมาชำระใหแกเจาหนี้ ๑๒  

   ๙.  การใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด การอายัดและขายทอดตลาด  

ทรัพยสิน ตองดำเนินการใหแลวเสร็จสิ้นจนถึงขั้นการขายทอดตลาดภายในสิบป นับตั้งแตออกคำสั่ง 

ทางปกครองที่เรียกใหชำระเงิน  ทั้งนี้ โดยเทียบเคียงจากระยะเวลาในการบังคับคดีตามมาตรา ๒๗๑ 

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หากหนวยงานของรัฐไมสามารถดำเนินการใชมาตรการ 

บังคับทางปกครองใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาขางตนได หนวยงานของรัฐตองยุติเรื่องโดยไมตองให   

คูกรณียกเหตุดังกลาวขึ้นกลาวอางหรือเปนขอโตแยงกอนแตอยางใด๑๓  

 

 

 
 ๑๐ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การใชมาตรการบังคับทางปกครองนอกเขต

กรุงเทพมหานคร (เรื่องเสร็จที่ ๖๙๐/๒๕๕๑)  

 ๑๑ บนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เร่ือง การใชมาตรการบงัคบัทางปกครองตามมาตรา ๕๗ 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๓/๒๕๕๑)  

 ๑๒ บนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เร่ือง แนวทางปฏิบติัในการใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง : 

กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๙/๒๕๔๖)  

 ๑๓ บนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เร่ือง ระยะเวลาการใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง โดยการ 

ยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน เพื่อบังคับตามคำสั่งเรียกใหชำระเงินตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ   

คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๒๖๗/๒๕๔๙) 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๕๕



 ๓.๔ การใชมาตรการบงัคบัทางปกครองโดยวิธีการยึดอายดัและขายทอดตลาดทรพัยสิน

ของเทศบาลตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 

  ขอ ๑ (๖) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ   

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประสงคจะใหการกระทำของเทศบาลตำบลและองคการ 

บริหารสวนตำบลตองอยูภายใตการกลั่นกรองการใชดุลพินิจโดยรัฐ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความชอบ   

ดวยกฎหมายของการกระทำนั้น และปองกันมิใหองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการใด ๆ ที่ขัดตอ 

กฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชมาตรการบังคับทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิของบุคคลที่อยู 

ภายใตบังคับของคำสั่งทางปกครอง การใชมาตรการบังคับทางปกครองของผูบริหารหรือคณะผูบริหาร   

ทองถิ่นตองไดรับความเห็นชอบจากผูว าราชการจังหวัดกอนอันเปนการใชอำนาจโดยมีเงื่อนไข   

สวนกรณีตามขอ ๒ แหงกฎกระทรวงเดียวกัน แมจะไมไดกำหนดถึงการตองไดรับความเห็นชอบจาก   

ผูวาราชการจังหวัดกอน แตเมื่อพิจารณาเจตนารมณของการใชมาตรการบังคับทางปกครองแลว   

แมผูบริหารเทศบาลตำบลหรือผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลจะเปนผูออกคำสั่งทางปกครอง    

เรียกใหชำระเงินเองกต็าม การใชมาตรการบงัคบัทางปกครองของทัง้สององคกรยงัตองไดรบัความเหน็ชอบ 

จากผวูาราชการจงัหวดักอน หากผวูาราชการจงัหวดัยงัไมไดใหความเหน็ชอบกอน กไ็มเปนเหตใุหคำสัง่ 

ทางปกครองนั้นไมสมบูรณ ถาผูวาราชการจังหวัดไดใหความเห็นชอบในภายหลัง โดยจะตองกระทำ   

กอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณหรือกอนมีการนำคำสั่งทางปกครองไปสูการพิจารณาของ      

ผูมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคำสั่งทางปกครองนั้นตามที่บัญญัติในมาตรา ๔๑ แหง   

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๑๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ๑๔ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การใชมาตรการบังคับทางปกครองของ

นายกเทศมนตรีตำบลเขาสมิงตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (เรื่องเสร็จที่ ๒๓๗/๒๕๕๑) 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕๖



ภาคผนวกก.
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ในการตอบขอหารือแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙



เรื่องเสร็จที่๕๑/๒๕๕๖

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕๘

เรื่อง หารือการเพิกถอนทะเบียนสมรส



หนวยงานท่ีหารือ กรมการปกครอง 

  

ขอหารือ กรณีคูสมรสฝายหญิงไดใชช่ือตวั ช่ือสกลุของบคุคลอ่ืนมาจดทะเบียนสมรส นัน้   

 นายทะเบียนจะเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ  

 ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดหรือไม หรือนายทะเบียนจะตองรอใหศาล  

 มีคำพิพากษาวาการจดทะเบียนสมรสเปนโมฆะ แลวจึงบนัทึกไวในทะเบียนสมรส  

 

ความเหน็ การรับจดทะเบ ียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและ  

 พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘ เปนการใชอำนาจของ  

 นายทะเบียนที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นกับบุคคลที่จดทะเบียนสมรส  

 ในอันที่จะกอหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ โดยบุคคลที่  

 จดทะเบียนสมรสจะมีสิทธิ หนาที่ และความสัมพันธระหวางบุคคลที่  

 จดทะเบียนสมรสในฐานะสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    

 ดังนั้น การรับจดทะเบียนสมรสจึงเปน “คำสั่งทางปกครอง” ตามบทนิยาม  

 ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   

 เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา นายทะเบียนไดรับจดทะเบียนสมรสระหวางนาย ว.   

 กับนางสาว ช. แตหญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสนั้นมิใชนางสาว ช. หากแตเปน  

 หญิงอื่นที่ไดใชชื่อตัวและชื่อสกุลของนางสาว ช. มาจดทะเบียนสมรส  ดังนั้น   

 ทะเบียนสมรสระหวางนาย ว. กับนางสาว ช. จึงไมถูกตองตามกฎหมาย ซึ่ง  

 แมวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและพระราชบัญญัติจดทะเบียน  

 ครอบครัวฯ จะไมมีมาตราใดบัญญัติใหนายทะเบียนเพิกถอนทะเบียนสมรส  

 ที่ไมถูกตองตามกฎหมายไดก็ตาม แตนายทะเบียนซึ่งรับจดทะเบียนสมรส  

 โดยสำคัญผิดสามารถเพิกถอนทะเบียนสมรสไดโดยอาศัยอำนาจตาม  

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 



เรื่องเสร็จที่๑๘๘/๒๕๕๖

เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย กรณีผูถูกลงโทษไปฟ้อง

 คดีอาญากลาวหาผูมีอำนาจสั่งลงโทษกอนจะมีการออกคำสั่ง
 

หนวยงานที่ขอหารือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ขอหารือ ประเด็นที่หนึ่ง การที่ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฎ ไปฟองคดีอาญาตอ  

 ศาลกลาวหาบุคคลซึ่งดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 คนปจจุบัน จะเปนเหตุใหบุคคลซึ่งดำรงตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย  

 อุบลราชธานีคนปจจุบันซึ่งจะตองเปนผูลงนามในคำสั่งลงโทษทางวินัยบุคคล  

 ดังกลาวมีสภาพรายแรงอันอาจทำใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง  

 ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   

 หรือไม  

 ประเด็นที่สอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะตองดำเนินการอยางไร เพื่อให   

 การออกคำสัง่ลงโทษทางวินยัศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกฏู เปนไปโดยชอบ   

 ดวยกฎหมาย  
 

ความเห็น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นวา  

 ประเด็นที่หนึ่ง การลงนามในคำสั่งลงโทษปลดศาสตราจารยประกอบฯ   

 ออกจากราชการเปนการดำเนินการที่ตอเนื่องใหเปนไปตามที่ไดวินิจฉัย  

 สั่งการไวในสำนวนการสอบสวน  ทั ้งนี ้ ขณะที่บุคคลซึ่งดำรงตำแหนง  

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคนปจจุบันพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ  

 ในสำนวนการสอบสวนนัน้ ศาสตราจารยประกอบฯ ยงัไมไดฟองบคุคลซ่ึงดำรง  

 ตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคนปจจุบันเปนคดีอาญาตอศาล   

 และไมปรากฏเหตุหร ือข อเท็จจร ิงท ี่ม ีแนวโน มกอให  เก ิดอคต ิหร ือ  

 ความโกรธเคืองหรือเสียความเปนธรรมแลว ก็ไมถือวาการลงนามในคำสั่ง  

 ลงโทษทางวินัยใหเปนไปตามที่ไดวินิจฉัยสั่งการไวเปนเหตุที่มีสภาพรายแรง  

 อันจะทำให การพ ิจารณาทางปกครองไมเปนกลางตามมาตรา ๑๖   

 แหงพระราชบญัญติัวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  

 ประเด็นที่สอง เมื่อไดใหความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแลววา บุคคลซึ่งดำรง  

 ตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคนปจจุบันสามารถลงนามใน  

 คำสั่งลงโทษปลดศาสตราจารยประกอบฯ ออกจากราชการไดโดยไมตองหาม  

 ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ จึงไมตอง   

 พิจารณาในประเด็นนี้อีก 

๕๙

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 



เรื่องเสร็จที่๓๑๗/๒๕๕๖

๖๐

เรื่อง ผูม ีอำนาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง กรณีจายเง ินคาจาง

 ในโครงการจางที่ปรึกษาโครงการวิจัยนิวเคลียรองครักษโดยไมไดรับ

 ผลงานครบถวน



หนวยงานที่หารือ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

ขอหารือ ประเด็นที่หนึ่ง  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคำสั่งแตงตั้ง  

 คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และไดมีหนังสือ  

 มอบหมายใหสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติออกคำสั่งเรียกใหเจาหนาที่ของ  

 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติชดใชคาสินไหมทดแทน ตอมาเลขาธิการสำนักงาน  

 ปรมาณูเพื่อสันติไดออกคำสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน   

 แตเจาหนาที่ไมยอมชดใช ผูใดเปนผูมีอำนาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง  

 โดยวิธีการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของเจาหนาที่ดังกลาว   

 ระหวางปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเลขาธิการสำนักงาน  

 ปรมาณูเพื่อสันติ  

 ประเด็นที่สอง  หากปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูมีอำนาจ  

 ใชมาตรการบังคับทางปกครอง การที่ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ  

 เทคโนโลยีไดมีหนังสือมอบหมายใหสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติออกคำสั่ง  

 เรียกใหเจาหนาท่ีชดใชคาเสียหายนัน้ เปนการมอบอำนาจตามพระราชบญัญติั   

 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลผูกพันเลขาธิการ  

 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือไมเพียงใด และจะทำใหปลัดกระทรวง  

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพนจากความรับผิดชอบในการใชมาตรการบังคับ  

 ทางปกครองหรือไม ประการใด 

 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



ความเห็น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นวา  

 ประเด็นที่หนึ่ง ในการพิจารณาขอหารือเรื่องนี้ปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา   

 ในขั้นตอนการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด   

 กรณีจายเงินคาจางในโครงการจางที่ปรึกษาโครงการวิจัยนิวเคลียรองครักษ  

 ใหแกบริษัทที่ปรึกษาโดยไมไดรับผลงานครบถวนนั ้น ผู ดำรงตำแหนง  

 เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในขณะนั้นมีสวนไดเสียกับโครงการ  

 ดังกลาว  ดังนั ้น จึงตองใหปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 เปนผูแตงตัง้คณะกรรมการสอบขอเทจ็จริงความรบัผิดทางละเมิดแทนเลขาธิการ  

 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำหรับผูมีอำนาจออกคำสั่งเรียกใหเจาหนาที่  

 ที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหม ทดแทนความเสียหายใหแกสำนักงานปรมาณู  

 เพื่อสันตินั้น โดยที่มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด  

 ของเจาหนาที่ฯ กำหนดใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่ง  

 เรียกใหเจาหนาที่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด เมื่อสำนักงานปรมาณู  

 เพื่อสันติเปนหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายจากการกระทำละเมิด  

 ของเจาหนาท่ี และขอเทจ็จริงไมปรากฏวา ผูดำรงตำแหนงเลขาธิการสำนกังาน  

 ปรมาณูเพื่อสันติในขณะที่ออกคำสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน   

 มีสวนเกี่ยวของกับกรณีจายเงินคาจางในโครงการจางที่ปรึกษาโครงการวิจัย  

 นิวเคลียรองครักษฯ หรือมีสวนไดเสียกับเจาหนาที่ที่ตองรับผิด ดวยเหตุนี้   

 การที่ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีหนังสือมอบหมายให  

 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติดำเนินการออกคำสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใช  

 คาสินไหมทดแทนความเสียหายใหแกสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงเปนเพียง  

 การแจงใหสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติซ ึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่ได รับ  

 ความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจาหนาท่ี ดำเนินการออกคำสัง่เรียกให  

 เจาหนาที่ที่เกี่ยวของชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

 ตอไปเทานั้น เมื่อเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไดออกคำสั่งเรียกให  

 เจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย จึงเปนการออกคำสั่ง  

 ในนามของตนเอง ไมได กระทำการแทนปลัดกระทรวงว ิทยาศาสตร  

 และเทคโนโลยีตามหลกัการมอบอำนาจในการบริหารราชการแผนดินแตอยางใด   

 และโดยที่คำสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย   

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๖๑



 เปน “คำสั่งทางปกครอง” อีกทั้งขอเท็จจริงไมปรากฏวาผู ดำรงตำแหนง  

 เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติคนปจจุบันมีสวนเกี่ยวของกับกรณี  

 จายเงินคาจางในโครงการจางที่ปรึกษาโครงการวิจัยนิวเคลียรองครักษฯ   

 หรือมีสวนไดเสียกับเจาหนาที่ที่ตองรับผิด หากเจาหนาที่ที่รับคำสั่งไมชดใช  

 คาสินไหมทดแทนใหแกสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขาธิการสำนักงาน  

 ปรมาณูเพื่อสันติซึ่งเปนเจาหนาที่ผู ออกคำสั่งทางปกครองมีอำนาจที่จะ  

 พ ิจารณาใช มาตรการบังคับทางปกครอง โดยวิธ ีการยึดหรืออายัด   

 และขายทอดตลาดทรัพยสินของเจาหนาที่เพื่อนำมาชดใชคาสินไหมทดแทน  

 ความเสียหายตอไปได ตามนัยมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๗   

 แหงพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ ประกอบกบัขอ ๑ และขอ ๒   

 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ  

 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

 ประเด็นที่สอง ตามที่ใหความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแลววา เลขาธิการ  

 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเปนผู ม ีอำนาจพิจารณาใชมาตรการบังคับ  

 ทางปกครอง ประเด็นนี้จึงไมจำตองวินิจฉัย 

๖๒

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



เรื่องเสร็จที่๓๓๑/๒๕๕๖

เรื่อง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเปนการใหประโยชน : กรณี

 คำสั่งแตงตั้งขาราชการใหดำรงตำแหนงที่สูงขึ้นของกระทรวงมหาดไทย

 

หนวยงานที่หารือ      กระทรวงมหาดไทย 

  

ขอหารือ ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทยจำนวน ๓ คำสั่ง  

 ท่ีแตงตัง้ (เล่ือน) ขาราชการกรมการปกครองใหดำรงตำแหนงท่ีสงูข้ึนซ่ึงเกิดจาก   

 กระบวนการคัดเลือกที่ไมชอบดวยกฎหมายไดหรือไม 

 

ความเห็น คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่แตงตั ้ง (เลื่อน) ขาราชการกรมการปกครอง  

 ใหดำรงตำแหนงทีส่งูข้ึนเปนคำสัง่ทางปกครองทีมี่ลกัษณะเปนการใหประโยชน   

 เพราะกอตั้งสิทธิแกผูไดรับแตงตั้งที่จะไดรับสิทธิประโยชนเพิ่มขึ้น เชน ไดรับ  

 เงินประจำตำแหนงสูงขึ ้น รวมทั ้งมีความกาวหนาทางราชการ ซึ่งหาก  

 จะเพิกถอนคำสั่งตองกระทำภายในเกาสิบวันนับแตไดรูถึงเหตุที่จะใหเพิกถอน  

 คำสั่งนั ้นตามที่กำหนดไวในมาตรา ๔๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ  

 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ปลัดกระทรวง  

 มหาดไทยไดรูถึงเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายของคำสั่งทั้ง ๓ อันเปน  

 เหตุใหเพิกถอนคำสั่งไดนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคำวินิจฉัย ก.พ.ค. ลงวันที่   

 ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ขณะน้ีจึงลวงเลยระยะเวลาเพิกถอนคำสัง่แลว ประกอบ   

 กับไมปรากฏขอเท็จจริงวา ผูไดรับแตงตั้งไดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือ  

 ปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจง หรือขมขูหรือชกัจงูใจโดยการใหทรพัยสิน   

 หรือประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมายเพื่อใหไดรับคัดเลือกเพื่อแตงตั้งให  

 ดำรงตำแหนงที่สูงขึ ้น กระทรวงมหาดไทยจึงไมอาจเพิกถอนคำสั่งทั ้ง ๓   

 โดยอาศัยเหตุที่วาการดำเนินการคัดเลือกไมชอบดวยกฎหมายได  

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๖๓



เรื่องเสร็จที่๓๔๖/๒๕๕๖

เรื่อง ผูม ีอำนาจพิจารณาอุทธรณคำสั่งทางปกครอง (กรณีผูทำคำสั่ง

 ทางปกครองเปนผูอำนวยการสำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขา)



หนวยงานที่หารือ กรมเจาทา 

 

ขอหารือ กรณีที่ผู อำนวยการสำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาภูเก็ตซึ่งไดรับมอบหมาย  

 จากอธิบดีกรมเจาทาตามพระราชบัญญัต ิการเด ินเร ือในนานน้ำไทย   

 พ.ศ. ๒๔๕๖ ออกคำสั่งทางปกครองใหบุคคลรื้อถอนสิ่งลวงล้ำลำน้ำ ผูใด  

 จะเปนผูมีอำนาจพิจารณาอุทธรณ 

 

ความเห็น คณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองเหน็วา โดยท่ีพระราชบญัญติั   

 การเดินเรือในนานน้ำไทยฯ กำหนดบทนิยามคำวา “เจาทา” หมายความวา   

 อธิบดีกรมเจาทาหรือผูซึ่งอธิบดีกรมเจาทามอบหมาย เมื่ออธิบดีกรมเจาทา  

 มอบหมายใหบุคคลใดทำหนาที่เปนเจาทาแลว บุคคลนั้นยอมมีอำนาจหนาที่  

 ปฏิบัติการใด ๆ ทั้งหมดในฐานะเจาทาไดเชนเดียวกับอธิบดีกรมเจาทา หาใช  

 เปนการมอบอำนาจที่เปนการใหบุคคลซึ่งดำรงตำแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน  

 เจาของอำนาจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเทานั้น ดวยเหตุนี้ กรณีที่อธิบดีกรมเจาทา  

 มอบหมายใหผูอำนวยการสำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาภูเก็ตทำหนาที่เปน  

 เจ าทา ตามพระราชบัญญัติการเดินเร ือในนานน้ำไทยฯ ผู อำนวยการ  

 สำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาภูเก็ตยอมมีอำนาจหนาที่ปฏิบัติการใด ๆ ใน  

 ฐานะเจาทาไดโดยตนเอง มิใชเปนการกระทำการแทนอธิบดีกรมเจาทา    

 ฉะนั้น กรณีที่ผูอำนวยการสำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาภูเก็ตในฐานะเจาทา  

 ออกคำสั่งทางปกครองใหบุคคลรื้อถอนสิ่งลวงล้ำลำน้ำ ผูมีอำนาจพิจารณา  

 อุทธรณจึงตองเปนไปตามขอ ๒ (๒) หรือ (๓) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔   

 (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง   

 พ.ศ. ๒๕๓๙ แลวแตกรณี สุดแตผูอำนวยการสำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขา  

 ภูเก็ตมีฐานะอยางไร 

๖๔

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



๖๕

เรื่องเสร็จที่๖๘๑/๒๕๕๖

เรื่อง แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการกำหนดเวลาสำหรบัการพิจารณาทางปกครอง

 ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 พ.ศ.๒๕๓๙

 

หนวยงานที่หารือ จังหวัดนราธิวาส 

 

ขอหารือ เมื่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ  

 หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ ถูกยกเลิกไป การบังคับใชมาตรา ๘๕ และ  

 มาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   

 จะดำเนินการตอไปอยางไร และมีระเบียบใดเขามาทดแทนระเบียบดังกลาว  

 หรือไม 

 

ความเห็น มาตรา ๓๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร  

 กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดเวลา  

 ในการพิจารณาทางปกครองของเจาหนาที่เชนเดียวกับที่กำหนดไวในระเบียบ  

 สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงาน  

 ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ ที่ไดถูกยกเลิกไป ซึ่งจังหวัดนราธิวาสสามารถอาศัย  

 พระราชกฤษฎีกาดังกลาวกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาสำหรับการพิจารณา  

 ทางปกครองเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ได โดยถือวา  

 เปนการปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติว ิธ ีปฏิบัติราชการ  

 ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดวย 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 



เรื่อง สถานะทางกฎหมายของหนังสือแจงใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและขนยาย

 ทรัพยสินออกจากเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม

 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยพ.ศ.๒๕๓๐

 

หนวยงานที่หารือ กรมชลประทาน 

 

ขอหารือ ประเด็นที่หนึ่ง หนังสือแจงใหรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ขนยายทรัพยสิน หรือ  

 ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการที่จะตองมีการเวนคืนภายในเวลาที่กำหนด   

 ตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัต ิวาด วยการเวนคืน  

 อสังหาริมทรัพยฯ เปนคำสั่งทางปกครองหรือไม 

 ประเด็นที่สอง หากหนังสือดังกลาวเปนคำสั่งทางปกครอง ถามีการ  

 อุทธรณคำสั่ง และผู ซ ึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ เวนคืนในฐานะ  

 เจาหนาที่ผู ทำคำสั่งไดพิจารณาแลวไมเห็นดวยกับคำอุทธรณ ผูใดจะเปน  

 เจาหนาท่ีผูมีอำนาจพิจารณาอทุธรณชัน้เหนือข้ึนไปตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔   

 (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิว ิธ ีปฏ ิบัต ิราชการ  

 ทางปกครองฯ 

 

ความเห็น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นวา  

 ประเด็นท ี่ หน ึ่ ง การม ีหนั งส ื อแจ  งตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม   

 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ใหเจาของหรือ  

 ผู ครอบครองอสังหาริมทรัพยร ื ้อถอนสิ่งปลูกสราง ขนยายทรัพยส ิน   

 หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการที่จะตองเวนคืนภายในเวลาที่กำหนด  

 เปนเพียงขัน้ตอนการบอกกลาวใหบคุคลท่ีเก่ียวของไดทราบถึงหนาท่ีท่ีตองปฏิบติั  

 ตามกฎหมายเทานั ้น มิใชการใชอำนาจของเจาหนาที่ท ี่มุงหมายกอตั ้ง  

 นิติสัมพันธในอันที่จะกอผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายของบุคคล   

 ซึ่งหากไมมีการดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เจ าหนาที่ก็ม ีอำนาจ  

 เขาดำเนินการไดเอง โดยเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยเปนผูเสีย  

 คาใชจาย ดังนั้น การมีหนังสือแจงจึงมิใช “คำสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา ๕   

 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

 ประเด็นที่สอง เม ื่อได ให ความเห็นแลววาหนังส ือแจงไมเปนคำสั่ง  

 ทางปกครอง ขอหารือในประเด็นนี้จึงไมจำตองวินิจฉัย 

เรื่องเสร็จที่๗๔๘/๒๕๕๖

๖๖

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



๖๗

เรื่องเสร็จที่๑๒๐๘/๒๕๕๖

เรื่อง การเพิกถอนคำสัง่อนมุตัิใหจายเงินชวยคาครองชีพผูรบัเบีย้หวดับำนาญ

 และการเรียกคืนเงินซึ่งเจาหนาที่รับไปโดยไมมีสิทธิตามกฎหมาย :

 กรณีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 

หนวยงานที่หารือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
 

ขอหารือ ประเด็นที่หนึ่ง คำสั่งอนุมัติใหจายเงิน ช.ค.บ. เปน “คำสั่งทางปกครอง”   

 หรือไม   

 ประเด็นที่สอง กรณีที่คำสั่งอนุมัติใหจายเงิน ช.ค.บ. เปนคำสั่งทางปกครอง  

 ที่ไมชอบดวยกฎหมาย หนวยงานใดระหวางสำนักงานการปฏิรูปที่ด ิน  

 เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซ่ึงเปนสวนราชการผูเบิก และกรมบญัชีกลางซ่ึงเปน  

 หนวยงานที่ดำเนินการเบิกจายเงิน จะเปนผูมีอำนาจเพิกถอนคำสั่ง และ  

 ในการเพิกถอนจะตองผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือไม 

 ประเด็นที่สาม กรณีที่มีการเพิกถอนคำสั่งอนุมัติใหจายเงิน ช.ค.บ. แลว   

 การเรียกคืนเงิน ช.ค.บ. ที่เจาหนาที่ไดรับไปโดยไมมีสิทธิตามกฎหมายจะตอง  

 ดำเนินการอยางไร  
 

ความเห็น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นวา  

 ประเดน็ท่ีหน่ึง การท่ีสวนราชการผูเบิกไดพิจารณาและเหน็ควรใหเบิกจายเงิน   

 ช.ค.บ. แกบุคคลใด ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน  

 ชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบำนาญฯ เปนการใชอำนาจตามกฎหมายของ  

 เจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสถานภาพแหงสิทธิของบุคคล  จึงเปนคำสั่ง  

 ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัต ิว ิธ ีปฏ ิบัต ิราชการ  

 ทางปกครองฯ 

 ประเด็นที่สอง เมื่อสวนราชการผูเบิกเปนผูตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ  

 ผูมีสิทธิไดรับเงิน ช.ค.บ. และพิจารณาวาเห็นควรเบิกจายเงิน ช.ค.บ. ใหแก  

 บุคคลใดหรือไม สวนราชการผูเบิกจึงเปนเจาหนาที่ผูทำคำสั่งทางปกครอง   

 สวนกรมบัญชีกลางทำหนาที่เบิกจายเงินใหแกสวนราชการผูเบิกอันเปนเพียง  

 ขั้นตอนปฏิบัติภายในระหวางหนวยงานของรัฐเทานั้น ดังนั้น ส.ป.ก. ในฐานะ  

 สวนราชการผูเบิกจึงเปนเจาหนาที่ผูทำคำสั่งทางปกครองและเปนเจาหนาที่  

 ผูมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ  

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 



๖๘

 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดย ส.ป.ก. ชอบที่จะใชดุลพินิจเพิกถอน  

 คำสั่งไดตามหลักเกณฑในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ  

 ดังกลาว โดยไมผูกพันใหตองปฏิบัติตามความเห็นของกระทรวงการคลัง   

 เพราะกรณีนี้เปนการเพิกถอนคำสั่งอนุมัติใหจายเงิน ช.ค.บ. มิใชการออก  

 คำสั่งใหเจาหนาที่ผูกระทำละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ  

 ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  

 ประเดน็ท่ีสาม โดยท่ีไมมีกฎหมายใดใหอำนาจ ส.ป.ก. ออกคำสัง่ทางปกครอง 

 เรียกเงิน ช.ค.บ. คืน การที่ ส.ป.ก. ไดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอนุมัติใหจายเงิน   

 ช.ค.บ. พรอมทั้งเรียกใหบุคคลนำเงิน ช.ค.บ. สงคืนคลัง เนื้อหาของคำสั่ง  

 ในสวนที่เปนการเรียกเงินคืนยอมไมเปนคำสั่งทางปกครอง กรณีนี้ ส.ป.ก.   

 ตองใชสิทธิเรียกเงินคืนฐานลาภมิควรไดตามมาตรา ๔๐๖ แหงประมวลกฎหมาย  

 แพงและพาณิชย โดยฟองเปนคดีแพงตอศาลยุติธรรมภายในอายุความ  

 ตามมาตรา ๔๑๙ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน 

 

 

 

 

 

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



๖๙

เรื่อง การเรียกคืนเงินตอบแทนการปฏิบัติหนาที่จากบุคคลซึ่งพนจากการเปน

 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง



หนวยงานที่หารือ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกลา 

 

ขอหารือ ประเด็นที่หนึ่ง กรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวาบุคคลที่เปน  

 สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองสิ ้นสุดสถานภาพ การที่เลขาธิการสถาบัน  

 พระปกเกลามีหนังสือแจงการสิ้นสุดสถานภาพสมาชิกไปยังบุคคลที่เกี่ยวของ   

 เปนการดำเนินการที่ถูกตองและชอบดวยกฎหมายหรือไม 

 ประเด็นที่สอง การที่เลขาธิการสถาบันพระปกเกลามีคำสั่งเรียกใหนาย ส.   

 คืนเงินที่ได รับไปในการปฏิบัติหนาที่ภายหลังสิ ้นสุดสถานภาพสมาชิก  

 สภาพัฒนาการเมือง เปนการดำเนินการที่ชอบดวยมาตรา ๕๑ แหงพระราช

 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม 

 ประเด็นที่สาม การที่นาย ส. มิไดแจงการลาออกของหัวหนาพรรคการเมือง  

 ที่ตนสังกัดใหสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองทราบ แตยังคงปฏิบัติหนาที่  

 สมาชิกฯ และไดรับเงินตอบแทนการปฏิบัติหนาที่เรื่อยมา ถือวาปกปดหรือไม  

 แสดงขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ จึงไมมีสิทธิอางความเชื่อโดยสุจริตซึ่งจะ  

 ไดรับความคุมครองตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ  

 ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชหรือไม 

 

ความเห็น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นวา 

 ประเด็นที่หนึ่ง การมีหนังสือแจงการสิ ้นสุดสถานภาพการเปนสมาชิก  

 สภาพัฒนาการเมืองเปนเพียงการแจงใหบุคคลที่เกี่ยวของไดทราบถึง  

 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหบุคคลดังกลาวไดทราบวาตนได  

 พนจากการเปนสมาชิกโดยผลของกฎหมายแลว จึงเปนการดำเนินการที่อยูใน  

 อำนาจหนาที่ของเลขาธิการสถาบันพระปกเกลาในฐานะผู รับผิดชอบ  

 การบริหารงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองซึ่งเปนหนวยธุรการของ  

 สภาพัฒนาการเมือง 

เรื่องเสร็จที่๑๓๘๕/๒๕๕๖

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 



 ประเด็นที่สอง การจายเง ินตอบแทนการปฏิบัต ิหน าท ี่ ให แกสมาชิก  

 สภาพฒันาการเมืองไมใชการออกคำสัง่ทางปกครองท่ีเปนการใหเงิน แตเปนเพียง  

 การปฏิบัติการทางปกครองในการเบิกจายเงินใหแกบุคคลตามสิทธิที่พึงจะได  

 รับจากการปฏิบัติหนาที่ โดยไมมีการกอตั้งสิทธิใด ๆ ขึ้นใหมในทางกฎหมาย   

 จ ึงไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัต ิว ิธ ีปฏิบัต ิราชการทางปกครอง   

 พ.ศ. ๒๕๓๙ หากขอเท็จจริงฟงไดวา นาย ส. ไดพนจากการเปนสมาชิก  

 สภาพัฒนาการเมืองอันทำใหการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติหนาที่เปนการ  

 จายเงินทั ้งที่นาย ส. ไมมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย สำนักงานสภาพัฒนา  

 การเมืองก็อาจใชสิทธิเรียกใหนาย ส. คืนเงินฐานลาภมิควรไดตามประมวล  

 กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๐๖ โดยฟองเปนคดีแพงตอศาลยุติธรรม  

 ภายในอายุความตามมาตรา ๔๑๙ 

 ประเด็นที่สาม เมื่อไดใหความเห็นในประเด็นที่สองแลววา การเรียกคืนเงิน  

 ตอบแทนการปฏิบัติหนาที่จากนาย ส. ไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติ  

 วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไมจำตองวินิจฉยัในประเดน็น้ีอีก 

 

 

๗๐

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกองคการ

 บริหารสวนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

 สวนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗



หนวยงานที่หารือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

ขอหารือ การที่มาตรา ๙๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ  

 บริหารสวนตำบลฯ กำหนดใหนายอำเภอมีอำนาจออกคำสั่งระงับการปฏิบัติ  

 ราชการของนายกองคการบริหารสวนตำบลและรายงานผูวาราชการจังหวัด  

 ภายในสิบหาวันเพื่อวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไปนั ้น ขั ้นตอน  

 การวินิจฉยัสัง่การของผูวาราชการจงัหวดัถือเปนการพิจารณาอทุธรณคำสัง่ของ  

 นายอำเภอหรือไม  

 

ความเห็น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นวา การวินิจฉัยสั่งการ  

 ของผู วาราชการจังหวัดเปนกระบวนการตรวจสอบภายในฝายปกครอง  

 เพื่อกลั่นกรองการใชอำนาจกำกับดูแลองคการบริหารสวนตำบล ไมใช  

 การพิจารณาอทุธรณคำสัง่ทางปกครอง เพราะมิไดเกิดจากการโตแยงคดัคาน  

 คำสั่งทางปกครองโดยคูกรณีผูรับคำสั่งทางปกครอง อีกทั้งคูกรณีก็มิไดมีสิทธิ  

 โตแยงแสดงพยานหลักฐานในกระบวนการวินิจฉัยสั่งการของผูวาราชการ   

 จังหวัด เมื่อพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบลฯ มิได  

 กำหนดขั้นตอนการอุทธรณคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการไว การอุทธรณ  

 จึงตองเปนไปตามหลกัเกณฑในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ   

 โดยนายอำเภอเปนผู พิจารณาอุทธรณในชั ้นตน และผู วาราชการจังหวัด  

 เปนผูพิจารณาอทุธรณชัน้เหนือข้ึนไป แตเม่ือขอเทจ็จริงปรากฏวา บคุคลท่ีถกูสัง่  

 ระงับการปฏิบัติราชการในตำแหนงนายกองคการบริหารสวนตำบลไดลาออก  

 จากตำแหนงไปแลว ทำใหการวินิจฉัยอุทธรณไมมีผลตอสิทธิหรือหนาที่  

 ตามกฎหมายของผูอุทธรณ กรณีจึงชอบที่จะสั่งจำหนายอุทธรณเสีย 

เรื่องเสร็จที่๑๓๘๖/๒๕๕๖

๗๑

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 





ภาคผนวกข.
ภาพกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ

ประจำป๒๕๕๖



นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชน

ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ระหวางวันที่๒๗–๒๘มีนาคม๒๕๕๖

ณศูนยการคาอยุธยาพารคจังหวัดอยุธยา

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๗๔



นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชน

ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ระหวางวันที่๒๘-๒๙มิถุนายน๒๕๕๖

ณบริษัทเดอะมอลลนครราชสีมาจำกัด

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๗๕



นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชน

ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ระหวางวันที่๓๑สิงหาคม–๑กันยายน๒๕๕๖

ณบริเวณถนนคนเดินจังหวัดขอนแกน

สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๗๖



นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชน

ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ระหวางวันที่๑๓–๑๔ธันวาคม๒๕๕๖

ณบริษัทบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอรจำกัด(มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ 

๗๗



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เลขที่๑ถนนพระอาทิตยเขตพระนครกรุงเทพฯ๑๐๒๐๐
โทรศัพท:๐-๒๒๒๒-๐๒๐๖-๙

โทรสาร:๐-๒๒๒๖-๖๒๐๑




