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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

 

 พระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระร�ชบัญญัติ                                                                 
คว�มรับผิดท�งละเมิดของเจ้�หน้�ท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถูกตร�ข้ึนบังคับใช้เป็นเวล�สิบกว่�ปีแล้ว  
โดยมีวัตถุประสงค์สำ�คัญเพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นของภ�ครัฐมีหลักเกณฑ์ท�งกฎหม�ย 
ที่ถูกต้อง ส�ม�รถสร้�งคว�มเป็นธรรมให้แก่ประช�ชน และในขณะเดียวกันต้อง 
ส่งเสริมให้ก�รปฏิบัติร�ชก�รมีประสิทธิภ�พและคว�มรับผิดชอบต่อก�รบริก�ร
ส�ธ�รณะ ทั้งนี้ เพื่อพัฒน�คว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งภ�ครัฐและประช�ชน โดยตั้ง
อยู่บนพื้นฐ�นของคว�มโปร่งใส เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้ และให้ประช�ชนมีส่วนร่วม
อย่�งเต็มที่
 คู่มือสิทธิประช�ชนเมื่อติดต่อเจ้�หน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�ร 
ท�งปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งอยู่ในมือท่�นขณะนี้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิด
คว�มรู้คว�มเข้�ใจในหลักกฎหม�ยดังกล่�วอย่�งถูกต้อง และส�ม�รถนำ�กฎหม�ยนี้                     
ไปใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พอันเป็นก�รช่วยส่งเสริมให้เกิดก�รบังคับใช้ท�งกฎหม�ย 
ว�่ดว้ยวธิปีฏบิตัริ�ชก�รท�งปกครองใหเ้กดิผลอย�่งเป็นรปูธรรมอย�่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง
 หนังสือคู่มือน้ีเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งจ�กหล�ย ๆ  โครงก�รเพื่อก�รรณรงค์
และประช�สัมพันธ์ เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกฎหม�ยว่�ด้วยวิธีปฏิบัติ
ร�ชก�รท�งปกครอง และกฎหม�ยอื่นอันเป็นภ�รกิจของสำ�นักกฎหม�ยปกครอง  
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
 คณะผู้จัดทำ�หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�คู่มือสิทธิประช�ชนเมื่อติดต่อเจ้�หน้�ที่ต�ม 
พระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นี้ จะเป็นประโยชน์แก่
เจ้�หน้�ที่ของรัฐในก�รปฏิบัติร�ชก�ร และประช�ชนในอันที่จะทร�บถึงสิทธิของตน                                                        
เพื่อให้เกิดก�รสร้�งสรรค์ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดีสืบต่อไป

สำ�นักกฎหม�ยปกครอง
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

 ตุล�คม ๒๕๕๕

คำ�นำ�
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วิสัยทัศน์
 ดำ�รงไว้ซึ่งคว�มเป็นองค์กรกล�งท�งกฎหม�ยของประเทศ  มีอิสระ        
ท�งวชิ�ก�ร และไดร้บัก�รยอมรบัเชือ่ถอืในก�รจดัทำ�กฎหม�ย ก�รใหค้ำ�แนะนำ�                                                                           
และให้คำ�ปรึกษ�ท�งด้�นกฎหม�ย โดยถูกต้องต�มหลักนิติธรรม

 พันธกิจ
 ๑.  จัดทำ�ร่�งกฎหม�ยที่มีคว�มถูกต้องและสมบูรณ์  เพื่อให้เป็นกลไก
ก�รบริห�รง�นภ�ครัฐ และสร้�งคว�มเป็นธรรมให้แก่ประช�ชน
  ๒.  ให้คว�มเห็นท�งกฎหม�ยแก่หน่วยง�นของรัฐเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ 
ในก�รปฏิบัติร�ชก�รภ�ยใต้ขอบเขตคว�มถูกต้องของกฎหม�ย
  ๓.  พัฒน�กฎหม�ยของประเทศ  เพื่อให้กฎหม�ยเป็นเครื่องมือในก�ร
พัฒน�เศรษฐกิจและสังคม และคุ้มครองประโยชน์ส�ธ�รณะ
  ๔.  พัฒน�หลักกฎหม�ยปกครองเพื่อเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติร�ชก�ร
ของเจ้�หน�้ที่ของรัฐ
  ๕.  เสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญในท�งกฎหม�ยมห�ชนภ�ครัฐให้แก่
เจ้�หน�้ที่ของรัฐ
  ๖.  เป็นศูนย์กล�งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลท�งกฎหม�ยของประเทศ
  ๗.  พัฒน�นักกฎหม�ยกฤษฎีก�ให้มีคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร  และเป็น          
ผู้เชี่ยวช�ญในก�รปฏิบัติง�นท�งกฎหม�ย

 ค่านิยม
	 “มุ่งมั่น	สร้างสรรค	์กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ”



คุณจะใช้สิทธิในการติดต่อ
หน่วยงานราชการอย่างไร?

หากคุณเป็นผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๒. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่
ซึ่งมีความเป็นกลาง (มาตรา ๑๓, ๑๖)

๓. สิทธิที่จะได้รับคำาแนะนำาและได้รับแจ้ง
สิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ 
(มาตรา ๒๗)

๔. สิทธิที่จะได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ 
ในกรณีคำาส่ังมีผลกระทบต่อตน (มาตรา ๓๐)

๕. สิทธิในการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
(มาตรา ๓๐)

๖. สิทธิในการได้ตรวจเอกสารของเจ้าหน้าที่
(มาตรา ๓๙)

๗. สิทธิท่ีจะได้รับทราบ
เหตุผลของคำาส่ัง (มาตรา ๓๗)

 คู่กรณีผู้ยื่นคำาขอ
คู่กรณีบุคคลที่สาม

๙. สิทธิในการขอให้
พิจารณาใหม่  
(มาตรา ๕๔)

๑. สิทธิในการมีท่ีปรึกษา 
หรือผู้ทำาการแทน 
(มาตรา ๒๓, ๒๔)

๘. สิทธิที่จะได้รับแจ้ง  
วิธีการอุทธรณ์ หรือ
โต้แย้ง และสิทธิในการ
อุทธรณ์คำาสั่ง  
(มาตรา ๔๐, ๔๔)

ประชาชน

เจ้าหน้าที่

ยื่นคำาขอ

พิจารณา

อนุญาต ไม่อนุญาต
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บทที่ ๑  เป้าหมายและหลักการ ๑  
 ๑. เป็นกฎหม�ยกล�ง ๑

 ๒. กำ�หนดหลักเกณฑ์และ  

  วิธีก�รออกคำ�สั่งท�งปกครอง ๒ 

 ๓. เพื่อปฏิรูปก�รปฏิบัติร�ชก�ร            ๔

บทที่ ๒ การยื่นคำาขอหรือคำาร้องของคู่กรณี           ๕
 ๑. คู่กรณี  ๕

 ๒. คว�มส�ม�รถของคู่กรณี ๖

 ๓. ก�รตั้งตัวแทน  ๖

 ๔. หลักเกณฑ์ และวิธีก�รยื่นคำ�ขอ             

  หรือคำ�ร้อง       ๘

บทที่ ๓ สิทธิของคู่กรณีในการพิจารณาของ 
 เจ้าหน้าที่เพื่อออกคำาสั่งทางปกครอง ๑๐ 
 ๑. สิทธิในก�รมีที่ปรึกษ�หรือผู้ทำ�ก�รแทน ๑๐

 ๒. สิทธิท่ีจะได้รับก�รพิจ�รณ�จ�กเจ้�หน้�ท่ี            

        ซึ่งมีคว�มเป็นกล�ง ๑๑ 

 ๓. สิทธิที่จะได้รับคำ�แนะนำ� และ              

  ได้รับแจ้งสิทธิหน้�ที่ต่�ง ๆ 

  ในก�รติดต่อกับเจ้�หน้�ที่ ๑๒

สารบัญ



8-  -

 ๔. สิทธิที่จะได้รับแจ้งจ�กเจ้�หน้�ที่              

  ในกรณีคำ�สั่งใดจะมีผลกระทบต่อตน ๑๓ 

 ๕. สิทธิในก�รโต้แย้งแสดงพย�นหลักฐ�น     ๑๓ 

 ๖. สิทธิในก�รตรวจดูเอกส�รของเจ้�หน้�ที่ ๑๔

 ๗. สิทธิที่จะได้รับทร�บเหตุผลของคำ�สั่ง ๑๔

 ๘. สิทธิที่จะได้รับก�รพิจ�รณ�โดยสมบูรณ์  ๑๕

 ๙. สิทธิที่จะได้รับก�รพิจ�รณ�โดยเร็ว            ๑๕

 ๑๐. สิทธิที่จะได้รับแจ้งวิธีก�รอุทธรณ์   

  โต้แย้งและสิทธิในก�รอุทธรณ์คำ�สั่ง ๑๖ 

 ๑๑. สิทธิในก�รขอให้พิจ�รณ�ใหม่            ๑๖        

บทที่ ๔ แบบและเนื้อหาของคำาสั่ง ๑๗
 ๑. วัน เดือน ปี ที่ออกคำ�สั่ง ๑๗

 ๒. ชื่อและตำ�แหน่งหน้�ที่   

  พร้อมล�ยมือชื่อของเจ้�หน้�ที่ผู้ออกคำ�สั่ง ๑๗ 

 ๓. เหตุผลของคำ�สั่ง  ๑๘

 ๔. เงื่อนไขของคำ�สั่ง ๑๙

 ๕. ระยะเวล�และวิธีก�รอุทธรณ์โต้แย้งคำ�สั่ง  ๑๙
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บทที่ ๕ การมีผลของคำาสั่ง  ๒๐
 ๑. คำ�สั่งที่แสดงคว�มหม�ย  ๒๐

 ๒. คำ�สั่งที่สั่งโดยว�จ�  ๒๑

 ๓. คำ�สั่งที่สั่งเป็นหนังสือ ๒๑

  ๑) ส่งให้แก่ผู้รับแจ้งโดยตรง           ๒๑

  ๒)  ส่งไปยังภูมิลำ�เน�ของผู้รับแจ้ง           ๒๑

  ๓)  ประก�ศ ณ ที่ทำ�ก�รของเจ้�หน้�ที่ 

       และที่ว่�ก�รอำ�เภอ ๒๒  

  ๔)  ประก�ศในหนังสือพิมพ์           ๒๒

บทที่ ๖ การอุทธรณ์โต้แย้งคำาสั่ง  ๒๓
 ๑. ก�รอุทธรณ์ต้องทำ�เป็นหนังสือ           ๒๔

 ๒. ระยะเวล�ในก�รอุทธรณ์            ๒๔

 ๓. ก�รยื่นอุทธรณ์             ๒๔

 ๔. ก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์  ๒๕

 ๕. ก�รฟ้องคดีต่อศ�ลปกครอง            ๒๕

บทที่ ๗ การเพิกถอนคำาสั่ง           ๒๖
 ๑. ผู้มีอำ�น�จเพิกถอนคำ�สั่ง           ๒๗

 ๒. ระยะเวล�ก�รเพิกถอนคำ�สั่ง             ๒๗

 ๓. คำ�สั่งที่เจ้�หน้�ที่อ�จเพิกถอนได ้           ๒๗

  ๑) คำ�สั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย           ๒๗

  ๒) คำ�สั่งที่ชอบด้วยกฎหม�ย           ๒๘

 ๔. ผลของก�รเพิกถอนคำ�สั่ง           ๒๘
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บทที่ ๘ การขอให้พิจารณาใหม่            ๒๙
 ๑. มีพย�นหลักฐ�นใหม่        ๓๐

 ๒. คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้�ม�สู่ 

  ก�รพิจ�รณ�ตั้งแต่ต้น ๓๐

 ๓. เจ้�หน้�ที่ไม่มีอำ�น�จพิจ�รณ�           ๓๑

 ๔. ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหม�ย              

  เปลี่ยนแปลงไปในส�ระสำ�คัญ

  และก�รเปลี่ยนแปลงนั้น 

  จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี ๓๑

บทที่ ๙ การบังคับให้เป็นไปตามคำาสั่ง  ๓๒
 ๑. คำ�สั่งเรียกให้ชำ�ระเงิน ๓๒

 ๒. คำ�สั่งให้กระทำ�ก�รหรืองดเว้น     

  ก�รกระทำ�     ๓๓

  ๑) เจ้�หน้�ที่เข้�ดำ�เนินก�รเอง           ๓๓

  ๒) ก�รเรียกค่�ปรับท�งปกครอง           ๔๔

บทที่ ๑๐ สิทธิประชาชน เมื่อถูกเจ้าหน้าที่     
 กระทำาละเมิด  ๓๕       

 ๑. ร้องขอต่อหน่วยง�นของรัฐให้ชดใช้           ๓๖

 ๒. ฟ้องคดีต่อศ�ล  ๓๗

 ๓. สรุป ๓๘



๑

เป้าหมายและหลักการ
๑.  เป็นกฎหมายกลาง
	 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	

เป็นกฎหมายกลางที่เจ้าหน้าที่จะใช้ควบคู่กันไปกับกฎหมายอื่น	ๆ																																																	

ในการปฏิบัติหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องกับประชาชน	 เช่น	 การขอออก	 

ใบอนุญาต	 ขออนุมัติหรือขอออกใบรับรองในเรื่องต่าง	ๆ 	 หรือการม	ี																					

คำาสั่งให้ประชาชนปฏิบัติหรือห้ามมิให้ปฏิบัติในเรื่องใด	ๆ 	 โดย 

พระราชบัญญัตินี้จะกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้อำานาจ

ของเจ้าหน้าที่ 	 เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ ได้ดำาเนินการต่าง	ๆ	 

ด้วยความเป็นธรรม	ถูกต้องตามกฎหมาย	และปราศจากความลำาเอียง	

อันจะทำาให้การใช้อำานาจของเจ้าหน้าที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

คู่มือสิทธิประชาชน เมื่อติดต่อเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙

บทที่ ๑
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อย่างแท้จริง	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามมิติใหม่ของการปฏิบัติราชการ

ตามหลักการที่ว่า “รัฐเป็นของประชาชน และราชการต้องเป็นไป                                               

เพื่อประชาชน”	 ผลจากหลักการนี้จะทำาให้สิทธิ เสรีภาพของ

ประชาชนได้รับการคุ้มครอง	 และในขณะเดียวกันจะทำ าให้  

การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกคำาสั่งทาง
 ปกครอง
	 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	

เป็นบทบัญญัติที่กำาหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ	“การออกคำาสั่ ง

ทางปกครอง”	อันได้แก่	เจ้าหน้าที่ผู ้มีอำานาจออกคำาสั่งทางปกครอง	

การเตรียมการของเจ้าหน้าที่เพื่อออกคำาสั่งทางปกครอง	 หลักเกณฑ์

และวิธีการในการออกคำาสั่งทางปกครอง	 โดยคำาสั่งทางปกครอง	

หมายถึง	 การใช้อำานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่	 ซึ่งก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง	 โอน	 สงวน	 ระงับ	 หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ 



๓

ของประชาชน	 เช่น	 คำาสั่งอนุญาต	 อนุมัติ	 การวินิจฉัยอุทธรณ์	 ฯลฯ	 

ฉะนั้น	 เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น	 

ในกรณีที่กฎหมายได้มอบอำานาจทางปกครองของรัฐให้เอกชน 

รายใดดำาเนินการออกคำาสั่งทางปกครอง	 เอกชนรายนั้นก็เป็น 

เจ้าหน้าที่	 ซึ่งการดำาเนินการออกคำาสั่งทางปกครองก็ต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 

พ.ศ.	๒๕๓๙	บัญญัติไว้ด้วย

	 นอกจากนั้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง											

พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ยังได้กำาหนดวิธีการแก้ไขความบกพร่องของคำาสั่ง 

ทางปกครอง	 อันเกิดจากการใช้อำานาจของเจ้าหน้าที่โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายไว้ด้วย	 โดยให้ประชาชนมีสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำาสั่ง 

ทางปกครองหรือร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำาเนินการพิจารณาทบทวน 

เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
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๓. เพื่อปฏิรูปการปฏิบัติราชการ
	 การกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกคำาส่ังทางปกครอง																																																																						

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตินี้	 เท่ากับเป็นการกำาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน																																											

ปฏิบัติให้สมกับการเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดี	 โดยปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้																												

เกิดประโยชน์กับประชาชน	 อีกทั้งเป็นการโน้มนำาและสร้างทัศนะใหม	่																																					

แก่เจ้าหน้าที่ว่าตนเป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน	 มิใช่เป็นผู้ปกครอง																																									

หรือฝ่ายตรงข้ามกับประชาชน	 เจ้าหน้าที่ผู้ใดมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง																													

ตามหลักเกณฑ์ประชาชนก็มีสิทธิขอให้แก้ไขเยียวยา	 เพื่อปฏิบัติ

ใหม่ให้ถูกต้องได้	 ท้ังน้ี	 เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป	 

การปฎิบัติราชการโดยมีหลักดังนี้

 ๑.	 ความเป็นธรรม	 คำาส่ังของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะกระทบสิทธิหน้าท่ี																																																															

ของประชาชนนั้น	 ต้องเป็นกรณีที่กฎหมายให้อำานาจแก่เจ้าหน้าที่ 

เพื่อออกคำาส่ังทางปกครองไว้เท่าน้ัน	 เจ้าหน้าท่ีจะกระทำาตามอำาเภอใจ

ไม่ได้

 ๒.	 ความเป็นกลาง	 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอำานาจออกคำาส่ังทางปกครอง																																																													

จะต้องปราศจากอคติไม่ลำาเอียง	ไม่ใช้อำานาจหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์แก่ตน																																												

หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะ	 และไม่เป็นการเฉพาะ	 

และไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนออกคำาสั่ง

 ๓.	 ความ โปร่ ง ใส 	 ผู้ ที่ จ ะ ได้ รั บผลกระทบจากคำ าสั่ ง

ทางปกครองมีสิทธิที่ จะทราบกระบวนการในการพิจารณา 

ทางปกครองของเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน	 และสามารถเข้าตรวจสอบ																																																																																																										

การใช้อำานาจของเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนและภายหลังการออกคำาสั่ง 

ทางปกครองได้
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๑. คู่กรณี
	 บุคคลธรรมดา	 คณะบุคคล	 (กลุ่มคน)	 หรือนิติบุคคลมีสิทธิ 

ตามกฎหมายที่จะยื่นคำาขอหรือคำาร้องต่อเจ้าหน้าที่	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่

พิจารณาดำาเนินการตามคำาร้องขอของตนได้	บุคคล	คณะบุคคล	หรือ

นิติบุคคลที่ยื่นคำาขอ	 และบุคคล	 คณะบุคคล	 หรือนิติบุคคลที่อาจ

ได้รับผลกระทบต่อสิทธิหรือประโยชน์ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการ

พิจารณาของเจ้าหน้าที่ในการออกคำาสั่งทางปกครอง	 บุคคลเหล่านี้																																																			

จึงมีฐานะเป็น	“คู่กรณี”	 ที่มีสิทธิเข้าร่วมในการพิจารณาออกคำาสั่ง																																														

ทางปกครองของเจ้าหน้าที่	 ตามกระบวนการที่พระราชบัญญัติ										

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ	 กำาหนดไว้	 ตัวอย่างเช่น	 นายสมบัติ 

ไดย้ืน่ขออนญุาตกอ่สรา้งอาคารเพือ่ประกอบกจิการโรงงานผลติสารเคมี																																																																																							

การยื่นคำาขอหรือคำาร้อง
ของคู่กรณี    

บทที่ ๒
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นายสุชาติซ่ึงมีบ้านอยู่ใกล้กับท่ีดินท่ีจะใช้ปลูกสร้างอาคารโรงงาน 

เห็นว่า	 หากทางราชการอนุญาตให้นายสมบัติปลูกสร้างอาคารโรงงาน

ได้ตนจะเดือนร้อน	 กรณีนี้	 จะเห็นได้ว่านายสมบัติและนายสุชาติ 

เป็นบุคคลท่ีจะได้รับผลกระทบต่อสิทธิจากการพิจารณา		คำาขออนุญาต

ให้ก่อสร้างอาคารบุคคลทั้งสองจึงเป็น	 “คู่กรณี”	 ที่จะเข้ามาใช้สิทธิ

ตามกฎหมายนี้ได้

๒. ความสามารถของคู่กรณี
	 คู่กรณีต้องเป็นผู้มีความสามารถกระทำาการในกระบวนการ

พิจารณาออกคำาสั่งทางปกครอง	(มาตรา	๒๒)	ได้แก่	ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ	 

ผู้ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะกำาหนดไว้ให้มีความสามารถกระทำาการใด	ๆ 	

แม้จะยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 นิติบุคคล	 หรือคณะบุคคล	 หรือกรณีมี

กฎหมายหรือประกาศของนายกรัฐมนตรีกำาหนดให้มีความสามารถ

กระทำาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้	แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะ

๓. การตั้งตัวแทน
	 การตั้งตัวแทนถือเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของคู่กรณี	 เพราะบางครั้ง																																																	

อาจไม่สะดวกท่ีจะมาดำาเนินการเอง	หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง																																																				

ที่เกี่ยวข้องดีพอ	 คู่กรณีอาจตั้งตัวแทนให้ดำาเนินการแทนตนได้เสมอ																																																												

ไม่ว่าจะเป็นการให้ย่ืนคำาร้องหรือให้มาช้ีแจงในกรณีใด	ๆ 	 อย่างไรก็ตาม																																																					

กฎหมายกำาหนดหลักเกณฑ์บางอย่างในการตั้งตัวแทนเพื่อคุ้มครอง

ประโยชน์ของคู่กรณี	ดังนี้

	 ๑)		การตั้งตัวแทนต้องทำาเป็นหนังสือ	(มาตรา	๒๔)

	 ๒)		ผู้เป็นตัวแทนจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ	(มาตรา	๒๔)
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	 ๓)		การกระทำาของตัวแทนย่อมผูกพันคู่กรณีที่เป็นตัวการ

	 ๔)		โดยทั่วไปหากเจ้าหน้าที่จะดำาเนินการใด	ๆ 	 เจ้าหน้าที่ต้อง

ติดต่อกับตัวแทน	ถ้าเรื่องใดประสงค์จะให้คู่กรณีทำาการนั้นด้วยตนเอง	

เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ตัวแทนทราบด้วย	(มาตรา	๒๔)	เพื่อให้คู่กรณีและ

ตัวแทนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

	 ๕)	 หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ ว่ า 	 ตัวแทนคนใดไม่ทราบ 

ข้อเท็จจริงเพียงพอหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถ 

ของตัวแทน	เจ้าหน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้เป็นคู่กรณีทราบ	(มาตรา	๒๔	วรรคสอง)

ทั้งนี้	เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณี

	 ๖)		ในกรณทีีม่ปีระชาชนทีเ่ปน็คูก่รณลีงชือ่ในคำาขอเรือ่งเดยีวกนั

เกิน	 ๕๐	 คน	 เจ้าหน้าที่อาจตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นตัวแทนก็ได้	 

ถา้คูก่รณคีนใดไมพ่อใจในการดำาเนนิการของตวัแทนรว่ม	กใ็หม้หีนงัสอื

แจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ทราบและต้องดำาเนินการใด	ๆ 	 ด้วย

ตนเอง	(มาตรา	๒๕)
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	 ๗)	 ความเป็นตัวแทนไม่สิ้นสุดลงเพราะความตายของผู้แต่งตั้ง

หรือการที่ความสามารถของผู้แต่งตั้งเปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 กลายเป็น

คนไร้ความสามารถ	 หรือต้องพ้นจากตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการของ

นิติบุคคล	ตัวแทนยังคงมีอำานาจดำาเนินการต่าง	ๆ	ได้	เว้นแต่ผู้สืบสิทธิ

ของผู้แต่งตั้งจะถอนการเป็นตัวแทนเท่านั้น	(มาตรา	๒๔	วรรคสาม)

๔.  หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำาขอหรือคำาร้อง
	 ในการยื่นคำาขอหรือคำาร้อง	 คู่กรณีควรพิจารณากฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องก่อนว่า	 มีการกำาหนดวิธีการและเงื่อนไขใดไว้หรือไม่	 

ถ้ามีก็ให้คู่กรณีปฏิบัติตามนั้น	 แต่หากไม่มีกฎหมายกำาหนดไว้ 

โดยเฉพาะควรระบุในคำาร้องหรือคำาขอให้ทราบถึง	 ความต้องการ 

อย่างชัดเจน	 และแจ้งชื่อที่อยู่ 	 พร้อมลงลายมือชื่อของตนด้วย	 

หากไม่แน่ใจว่าคำาขอที่ยื่นไปได้ทำาถูกต้องแล้วหรือไม่	 ท่านสามารถ

สอบถามเจ้าหน้าที่ได้	 เพราะเจ้าหน้าที่ต้องให้คำาแนะนำาแก่ประชาชน	

ถ้าเห็นว่าคำาขอนั้นบกพร่องไม่สมบูรณ์	(มาตรา	๒๗	วรรคสอง)
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	 หากไม่ทราบว่าวิธีการยื่นคำาขอและสิ่งที่ต้องปฏิบัติหลังจาก

ยื่นคำาขอจะต้องดำาเนินการอย่างไร	 ให้คู่กรณีสอบถามเจ้าหน้าที่ด้วย

วาจาหรอืหนงัสอืกไ็ด	้ ในการนีเ้จา้หนา้ทีม่หีนา้ทีต่อ้งแจง้ขัน้ตอนทีต่อ้ง

ดำาเนินการให้คู่กรณีทราบเท่าที่จำาเป็น	 เพื่อดำาเนินการได้โดยถูกต้อง	

(มาตรา	๒๗	วรรคหนึ่ง)

	 ถ้าคำาขอที่ยื่นมีภาษาต่างประเทศอยู่ด้วย	 ท่านจะต้องจัดทำา

คำาแปลเป็นภาษาไทยแนบมาด้วย	 การจัดทำาคำาแปลในภายหลัง														

จะทำาให้เสียประโยชน์และเกิดความล่าช้า	 เพราะกฎหมายให้ถือว่า

ได้ยื่นคำาขอในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคำาแปล	 (มาตรา	๒๖)	อนึ่ง	คำาแปล																									

นั้นจะต้องมีการรับรองความถูกต้องโดยคนไทยที่จบการศึกษา 

ไม่ ต่ำ �กว่ าปริญญาตรี ในหลักสูตรที่ ใช้ภาษาต่ างประเทศนั้ น

ในการเรียนการสอน	 หรือโดยอาจารย์	 สถาบันอุดมศึกษาที่สอน 

ภาษานั้น	 หรือสถานทูต	 หรือสถานกงสุลของประเทศที่ใช้ภาษานั้น 

ที่ตั้ งอยู่ ในประเทศไทย	 หรือสถานทูต	 หรือสถานกงสุลไทย 

ในต่างประเทศ	 (มาตรา	 ๒๖	 วรรคสอง	 และข้อ	 ๑	 แห่งกฎกระทรวง	

(พ.ศ.	๒๕๔๐)ฯ)



สิทธิของคู่กรณีในการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่เพื่อออกคำาสั่งทางปกครอง

บทที่ ๓

๑๐

	 กฎหมายกำาหนดให้คู่ กรณีหรือประชาชนที่จะได้รับผล 

กระทบต่อสิทธิหน้าที่จากการพิจารณาเพื่อจัดทำาคำาสั่งทางปกครอง

ของเจ้าหน้าที่	 มีสิทธิเข้าร่วมและตรวจสอบกระบวนการพิจารณา																																														

ออกคำาสั่งทางปกครอง	 การเตรียมการดำาเนินการและ	 การบังคับการ

ตามคำาสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑.  สิทธิในการมีที่ปรึกษาหรือผู้ทำาการแทน  
 (มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔)
	 การติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีในการทำาคำาส่ังใด		ๆ 	 ประชาชนท่ีเก่ียวข้อง																																																									

อาจไม่สามารถติดต่อด้วยตนเองได้	 หรือไม่มีความรู้ในรายละเอียด																													

อันเป็นเรื่องทางเทคนิค	 หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง																																																	

กฎหมายจึงให้คู่กรณีมีสิทธิแต่งตั้งผู้ทำาการแทน	 หรือสามารถนำา	

บุคคลอื่นมาพร้อมกับตนในการไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ได	้ เพื่อให้บุคคล																																																			

ดังกล่าวช่วยให้คำาแนะนำาหรือชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่	 เช่น	 ทนายความ	



สิทธิของคู่กรณีในการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่เพื่อออกคำาสั่งทางปกครอง

๑๑

วิศวกร	 เภสัชกร	 หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพใด	ๆ 	 แต่ควรจะหาผู้ที่มี

ความรู้อย่างแท้จริงมาเพื่อจะได้อธิบายหรือชี้แจงอย่างถูกต้อง	 เพราะ

การกระทำาการของตัวแทนย่อมผูกพันกับตัวการ	 ส่วนคำาชี้แจงใด	ๆ 																																													

ของที่ปรึกษา	 หรือทนายความที่แสดงออกมานั้น	 กฎหมายถือว่า

เป็นการกระทำาของคู่กรณีนั้นเอง	 เว้นแต่จะคัดค้านหรือปฏิเสธตั้งแต่

ในขณะนั้น

๒.  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่
 ซึ่งมีความเป็นกลาง (มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
 และมาตรา ๑๖)
	 ถ้าคู่กรณีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่มีความเป็นกลาง	 ท่านมีสิทธิ

คัดค้านมิให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นผู้พิจารณาดำาเนินการในเรื่องของท่าน	

และขอให้เปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ได้	 แต่คู่กรณีต้องคัดค้านเจ้าหน้าที	่ 

โดยทำาคำาคัดค้านเป็นหนังสือและยื่นหนังสือคัดค้านก่อนได้รับแจ้ง 

คำาสั่งทางปกครอง	(มาตรา	๑๔	วรรคสอง	และข้อ	๑	และข้อ	๒	แห่ง												

กฎกระทรวง	ฉบับที่	๖	(พ.ศ.	๒๕๔๒)ฯ)

	 การคัดค้านความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่อาจดำาเนินการได้

โดยอาศัยเหตุดังต่อไปนี้

	 ๑)		เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความใกล้ชิดกับคู่กรณีผู้ยื่นคำาขอจนไม่น่า																																																		

ไว้วางใจในความเป็นกลาง	 เช่น	 เป็นคู่สมรส	ญาติ	 เจ้าหนี้	 ลูกหนี้	

(มาตรา	๑๓)



๑๒

	 ๒)	 เจ้าหน้าที่เป็นผู้ที ่มีเหตุอื่นใดซึ่งมีสภาพร้ายแรง	อันอาจ

ทำาให้เห็นได้ว่า	 เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะพิจารณาดำาเนินการโดยไม่เป็นกลาง	

(มาตรา	๑๖)	เช่น	มีเหตุโกรธเคืองกับคู่กรณีมาก่อน	เป็นต้น

๓. สิทธิที่จะได้รับคำาแนะนำาและได้รับแจ้ง
 สิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 
 (มาตรา ๒๗)
	 ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นคำาขออนุญาต	ขออนุมัติ	หรือ																																							

ขอให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการใด		ๆ 	หรือมาย่ืนคัดค้านคำาขอของบุคคลอ่ืนน้ัน																																																		

อาจมีขั้นตอนในการปฏิบัติการต่าง	ๆ 	 หลายประการเกินกว่าที่ท่าน																																																										

จะทราบได้	 กฎหมายจึงให้เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีต้องแจ้งสิทธิหน้าท่ีต่าง	ๆ 																																																								

ในกระบวนการพิจารณาออกคำาสั่งทางปกครองให้ท่านทราบ	 และ

หากคำาขอของท่านมีข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้	 เจ้าหน้าท่ีจะต้อง																																																	

แนะนำาให้ท่านทราบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้น	(มาตรา	๒๗)



๑๓

๔. สิทธิท่ีจะได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีในกรณีคำาส่ังใด
 จะมีผลกระทบต่อตน (มาตรา ๓๐)
	 หากเจ้าหน้าที่จะมีคำาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบ 

ถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชนคนใด	 ผู้นั้นมีสิทธิได้รับแจ้งรายละเอียด

และผลกระทบของคำาสั่งจากเจ้าหน้าที่ เสมอไม่ว่าการพิจารณา 

ทำาคำาส่ังน้ันจะริเร่ิมโดยเจ้าหน้าท่ีเอง	หรือโดยการมีคำาขอของประชาชน	

(มาตรา	 ๓๐	 วรรคหนึ่ง)	 ทั้งนี้	 เพื่อให้บุคคลนั้นมีโอกาสได้รับทราบ	 

และจะ ได้ ป้ อ งกั นสิ ทธิ ของตนก่ อนที่ จ ะมี คำ า สั่ ง ใน เรื่ อ งนั้ น	 

หากเจา้หนา้ทีไ่มไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ	 ทำาใหป้ระชาชนไมไ่ดเ้ขา้มาเปน็คูก่รณ ี

ในกระบวนการพิจารณาออกคำาสั่งทางปกครองตั้งแต่ต้น	 ประชาชน 

ผู้ได้รับผลกระทบจากคำาสั่งดังกล่าวอาจขอให้เจ้าหน้าที่ดำาเนินการ

พิจารณาในเรื่องนั้นใหม่ได้	(มาตรา	๕๔	(๒))

๕. สิทธิในการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน 
 (มาตรา ๓๐)
	 ในกรณีที่คู่กรณีประสงค์จะโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานใด	ๆ 																																											

เมื่อมีการออกคำาสั่งทางปกครองที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี							

เจ้าหน้าที่จะต้องให้โอกาสพอสมควรเพื่อให้คู่กรณีได้นำาพยาน 

หลักฐานต่าง		 ๆ	 ย่ืนประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี	 (มาตรา	๓๐)	 

เว้นแต่เป็นกรณีรีบด่วนหรือมีเหตุจำาเป็นอื่นเพื่อรักษาประโยชน์

สาธารณะ



๑๔

๖. สิทธิในการตรวจดูเอกสารของเจ้าหน้าที่ 
 (มาตรา ๓๑)
	 เมื่อการปฏิบัติราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

จึงไม่มีความจำาเป็นที่จะปกปิดเอกสารที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา	

เว้นแต่กรณีที่เป็นความลับเท่านั้น	 กฎหมายจึงกำาหนดให้คู่กรณีอาจ

ขอตรวจดูเอกสารพยานหลักฐานในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ได้ตาม

ความจำาเป็นที่ต้องรู้	 เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจง	 หรือป้องกันสิทธิ 

ของตนต่อไป	(มาตรา	๓๑)	แต่สิทธิที่จะตรวจดูเอกสารนี้ไม่รวมถึง																																																																										

ความเห็นภายในของเจ้าหน้าที่หรือร่างคำาวินิจฉัยหรือเอกสารที่เป็น

ความลับ	(มาตรา	๓๒)	ส่วนสิ่งใดจะเป็นความลับหรือไม่ต้องพิจารณา

ที่เนื้อหาสาระของเอกสารนั้น	 มิใช่อ้างว่าเป็นความลับได้เสมอไป																							

สิ่งใดที่เปิดเผยแล้วไม่เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะหรือ

ประโยชน์คนอื่นแล้ว	ย่อมไม่ถือเป็นความลับ

๗. สิทธิท่ีจะได้รับทราบเหตุผลของคำาส่ัง (มาตรา ๓๗)
	 กรณีที่มีคำาสั่งเป็นหนังสือ	 ท่านมีสิทธิได้รับทราบเหตุผลของ

คำาสั่งนั้นได้	 (มาตรา	 ๓๗)	 ซึ่งเหตุผลนี้จะเป็นประโยชน์ทำาให้ทราบ

ได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาข้อเท็จจริง	 ข้อกฎหมายและได้ใช้ดุลพินิจ 

โดยถูกต้องเหมาะสมหรือไม่	 หากท่านไม่เห็นด้วยในส่วนใดก็สามารถ

จะโต้แย้งได้โดยถูกต้อง	 และบทบัญญัตินี้ยังได้กำาหนดให้มีคำาสั่ง 

บางประเภทที่จะต้องระบุเหตุผลไว้ในคำาสั่งนั้นเอง	 โดยจะให้เหตุผล 

ในภายหลังไม่ได้	 ท้ังน้ี	 ตามท่ีจะมีประกาศกำาหนดโดยนายกรัฐมนตรี 

ต่อไป



๑๕

๘.  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยสมบูรณ์ 
 (มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙) 
	 เจ้าหน้าที่เป็นผู้ได้รับมอบให้ใช้อำานาจตามกฎหมายและให้

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน	 และต้องปฏิบัติต่อประชาชนโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย	 ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จึงมิใช่ฝ่ายตรงข้ามหรือปรปักษ์

ของประชาชน	ดังนั้น	ในการดำาเนินการต่าง	ๆ	 เจ้าหน้าที่ต้องหยิบยก

ข้อเท็จจริงและประเด็นต่าง	ๆ	ขึ้นมาพิจารณาทั้งหมด	ทั้งสิ่งที่เป็นคุณ								

และเป็นโทษต่อคู่กรณี	 โดยไม่ผูกมัดเฉพาะในคำาขอหรือพยานหลักฐาน																																															

ที่คู่กรณีนำามาแสดง	 (มาตรา	๒๘)	 รวมทั้งต้องแสวงหาพยานหลักฐาน																																																	

ตา่ง	ๆ 	ทกุวถิทีางตามความจำาเปน็	(มาตรา	๒๙)	เพือ่ใหผ้ลการพจิารณา																																																																																															

ออกคำาสั่งทางปกครองของตนชอบด้วยกฎหมายและเกิดผลดีต่อ

ประโยชน์ของคู่กรณีและประโยชน์ส่วนรวม

๙.  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยเร็ว (มาตรา ๓๓)
	 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ	 กำาหนดให้

คณะรัฐมนตรีวางระเบียบให้เจ้าหน้าที่กำาหนดระยะเวลาสำาหรับ																																																		

การพิจารณาออกคำาสั่งทางปกครองตามความเหมาะสมแก่กรณี	

(มาตรา	 ๓๓)	 เพื่อประโยชน์และความสะดวกของประชาชนและ																																																		

ความมีประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของรัฐ	 ถ้าเจ้าหน้าท่ีไม่พิจารณา																																																	

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หน่วยงานกำาหนดไว้	 หรือในกรณี

หน่วยงานไม่ได้กำาหนดระยะเวลาสำาหรับการพิจารณาออกคำาสั่ง																																												

ทางปกครอง	 และเจ้าหน้าท่ีละเลยหรือประวิงเวลาให้ล่าช้าเกินสมควร																																																	

ทา่นกม็สีทิธฟิอ้งคดตีอ่ศาลปกครองเพือ่ใหม้คีำาสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีพ่จิารณา

ออกคำาสั่งทางปกครองโดยเร็วได้



๑๖

๑๐. สิทธิที่จะได้รับแจ้งวิธีการอุทธรณ์โต้แย้งและสิทธิ
 ในการอุทธรณ์คำาส่ัง (มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๔)
		 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกคำาสั่งให้ท่านปฏิบัติตาม	 หรือมีคำาสั่ง																																																		

ไม่อนุญาตตามคำาขอของท่าน	 ท่านสามารถอุทธรณ์โต้แย้งคำาส่ังดังกล่าว																																																							

ได้ภายใน	 ๑๕	 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำาสั่ง	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่กำาหนดไว้ในคำาสั่ง	(มาตรา	๔๔)

	 ดังนั้น	 คำาสั่งที่สามารถอุทธรณ์โต้แย้งได้เจ้าหน้าที่	 จึงต้อง

ระบุวิธีการยื่นอุทธรณ์และระยะเวลาสำาหรับการอุทธรณ์ไว้ในคำาสั่ง 

เพื่อให้ประชาชนผู้รับคำาสั ่ งได้ทราบด้วย	 (มาตรา	 ๔๐)	 ทั้งนี ้	

เนื ่องจากกฎหมายตา่ง		ๆ 	 มจีำานวนมากเกนิกวา่ทีป่ระชาชนจะทราบได	้															

แต่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำาสั่งจะทราบถึงขั้นตอนต่าง		ๆ 	ตามกฎหมายเป็น

อย่างดี	 การกำาหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งขั้นตอนการอุทธรณ์โต้แย้ง 

ให้ทราบ	 จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่

ไม่แจ้งสิทธิและวิธีการอุทธรณ์โต้แย้งไว้จะทำาให้ระยะเวลาการใช้สิทธิ						

ดังกล่าวขยายไปเป็น	๑	ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำาสั่งครั้งแรก

๑๑. สิทธิในการขอให้พิจารณาใหม่ (มาตรา ๕๔) 
	 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกคำาสั่งให้ท่านปฏิบัติตามหรือคำาสั่ง																																																			

ไม่อนุญาตตามคำาขอของท่าน	 หากท่านไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคำาสั่ง

ภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในคำาสั่ง	 ท่านอาจยื่นคำาขอให้เจ้าหน้าที่																																																

พิจารณทบทวนคำาสั่งเพื่อเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำาสั่งได้	 ต่อเมื่อ																																																

มีเหตุตามที่กฎหมายกำาหนด	 	 ทั้งนี ้	 ท่านต้องยื ่นขอให้เจ้าหน้าที่

พิจารณาทบทวนคำาสั่งภายใน	๙๐	วันนับแต่วันที่ท่านรู้เหตุที่ขอให้

พิจารณาใหม่ได้



แบบและเนื้อหาของคำาสั่งบทที่ ๔

๑๗

	 เจา้หนา้ทีอ่าจออกคำาสัง่ไดห้ลายรปูแบบ		เชน่	คำาสัง่ทางปกครอง																																																					

ที่ทำาเป็นหนังสือ	 การออกคำาสั่งทางปกครองโดยวาจา	หรือในรูปเสียง	

แสง	 สัญญาณ	 ขึ้นอยู่กับความจำาเป็นของลักษณะงานในการปฏิบัติ

ราชการของเจ้าหน้าที่	 เช่น	 สัญญาณไฟจราจร	 ป้ายบอกทาง	 หรือ

การปฏิเสธที่จะรับเรื่องที่ร้องขอในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 เป็นต้น	 ในกรณี

ที่คำาสั่งของเจ้าหน้าที่กระทำาในรูปวาจา	 หากมีเหตุอันสมควรคู่กรณ	ี																

ก็สามารถขอให้เจ้าหน้าที่ยืนยันคำาสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือภายใน	๗	วัน																																																			

นับแต่วันที่สั่งโดยวาจาก็ได้	(มาตรา	๓๕)

	 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีออกคำาส่ังเป็นหนังสือ	เจ้าหน้าท่ีจะต้องจัดทำา																																																															

ตามรูปแบบและเนื้อหาที่กฎหมายกำาหนด	โดยระบุรายละเอียด	ดังนี้

๑.  วัน เดือน ปี ที่ออกคำาสั่ง (มาตรา ๓๖)
	 เพื่อให้ทราบว่า	คำาสั่งนั้นออกเมื่อใด	และจะมีผลในวันใด

๒. ชื่อและตำาแหน่งหน้าที่ พร้อมลายมือชื่อของ
 เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำาสั่ง (มาตรา ๓๖)
	 เพ่ือให้ทราบว่า	 เจ้าหน้าท่ีท่ีออกคำาส่ังในเร่ืองน้ัน	 มีอำานาจหน้าท่ี 

หรือไม่	 และเพื่อป้องกันการแอบอ้างจากบุคคลผู้ไม่มีอำานาจหน้าที่	

และถ้าผู้รับคำาสั่งจะอุทธรณ์โต้แย้งคำาสั่งจะได้อุทธรณ์โต้แย้งได้ถูกต้อง



๑๘

๓. เหตุผลของคำาสั่ง (มาตรา ๓๗)
	 เป็นส่วนของคำาสั่งที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง	 เพราะจะได้ทราบถึง

เหตุผลที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ดุลพินิจออกคำาสั่งในแต่ละเรื่อง	 ซึ่งกฎหมาย

ได้กำาหนด	 ว่าเหตุผลในการออกคำาสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างน้อยต้อง 

ประกอบด้วย

	 ๑)	 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ	ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง	ที่เป็นเหตุ

ในการจัดทำาคำาสั่งของเจ้าหน้าที่

	 ๒)	 ข้อกฎหมายที่อ้างอิง	 ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่ให้อำานาจ 

เจ้าหน้าที่ในการจัดทำาคำาสั่งทางปกครอง

	 ๓)	 ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจ	 ภายหลังจาก																																																																									

เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว	 เจ้าหน้าที่ผู้มี

อำานาจหนา้ทีจ่ะจดัทำาคำาสัง่อยา่งใดอยา่งหนึง่ยอ่มขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของ												

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจ	 เช่น	 อนุญาตหรือไม่อนุญาต	 หรือรับรองหรือ 

ไม่รับรองเพราะเหตุใด	เป็นต้น



๑๙

	 คำาสั่งทางปกครองที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีเหตุผล	 

ได้แก่	 คำาสั่งที่ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น	 หรือเหตุผลที่

ทุกคนรู้กันอยู่แล้ว	 หรือเป็นความลับที่ทางราชการต้องรักษาไว้	 หรือ

เป็นกรณีเร่งด่วนไม่อาจให้เหตุผลได้	หรือคำาสั่งทางปกครองที่รัฐมนตรี

กำาหนดว่าไม่ต้องให้เหตุผล

๔.  เงื่อนไขของคำาสั่ง (มาตรา ๓๙)
	 เจ้าหน้าที่อาจกำาหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดในคำาสั่ง 

ทางปกครองก็ได้เท่าที่จำาเป็น	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย	

เช่น	ให้คำาส่ังมีผลในวันหน่ึงวันใด	 หรือเง่ือนไขการใช้สิทธิเพิกถอนคำาส่ัง

ของเจ้าหน้าที่หากประชาชนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนด	 เป็นต้น								

(มาตรา	๓๙)

๕.  ระยะเวลาและวิธีการอุทธรณ์โต้แย้งคำาสั่ง
	 คำาสั่งทางปกครองใดที่สามารถอุทธรณ์โต้แย้งได้เจ้าหน้าที่ 

จะต้องระบุในคำาสั่งว่า	 หากไม่พอใจในคำาสั่งของเจ้าหน้าที่ให้อุทธรณ์

ต่อผู้ใดและในระยะเวลาเท่าใดด้วย	 เพื่อให้ผู้รับคำาสั่งรู้ว่าการอุทธรณ์ 

คำาสั่งของเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการอย่างไร	 และต้องกระทำาภายในกี่วัน	 

หากเจ้าหน้าที่ไม่ระบุระยะเวลาการอุทธรณ์ไว	้ สิทธิในการยื่นอุทธรณ์

จะขยายเป็น	๑	ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง



การมีผลของคำาสั่งบทที่ ๕

	 คำาสั่งที่ เจ้าหน้าที่จัดทำาจะมีผลต่อเมื่อผู้รับคำาสั่งได้รับแจ้ง											

คำาสั่งนั้น	 (มาตรา	 ๔๒)	 และผู้รับคำาสั่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำาสั่ง 

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป

 “การได้รับแจ้ง” เป็นคำาเทคนิคในกฎหมาย	 โดยมีความหมาย

แตกต่างไปตามสถานการณ์และความจำาเป็นของการปฏิบัติหน้าที่							

ในแต่ละเรื่อง	หากพิจารณาตามลักษณะของแต่ละคำาสั่ง	ผลของคำาสั่ง

แต่ละคำาสั่งมีความแตกต่างกัน	ดังนี้

 ๑.  คำาสั่งที่แสดงความหมาย
	 	 คำาสั่งที่แสดงความหมายโดยทางเสียง

	 แสง	หรือสัญญาณอื่นที่มนุษย์รับรู้ได้	คำาสั่งนั้น

	 ย่อมจะมีผลต่อเมื่ อได้ เห็น	 ได้ยิน	 หรือ

	 รับรู้คำาสั่งนั้น	ๆ

๒๐



๒. คำาสั่งที่สั่งโดยวาจา
	 กรณเีปน็ไปโดยธรรมชาต	ิ คำาสัง่นัน้จะมผีล

ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งด้วยวาจา

๓. คำาสั่งที่สั่งเป็นหนังสือ
	 คำาสัง่ทีส่ัง่เปน็หนงัสอืจะมผีลตามลกัษณะ

การสั่ง	ดังนี้

	 ๑)	 ส่งให้แก่ผู้รับแจ้งโดยตรง	 การแจ้ง 

จะมีผลทันทีที่ส่งให้แม้จะไปเปิดอ่านภายหลัง	

(มาตรา	๖๙	วรรคสอง)

	 ๒)		ส่งไปยังภูมิลำาเนาของผู้แจ้ง	 การแจ้งจะมีผลทันทีที่ส่งถึง

ภูมิลำาเนา	 (สถานที่อยู่ประจำาตามปกติ)	 แม้ว่าจะได้เปิดอ่านในวันหลัง

ก็ตาม	(มาตรา	๖๙	วรรคสอง)	แต่การส่งไปยังภูมิลำาเนาอาจกระทำาได้

หลายวิธี

	 	 (๑)	 นำาไปส่ง	 ณ	 สถานที่นั้นโดยส่งให้แก่ผู้บรรลุนิติภาวะ

คนหนึ่งคนใดที่อยู่ในสถานที่นั้นหรือจะวางหรือปิดไว้	 ณ	 สถานที่นั้น 

โดยมีเจ้าพนักงานเป็นพยาน	 (มาตรา	 ๗๐)	 กรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้ง	 

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ส่งคำาสั่งด้วยวิธีการดังกล่าวแล้ว

	 	 (๒)	 ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ	 ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบ

กำาหนด	๗	 วันนับแต่วันส่ง	 สำาหรับกรณีภายในประเทศ	และเมื่อครบ

กำาหนด	๑๕	วันนับแต่วันส่ง	สำาหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ	เว้นแต่

จะมีการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น	(มาตรา	๗๑)

๒๑



	 	 (๓)	 ส่งทางโทรสาร	 (มาตรา	 ๗๔)	 แต่ต้องส่งคำาสั่งตัวจริง 

ตามไปภายหลังโดยเร็ว	 ให้ถือว่าผู้ได้รับคำาสั่งได้รับแจ้งในวันเวลา	 

ที่ปรากฏในหลักฐานการส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคม						 

ที่เป็นสื่อในการส่งโทรสารนั้น

	 ๓)	 ประกาศ	 ณ	 ที่ทำาการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอำาเภอ	 

โดยการแจ้งวิธีนี้จะใช้ได้ในกรณีที่จำานวน	ผู้รับคำาสั่งเกิน	๕๐	คนขึ้นไป																																																																																								

และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทุกคนทราบมาก่อนแล้วในขณะตระเตรียม

การออกคำาสั ่งว่าจะแจ้งโดยวิธีการประกาศ	ณ	ที่ทำาการดังกล่าว	

(มาตรา	๗๒)	กรณีนี้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อพ้น	๑๕	วันนับแต่วันประกาศ	

(มาตรา	๗๒)

	 ๔)	 ประกาศหนังสือพิมพ์	 ในกรณีที่จำานวนผู้รับคำาสั่งเกิน							

๑๐๐	คน	หรือกรณีที่ไม่รู้ว่าผู้รับคำาสั่งเป็นใคร	จะมีผลเมื่อพ้น	๑๕	วัน

นับแต่วันประกาศ	(มาตรา	๗๓)

	 คำาสัง่ตา่ง	ๆ 	จะมกีำาหนดเวลาใหต้อ้งปฏบิตัภิายในเวลาทีก่ำาหนด

หรือหากจะอุทธรณ์โต้แย้งก็ต้องดำาเนินการภายในกำาหนดเวลาเช่นกัน	

ดังนั้น	 ควรตรวจสอบให้ดีว่าคำาสั่งมีผลเมื่อใดตามหลักเกณฑ์ที่กล่าว

ข้างต้น

๒๒



การอุทธรณ์โต้แย้งคำาสั่งบทที่ ๖

 ถ้าคู่กรณีหรือผู้ได้รับผลกระทบจากคำาสั่งไม่เห็นด้วยกับคำาสั่ง
ของเจ้าหน้าที่ก็สามารถอุทธรณ์โต้แย้งได้	 เว้นแต่จะเป็นคำาสั่งที่ออก 
โดยรัฐมนตรี	 (มาตรา	๔๔)	หรือออกโดยคณะกรรมการ	(มาตรา	๔๘)	
หากไม่เห็นด้วยและเห็นว่าเป็นคำาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีสิทธิ 
ฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้ทันที
	 การอุทธรณ์คำาสั่งเป็นสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำาสั่งฯ		 
ที่จะขอให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจพิจารณาทบทวนคำาสั่งก่อนที่ผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากคำาสั่งจะฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครอง
	 เมื่อท่านได้รับคำาสั่งจากเจ้าหน้าที่	ท่านต้องพิจารณาว่าคำาสั่งนั้น																																																		
ได้ทำาตามรูปแบบที่กฎหมายกำาหนดหรือไม่	 และคำาสั่งนั้นต้องจัดให้มี																																						
เหตุผลอันประกอบด้วยข้อเท็จจริง	 ข้อกฎหมาย	 และข้อพิจารณา
และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจและพิจารณาดูว่าการออกคำาสั่งนั้น																																	
เจ้าหน้าที่ ได้พิจารณาข้อเท็จจริง	 ข้อกฎหมายและใช้ดุลพินิจ 
โดยเหมาะสมแล้วหรือไม่	 (มาตรา	 ๓๗)	 หากเหตุผลไม่ชัดเจนหรือ
เป็นคำาสั่งที่ไม่ระบุเหตุผลก็อาจขอให้เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุผลให้ทราบได	้ 
หากเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งเหตุผล	 หรือพิจารณาจากเหตุผลของเจ้าหน้าที่
แล้วเป็นเหตุผลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ผู้รับคำาสั่งอาจอุทธรณ์โต้แย้ง
คำาสั่งนั้นได้ทันที	 เพราะเป็นคำาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งจะต้อง 
ถูกเพิกถอนต่อไป	 โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการอุทธรณ์	ดังน้ี

๒๓



๑.  การอุทธรณ์ต้องทำาเป็นหนังสือ
	 คำาอุทธรณ์ต้องจัดทำาเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งที่ เป็น 
ขอ้เทจ็จรงิ	 หรอืขอ้กฎหมายเพือ่อา้งองิวา่คำาสัง่ของเจา้หนา้ทีไ่มถ่กูตอ้ง
อย่างไร	(มาตรา	๔๔	วรรคสอง)

๒. ระยะเวลาในการอุทธรณ์
	 การอุทธรณ์โต้แย้งคำาสั่ งต้องกระทำาภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกำาหนด	 มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่พิจารณาคำาอุทธรณ์ 
อาจพจิารณาไมร่บัอทุธรณไ์ด	้การอทุธรณม์กีำาหนดระยะเวลาเทา่ใดนัน้
สามารถทราบได้จากเนื้อหาของคำาสั่ง	หากเจ้าหน้าที่ไม่ระบุระยะเวลา
การอุทธรณ์ไว้	 หรือไม่แจ้งให้ผู้รับคำาสั่งทราบในภายหลัง	 ระยะเวลา 
การอุทธรณ์จะขยายเป็นหน่ึงปีนับแต่วันท่ีได้รับทราบคำาส่ัง		(มาตรา	๔๐)

๓. การยื่นอุทธรณ์
	 การยืน่อทุธรณจ์ะตอ้งยืน่ตอ่ผูใ้ดนัน้		สามารถทราบไดจ้ากเนือ้หา
ของคำาสั่งที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบ	 หากมิได้ระบุไว้ผู้รับคำาสั่ง
สามารถขอทราบหลกัเกณฑด์งักลา่วได้	 หากเจา้หนา้ทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบ 
ให้ผู้รับคำาสั่งยื่นต่อหน่วยงานของรัฐที่ออกคำาสั่งนั้น	ๆ
	 กำาหนดระยะเวลาอทุธรณแ์ละขัน้ตอนการอทุธรณน์ัน้	ใหเ้ปน็ไป
ตามกฎหมายแตล่ะฉบบัทีก่ำาหนดไวเ้ปน็การเฉพาะ	 กรณทีีก่ฎหมายใด																																																																																				
ไม่ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ	
กำาหนดระยะเวลาและขั้นตอนการอุทธรณ์ต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
ฉบับนี้	 กล่าวคือ	 ผู้รับคำาสั่งจะต้องอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำาสั่ง
ภายใน	๑๕	วันนับแต่ได้รับแจ้งคำาสั่ง	(มาตรา	๔๔	วรรคหนึ่ง)

๒๔



๔. การพิจารณาอุทธรณ์
	 เมื่อมีการอุทธรณ์คำาสั่งแล้ว	 เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอุทธรณ์ 
อาจพิจารณาทบทวนคำาสั่งได้ทั้งข้อเท็จจริง	 ข้อกฎหมาย	 และ 
ความเหมาะสมของการใช้ดุลพินิจ	(มาตรา	๔๖)	ในชั้นนี้เจ้าหน้าที ่
ผู้พิจารณาอุทธรณ์อาจพิจารณาได้ในทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็น 
ประเด็นปัญหาเดิมหรือประเด็นปัญหาใหม่ตามความเหมาะสม 
โดย ไม่ ต้ อ งคำ านึ ง ว่ า เป็ นประ เด็ นปัญหาที่ พิ จ า รณามาแล้ ว 
ในชั้นเจ้าหน้าที่หรือไม่ในการพิจารณาอุทธรณ์นี้คู่กรณีมีสิทธิ 
ทราบกระบวนการพิจารณา	 มีสิทธิโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน 
และสิทธิอื่น	ๆ	ดังที่กล่าวมาในบทที่	๓	สิทธิของคู่กรณีในการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่ทุกประการ

๕. การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
	 เม่ือผู้รับคำาส่ังทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว	 แต่ไม่พอใจ																																											
ในผลการพิจารณาอุทธรณ์	 ผู้รับคำาส่ังอาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไปได้	
กรณีใดจะต้องดำาเนินการในระยะเวลาเท่าใด	 สามารถรับไว้พิจารณา
ได้หรือไม่	 และมีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด	 ต้องพิจารณาเป็น 
รายกรณี	 	 ทั้งนี้ 	 สามารถติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของ
สำานักงานศาลปกครอง

๒๕



	 หากการใด	ๆ 	ที่เจ้าหน้าที่กระทำาจะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ																																																			

ของประชาชน	 เจ้าหน้าที่จะกระทำาการนั้น	ๆ 	 ได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย

บัญญัติให้อำานาจแก่เจ้าหน้าที่ไว้ชัดเจน	 จึงเกิดหลักการกระทำา										

ทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายขึ้น	 ดังนั้น	 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่

ออกคำาสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 เจ้าหน้าที่มีอำานาจตัดสินใจ 

ว่าจะให้คำา ส่ังมีผลบังคับต่อไปหรือไม่	 หากเจ้าหน้าท่ีตัดสินใจ 

ไม่ให้คำาส่ังมีผลบังคับต่อไป	เจ้าหน้าที่ก็อาจเพิกถอนคำาสั่งนั้นได้เอง	 

อนึ่ง	แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะออกคำาสั่งซึ่งชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าคำาสั่งนั้น

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคู่กรณีหรือสาธารณชน	เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำาสั่ง 

อาจใช้ดุลพินิจเพิกถอนคำาสั่งเสีย	 ซึ่งการเพิกถอนคำาสั่งมีหลักเกณฑ์													 

ดังต่อไปนี้

การเพิกถอนคำาสั่งบทที่ ๗

เพิกถ
อน

คำ�ส
ั่ง

๒๖



๑. ผู้มีอำานาจเพิกถอนคำาสั่ง
	 การพิจารณาเพิกถอนคำาสั่งเป็นอำานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่							 

ผู้ออกคำาสั่งนั้น	ๆ	เอง	หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

๒. ระยะเวลาการเพิกถอนคำาสั่ง
	 เจ้าหน้าที่ผู้ทำาคำาสั่งอาจเพิกถอนคำาสั่งนั้นเมื่อใดก็ได้	 แม้ว่า

จะพ้นกำาหนดระยะเวลาอุทธรณ์หรือพ้นระยะเวลาที่จะยื่นฟ้องคดี

ต่อศาลไปแล้วก็ตามเพราะเป็นอำานาจของเจ้าหน้าที่ผู้ทำาคำาสั่งที่จะ

พิจารณาดำาเนินการเอง	 เจ้าหน้าที่จะเพิกถอนหากพิจารณาแล้ว 

เห็นโดยตนเองหรือโดยที่คู่กรณีผู้ต้องปฏิบัติตามคำาสั่งได้มีคำาขอให้ 

เพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคำาส่ัง	 ว่าควรเพิกถอนคำาส่ังดังกล่าวอย่างไร 

ก็ตาม	 เจ้าหน้าที่จะเพิกถอนคำาสั่งหรือไม่	 ย่อมเป็นดุลพินิจของ 

เจ้าหน้าที่เอง

	 อนึ่ง	 คำาสั่งที่เป็นการให้ประโยชน์แก่คู่กรณี	 หากจะเพิกถอน						

ก็ต้องกระทำาภายใน	 ๙๐	 วัน	 นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รู้ถึงเหตุที่จะ						

เพิกถอน	(มาตรา	๔๙	วรรคสอง)

๓. คำาสั่งที่เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนได้
	 ๑)	 คำาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 เจ้าหน้าที่สามารถเพิกถอน

ได้เสมอ	 อย่างไรก็ตาม	 เจ้าหน้าที่ไม่จำาเป็นที่จะต้องเพิกถอนคำาสั่ง 

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทุกคำาสั่งเสมอไป	 การเพิกถอนคำาสั่งที่ไม่ชอบ						

ด้วยกฎหมายต้องพิจารณาว่าคำาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดที่ยัง 

มผีลใชบ้งัคบัอยูแ่ลว้	 จะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สทิธขิองประชาชนหรอื 

๒๗



ค่�ทดแทนคว�มเสียห�ย

เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ	 เจ้าหน้าที่ก็สามารถ 

เพิกถอนได้

	 ๒)	 คำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย	 เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจหน้าที่								 

ในเรื่องนั้นอาจเพิกถอนคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายได้	 หากเจ้าหน้าที่ 

มีความจำาเป็นอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้เป็น 

การเฉพาะ	(มาตรา	๕๓)

๔. ผลของการเพิกถอนคำาสั่ง
	 การเพิกถอนคำาสั่งทำาให้คำาสั่งนั้นสิ้นผลไป	กรณีที่เป็นคำาสั่ง								

ที่ให้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด	 และประชาชนได้รับประโยชน์																																																	

ตามที่ระบุไว้ในคำาสั่งนั้นไปแล้ว	 ผู้ที่ ได้รับประโยชน์ดังกล่าวไป 

ก็จำาต้องคืนผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะลาภมิควรได้	 ซึ่งถ้าหาก 

ผู้นั้นต้องได้รับความเสียหายจากการเพิกถอนคำาสั่ง	 ย่อมมีสิทธิได้รับ

ค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเพิกถอนคำาสั่งได้	 โดยต้อง

ร้องขอภายใน	 ๑๘๐	 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอน	 เว้นแต่

บุคคลดังกล่าวได้รับประโยชน์โดยไม่สุจริต	 เช่น	 ได้แสดงข้อความ									

อันเป็นเท็จ	 ปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือข่มขู่หรือชักจูง

ใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย		 

(มาตรา	๕๒	ประกอบมาตรา	๕๑)

๒๘



	 คำาสั่งที่พ้นกำาหนดระยะเวลาอุทธรณ์ไปแล้ว	 ผู้รับคำาสั่งไม่อาจ

อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำาคำาสั่งได้อีกต่อไป	ถ้าคู่กรณีที่อยู่ภายใต้บังคับ

ของคำาสั่ง	 เห็นว่าคำาสั่งดังกล่าวมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง	 คู่กรณี 

อาจขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำาคำาสั่งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำาสั่งดังกล่าว 

ให้ถูกต้อง	 โดยการขอให้เจ้าหน้าที่ยกเรื่องดังกล่าวขึ้นพิจารณาใหม่ได้								

ในกรณีดังต่อไปนี้	(มาตรา	๕๔)

การขอให้พิจารณาใหม่บทที่ ๘

ขอให้พิจารณาใหม่คร้าบ....

๒๙



๑. มีพยานหลักฐานใหม่
	 ภายหลังที่ เจ้าหน้าที่มีคำาสั่ งทางปกครองแล้ว	ปรากฏว่า								

ข้อเท็จจริงที่ใช้ในขณะพิจารณาจัดทำาคำาสั่งทางปกครองที่เชื่อว่า																																															

ถูกต้องนั้นเปลี่ยนแปลงไป	 กล่าวคือ	 มีพยานหลักฐานใหม่ยืนยันว่า																																																																																		

ข้อเท็จจริงนั้นไม่ถูกต้อง	 และถ้านำาข้อเท็จจริงใหม่มาประกอบ																									

การพิจารณา	จะทำาให้ผลของการพิจารณาทำาคำาสั่งเปลี่ยนแปลงไป

๒. คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาสู่การพิจารณา
 ตั้งแต่ต้น
	 การที่คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้ เข้ามาสู่การพิจารณาทำาคำาสั่ง 

ตั้งแต่ต้นอาจเกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งหรือแจ้งโดยไม่ถูกต้อง 

ให้คู่กรณีเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาทำาคำาสั่ง	 ตามมาตรา	 ๓๐	

หรือมีผู้แอบอ้างเข้ามาเป็นคู่กรณีและยื่นคำาขอหรือเข้ามาเป็นคู่กรณี

ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง	 หรือเข้ามาเป็นคู่กรณีตั้งแต่ต้น	 แต่ถูกตัดโอกาส

โดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการพิจารณา	 เช่น	 ไม่แจ้งกำาหนด

วันและเวลาของการพิจารณาหรือไม่แจ้งรายละเอียดของกระบวนการ

พิจารณาให้ทราบ	 เป็นต้น	 ในกรณีดังกล่าวคู่กรณีสามารถร้องขอให้

มีการพิจารณาใหม่ได้	 แม้จะพ้นระยะเวลาอุทธรณ์แล้วก็ตาม	 หรือ 

หากเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวทราบเหตุ

ที่อาจขอให้มีการพิจารณาใหม่	 ก็อาจสั่งให้มีการนำาเรื่องดังกล่าว 

มาพิจารณาใหม่ได้

๓๐



๓. เจ้าหน้าที่ไม่มีอำานาจพิจารณา
	 กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานไม่มีอำานาจตามกฎหมายในการ

ออกคำาสั่งได้ออกคำาสั่งไป

๔. ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลง
 ไปในสาระสำาคัญ และการเปลี่ยนแปลงนั้น
 จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี
	 ภายหลังที่เจ้าหน้าที่มีคำาสั่งโดยอาศัยข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่ง 

เรือ่งใดทีถ่กูตอ้ง	หรอืโดยอาศยัขอ้กฎหมายทีใ่หอ้ำานาจเจา้หนา้ทีจ่ดัทำา																																	

คำาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง	 แต่ต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้น

เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำาคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี	

เช่น	 ทางราชการได้มีคำาสั่งห้ามมิให้โรงงานผลิตอาหารใช้สารเคมี	 

ซึ่งมีชื ่อทางเคมีว่า	XYZ	ผสมในอาหารสำาเร็จรูป	เนื่องจากอาจเป็น												

อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน	 แต่ภายหลังจากการวิจัย	 พบว่า 

สาร	XYZ	เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	ดังนั้น	คู่กรณีอาจร้องขอ

ให้ทางราชการพิจารณาคำาขอใหม่ได้	เป็นต้น

	 การที่เจ้าหน้าที่จะยกเรื่องดังกล่าวขึ้นพิจารณาใหม่ได้	 ต้องได้																	

ความว่าคู่กรณีผู้มีคำาขอไม่ได้ทราบเหตุในการขอให้พิจารณาใหม่	 

๔	ประการดังกล่าวนั้นมาก่อน	โดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น	และคู่กรณี

ต้องร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายใน	๙๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รู้เหตุดังกล่าว

	 ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีเหตุในการขอให้พิจารณาใหม่จริง	 เจ้าหน้าท่ี

จะต้องยกเรื่องดังกล่าวขึ้นพิจารณา	

๓๑



	 คำาสั่งต่าง		 ๆ	 โดยหลักแล้วมีขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

กฎหมาย	 ดังนั้น	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายบัญญัติ									

จึงต้องมีการบังคับการให้เป็นไปตามคำาสั่ง	 เว้นแต่จะมีการสั่งให้ 

ทุเลาการบังคับไว้ก่อน	การบังคับการตามคำาส่ังจะมีมาตรการและข้ันตอน

ที่แตกต่างกันออกไป	 ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำาสั่งและข้อเท็จจริง

เป็นรายกรณี	 ในการบังคับการตามคำาสั่งเจ้าหน้าที่จะต้องเลือกใช้ 

วิธีการบังคับทางปกครองเท่าที่จำาเป็น	 เพื่อให้คำาสั่งบรรลุผลและ 

จะต้องคำานึงเสมอว่าวิธีการบังคับการตามคำาสั่งจะต้องกระทบผู้ที่ 

ถูกบังคับน้อยที่สุด	 กฎหมายได้กำาหนดคำาสั่งที่ต้องมีการบังคับการไว้															

๒	ประเภท	คือ

๑. คำาสั่งเรียกให้ชำาระเงิน
	 คำาสั่งเรียกให้ชำาระเงิน	ไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีอากร	หรือค่าบริการ

ต่าง	ๆ	 เช่น	การเรียกเก็บจากเจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำาเนิดมลพิษ	

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ดี		 

เงินสมทบตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน	 หรือเงินอื่นใดที่กฎหมาย

ให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเก็บได้	 หากผู้ที่ได้รับคำาสั่งเรียกให้ชำาระเงิน

ไม่ชำาระ	 หรือชำาระโดยไม่ครบถ้วน	 เจ้าหน้าที่มีอำานาจออกคำาสั่งยึด

หรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว	 และนำาออกขายทอดตลาด 

เพื่อเอาเงินมาชำาระแก่ทางราชการได้

การบังคับให้เป็นไปตามคำาสั่งบทที่ ๙

๓๒



	 เม่ือเจ้าหน้าท่ีมีคำาส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว	ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ี																																																						

จะดำาเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของประชาชน	 จะต้องมีคำาเตือน

ให้ปฏิบัติตามคำาสั่งก่อนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย	๗	วัน	(มาตรา	๕๗)

๒. คำาสั่งให้กระทำาการหรืองดเว้นการกระทำา
	 เป็นคำาสั่งของเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับคำาสั่งกระทำาการหรือดำาเนินการ																																																																																

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 เช่น	 รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย	 หรือคำาสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหยุดปล่อยน ้ำ�เสีย	

หรือคำาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดกระทำาการที่ก่อเหตุรำาคาญ 

แก่บุคคลอื่น	 เป็นต้น	ถ้าบุคคลดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ	 เจ้าหน้าที่

จะมีวิธีการบังคับการ	๒	วิธี	คือ

	 ๑)	 เจ้าหน้าท่ีเข้าดำาเนินการเอง	 เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลท่ีเจ้าหน้าท่ี																																													

มอบหมายเข้ากระทำาการหรือเข้าดำาเนินการให้เป็นไปตามคำาสั่งเอง																																																																															

และหากมีค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการกระทำาหรือการดำาเนินการ									 

หยุด

๓๓



เป็นจำานวนเท่าใด	 บุคคลดังกล่าวจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายพร้อมกับ 

เงินเพิ่มอีกร้อยละ	๒๕	ต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว	(มาตรา	๕๘	(๑))

	 ๒)	 เรียกค่าปรับทางปกครอง	เจ้าหน้าท่ีอาจกำาหนดให้มีการชำาระ																																																														

ค่าปรับทางปกครองได้ในอัตราไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	บาทต่อวัน	หากมีการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำาสั่ ง 	 ก็จะเปรียบเทียบปรับตามนั้น	 

(มาตรา	๕๘	(๒))

	 การเรียกให้ชำาระเงินที่ เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ 

เข้ากระทำาการหรือเข้าดำาเนินการให้เป็นไปตามคำาสั่งเอง	 หรือ 

การเรียกให้ชำาระค่าปรับทางปกครองในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ 

ตามคำาสั่งนั้น	 หากผู้อยู่ในบังคับไม่ชำาระ	 เจ้าหน้าที่ก็สามารถยึด 

หรืออายัดทรัพย์ของผู้นั้นและขายทอดตลาดได้ต่อไป	 (มาตรา	 ๖๑)	 

วิธีการยึดหรืออายัดต้องเป็นไปตามข้อ	๑.

	 การกำาหนดมาตรการบังคับเพื่อให้เป็นไปตามคำาสั่งนั้น	 ถือเป็น											

คำาสั่งทางปกครองอย่างหนึ่ง	 จึงอาจมีการอุทธรณ์โต้แย้งได้	 และ												

ก่อนใช้มาตรการบังคับเจ้าหน้าท่ีต้องมีคำาเตือนให้ผู้รับคำาส่ังปฏิบัติตาม																																																						

คำาสั่งอีกครั้งหนึ่งก่อน	 (มาตรา	 ๕๗	 และมาตรา	 ๕๙)	 เว้นแต่เป็น 

กรณีเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำาที่ขัดต่อกฎหมาย	 ซึ่งมีโทษ 

ทางอาญา	 หรือเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ	

(มาตรา	๕๘	วรรคสาม)

๓๔



	 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่	 เจ้าหน้าที่อาจกระทำาละเมิด											

อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนขึ้นได้	 ไม่ว่าจะเป็นการ

กระทำาโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อ	 เช่น	 กรณีเจ้าหน้าที่																																																

ขับรถยนต์ของทางราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการเดินทาง																																																													

เกิดอุบัติเหตุทำาให้เจ้าหน้าท่ีขับรถชนบุคคลอ่ืน	หรือกรณีท่ีเจ้าพนักงาน																																																							

ตำารวจใช้อำานาจเกินสมควรแก่เหตุในการจับกุมผู้ต้องหา	ทำาให้ผู้ต้องหา																																																														

ได้รับบาดเจ็บ	 หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงใช้เครื่องจักร 

ปรบัถนน	 โดยในระหวา่งการปรบัถนนเจา้หนา้ทีไ่ดก้ระทำาโดยประมาท

เป็นเหตุให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นต้น

	 ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของ								 

เจ้าหน้าที่	 ย่อมต้องได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงาน

ของรัฐ	 การร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

อาจกระทำาได้ดังนี้

สิทธิประชาชนเมื่อถูกเจ้าหน้าที่
กระทำาละเมิด

บทที่ ๑๐

๓๕



๑.  ร้องขอต่อหน่วยงานของรัฐให้ชดใช้
	 ในกรณีที่ความเสียหายที่ประชาชนได้รับเกิดจากการกระทำา

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่	 พระราชบัญญัติความรับผิด																																																																																												

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 เปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย 

ยื่นคำาขอให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่พิจารณาชดใช้								

ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรงโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล

	 การยื่นคำาขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ให้ทำาเป็นหนังสือ	 โดยยื่นต่อหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด	

(มาตรา	๑๑)	ทั้งนี้	ผู้เสียหายควรระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง	ๆ	

ถงึเหตทุีไ่ดร้บัความเสยีหายใหม้าก	และโดยละเอยีดทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาได	้

เพื่อความสะดวกในการพิจารณา	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ๑.	 ชื่อและที่อยู่ของผู้เสียหายที่สามารถติดต่อได้

	 ๒.	 วัน	เดือน	ปี	และเวลาที่ความเสียหายเกิดขึ้น

	 ๓.	 ลักษณะหรือสภาพของความเสียหายที่เกิดขึ้น

	 ๔.	 เจ้าหน้าท่ีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายหรือในกรณีท่ีไม่ทราบตัว 

เจ้าหน้าท่ีก็ให้ระบุข้อเท็จจริงพอท่ีจะทราบได้ว่า	 ความเสียหายเกิดจาก

การกระทำาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น	 เช่น	 ระบุว่า

รถยนต์ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น	หมายเลขทะเบียน	หรือยี่ห้อและ

สีใดมาชนรั้วบ้านของผู้เสียหาย	เป็นต้น

	 ๕.	 จำานวนเงินค่าสินไหมทดแทนและดอกเบี้ยที่หน่วยงานของ

รัฐจะต้องชดใช้

	 ๖.	 เอกสารและพยานหลักฐานอื่น	ๆ 	 ถ้ามี	 เช่น	 พยานบุคคล 

บันทึกประจำาวัน	หรือหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ	หรือ

รูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุ	เป็นต้น

๓๖



 ๗.	 ลายมือชื่อของผู้เสียหาย	
	 	 เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับคำาร้องของผู้เสียหาย	 ก็ต้อง
ออกใบรับให้แก่ผู้ เสียหายไว้ เป็นหลักฐาน	 และต้องพิจารณา 
คำาร้องนั้นให้แล้วเสร็จภายใน	 ๑๘๐	 วัน	 แต่ถ้าไม่สามารถพิจารณา																																													
ให้แล้วเสร็จภายในกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว	 ก็อาจขออนุญาต																																																										
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด	 เพื่อขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน	๑๘๐	วัน
	 	 ในกรณีดังกล่าวนี้	 หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคำาร้อง 
ของผู้ เสียหายอย่างจริงจัง	 และให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ 	 
หากเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายผิด	 และการละเมิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	 
หน่วยงานของรัฐก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เสียหาย 
อย่างเป็นธรรม	
	 	 อนึ่ง	 ในกรณีที่ผู้เสียหายพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้กระทำาละเมิด
นั้นไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด	 ผู้ เสียหายสามารถยื่น 
คำาร้องต่อกระทรวงการคลังเพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้	 
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้ว

๒. ฟ้องคดีต่อศาล
	 โดยทั่วไปบุคคลที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากกระทำา
ละเมิด	 ย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้	โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
	 ๑)	 การใช้สิทธิทางศาลเรียกให้อีกฝ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ต้องฟ้องภายในอายุความเท่าใดนั้น	 เนื่องจากสิทธิในการฟ้องคดี
ต่อศาลเป็นสิทธิที่มีอยู่แล้วตามกฎหมาย	 ซึ่งกำาหนดให้ผู้ที่ได้รับ 
ความเสียหายจากการกระทำาละเมิด	 สามารถฟ้องร้องต่อศาล 
ขอให้อีกฝ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ภายในอายุความ	 ๑	 ปี	 
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นับแต่วันท่ีได้ทราบความเสียหายและรู้ตัวผู้กระทำาละเมิด	 ส่วนการ 
ยื่นฟ้องผู้ ใด เป็นจำ า เลยนั้น 	 มาตรา	 ๕	 แห่ งพระราชบัญญัติ  
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 กำาหนดว่า	 
กรณีที่การกระทำาละเมิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี	 
ผู้เสียหายจะต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวสังกัดอยู่ 
เป็นจำาเลย	ส่วนกรณีที่การกระทำาละเมิดมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	
ผู้เสียหายต้องฟ้องเจ้าหน้าที่ให้รับผิดเป็นการส่วนตัว
	 ๒)	 การฟ้องคดีเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนต้องยื่นฟ้องต่อศาลใดนั้น	 ถ้าการกระทำาละเมิดของ 
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดจากการใช้อำานาจ 
ตามกฎหมาย	 กฎ	 คำาสั่งทางปกครอง	 คำาสั่งอื่นหรือจากการละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนด	 ซึ่งในปัจจุบันนี้อยู่ในอำานาจของ 
ศาลปกครองที่จะพิจารณาวินิจฉัย	เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น	ผู้เสียหาย 
จึงสามารถฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อศาลปกครองได้

๓.  สรุป
	 กล่าวโดยสรุป	 เมื่อเจ้าหน้าที่ดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว 
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ประชาชน	กรณดีงักลา่วเรยีกวา่	“การกระทำา																																																
ละเมดิ”	หากเปน็เรือ่งสว่นตวั	เจา้หนา้ทีย่อ่มตอ้งรบัผดิตอ่ผูเ้สยีหายเอง																					
ซึ่งถ้าไม่สามารถตกลงยินยอมกันได้ก็จะเป็นข้อพิพาททางแพ่ง 
ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน	 ซึ่งต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม	 
แต่ถ้าการกระทำาละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการใช้อำานาจตามกฎหมาย 
ผู้เสียหายมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ให้แก่ตนได้โดยตรง	หรือจะใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลอีกทางหนึ่งก็ได้
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