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คํานํา
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๕ ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรา ๑๑ (๕) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ที่บัญญัติ ใหคณะกรรมการวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง  มีหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เสนอคณะรัฐมนตรี

เปนครั้งคราว ตามความเหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๕ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองไดจัดแบงเนื้อหาออกเปน ๕ สวน คือ

 สวนที่ ๑  ความเปนมาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

 สวนที่ ๒  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

 สวนที่ ๓  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและผลงานในรอบป ๒๕๕๕ 

  เปนการกลาวถึงองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดปจจุบัน 

  ผลงานและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 สวนที่ ๔  ปญหา อุปสรรค เก่ียวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

  พ.ศ. ๒๕๓๙ ในรอบปท่ีผานมา และแนวทางการแกไข

 สวนที่ ๕  สรุปแนวทางแกไขปญหาการใชมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ

  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 สวนที่ ๖  ภาคผนวก

  ภาคผนวก ก. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการ

    ตอบขอหารือแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

    ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  ภาคผนวก  ข.  ภาพกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ ประจําป ๒๕๕๕
  

จัดทําโดย
สํานักกฎหมายปกครอง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th
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สารบัญ
หนา

สวนที่ ๑   ความเปนมาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     ๑

 พ.ศ. ๒๕๓๙

สวนที่ ๒   สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๑๗

             พ.ศ. ๒๕๓๙

สวนที่ ๓   คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๓๗

            และผลงานในรอบป ๒๕๕๕

สวนที่ ๔   สรุปแนวทางแกไขปญหาการใชมาตรการบังคับทางปกครอง ๔๗

             ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

 จากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

สวนที่ ๕    ภาคผนวก  ก.  ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ ๕๔

                               ทางปกครองในการตอบขอหารือแกหนวยงานของรัฐ

   เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

   พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ภาคผนวก  ข.  ภาพกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ ประจําป ๒๕๕๕ ๗๕

ออกแบบและพิมพที่

บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด
๕๙/๔ ซอยวัดพระเงิน ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางมวง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี
โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๘๒๕๗-๙
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

ความเปนมาของ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 การดําเนินงานทางปกครองตองมีหลักเกณฑและขั้นตอนที่ดําเนินงานเปนไปโดยความถูกตอง 

ตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการบังคับ สามารถรักษาประโยชน อํานวยความเปนธรรมแกประชาชน 

อีกท้ังยังเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ซ่ึงมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรม 

หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนกฎหมายกลางที่กําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการใหเจาหนาท่ีตองปฏิบัติในการใชอํานาจตามกฎหมาย เพ่ือใหเจาหนาท่ีไดดําเนินการ 

ตาง ๆ ดวยความเปนธรรม ถูกตองตามกฎหมาย และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกการบริหารราชการ  

ท้ังน้ี เปนไปตามมิติใหมของการปฏิบัติราชการตามหลักการท่ีรัฐเปนของประชาชนและราชการตองเปนไป 

เพื่อประชาชน

 การจัดทํากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเริ่มครั้งแรกในประเทศสเปนใน ค.ศ. ๑๘๘๙ 

ซ่ึงมีสาระท่ีครอบคลุมกิจกรรมทางปกครองบางเร่ือง ตอมาใน ค.ศ. ๑๙๒๕ ประเทศออสเตรียมีการจัดทํา 

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแหงสหพันธ (Federal Law on General Administrative Procedure) 

โดยรวมเรื่องการจัดองคกรทางปกครอง วิธีพิจารณา กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและการบังคับ 

ทางปกครองเขาไวในฉบับเดียวกัน สวนประเทศเยอรมนีมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ของมลรัฐมาตั้งแต ค.ศ. ๑๙๒๖ (มลรัฐ Thuringen) และมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ของสหพันธ ใน ค.ศ. ๑๙๗๖ ในปจจุบันมีประเทศตาง ๆ ท่ีไดตรากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ข้ึนใชบังคับแลวหลายประเทศ เชน สเปน ออสเตรีย เยอรมนี ยูโกสลาเวีย สหรัฐอเมริกา เชคโกสโลวาเกีย 

ฮังการี เปรู สวิตเซอรแลนด บัลแกเรีย สวีเดน อารเจนตินา คอสตาริกา เวเนซูเอลา โคลอมเบีย ญี่ปุน 
เปนตน

ความเปนมาของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในตางประเทศ

สวนที่ ๑
ความเปนมาของ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

ความเปนมาของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในประเทศไทย

ในอดีต

 เนื่องจากในอดีตที่ผานมาผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายปกครองในประเทศไทย  

ยังมีอยูอยางจํากัด และในการจัดทํารางกฎหมายไมคอยใหความสําคัญในเรื่องหลักกฎหมายปกครอง  

ที่ปรากฏอยูในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้เทาใดนัก อยางไรก็ดี อาจกลาวไดวา 

ประเทศไทยมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตั้งแตมีการปฏิรูประบบราชการในรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ โดยในการปฏิรูปครั้งนั้น สวนใหญเปนการ 

ปรับปรุงการจัดโครงสรางองคกรของรัฐ สําหรับหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง      

ยังไมไดมีการใหความสําคัญเทาใดนัก โดยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจะมีลักษณะที่กระจัดกระจาย 

ออกไปตามแตละกฎหมายที่ใหอํานาจแกรัฐหรือเจาหนาที่ ซึ่งแตกตางกันไปตามสภาพของความจําเปน 

และความสะดวกในการปฏิบัติภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่แตละหนวยงานของรัฐ

 นักวิชาการของไทยไดเริ่มกลาวถึงความสําคัญที่จะจัดใหมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ          

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

“ปญหาทางทฤษฎีในการจัดทําประมวลกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ” ในวารสารนิติศาสตร) และใน         
พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ 

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ พรอมกันนี้ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ     
เพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีเรงรัด กระตนุ หรือสงเสริมใหหนวยงาน 

ของรัฐและเจาหนาที่ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ อันจะเปนการสรางหลักประกัน 
หรือความเชื่อมั่นในระบบราชการใหกับประชาชน ซึ่งผลจากระเบียบและการทํางานของคณะกรรมการ 
ดังกลาวทําใหหนวยงานของรัฐหลายแหงไดออกระเบียบภายในเพื่อกําหนดขั้นตอน วิธีการดําเนินการ 

และระยะเวลาการปฏิบัติราชการขึ้น อันเปนการยกระดับมาตรฐานวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไทย 

ใหมีมาตรฐานสูงขึ้น

 ในรัฐบาลซึ่งมีพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี     

ที่ ๕๕/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๓ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดโครงการ 
และแผนงานสําหรับการปรับปรุงคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขขึ้นตามขอเสนอของสํานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยขาราชการระดับสูงและอาจารยมหาวิทยาลัย 

ซึ่งมีกรรมการหลายทานใหความเห็นวา ถาสามารถจัดใหมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได 

ก็จะเปนการดีเพื่อชวยเรงการพัฒนาระบบกฎหมายปกครองใหม่ันคงยิ่งขึ้น

ในปจจุบัน
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ตอมา ในรัฐบาลซึ่งมีนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลที่เสนอ 

ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๔ ในเรื่องนโยบายการบริหารราชการและ 

ปรับปรุงกฎหมาย ขอ ๑.๒ ไดมีแนวทางวา จะปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหเกิดความรวดเร็ว 

ปรับระบบการอนุญาต การอนุมัติหรือการดําเนินการอื่นของขาราชการและสวนราชการใหมีหลักเกณฑ 

และระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยหลักเกณฑและระยะเวลาดังกลาวใหประชาชน 
หรือผูที่เกี่ยวของไดทราบลวงหนา เพื่อขจัดชองทางในการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

ซึ่งตอมานายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๔/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔ 

แตงต้ังคณะกรรมการยกรางกฎหมายเก่ียวกับวิธีพิจารณาทางปกครองข้ึน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกาเปนเจาของเรื่อง

 คณะกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครองไดยกรางกฎหมายดังกลาว 

จนแลวเสร็จ โดยอาศัยกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศเยอรมนีเปนแนวทาง 

ในการยกราง และจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติเสนอตอรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ ) 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔ แตเนื่องจากในขณะนั้นมีรางกฎหมายตองเรงรัดเปนจํานวนมาก 

รัฐบาลจึงไมมีโอกาสพิจารณารางกฎหมายดังกลาว

 ตอมา ในรัฐบาลซึ่งมีนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี แนวความคิดในการจัดทํากฎหมาย 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ไดรับการสนใจอีกครั้ง โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ 

แผนดินไดมีคําสั่ง ที่ ๗/๒๕๓๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณา

ทางปกครอง ซ่ึงสวนใหญประกอบดวยบุคคลคณะเดิมท่ีจัดทํารางกฎหมายในช้ันรัฐบาลของนายอานันทฯ 

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 และเสนอตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาจนกระท่ังตราเปนกฎหมายใชบังคับในปจจุบัน

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการ 

ในการพิจารณาจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง อาทิ คุณลักษณะของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจทําคําส่ังทางปกครอง 
กระบวนการรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาทําคําสั่งทางปกครอง กระบวนการจัดทําคําสั่ง 

ทางปกครอง การมีผลของคําสั่งทางปกครอง การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําส่ัง       

ทางปกครอง และมาตรการบังคับทางปกครอง รวมท้ังกําหนดสิทธิของประชาชนในกระบวนการพิจารณา 
ทางปกครอง เชน สิทธิในการโตแยงเจาหนาที่ที่ไมเปนกลาง สิทธิที่จะมีที่ปรึกษาหรือผูทําการแทน 

สิทธิท่ีจะโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน สิทธิท่ีจะไดรับทราบเหตุผลของคําส่ัง สิทธิท่ีจะไดรับแจงวิธีการ 
อุทธรณ สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่ง และสิทธิในการขอใหพิจารณาใหม เปนตน
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยังไดกําหนดใหมี 

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการสอดสองดูแล ใหคําแนะนํา และ 

ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ของรัฐปฏิบัติตาม 

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดถูกตองตามเจตนารมณ 

ของกฎหมายและเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน และมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา 

และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใหรายละเอียดประกอบพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เปนไปในทางเดียวกัน โดยมีสํานักกฎหมายปกครอง สํานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา ทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและสํานักกฎหมายปกครอง 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีดังนี้

 -  ใหคาํแนะนาํปรึกษาแกเจาหนาที่เกีย่วกบัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิวิธีปฏิบตัิราชการทาง

ปกครองฯ โดยการตอบขอหารือใหแกหนวยงานของรัฐ

 -  เสนอแนะใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

 -  จัดสัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

 -  ใหบริการจัดวิทยากรเพื่อบรรยายเผยแพรความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ ใหแกเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐ

 - จัดพิมพเอกสารเพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

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
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผูมีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

 ผูที่จะมีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะตองเปนคูกรณี 

ในกระบวนการจัดทําคําสั่งทางปกครอง

 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาท่ี 

เพ่ือใหมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางการปกครองตามพระราชบัญญัติน้ี

 คําส่ังทางปกครอง หมายความวา การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสราง 
นิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ 

ของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ 

การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ และ    

การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

 ลักษณะของคําสั่งทางปกครอง
 ๑. คําส่ังทางปกครองอาจทําเปนหนังสือหรือวาจาหรือโดยการส่ือความหมายในรูปแบบอ่ืนก็ได 

แตตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจได

 ๒.  คําสั่งทางปกครองที่กําหนดเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลดวย

 ๓.  คําส่ังทางปกครองท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงได ใหระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยง การย่ืน 

อุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงไวไดดวย ถาไมมีการแจงเรื่อง 

ดังกลาวอาจมีผลใหระยะเวลาในการอุทธรณขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง

 ๔.  ผลของคําสั่งทางปกครอง ใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะที่ผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป ตราบเทาที่ 

ยังไมมีการเพิกถอน หรือสิ้นผลโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น

 คูกรณี หมายถึง ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําสั่ง 

ทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบ 

กระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง

 คูกรณี แบงได ๓ ประเภท ดังนี้
 ๑.  ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ เชน นาย ก. ไปขอออกโฉนด แลวนาย ข. ก็มาคัดคาน 

การออกโฉนดที่ดิน นาย ก. เปนผูยื่นคําขอ สวนนาย ข. เปนผูคัดคานคําขอ

 ๒. ผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง เชน ขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย
 ๓.  ผทูีเ่ขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของผนูัน้จะถูกกระทบกระเทือน 

จากคําส่ังทางปกครอง เชน นาย ก. ยื่นขออนุญาตกอสรางโรงงาน แตวาที่ดินของนาย ก. ที่จะสราง 

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

อาจจะไดรับผลกระทบจากเสียง นํ้าเสีย เชนนี้ นาย ข. คือผทูีถ่กูกระทบกระเทือนจากคําสัง่ทางปกครอง

1-78 PC14.indd   81-78 PC14.indd   8 12/11/2556   9:14:1612/11/2556   9:14:16



9

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

 สิทธิของคูกรณี
 ๑.  สิทธิคัดคานความไมเปนกลางของเจาหนาที่ ตามมาตรา ๑๓

 ๒.  สิทธิในการมีที่ปรึกษา ตามมาตรา ๒๓ หรือผูทําการแทน ตามมาตรา ๒๔

 ๓.  สิทธิท่ีจะไดรับคําแนะนําและแจงสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ จากเจาหนาท่ีในกระบวนการพิจารณา 

ทางปกครอง ตามมาตรา ๒๗ หากมีขอบกพรองที่เกิดจากความไมรู เจาหนาที่ตองแนะนําใหทราบ 

เพื่อใหคูกรณีไดแกไข

 ๔.  สิทธิในการที่จะไดรับการพิจารณาอยางสมบูรณ โดยเจาหนาที่สามารถแสวงหาขอเท็จจริง 

หรือพยานหลักฐานไดตามความเหมาะสม ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙

 ๕.  สิทธิท่ีจะไดรับทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับการทําคําส่ังทางปกครองท่ีกระทบสิทธิ และมีโอกาส 

โตแยงแสดงพยานหลักฐานตอเจาหนาที่ ตามมาตรา ๓๐

 ๖.  สิทธิในการขอดูเอกสารพยานหลักฐานที่เจ าหนาที่ใช ในการออกคําสั่งทางปกครอง  

ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒

 ๗.  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโดยเร็ว ตามมาตรา ๓๓

 ๘.  สิทธิที่จะไดทราบเหตุผลของการวินิจฉัยส่ังการ เพื่อความชัดเจนและเพื่อประโยชนในการ 

โตแยงคําสั่ง ตามมาตรา ๓๗ 

 ๙.  สิทธิที่จะไดรับแจงวิธีการอุทธรณ และระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ ตามมาตรา ๔๐

 ตัวอยางที่หนึ่ง
 นาย ง. ย่ืนคําขอเปล่ียนช่ือตอนายทะเบียนราษฎร ณ ท่ีวาการอําเภอ แตนายทะเบียนไมอนุญาต 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร การไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อของนายทะเบียนเปนคําสั่งทางปกครองที่มี 

ผลกระทบตอสิทธิของบุคคล นาย ง. ซึ่งเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากคําสั่งทางปกครองโดยตรงยอมเปน 
คกูรณีในเร่ืองดังกลาว และมีสิทธิตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

 ตัวอยางที่สอง
 นาย ก. ตองการกอสรางอาคารพาณิชยสามชั้นจึงไดไปขออนุญาตกอสรางอาคารดังกลาวจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ไมวาเจาพนักงานทองถิ่นจะอนุญาตให 

กอสรางอาคารหรือไมก็ตาม ซึ่งการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสรางอาคารเปนคําสั่งทางปกครอง 

เนื่องจากเปนการอนุญาตหรือการสั่งการที่มีผลกระทบตอสิทธิของผูยื่นคําขอ และนาย ก. ยอมเปน 

คูกรณีในเรื่องการขออนุญาตกอสรางอาคารโดยตรง เพราะเปนผูที่จะตองอยูภายใตบังคับของคําส่ัง 
ทางปกครองดังกลาว และสามารถใชสทิธิตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได

กรณีตัวอยาง “คูกรณี” ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 นอกจากนี้ หากเจาพนักงานทองถิน่พจิารณาเอกสารทีเ่กีย่วของแลวจงึอนุญาตใหนาย ก. กอสราง 

อาคารได แตปรากฏวาอาคารที่นาย ก. กอสรางนั้นรุกลํ้าเขาไปในเขตที่ดินขางเคียงซึ่งเปนของนาย ข. 

เมือ่การอนุญาตกอสรางอาคารเปนคาํสัง่ทางปกครอง นาย ข. จึงเปนคกูรณีในเรือ่งน้ีดวย เนือ่งจากเปน 

ผทูี่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนจากคําสั่งอนุญาตใหกอสรางอาคารดังกลาว และมีสิทธิตาง ๆ 

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เชนกัน

 ตัวอยางที่สาม
 นาย ค. เปนเจาของอาคารหาช้ันริมถนนซ่ึงตอเติมผิดแบบ เจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังใหนาย 

ค. เจาของอาคาร รื้อถอนอาคารภายใน ๓๐ วัน ซึ่งคําสั่งใหรื้อถอนอาคารเปนคําสั่งที่เจาพนักงาน 

ทองถิ่นออก โดยกําหนดหนาที่ใหนาย ค. ตองรื้อถอนอาคารจึงเปนการสั่งการที่มีผลกระทบตอสิทธิ 

หรือหนาที่ของบุคคล จึงเปนคําสั่งทางปกครอง เมื่อนาย ค. ไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว นาย ค.      

จึงเปนผูที่อยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองซึ่งเปนคูกรณี นาย ค. ยอมสามารถใชสิทธิโตแยงคัดคาน 

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได  
 ตัวอยางที่สี่
 นาย จ. เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐแหงหน่ึง ถูกมหาวิทยาลัยส่ังพักการศึกษาหน่ึงภาคเรียน 

เนื่องจากถูกตัดคะแนนความประพฤติครบ ๖๐ คะแนน คําสั่งพักการศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐ 

เปนคําส่ังที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของนักศึกษา จึงเปนคําสั่งทางปกครอง นาย จ. ผูไดรับ 

ผลกระทบจากคําส่ังทางปกครองยอมเปนคูกรณีที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ        

ทางปกครองฯ
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

สิทธิในการติดตอหนวยงานราชการ

หากคุณเปนผูมีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
คุณจะใชสิทธิโดยมีข้ันตอนอยางไร

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

 หรือผทํูา

 การแทน 

 (มาตรา  

 ๒๓, ๒๔)
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 เมื่อทานตองไปติดตอกับหนวยงานราชการเพื่อขอออกใบอนุญาต ขออนุมัติ หรือขอออก ใบรับ
รองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ทานมีสิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังตอ
ไปนี้

 ๑.  สิทธิมีที่ปรึกษาหรือผูทําการแทน (มาตรา ๒๓, ๒๔)
  ในการติดตอกับเจาหนาที่เพื่อขอออกใบอนุญาตหรือใบรับรองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้ง 
กรณีที่คําสั่งมีผลกระทบตอทาน ทานอาจไมมีความรูในรายละเอียด และตองมีผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา 
เชน ผูขอใบอนุญาตตั้งโรงงานอาจจะตองมีที่ปรึกษาทางดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม หรือผูขอ 
ใบอนุญาตผลิตยาอาจจะตองมีท่ีปรึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเภสัชกรรม เปนตน กฎหมายจึงใหทาน 
มีสิทธิที่จะนําบุคคลอื่นที่มีความรูในเรื่องนั้น ๆ เชน ทนายความ วิศวกร นักบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ 
มาพรอมกับทาน เพื่อใหคําแนะนําหรือชวยชี้แจงตอเจาหนาที่ได นอกจากนี้ หากทานไปติดตอกับ 
เจาหนาที่ดวยตนเองไมได ทานมีสิทธิที่จะมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทนทานได

 ๒. สิทธิไดรับการพิจารณาจากเจาหนาที่ซึ่งมีความเปนกลาง (มาตรา ๑๓, 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 
(มาตรา ๒๗)
  ในการติดตอกับเจาหนาที่ เพื่อขอใบอนุญาตหรือใบรับรองตาง ๆ หรือขอใหเจาหนาที่ปฏิบัติ 
การใด ๆ หรือมายื่นคําคัดคานคําขอของบุคคลอื่นนั้น อาจมีขั้นตอนการปฏิบัติหลายประการ กฎหมาย 
จึงใหเจาหนาที่มีหนาที่ตองแจงสิทธิและหนาที่ตาง ๆ ในกระบวนการพิจารณาคําขอใหทานทราบและ 
หากคําขอของทานมีขอบกพรองอันเกิดจากความไมรู เจาหนาที่จะตองแนะนําใหทานทราบเพื่อแกไข 
ขอบกพรองนั้น

สิทธิประชาชนเมื่อติดตอหนวยงานราชการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

 ๔.  สิทธิที่จะไดรับการแจงจากเจาหนาที่ในกรณีคําสั่งมีผลกระทบตอตน (มาตรา ๓๐)
  หากเจาหนาที่จะมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งที่มีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของทาน ทานมีสิทธิ 

ไดรับแจงรายละเอียดและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเจาหนาที่เสมอ เพื่อใหทานมีโอกาสไดทราบและ 

สามารถปองกันสิทธิของตนกอนที่จะมีคําสั่งในเรื่องนั้น หากเจาหนาที่ไมไดแจงใหทราบ ทําใหทาน 

ไมไดเขามาในกระบวนการพิจารณาออกคําสั่ง ทานที่ไดรับผลกระทบจากคําสั่งก็อาจขอใหเจาหนาที่ 

ดําเนินการพิจารณาเรื่องนั้นใหมได เชน การออกคําสั่งใหปดโรงงาน จะตองแจงใหเจาของโรงงานทราบ 

หรือมีผูขออนุญาตกอสรางโรงงาน จะตองแจงใหเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงทราบดวย

 ๕.  สิทธิที่จะโตแยงแสดงพยานหลักฐาน (มาตรา ๓๐)
  ในกรณีที่ทานประสงคจะโตแยงแสดงพยานหลักฐานใด ๆ เนื่องจากเห็นวาเอกสารและ 

หลักฐานที่เจาหนาที่ใชประกอบการพิจารณาคําขอของทานไมถูกตอง ทานสามารถนําพยานหลักฐาน 

ตาง ๆ ยื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของเจาหนาที่ไดเสมอ และเจาหนาที่ตองใหโอกาสทาน 

แสดงพยานหลักฐานพอสมควร เวนแตเปนกรณีรีบดวนหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนเพ่ือรักษาประโยชนสาธารณะ

 ๖. สิทธิที่จะไดตรวจดูเอกสารของเจาหนาที่ (มาตรา ๓๑)
  เมื่อการพิจารณาคําขอตาง ๆ เปนไปเพื่อประโยชนของทาน เจาหนาที่จึงไมมีความจําเปน 

ที่จะปกปดเอกสารที่อยูในระหวางการพิจารณา เวนแตกรณีที่เปนความลับเทานั้น กฎหมายจึงกําหนด 

ใหทานมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารพยานหลักฐานท่ีเจาหนาท่ีใชประกอบการพิจารณาไดเพ่ือใหทานตรวจสอบ 

ความถูกตอง และอาจโตแยง ชี้แจง หรือปองกันสิทธิของตนได

 ๗. สิทธิที่จะไดรับทราบเหตุผลของคําสั่ง (มาตรา ๓๗)
  กรณีที่มีคําส่ังเปนหนังสือ ทานมีสิทธิที่จะไดรับทราบเหตุผลของเจาหนาที่ อันประกอบดวย 

ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจของการออกคําส่ังในเร่ืองน้ัน ๆ ได 

เพื่อใหทานทราบไดวาเจาหนาที่ไดพิจารณาคําขอโดยถูกตองเหมาะสมหรือไม อันจะทําใหทานสามารถ 

โตแยงไดโดยถูกตอง ทั้งการอุทธรณโตแยงคําสั่ง หรือการฟองตอศาลปกครอง

 ๘.  สิทธิที่จะไดรับแจงวิธีการอุทธรณหรือโตแยงและสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง 
(มาตรา ๔๐, ๔๔)
  ในกรณีที่เจาหนาที่ออกคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งใหทานปฏิบัติตามหรือมีคําสั่งไมอนุญาต 
ตามคําขอของทาน ทานสามารถอุทธรณโตแยงคําสั่งดังกลาวไดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง 

คําสั่ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในคําสั่ง ในการออกคําสั่งตาง ๆ เจาหนาที่จึงตอง 

แจงสิทธิการอุทธรณคําสั่ง พรอมทั้งระบุวิธีการยื่นอุทธรณและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวในคําสั่ง 

เพื่อใหทานไดทราบดวย และหากเจาหนาที่ไมแจงสิทธิและวิธีการอุทธรณไว จะทําใหระยะเวลาการใช 

สิทธิอุทธรณของทานขยายเปน ๑ ป นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งครั้งแรก
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 การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
 (๑)  กรณีคําส่ังใดไมไดออกโดยรัฐมนตรีและไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายใน 

ฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้น โดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําส่ัง 

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว

 (๒)  คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือ โดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริง หรือขอกฎหมาย 

ที่อางอิงประกอบดวย

 (๓) การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่ง เวนแตจะมีการส่ังใหทุเลาการบังคับ

 (๔) ใหเจาหนาที่พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวัน 

นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ

 (๕) ถาเจาหนาที่ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ก็ใหเรงรายงานความเห็น 

พรอมท้ังเหตุผลไปยังผมีูอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดสามสิบวัน และใหผมีูอํานาจพิจารณา 

คําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน ซึ่งอาจขยายเวลาไดอีก 

สามสิบวนั

 ๙.  สิทธิในการขอใหพิจารณาใหม (มาตรา ๕๔)
  ในกรณีที่เจาหนาที่ออกคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งใหทานปฏิบัติตามหรือมีคําสั่งไมอนุญาต 

ตามคําขอของทาน หากทานไมไดอุทธรณโตแยงคําสั่งภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําสั่ง ทานอาจ 

ยื่นคําขอใหเจาหนาที่พิจารณาทบทวนคําสั่งเพื่อเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมคําสั่งได ตอเมื่อทานมีพยาน 

หลักฐานใหม ซึ่งทําใหขอเท็จจริงที่ยุติแลวเปลี่ยนแปลงไป หรือเปนกรณีที่ทานเปนผูไดรับผลกระทบ 

จากคําสั่งที่แทจริง แตทานไมไดเขามามีสวนรวมในการพิจารณาทําคําสั่งนั้นตั้งแตตน หรือเปนกรณีที่ 
เจาหนาที่ผูออกคําสั่งไมไดเปนผูมีอํานาจออกคําสั่งนั้น หรือขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่เจาหนาที่    

ใชพิจารณาออกคําสั่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เปนประโยชนแกทาน ทั้งนี้ ทานตองยื่นขอใหเจาหนาที่ 
พิจารณาทบทวนคําสั่งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทานรูเหตุที่ขอใหพิจารณาใหมได
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

แผนภาพแสดงข้ันตอนการติดตอหนวยงานราชการ
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) การทบทวนคําส่ังทางปกครอง
 เ มื่ อ ป ร ะ ช า ช น ไ ด  รั บ คํ า สั่ ง   
ทางปกครองแลว ประชาชนไมพอใจ 
คําสั่ งและต องการโต แย  ง คําสั่ ง 
ประชาชนอาจจะ
 - อุทธรณคําสั่งทางปกครอง
 - มีคําขอใหเจาหนาที่พิจารณา
  ทบทวนคําสั่งใหม

(๕) การบังคับทางปกครอง
 เ มื่ อ ป ร ะ ช า ช น ไ ด  รั บ คํ า ส่ั ง    
ทางปกครองใหกระทําการหรือละเวน 
การกระทําใด ๆ แตประชาชนไม 
ปฏิบัติตามคําสั่ง เจาหนาที่อาจใช 
มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อ
ให เปนไปตามคําส่ังทางปกครองได  
เวนแตจะมีการส่ังทุเลาการบังคับ 
ไวกอน

(๖) เมื่อประชาชนไดรับคําสั่ง
 ทางปกครองแลว 
 ประชาชนไมมีข อโตแยงใด ๆ 
และปฏิบัติตามคําส่ังน้ันกระบวนการ 
พิจารณาทางปกครองจะสิ้นสุดลง 

(๔.๑)  การอุทธรณ 
 ประชาชนอาจอุทธรณ โดยทํา 
เปนหนังสือย่ืนตอเจาหนาท่ีผทํูาคําส่ัง 
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง 
คําสั่ง 

(๔.๒) การพิจารณาใหม
 ประชาชนอาจย่ืนคําขอภายใน ๙๐ วัน นับแต 
มีเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือขอใหเจาหนาท่ี 
พิจารณาเพิกถอนหรือแกไขเพ่ิมเติมคาํสัง่     เมือ่
มีเหตุ ดังตอไปนี้
 ๑. มีพยานหลักฐานใหม
 ๒. คูกรณีที่แทจริงไม มีโอกาสเข ามาใน 
  กระบวนการพิจารณา

 ๓. เจาหนาที่ไมมีอํานาจทําคําสั่งในเรื่องนั้น
 ๔. ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเปล่ียนแปลงไป 
  ในสาระสําคัญ

 (๕.๑) คําสั่งใหประชาชนชําระเงิน
 เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับ      ทาง

ปกครอง โดยยึดหรืออายัดทรัพยสิน เพื่อขาย
ทอดตลาด 

(๕.๒) คําส่ังใหประชาชนกระทําการหรือละเวน
    กระทําการ
 เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง 

โดยเขาดําเนินการเองหรือมอบหมายใหคนอื่น 
กระทําการ หรือใหชําระคาปรับทางปกครอง
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 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 หากคําส่ังนั้นอาจอุทธรณตอไปได เจาหนาที่จะตองระบุสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง พรอมทั้ง 

หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคําสั่ง

 เม่ือทานไดรับแจงคําส่ังจากเจาหนาท่ีแลว หากทานปฏิบัติตามคําส่ังโดยไมมีขอโตแยง กระบวนการ 

พิจารณาทางปกครองจะส้ินสุดลง แตหากทานไมพอใจคําส่ังน้ันทานอาจจะอุทธรณโตแยงคําส่ังไดภายใน 

๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณที่กําหนดไวในคําส่ัง หรือ 

หากพนระยะเวลาอุทธรณแลวทานอาจยื่นคําขอใหเจาหนาที่พิจารณาทบทวนคําสั่งเพื่อเพิกถอนหรือ 

แกไขเพิ่มเติมคําสั่ง หากมีเงื่อนไขครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด

 ในกรณีที่ทานไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง 

เพื่อบังคับใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองได ในกรณีที่ทานไมปฏิบัติตามคําสั่งใหชําระเงิน เจาหนาที่ 

อาจยึดหรืออายัดทรัพยสินทานและขายทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาชําระหน้ี หรือในกรณีท่ีทานไมกระทําการ 

หรือละเวนกระทําการตามที่กําหนดในคําสั่ง เจาหนาที่อาจเขาดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหคนอื่น 

กระทําการหรือใหทานชําระคาปรับทางปกครอง อยางไรก็ตาม หากทานไมเห็นดวยกับคําสั่งบังคับ 

ทางปกครองดังกลาว ทานอาจอุทธรณโตแยงมาตรการบังคับทางปกครองไดเชนกัน
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 ตัวอยาง
 นางสาวชนนีตองการตอเติมอาคารพาณิชยขนาดสี่ชั้น ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

กําหนดวา นางสาวชนนีตองยื่นคําขออนุญาตตอเติมอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่น นางสาวชนนีจึงได 

ย่ืนคําขออนุญาตตอเจาหนาท่ีผมีูอํานาจพิจารณาคําขอ อยางไรก็ตาม ปรากฏวาในการย่ืนคําขอใบอนุญาต 

ครั้งแรกนี้ นางสาวชนนีนําเอกสารมาไมครบ จึงตองกลับไปนําเอกสารมายื่นเพิ่มเติม ตอมาปรากฏ

วา นางสาวชนนีมีอาการบาดเจ็บที่ขอเทา ไมสามารถไปยื่นคําขออนุญาตไดดวยตนเอง นางสาวชนนี

จึงได มอบหมายใหนางสาวหญิงวรรณไปยื่นคําขอใบอนุญาตแทน เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอใบอนุญาต 

และไดพิจารณาเอกสารประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอเติมอาคารแลว ในเบื้องตนเจาหนาที่เห็นวา 

แบบของอาคารที่นางสาวชนนีขออนุญาตตอเติมนั้น ไมถูกตองตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย   

การควบคุมอาคาร จึงไดแจงใหนางสาวชนนีมายืน่เอกสารเก่ียวกับแบบของอาคารเพ่ิมเติม นางสาวชนนี 

เกรงวาตนไมสามารถอธิบายเรื่องแบบของอาคารใหเจาหนาที่เขาใจได ในวันที่ยื่นเอกสารเกี่ยวกับแบบ 

ของอาคารเพิ่มเติม นางสาวชนนีจึงไดใหนายหริพันธุซึ่งเปนวิศวกรควบคุมการกอสรางไปเปนผูอธิบาย 

เกี่ยวกับแบบของอาคารดวย เมื่อเจ าหนาที่ได รับเอกสารเพิ่มเติมและไดฟงคําชี้แจงเพิ่มเติม          

จากนางสาวชนนีและนายหริพันธุแลว แตยังมีความเห็นวาแบบของอาคารที่ขอตอเติมนั้น ยังไมชอบ 

ดวยกฎหมาย จึงมีคําส่ังไมอนุญาตใหนางสาวชนนีตอเติมอาคารพาณิชย พรอมทั้งแจงในคําส่ังวา 

นางสาวชนนีมีสิทธิอุทธรณคัดคานคําสั่งไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในคําสั่ง

 เมื่อนางสาวชนนีไดรับแจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอเติมอาคารพาณิชยแลว ปรากฏวานางสาวชนนี 

ไมเห็นดวยกับการไมอนุญาตใหตอเติมอาคารดังกลาวจึงไดอุทธรณโตแยงคําส่ังตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ีกําหนดไวในคําส่ัง ซ่ึงมีผลใหผมีูอํานาจพิจารณาอุทธรณอาจแกไขหรือยกเลิกคําส่ังไมอนุญาตใหตอเติม 

อาคารได
 จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะเห็นไดวา 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีความสําคัญตอท้ังประชาชนและเจาหนาท่ี 
กลาวคือ กฎหมายนี้กําหนดใหประชาชนมีสิทธิหลายประการในการติดตอกับทางราชการ เชน สิทธิได 

รับการพิจารณาจากเจาหนาที่ซึ่งมีความเปนกลาง สิทธิไดรับคําแนะนําและไดรับแจงสิทธิหนาที่ตาง ๆ 
จากเจาหนาที่ สิทธิที่จะไดตรวจดูเอกสารของเจาหนาที่ สิทธิที่จะรับทราบเหตุผลของคําส่ัง 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
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สาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙
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สวนที่ ๒
สาระสําคัญของ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

๑. บททั่วไป

 ๑.๑ วันใชบังคับ (มาตรา ๒) ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เปนตนไป 

 ๑.๒ ความเปนกฎหมายกลาง (มาตรา ๓) กรณีไมมีหลักเกณฑตามกฎหมายเฉพาะ หรือม ี

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)  ราชการทหารในการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักร 

        (๘)  การดําเนินการตามกระบวนยุติธรรมทางอาญา ซึ่งตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาอยูแลว 

     (๙)  การดําเนินการขององคกรทางศาสนา เชน มหาเถรสมาคม 

  (๑๐) การดําเนินการที่มีพระราชกฤษฎีกายกเวน

  ๑.๔  ความหมายของ “คําส่ังทางปกครอง” (มาตรา ๕) การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจรัฐท่ีมีอยู 

ตามกฎหมาย อันมีผลกระทบทางกฎหมายตอสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลเปนการเฉพาะกรณี เชน   

การอนุมัติ อนุญาต การไมอนุมัติ ไมอนุญาต การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรองสิทธิ การรับจดทะเบียน 

หรือคําสั่งใหกระทําการใด ๆ  แตไมรวมถึงการออกกฎที่มีผลบังคับเปนการท่ัวไป
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 ๒.๑ ความหมายของ “เจาหนาที่” (มาตรา ๕) 

  เจาหนาที่ของรัฐไมวาจะเปนบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคล (คณะกรรมการ) และไมวา    

จะเปนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ขององคกรที่ใชอํานาจรัฐ 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจรัฐ เชน สภาทนายความ แพทยสภา ชางรังวัดเอกชน 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 ขอยกเวนกรณีของเจาหนาท่ีผมีูสวนไดเสียหรือเขาขายขาดความเปนกลางสามารถทําคําส่ัง 

ทางปกครองได (มาตรา ๑๘) 
  (๑)  กรณีเปนความจําเปนเรงดวนหากลาชาจะเกิดความเสียหายแกประโยชนสาธารณะ 

     (๒)  สิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยแกไขไมได 
    (๓) ไมมีเจาหนาที่อื่นปฏิบัติหนาที่แทนผูนั้น 

  กรณีเหลานี้เจาหนาที่ผูนั้นสามารถทําคําสั่งทางปกครองได แตทั้งนี้ คําสั่งทางปกครอง 
ดังกลาวจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดความจริงวาเจาหนาที่ผูนั้นไดพิจารณาและทําคําสั่งโดยความเปนธรรม

 ๒.๔ การดําเนินการเมื่อเกิดกรณีเจาหนาที่เปนผูมีสวนไดเสียหรือจะขาดความเปนกลาง 

  (๑) เจาหนาที่ผูนั้นหยุดการดําเนินการเองและรายงานผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป 

ชั้นหนึ่งทราบ เพื่อมีคําสั่งตอไป (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ (๑)) 
  (๒) เมื่อคูกรณีคัดคานใหหยุดการดําเนินการและรายงานผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป   

ชั้นหนึ่งทราบเพื่อมีคําสั่งตอไป (มาตรา ๑๔) 

        (๓) หากเปนกรณีของการเปนกรรมการ ใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ 

เพื่อวินิจฉัยโดยกรรมการที่ถูกคัดคานไมสามารถอยูรวมในที่ประชุมได (มาตรา ๑๕)

๒. เจาหนาที่
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  (๔) หากเปนกรณีมีการคัดคานตามมาตรา ๑๖ ถาเจาหนาที่ผูนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่ 

คัดคานใหดําเนินการตอไป แตตองรายงานผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการ 

ทราบดวยและใหผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี วินิจฉัยวาเจาหนาที่ผูนั้นมีอํานาจ 

ทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม (มาตรา ๑๖ (๒))  

  (๕) การกระทําใด ๆ ของเจาหนาที่หรือกรรมการที่ไดกระทําไปกอนหยุดการพิจารณา

ไมเสียไป เวนแตเจาหนาท่ีผเูขาปฏิบัติหนาท่ีแทนผถููกคัดคานหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี จะเห็นสมควร 

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) ผท่ีูสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเล่ียงได 

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
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    (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 หรือแมมีบทบัญญัติกําหนดวิธีดําเนินการ ก็เปนเพียงหลักเกณฑกวาง ๆ 

ซ่ึงเจาหนาท่ีสามารถใชดุลยพินิจในการดําเนินการไดอยางกวางขวาง หรือไมก็เปนการกําหนดวิธีดําเนินการ 

ที่มุงประสงคใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มากกวาเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชน

หรือผูที่จะตองไดรับผลกระทบจากคําสั่งนั้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ทําใหการสั่งการของเจาหนาที่ 

เกิดความผิดพลาดไดงาย เชน สั่งการโดยเขาใจขอเท็จจริงผิดหรือทําใหการปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ไมโปรงใส สรางภาพดานลบใหแกภาคราชการ รวมทั้งอาจเกิดขอพิพาทขึ้นโดยงาย ซึ่งทําใหมี        

การรองเรียนหรือฟองคดีในภายหลังมากขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงไดมี        
การตราพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้ึน เพ่ือใหเปนกฎหมายกลางในการกําหนด 

กระบวนการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนด 
หลักเกณฑเกี่ยวกับการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองไวในสวนที่ ๓ ตั้งแตมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๓ 

โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑) การกําหนดภาษาท่ีใชในการพจิารณาทางปกครอง เอกสารท่ียื่นตอเจาหนาท่ีตองจัดทําเปน 

ภาษาไทย ถาเอกสารเปนภาษาตางประเทศ คูกรณีตองจัดหาคําแปลเปนภาษาไทยที่มีการรับรอง 
ความถูกตองมาใหภายในระยะเวลาที่เจาหนาที่กําหนด โดยใหถือวาไดมีการยื่นเอกสารตอเจาหนาที่ 

เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําแปลนั้น เวนแตเจาหนาที่จะยอมรับเอกสารที่เปนภาษาตางประเทศ ก็ใหถือวา 

ไดมีการยื่นเมื่อเจาหนาท่ีไดรับเอกสารน้ัน สวนหลักเกณฑในการรับรองความถูกตองคําแปลเอกสารเปน 

ภาษาไทยก็ดี กรณีที่ใหยอมรับเอกสารภาษาตางประเทศก็ดี จะไดมีการกําหนดโดยกฎกระทรวงตอไป 

(มาตรา ๒๖)
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 (๒) หลักการพิจารณาแบบไตสวน เจาหนาที่ที่ดําเนินการพิจารณาเรื่องทางปกครองตอง 

รับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของใหครบถวน ท้ังน้ี 

ไมวาจะเปนกรณีท่ีการพิจารณาริเร่ิมโดยเอกชน (เชน กรณีขอรับใบอนุญาต) หรือเจาหนาท่ีเปนผริูเร่ิมเอง 

(เชน การเพิกถอนใบอนุญาต) โดยเจาหนาที่มีหนาที่ดังนี้ 

  (๒.๑) หนาที่ในการแจงใหคูกรณีทราบถึงสิทธิและหนาที่ตาง ๆ  ในกระบวนพิจารณา 

อยางชัดเจน และคอยชวยเหลือใหคูกรณีดําเนินการใหถูกตอง (มาตรา ๒๗) 

     (๒.๒)  หนาทีใ่นการตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของในการพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง 

โดยไมจํากัดเฉพาะขอเท็จจริงที่ไดมาจากคูกรณี (มาตรา ๒๘)  ดังนั้น ถาขอเท็จจริงที่ไดมาจากคูกรณี 

ไมเพียงพอ เจาหนาท่ีตองหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือหากไมแนใจในความถูกตองของขอเท็จจริง ก็จะตอง 

ทําการตรวจสอบโดยแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือรับฟงความเห็นของผูเชี่ยวชาญตามแนวทาง 

ท่ีกําหนดไวในมาตรา ๒๙ สวนคกูรณีมีหนาท่ีใหความรวมมือแกเจาหนาท่ี มิเชนน้ันหากเกิดความผิดพลาด 

ขึ้นอาจตองรวมรับผิด หรือมิอาจเรียกรองคาเสียหายได 

 (๓) หลักการใหคกูรณีมีสิทธิโตแยงขอเท็จจริงและมีสวนรวมในกระบวนพิจารณา หลักการในขอน้ี 

ใชควบคูกับหลักการไตสวนตามขอ ๒ และกอใหเกิดสิทธิแกคูกรณี ดังนี้ 

  (๓.๑)  สิทธิในการไดรับคําแนะนําและไดรับแจงสิทธิหนาที่ของตนในกระบวนพิจารณา 

รวมถึงผลกระทบสิทธิหนาท่ีจากคําส่ังทางปกครองท่ีจะเกิดข้ึน (มาตรา ๒๗) ตลอดจนสิทธิในการอุทธรณ 

หรือโตแยงคําสั่งทางปกครองและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงนั้นตามที่กําหนดไวใน  

มาตรา ๔๐ 

  (๓.๒) สิทธิในการทราบขอเท็จจริง ขอกลาวหาอยางเพียงพอภายในระยะเวลาอันสมควร 

เพื่อใหสามารถโตแยงและแกขอกลาวหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เวนแตกรณีตามขอยกเวนที่กฎหมาย 

กําหนดโดยเหตุเก่ียวกับความเรงดวน หรือสภาพของเร่ือง ซ่ึงหากเจาหนาท่ีเห็นควรก็อาจยังคงใหโอกาส 

คกูรณีโตแยงไดตามความเหมาะสม แตตองไมกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 

(มาตรา ๓๐) 

  (๓.๓) สิทธิในการขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนแกการใชสิทธิโตแยงหรือพิสูจนขอเท็จจริง 

หรือแกขอกลาวหา (มาตรา ๓๑) แตไมรวมถึงตนรางคําวินิจฉัยและเอกสารที่ตองรักษาไวเปนความลับ 

(มาตรา ๓๒) 

 (๔)  กําหนดใหการพิจารณาเรื่องตองดําเนินการโดยรวดเร็วและใชเวลาที่แนนอน มาตรา ๓๓ 
กําหนดใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบเพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐกําหนดเวลาสําหรับการพิจารณา 

ตามความเหมาะสมเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือกฎท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชน
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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 การส่ังการของเจาพนักงานจราจร การสั่งการของเจาหนาที่ตํารวจดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม 

หากผูรับคําสั่งรองขอโดยมีเหตุอันสมควรภายใน ๗ วันนับแตวันที่เจาหนาที่มีคําสั่ง โดยขอใหยืนยันเปน 

หนังสือ เจาหนาที่ผูออกคําสั่งตองยืนยันคําสั่งนั้นเปนหนังสือ (มาตรา ๓๕) 

 ๕.๒ คําส่ังเปนหนังสือ มาตรา ๓๖ กําหนดใหคําสั่งที่ทําเปนหนังสือตองมีรายการอยางนอย 

ดังตอไปนี้ วันเดือนปที่ทําคําสั่ง ชื่อและตําแหนงผูทําคําสั่ง ลายมือชื่อของเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง และ 

มาตรา ๓๗ ไดกําหนดใหคําสั่งที่ทําเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปน 

สาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ การบังคับให 

คําสั่งที่ทําเปนหนังสือตองแสดงเหตุผลเปนการบังคับใหเจาหนาที่ระมัดระวังในการทําคําสั่งอันมีผล 

เปนการปองกันไมใหใชอํานาจโดยไมชอบได อีกท้ังทําใหคกูรณีไดทราบวาตนไดรับการปฏิบัติโดยถูกตอง 

หรือไม อันจะเปนประโยชนแกการควบคุมทางกฎหมายโดยการพิจารณาทบทวนในกระบวนการ 

ยุติธรรมทางปกครองตอไป อยางไรก็ดี มาตรา ๓๗ ไดกําหนดขอยกเวนในกรณีที่ไมตองจัดใหมีการให 

เหตุผลไว ๕ กรณี ดังนี้คือ 

  (๑) ผลของคําสั่งทางปกครองตรงตามคําขอของคูกรณีและไมกระทบสิทธิของบุคคลอื่น 

แตหากไปกระทบสิทธิบุคคลอื่น เชน การขออนุญาตกอสรางอาคาร ขอเปดกิจการสถานเริงรมย หรือ 

ขอตั้งโรงงาน ผูออกคําสั่งตองใหเหตุผลที่ทางการอนุญาตไวดวย 

  (๒)  เหตุผลนั้นรูอยูโดยไมจําเปนตองระบุอีก เชน การแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ
ที่กฎหมายกําหนด 

      (๓) กรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับก็ไมจําเปนตองแจงเหตุผล แตอาจใหเหตุผลในระเบียบ 

ภายในขององคกรเองก็ได 

      (๔) การออกคําสั่งดวยวาจาซึ่งจะระบุเหตุผลไมไดโดยสภาพ 

     (๕) กรณีเรงดวนหากระบุเหตุผลอาจทําใหการงานลาชาเกินควร
  ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะบังคับใหแสดงเหตุผลและกรณีมีประกาศของนายกรัฐมนตรี

หรือผูไดรับมอบหมายตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง จะตองระบุเหตุผลไวพรอมกับคําสั่ง การไมใหเหตุผล 

ยอมเปนการกระทําที่ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย คําสั่งดังกลาวยอมถูกโตแยงได
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 ๕.๓ คําส่ังโดยวิธีอื่น โดยหลักแลวคําสั่งทางปกครองอาจเกิดขึ้นตามสภาพความจําเปน 

แหงสถานการณ และผูทําคําสั่งดังกลาวไมอาจทําเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาได เชน การให 

สัญญาณมือของเจาพนักงานตํารวจจราจร สัญญาณธงของเจาหนาท่ีการรถไฟหรือเจาหนาท่ีกรมเจาทา 

หรือสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟกระพริบของประภาคาร ซึ่งโดยลักษณะเปนคําสั่งประเภทหนึ่ง 

  นอกเหนือจากรูปแบบของคําสั่งทางปกครองแลว มาตรา ๓๙ ไดกําหนดใหเจาหนาที่ 

ผูทําคําส่ังทางปกครองอาจกําหนดเงื่อนไขในคําสั่งทางปกครอง ซึ่งการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวจะทําได 

เทาที่จําเปนเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงคของกฎหมาย เชน การอนุญาตใหประกอบการขนสง โดยมี 

เงื่อนไขบังคับใหผูประกอบการจะตองจัดใหมีประกันชีวิตผูโดยสาร เงื่อนไขเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

ของกฎหมายตามความเหมาะสมแกกรณี ไดแก 

  (๑)  กําหนดใหสิทธิหรือภาระหนาที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เชน  

ออกใบอนุญาตใหมีผลตั้งแตวันใด และสิ้นสุดในวันใด 

  (๒) กําหนดใหการเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหนาที่ตองขึ้นกับเหตุการณ 

ในอนาคตที่ไมแนนอน เชน กําหนดเปนเงื่อนไขบังคับกอนหรือเงื่อนไขบังคับหลัง เชน ออกใบอนุญาต 

ใหตั้งโรงงาน แตมีเงื่อนไขใหมีผลนับแตผขูออนุญาตไดดําเนินการจัดใหมีการบําบัดนํ้าเสียในบริเวณนั้น 

หรือออกใบอนุญาตขับขี่ให แตมีเงื่อนไขสิ้นผลวาหากตรวจสายตาไมผาน ใบอนุญาตสิ้นผลทันท ี

      (๓) ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งทางปกครอง เชน อนุญาตขึ้นทะเบียนยาอันตรายให 

เพราะยังไมมียาอื่นที่มีประสิทธิภาพดี โดยมีขอสงวนวาอาจเพิกถอนได หากทราบวามีอันตรายแกผูใช 

      (๔) กําหนดภาระหนาที่ใหแกผูรับประโยชน เชน อนุญาตใหสรางโรงแรม แตตองจัดใหมี 

ที่จอดรถ

๖. ผลของคําสั่งทางปกครอง

 มาตรา ๔๒ วางหลักไวชัดเจนวาคําสั่งทางปกครองมีผลใชยันบุคคลตั้งแตขณะที่ผูนั้นไดรับ

แจง เปนตนไป และคําสั่งดังกลาวยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลโดยเงื่อนเวลา 
หรือโดยเหตุอื่น คําสั่งทางปกครองที่มีขอบกพรองในวิธีพิจารณา หรือบกพรองในรายละเอียดเล็กนอย 

ของรูปแบบยอมไมทําใหคําส่ังทางปกครองเปนโมฆะหรือเสียเปลามาแตตน หากไมกระทําผิดวิธีพิจารณา 
หรือขาดความชัดเจนในรูปแบบในสาระสําคัญ สําหรับการแกไขขอบกพรองในคําสั่งทางปกครอง 
อาจแยกเปน ๒ กรณีดังนี้ 

 ๖.๑  การแกไขคําสั่งทางปกครองที่มีขอบกพรองในวิธีพิจารณา ขั้นตอนในการทําคําสั่ง 

ทางปกครองไมใชเนื้อหาของคําส่ังทางปกครอง หากเนื้อหาบกพรองก็ตองเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 

สถานเดียว หากเนื้อหาถูกตองแตบกพรองในเรื่องวิธีพิจารณา มาตรา ๔๑ กําหนดหลักเกณฑใหแกไข 

ขอบกพรอง ได ๔ กรณี คือ
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  (๑)  การออกคําสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ออกเองไมได เวนแตจะมีคําขอนั้น ถาเจาหนาที่ 

ไดดําเนินการไปแลวโดยยังไมมีผขูอ ขอบกพรองดังกลาวอาจแกไขไดเม่ือมีผย่ืูนคําขอใหกระทําโดยถูกตอง 

เชน ในหนังสือมอบอํานาจขอนําเขาวัตถุอันตราย ผูรับมอบอํานาจมาขออนุญาตนําเขาจากเจาหนาที่ 

แตขอเท็จจริงปรากฏวาวัตถุอันตรายดังกลาวจะตองมีการขึ้นทะเบียนกอนจึงจะนําเขามาได เจาหนาที่ 

อาจขึ้นทะเบียนใหโดยแจงใหผูรับมอบอํานาจทําหนังสือมอบอํานาจใหถูกตองในภายหลัง 

      (๒)  คําสั่งทางปกครองที่ไมระบุเหตุผลถือเปนขอบกพรองสําคัญ หากเจาหนาที่จัดใหมี 

เหตุผลในภายหลังแลวคําสั่งทางปกครองนั้นถือวาสมบูรณ 

      (๓) คําส่ังทางปกครองที่ตองรับฟงคูกรณี แตหากคําสั่งที่ออกมามีขอบกพรองโดยรับฟง 

นอยเกินไป ไมมีเอกสารครบถวน หากภายหลังไดรับฟงแลวและผลการพิจารณาไมเปลี่ยนไปจากเดิม 

ถือวาคําสั่งนั้นไดรับการแกไขใหสมบูรณแลว 

      (๔) คําสั่งทางปกครองที่ตองใหเจาหนาที่อื่นใหความเห็นชอบกอน หากเจาหนาที่ผูนั้น 

ใหความเห็นชอบในภายหลังถือวาคําสั่งนั้นไดรับการแกไขใหสมบูรณแลว 

 ๖.๒  การแกไขขอบกพรองในเรื่องรูปแบบของคําสั่งทางปกครอง โดยหลักการแลว คําสั่ง 

ทางปกครองที่ไมมีความชัดเจนเพียงพอจะตองถือวาเปนโมฆะ เพราะผูรับคําสั่งไมอาจปฏิบัติตามได 

อยางไรก็ดี หากคําส่ังทางปกครองมีขอผิดพลาดในรายละเอียดเล็กนอยในเรื่องรูปแบบของคําส่ัง 

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 

จะเปนคําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการใหประโยชนท่ีมิไดทําข้ึนเพราะการแสดงขอความอันเปนเท็จ 

หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง หรือการขมขูหรือการชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือ 

ประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย การเพิกถอนจะตองกระทําภายใน ๙๐ วันนับแตไดรูเหตุที่จะให 

เพิกถอนคําส่ังทางปกครองนั้น (มาตรา ๔๙ วรรคสอง) โดยหลักแลวการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
จะตองคํานึงถึงความมั่นคงแหงสิทธิที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากคําสั่งทางปกครองและตองปกปองผูที่เชื่อ 

โดยสุจริตในผลของคําส่ังทางปกครอง โดยพิจารณาประโยชนของผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง 

ผูไดรับผลกระทบจากคําสั่งทางปกครองและประโยชนสาธารณะประกอบกัน
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 ๗.๒ การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

  การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจแบงไดเปน ๓ กรณี คือ 

  (๑) คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย และคําสั่งนั้นไมเปนการใหประโยชนแกผูรับ 

คําสั่ง เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน โดยจะใหมีผล 

ยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือใหมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดก็ได (มาตรา ๕๐) 

  (๒) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายและคําสั่งนั้นเปนการใหเงิน 
หรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนท่ีอาจแบงแยกไดแกผรัูบคําส่ัง เจาหนาท่ีหรือผบัูงคับบัญชาของเจาหนาท่ีน้ัน 

อาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน โดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือใหมีผลในอนาคตไปถึง 

ขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดก็ได แตการเพิกถอนคําสั่งดังกลาวจะตองคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริต 

ของผรัูบประโยชนในความคงอยขูองคําส่ังทางปกครองน้ันกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน (มาตรา ๕๐ 

ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง) 

    (๓) ในกรณีที่ผ ูรับคําสั่งทางปกครองมีความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําส่ัง 

ทางปกครอง ถาไดใชประโยชนอันเกิดจากคําส่ังทางปกครองน้ันหรือไดดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินไปแลว 

โดยไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดหรือการเปลี่ยนแปลงจะทําใหผูนั้นเสียหายเกินสมควร ผูรับคําสั่ง 

ทางปกครองจะไดรับความคุมครอง หรือเจาหนาท่ีหรือผบัูงคับบัญชาของเจาหนาท่ีน้ันอาจจะไมสามารถ 

เพิกถอนคําส่ังทางปกครองน้ันยอนหลังไปลบลางคําส่ังเดิมได (มาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคสอง) 

กรณีดังตอไปนี้ผูรับคําสั่งทางปกครองจะอางความเชื่อโดยสุจริตไมได (มาตรา ๕๑ วรรคสาม) 

    (ก)  ผูนั้นไดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง ขมขู 

หรือชักจูงใจ โดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันมิชอบ 

          (ข)  ผูนั้นไดใหขอความซึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสําคัญ 

          (ค) ผูนั้นไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะไดรับคําสั่ง 
หรือการไมรูนั้นเปนไปโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

 ๗.๓ การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย 
  คําสั่งทางปกครองแมจะออกมาโดยชอบดวยกฎหมาย แตบางกรณีนั้นมีผลบังคับ        

ท่ีไมเหมาะสมแกสถานการณหรือมีเหตุการณสําคัญบางอยางเกิดข้ึน การคงคําส่ังดังกลาวยอมไมเกิดผลดี 
จึงจําเปนตองมีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย 

อาจแบงไดเปน ๓ กรณี คือ 

        (๑)  คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่ง 

   เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน   

โดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดไวได เวนแต 
เปนกรณีที่ตองทําคําสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกันอีกหรือการเพิกถอนคําสั่งนั้นไมอาจทําได

เพราะเหตุอื่น แตอยางไรก็ตาม การเพิกถอนคําสั่งที่มีลักษณะดังกลาวจะตองคํานึงประโยชนของบุคคล 

ภายนอกดวย (มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง) 
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        (๒)  คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่ง

   เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยให 

มีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตได เมื่อเกิดกรณีดังตอไปนี้ (มาตรา ๕๓ วรรคสอง) 

          (ก)  มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนได 

          (ข)  คําส่ังน้ันมีขอกําหนดใหผรัูบประโยชนตองปฏิบัติ แตไมมีการปฏิบัติภายในกําหนด 

เวลา 

          (ค)  มีขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปและหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิด 

ความเสียหายแกประโยชนสาธารณะ 

          (ง) มีบทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเพิกถอนจะจํากัดใหกระทําไดเทาที่ผูรับ 

ประโยชนยังไมไดใชประโยชนหรือยังไมไดรับประโยชน และหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิดความเสียหาย 

แกประโยชนสาธารณะ 

             (จ)  อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชน 

        (๓) คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงิน ใหทรัพยสิน หรือใหประโยชน 

ที่แบงแยกได 

   เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่นั้นอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน 

โดยใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงในขณะใดขณะหนึ่งก็ได ในกรณีดังตอไปนี้ 

(มาตรา ๕๓ วรรคสี่) 

   (ก) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ 

คาํสั่งทางปกครอง 

      (ข)  ผูรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในการดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไข 

ของคําสั่งทางปกครอง 

 ๗.๔ การเยียวยาประโยชนที่เสียหาย 

     (๑)  กรณีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

         (ก)  ในกรณีที่เปนการเพิกถอนการใหประโยชนที่แบงแยกได การเพิกถอนคําสั่ง 

ทางปกครองจะใหมีผลยอนหลังหรือไมจะตองพิจารณาจากสภาพของเรื่อง ความเชื่อโดยสุจริตของผูรับ 

ประโยชน และประโยชนสาธารณะประกอบกัน โดยกําหนดใหบุคคลผูรับคําสั่งทางปกครองตองคืน 

ประโยชนท่ีไดรับไปตามหลักลาภมิควรได ถาผน้ัูนไดรถึูงความไมชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง 
ในขณะไดรับคําส่ัง หรือการไมรน้ัูนเปนไปดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ผน้ัูนก็ตองคืนประโยชน 

ที่ไดรับไปเต็มจํานวน (มาตรา ๕๑ วรรคสี่) 

     (ข)  ในกรณีที่เปนการเพิกถอนการใหประโยชนที่แบงแยกไมได ผูไดรับผลกระทบ 
จากการเพิกถอนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหาย เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของ 

คําสั่งนั้น โดยคาทดแทนความเสียหายดังกลาวจะตองไมสูงกวาประโยชนที่ผูนั้นอาจไดรับ (มาตรา ๕๒)
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         (๒) กรณีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย 

   ผูเสียประโยชนจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายตามเหตุ    

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

ในความคงอยูของคําส่ังนั้นทํานองเดียวกันกับผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง     

ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเปนการใหประโยชนที่แบงแยกไมได (มาตรา ๕๓ วรรคสาม)

 การขอใหพิจารณาใหมตามมาตรา ๕๔ เปนประเภทหน่ึงของกระบวนการเยียวยาในฝายปกครอง 

ท่ีคกูรณีผรัูบคําส่ังไดรองขอใหเจาหนาท่ีผอูอกคําส่ังไดพิจารณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงเปนคนละข้ันตอน 

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 ูถึงเหตุซึ่งอาจขอใหมี 

การพิจารณาใหมได (มาตรา ๕๔ วรรคสาม) 

 ๘.๒  ขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขอํานาจที่ใหมีการพิจารณาใหม 
  ซึ่งเปนขั้นตอนพิจารณาวากรณีเขาเงื่อนไขสมควรจะมีการพิจารณาใหมใหหรือไม      

โดยมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดเหตทุี่จะตองพิจารณาใหมใหหากมีคําขอดวยกัน ๔ ประการคือ 
    (๑)  มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

(มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑)) 
       (๒)  คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง หรือไดเขามาแลว 

แตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง (มาตรา ๕๔ 
วรรคหนึ่ง (๒)) 

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

    (๔) คําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมา 
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่เปนประโยชนแกคูกรณี 

 ๘.๓  ขั้นตอนการพิจารณาตัดสิน 

  ซึ่งเปนขั้นตอนที่เจาหนาที่ตองชี้ขาดขอเท็จจริงอีกครั้งในขณะที่มีการพิจารณาใหม

วามีอยอูยางไร ขอเท็จจริงท่ีมีการฟงเปนยุติใหมน้ันหรือในกรณีท่ีขอกฎหมายเปล่ียนแปลงไปน้ันมีผลกระทบ 

ตอสิทธิหรือหนาที่ของคูกรณีแตกตางไปจากเดิมหรือไม อยางไร และควรมีคําสั่งใหมประการใด

๘. คูกรณีขอใหพิจารณาใหม
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๙. การบังคับทางปกครอง

 ๙.๑  ความหมายของ “การบังคับทางปกครอง” 

  การบังคับทางปกครอง หมายถึง การดําเนินการของเจาหนาที่โดยใชมาตรการบังคับ 

ทางปกครองกับประชาชนที่มีภาระผูกพันตองปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครอง 

(มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง) 

 ๙.๒ ขอบเขตของการบังคับทางปกครอง 

  ขอบเขตของการบังคับทางปกครองแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ 

  (๑)  ในดานเนื้อหาของคําสั่งทางปกครอง 

   คําส่ังทางปกครองที่จะมีการบังคับทางปกครองไดนั้น จะตองเปนคําสั่งทางปกครอง 

ประเภทที่ตองมีการบังคับการใหเปนไปตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครองเทานั้น     

หากเปนคําส่ังทางปกครองประเภทที่เนื้อหาของคําส่ังทางปกครองนั้นมีความสมบูรณในตัวเองไมจําเปน 

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 

บังคับทางปกครองน้ัน เจาหนาท่ีก็มีดุลยพินิจในการเลือกใชมาตรการบังคับทางปกครองได (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 การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสินเพ่ือชําระเงิน โดยกอนใชมาตรการบังคับทางปกครอง 

ดังกลาว เจาหนาที่ตองมีหนังสือเตือนใหประชาชนผูอยูในบังคับคําสั่งทางปกครองชําระเงินภายใน 

ระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน (มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง) นอกจากนั้น มาตรการบังคับ
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ทางปกครองดังกลาวขางตนเจาหนาที่ยังสามารถนํามาใชในกรณีไมมีการชําระคาปรับทางปกครองได 

เชนเดียวกัน (มาตรา ๖๑) 

 ๙.๕ มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา 

  สําหรับกรณีคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา มาตรการบังคับ 

ทางปกครองที่เจาหนาที่จะนํามาใช ไดแก มาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

      (๑) การจัดการแทน 

   โดยเจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน 

โดยผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจาย และเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอป 

ของคาใชจายดังกลาวใหแกเจาหนาที่ (มาตรา ๕๘ (๒)) 

  (๒) การกําหนดคาปรับทางปกครอง 

   โดยเจาหนาที่เปนผูกําหนดคาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตอง 

ไมเกินสองหมื่นบาทตอวัน (มาตรา ๕๘ (๒)) กอนท่ีเจาหนาท่ีจะใชมาตรการบังคับทางปกครองในขอ (๑) 

และขอ (๒) เจาหนาท่ีตองมีคําเตือนเปนหนังสือใหผอูยใูนบังคับของคําส่ังทางปกครองกระทําหรือละเวน 

กระทําตามคําสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสมควรแกกรณีกอน โดยคําเตือนดังกลาว 

จะตองมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย เชน ระบุถึงมาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช 

คาใชจายในการที่เจาหนาที่เขาดําเนินการแทน หรือจํานวนคาปรับทางปกครอง เปนตน 

 ๙.๖  การขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจ 

  ในการที่เจาหนาที่ใชกําลังเขาดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครอง 

เนื่องจากประชาชนผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครองนั้น หากมี 

ความจําเปนเจาหนาที่อาจขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจได (มาตรา ๖๐ วรรคสอง) 

 ๙.๗  สิทธิในการอุทธรณการบังคับทางปกครอง 

  ผถููกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองมีสิทธิอุทธรณการบังคับทางปกครองได 

เนื่องจากการบังคับทางปกครองมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองเชนเดียวกัน สําหรับหลักเกณฑและ 

วิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณการบังคับทางปกครองเปนไปทํานองเดียวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

ในกรณีทั่วไป (มาตรา ๖๒)

๑๐. ระยะเวลา อายุความ และการแจง
 ๑๐.๑ ระยะเวลา 
  การพิจารณาออกคําสั่งทางปกครอง และการบังคับตามคําสั่งทางปกครองจําเปนตอง      

มีเรื่องระยะเวลาเขามาเกี่ยวของ การนับระยะเวลา หากกําหนดเปนวัน สัปดาห เดือน หรือป มิใหนับ 

วันแรกแหงระยะเวลารวมเขาไปดวย เวนแตจะไดเริ่มการในวันนั้นหรือมีการกําหนดเปนอยางอื่น 
โดยเจาหนาที่ (มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง) สําหรับกรณีกําหนดเวลาที่สั้นกวาวัน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
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ราชการทางปกครองฯ มิไดกลาวถึง กรณีก็คงตองนําหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาใช กลาวคือตองนับระยะเวลาโดยละเอียดเปนชั่วโมง นาที ตามความเปนจริง ในกรณีที่วันสุดทาย 
ของกําหนดเวลาเปนวันหยุดและเปนเรื่องที่เจาหนาที่มีหนาที่ตองกระทําการนั้น ใหนับวันหยุดนั้น 
รวมเขากับระยะเวลาดวย เพื่อมิใหยืดเวลาการปฏิบัติใหแกเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติอยูเสมอ 
แมจะเปนวันหยุดก็ตาม แตถาหากเปนกรณีที่เอกชนมีหนาที่ตองกระทําการ หากไมมีกฎหมายหรือ 
คําส่ังของเจาหนาที่กําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือวาระยะเวลาสิ้นสุดในวันทํางานที่ถัดจากวันหยุดนั้น ๆ  
เนื่องจากในวันหยุดยอมไมมีเจาหนาที่อยูปฏิบัติงาน ทําใหเอกชนไมสามารติดตอดวยได (มาตรา ๖๔ 
วรรคสองและวรรคสาม) 
  ระยะเวลาที่กําหนดไวในคําสั่งของเจาหนาที่นั้น เจาหนาที่อาจพิจารณาขยายใหอีกได 
ซึ่งโดยปกติก็จะตองนับเวลาที่ขยายตอไปจากกําหนดเวลาเดิม แตอยางไรก็ดี ถาระยะเวลาเดิมไดสิ้นสุด 
ลงแลวและการส้ินสุดเชนน้ันจะกอใหเกิดความไมเปนธรรม เชน การท่ีเจาหนาท่ีใชเวลานานในการพิจารณา 
ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไดมีคําสั่งใหตออายุใบอนุญาตภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตเดิม 
เจาหนาที่ก็อาจขยายกําหนดเวลาการอนุญาตใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เพื่อให 
ผูรับใบอนุญาตไดรับสิทธิประโยชนตอเนื่องกันได (มาตรา ๖๕)  นอกจากนี้ ผูที่ตองกระทําการใดภายใน 
เวลาที่กําหนด ไมสามารกระทําการภายในเวลาดังกลาวไดโดยมิใชความผิดของตน เชน เจาหนาที่เรียก 
ใหผูรับใบอนุญาตสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในกําหนดเวลา แตระหวางนั้นเอกสารดังกลาว      
ถูกโจรกรรม และไดรับเอกสารคืนเมื่อจับคนรายไดหลังจากพนกําหนดเวลาแลว ดังนี้ ยอมมีคําขอให 
เจาหนาที่ขยายระยะเวลาใหได หรือหากเปนกรณีอยูระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครอง 
ก็อาจใหดําเนินการสวนหน่ึงสวนใดท่ีกลาวมาแลวเสียใหมก็ได เชน ใหนําพยานหลักฐานมาแสดงเพ่ิมเติม 
(มาตรา ๖๖) 
 ๑๐.๒  อายุความ 
  โดยปกติอายุความฟองคดียอมนับเดินไปตลอดเวลา แตอยางไรก็ดี หากผูไดรับคําส่ัง 
ทางปกครองหรือผถููกบังคับทางปกครองไมพอใจคําส่ังหรือคําบังคับดังกลาวไดย่ืนอุทธรณตามกฎหมายน้ี 
หรือยืน่คําขอตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวย 
คณะกรรมการกฤษฎีกาแลว อายุความยอมสะดุดหยุดอยู คือไมนับเดินระหวางนั้นจนกวาการพิจารณา 
จะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่นที่มิใชการถอนคําขอหรือทิ้งคําขอ เพื่อใหโอกาสผูนั้นจะไดใชสิทธิ 
ของตนในการขอใหองคกรวินิจฉัยขอพิพาททางปกครองไดพิจารณา โดยไมกระทบถึงอายุความในการ 
ฟองคดีตอศาล (มาตรา ๖๗) 
 ๑๐.๓ การแจง 
  การแจงเปนการทําใหทราบถึงคําส่ังทางปกครองตลอดจนข้ันตอนการพิจารณาหรือการอ่ืน ๆ 
โดยเจาหนาที่ ทั้งนี้ โดยการแสดงดวยวิธีการตาง ๆ ใหผูรับคําสั่งทราบความหมายได ไมวาจะเปน 
การใชสัญญาณแสง เครื่องหมาย สัญญาณเสียง ฯลฯ  โดยปกติหากไมมีกฎหมายกําหนดเปน    
อยางอื่น การแจงอาจกระทําดวยวาจาก็ได (มาตรา ๖๙) ซึ่งยอมมีผลทันทีเมื่อไดรับแจง แตอยางไรก็ดี 
หากผูรับแจงตองการใหกระทําเปนหนังสือก็ใหแจงเปนหนังสือซึ่งก็เปนการยืนยันการแจงดวยวาจาที่มี 
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ผลสมบูรณไปแลวน่ันเอง การแจงเปนหนังสือจะมีผลต้ังแตสงหนังสือใหถึงผรัูบ ไมวาจะสงตอหนาผรัูบน้ัน 

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 

  ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหคําสั่งทางปกครองใดมีขั้นตอนและระยะเวลา 

อุทธรณ หรือโตแยงไวแลวเชนใด คูกรณีก็ตองปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายเฉพาะนั้น 

บัญญัติไว แมวาขั้นตอนและระยะเวลาดังกลาวนั้นจะมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือ          

มีมาตรฐานการปฏิบัติราชการตํากวาหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจาก 

ในการอุทธรณคําส่ังทางปกครองที่บัญญัติไวในกฎหมายเฉพาะแตละฉบับเปนเรื่องละเอียดออน      

จึงมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของแตละเรื่องแตละฉบับ การกําหนดหลักเกณฑกลาง 

เพ่ือใหใชบังคับกับกฎหมายเฉพาะทุกฉบับจึงไมเหมาะสมและกระทําไดยาก สวนคําส่ังทางปกครองท่ีไมมี 

บทบัญญัติในกฎหมายเฉพาะกําหนดเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงไวก็ยอมถูกบังคับ 
ใหตองปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ มิฉะนั้น คูกรณีจะไมสามารถนําคดีไปสู 

การพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดีปกครองได (มาตรา ๓ วรรคสอง) ในกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะกําหนดให 

คําสั่งทางปกครองใดตองอุทธรณตอเจาหนาที่ซึ่งเปนคณะกรรมการ นอกจากขอบเขตการพิจารณา 
อุทธรณและกระบวนการพิจารณาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้นแลวยังใหใชกระบวนพิจารณา 

ที่ไดบัญญัติไวในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัตินี้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกระบวนพิจารณาในกฎหมาย 
เฉพาะฉบับนั้นอีกดวย (มาตรา ๔๗) แตอยางไรก็ตาม มีคําสั่งทางปกครองอยู ๒ ประเภท ที่แมจะมิไดมี 

กฎหมายเฉพาะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงเอาไว แตก็ไมอยูภายใตบังคับใหตอง 

อุทธรณเสียกอนจึงจะนําคดีไปสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดีปกครองได ไดแก 

      (๑) คําสั่งทางปกครองของรัฐมนตรี 

   ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองไดออกโดยรัฐมนตรี คําสั่งทางปกครองดังกลาวจะไมอยู 

ภายใตบังคับใหตองอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากรัฐมนตรีซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมาย 
เฉพาะฉบับใดก็เปนองคกรสูงสุดตามกฎหมายฉบับนั้น ๆ จึงไมมีผูบังคับบัญชาที่สูงกวาที่จะพิจารณา 

คําอุทธรณได ดังนั้น คูกรณีจึงตองโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้นตอองคกรวินิจฉัยคดีปกครองโดยตรง 

(มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

  (๒) คําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ 

   ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองได ออกโดยคณะกรรมการตาง ๆ ไม ว าจะเป น 

คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไม คําสั่งทางปกครองดังกลาวจะไมอยูภายใตบังคับใหตอง 

อุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากคณะกรรมการตาง ๆ เปนองคกรที่ใชอํานาจทางปกครอง 

โดยเฉพาะและไมอยูในระบบสายการบังคับบัญชา คําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการจึงเปนที่สุด 

ไมมีองคกรใดที่สูงกวาที่จะพิจารณาคําอุทธรณได ดังนั้น คูกรณีจึงตองโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้นตอ 

องคกรวินิจฉัยคดีปกครองโดยตรง (มาตรา ๔๘) 

 ๑๑.๒ การยื่นอุทธรณและกําหนดเวลาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

          (๑) ผูที่มีสิทธิอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

   ผูที่มีสิทธิอุทธรณคําสั่งทางปกครอง คือ “คูกรณี” ซึ่งไดแก ผูที่สิทธิของตนถูก 

กระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากคําส่ังทางปกครองทุกคนน่ันเอง 

ซึ่งไดแก ผูที่ไดยื่นคําขอ ผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง หรือ 

ผท่ีูไดรับผลกระทบจากกระบวนพิจารณาทางปกครองอ่ืน ๆ แตสําหรับบุคคลภายนอกท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของ 

ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองนั้นหรือมิใชคูกรณีจะอุทธรณไมได (มาตรา ๔๔) 

  (๒) ผูที่จะรับอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

   คกูรณีจะตองอุทธรณคําส่ังทางปกครองตอเจาหนาท่ีผอูอกคําส่ังทางปกครองท่ีระบุช่ือ 

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)
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ๑๑.๔ การพิจารณาอุทธรณ 

  เจาหนาที่ผ ูออกคําสั่งทางปกครองที่ไดรับคําอุทธรณคําสั่งทางปกครองมีอํานาจ 

พิจารณาทบทวนคําส่ังทางปกครองของตนเองตามคําอุทธรณได ไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย 

หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง และอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิม หรือ 

เปลี่ยนแปลงคําส่ังนั้นไปในทางใดและในเรื่องใดก็ไดภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน (มาตรา ๔๖) 

โดยตองพิจารณาใหเสร็จและแจงใหผูอุทธรณทราบวาตนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับคําอุทธรณนั้น   

โดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ (มาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง) ในกรณีท่ีเห็นดวย 

กับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองภายในกําหนด 

เวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ (มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง) แตถาไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ   

นอกจากจะตองแจงผลใหแกผอุูทธรณทราบแลว ตองเรงรายงาน “ความเห็น” พรอมดวย “เหตุผล” ไปยัง 

ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณดังกลาวดวย สวนวาผูใด   

จะเปน “ผมีูอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ” น้ัน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตโดยท่ัวไปแลวก็คือ 

เจาหนาที่ในระดับสูงขึ้นตามสายงานบังคับบัญชาน่ันเอง (มาตรา ๔๕ วรรคสาม) ซึง่ผูมีอํานาจพิจารณา 

คําอุทธรณตองพิจารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน แตถา     

มีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จไดก็ตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนด    

ระยะเวลาสามสิบวันดังกลาวและผมีูอํานาจพิจารณาคําอุทธรณสามารถขยายระยะเวลาพิจารณาคําอุทธรณ 

ออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาสามสิบวันแรก (มาตรา ๔๕ วรรคสอง) 

สวนขอบเขตการพิจารณาคําอุทธรณน้ันก็เปนเชนเดียวกับขอบเขตการพิจารณาคําอุทธรณของเจาหนาท่ี 

ผูออกคําสั่งทางปกครองนั่นเอง (มาตรา ๔๖) 

 ๑๑.๕ ผลการพิจารณาอุทธรณ 

  เมื่อผ ูออกคําสั่งทางปกครองพิจารณาคําอุทธรณหรือเมื่อผ ูมีอํานาจพิจารณา               

คําอุทธรณพิจารณาคําอุทธรณตามขั้นตอนดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน บุคคลดังกลาวอาจจะมีคําสั่ง 

แทนคําสั่งเดิมไดเต็มที่ เพราะในระบบนี้เปนการพิจารณาอุทธรณโดยผูบังคับบัญชาตามสายงานปกติ 

จึงเปนการทบทวนคําส่ังทางปกครองภายในฝายปกครองดวยกันเอง แตหลักเกณฑการเพิกถอนคําส่ัง         

ทางปกครองเดิมจะกระทําไดเพียงใด และจะมีผลยอนหลังหรือมีผลในอนาคตอยางไร จะตองเปนไปตาม 
หลักเกณฑการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๓) 

 ๑๑.๖ การทุเลาการบังคับ 

  การอุทธรณคําส่ังทางปกครองไมเปนเหตุใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง  

ดังนั้น เจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองยังคงบังคับการใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองนั้นได แมวา   

จะมีผูอุทธรณคําส่ังทางปกครองนั้น (มาตรา ๔๔ วรรคสาม) แตอยางไรก็ตาม เจาหนาที่ผูออกคําส่ัง   
ทางปกครองหรือเจาหนาท่ีผมีูอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ หรือองคกรวินิจฉัยคดีปกครองมีอํานาจท่ีจะมี 

คําสั่งใหทุเลาการบังคับคําสั่งทางปกครองนั้นได (มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง)
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๑๒. คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง

 บทบัญญัติในหมวด ๕ ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นี้ 

เปนบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการทีมี่อํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงกําหนดรายละเอียด 

ตาง ๆ เก่ียวกับคณะกรรมการไว ๑๐ ประการ ต้ังแตมาตรา 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 

จะไดไมตองบัญญัติซําซอนไวในกฎหมายฉบับอื่น ๆ อีก ซึ่งกฎหมายที่จะบัญญัติใหมอาจไมตองบัญญัติ 

สวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการไวเลยหรือบัญญัติไวเฉพาะสวนที่จะตองเพิ่มเติมหรือแตกตางไปจาก 

กฎหมายฉบับนี้ ขอใหดูตัวอยางในกฎหมายฉบับนี้ เชน มาตรา ๙ บัญญัติใหใชความในมาตรา ๗๖ 

โดยเพิ่มเติมรายละเอียดบางประการขึ้น ประการที่สอง เพื่อตีกรอบกําหนดบทบาทและเอกภาพ 

ของคณะกรรมการไว เพื่อใหการพิจารณาและการตัดสินใจออกคําสั่งทางปกครองมีระบบที่ชัดเจน 

เนื่องจากคําส่ังทางปกครองนั้นจะตองออกโดยเจาหนาที่ ซึ่งหมายความรวมถึง “คณะบุคคล” ซึ่งไดแก 

คณะกรรมการดวย  

 ๑๒.๒ ประเภทของคณะกรรมการ  

     บทบัญญัติในหมวดนี้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ๒ ประเภท คือ  

    (๑) คณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง  

      (๒) คณะกรรมการที่มีอํานาจวินิจฉัยขอพิพาท โดยชื่อของหมวดนี้อาจทําใหเขาใจผิดวา 

ไมเกี่ยวกับคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท แตเมื่อดูในบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ วรรคสอง 

และมาตรา ๘๔ แลวจะเห็นวาบทบัญญัติในหมวดนี้ครอบคลุมคณะกรรมการทั้ง ๒ ประเภท   

แตบทบัญญัตินี้ไมครอบคลุมถึงคณะกรรมการอื่นที่ไมมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและวินิจฉัยคําสั่ง
ทางปกครอง เชน คณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายตาง ๆ เปนตน  

 ๑๒.๓ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยบทบัญญตัิประเภทใด  

  คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามบทบัญญัติในหมวด ๕ นี้มีทั้งที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย เชน 

พระราชบัญญัติ (มาตรา ๗๖ (๖)) และคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายลําดับรองและคําสั่ง         

ในทางบริหารอ่ืน (มาตรา ๗๙ วรรคสอง) ฉะน้ัน บทบัญญัติในหมวดน้ีจึงครอบคลุมถึงคณะกรรมการท่ีต้ังข้ึน 
โดยไมจํากัดวาเปนคณะกรรมการระดับใด เพียงแตวาถามีบทบัญญัติเฉพาะไวแลวก็จะไมนําบทบัญญัติ 

ในหมวดนี้มาใช  
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  เมื่อพิจารณาจากหลักทั่วไปทั้ง 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 รวมถึงคณะกรรมการระดับตําลงมา เชน คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่ คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง  

คณะกรรมการสอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบแขงขัน ฯลฯ ซึ่งในทุกวัน ขาราชการทุกระดับจะตองไป

มีส วนเกี่ยวข องกับคณะกรรมการดังกลาวทั้งสิ้น ทั้งที่ เป นกรรมการเองและเป นค ูกรณีกับ

คณะกรรมการดังกลาว การเรียนรูบทบัญญัติในหมวดนี้จึงสําคัญมาก เพราะหากคณะกรรมการ

ดําเนินการไมสอดคลองกับบทบัญญัติในหมวดน้ี คําส่ังทางปกครองของคณะกรรมการอาจถูกเพิกถอนได 

โดยหากศาลปกครองเห็นวาการดําเนินการดังกลาวมีผลกระทบตอความชอบดวยกฎหมายของ

คําส่ังทางปกครองน้ัน ซ่ึงเปนปญหาในทางคดีปกครองอีกสวนหนึ่ง แตทางที่ดีคือควรจะไดศึกษา

บทบัญญัติในหมวดนี้และดําเนินการใหถูกตองเสียตั้งแตตน 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)
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คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และผลงานในรอบป ๒๕๕๕
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สวนที่ ๓
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

และผลงานในรอบป ๒๕๕๕

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. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา๕   กรรมการ

  ๗. นายกมลชัย  รัตนสกาววงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

  ๘. นายธิติพันธุ  เชื้อบุญชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

  ๙. นายนันทวัฒน  บรมานันท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
  ๑๐. นายบรรเจิด  สิงคะเนติ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

  ๑๑. นายวรเจตน  ภาคีรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
  ๑๒. นายสมยศ  เชื้อไทย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

  ๑๓. นายอภิรัตน  เพ็ชรศิริ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
  ๑๔. นายเอกบุญ  วงศสวัสดิ์กุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

๑ นายวรพันธ  เย็นทรัพย   เปนผูแทน
๒ นายชํานาญวิทย  เตรัตน   เปนผูแทน
๓ นายศิริ  เลิศธรรมเทวี   เปนผูแทน
๔ นายปรีชา นิศารัตน   เปนผูแทน
๕ นายนิพนธ  ฮะกีมี   เปนผูแทน
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อํานาจหนาที่

 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํานาจหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติไวดังนี้

 ๑. สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้

 ๒.  ใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีตามท่ีบุคคลดังกลาวรองขอ  

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด

 ๓.  มีหนังสือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ 
พิจารณาได

 ๔. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม 

พระราชบัญญัตินี้

 ๕. จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราว 

ตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ๖.  เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีผลการปฏิบัติงานในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุปได 

ดังนี้

 ๑. ใหคําแนะนําปรึกษาแกเจาหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ      
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดใหคําปรึกษาแกเจาหนาทีเ่ก่ียวกับการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยตอบขอหารือแกหนวยงานของรัฐ 

ดังนี้
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

                 ชื่อหนวยงาน                                           เรื่องที่ขอหารือ

 กรมบงัคับคด ี การมอบอาํนาจในการดาํเนนิการพจิารณาใชมาตรการบังคับ
ทางปกครอง

 สาํนกังานประกันสังคม บทบญัญตัมิาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญตัวิธิปีฏบัิตริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะนํามาใชขยายกําหนดเวลา
การนาํสงเงินสมทบของนายจางตามพระราชบัญญตัิประกัน
สงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดหรอืไม

 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
 และการสื่อสาร ในคณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรแหงชาติ

 องคการสงเคราะหทหารผานศกึ การใชมาตรการบังคับทางปกครองในกรณีอนุโลมใหนํา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับกับ
พนักงานขององคการสงเคราะหทหารผานศกึ

 สาํนกังาน ก.ค.ศ. การประเมินวิทยฐานะครูชํานาญการ : กรณี อ.ก.ค.ศ. 
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาลพบุร ีเขต ๒

 สาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา หารอืทุเลาการบังคบัคาํสัง่ทางปกครอง

 สาํนกังานสถติแิหงชาต ิ ปญหาการบังคับใช พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กับการลาออกของกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ: กรณสีาํนักงานสถติแิหงชาติ

 สาํนกังานปลัดกระทรวงคมนาคม หารือกรณีผูรองขอใหเจาหนาที่เวนคืนสิ่งปลูกสรางสวน
ทีเ่หลือซึง่ใชการไมได แตเจาหนาที่เวนคืนใหเฉพาะบางสวน 
และรฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมไมเวนคนืสิง่ปลกูสราง
สวนที่เหลือทั้งหมดของผูอุทธรณตามคํารองขอของผูรอง 
เนือ่งจากสิง่ปลกูสรางสวนทีเ่หลอืยังสามารถใชการได ถอืวา
เปนการเพิกถอนคําสั่งกรมทางหลวงที่ใหเวนคืนสวนที่เหลือ
บางสวนหรอืไม ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญตัวิาดวย
การเวนคนือสังหารมิทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐

 ธนาคารแหงประเทศไทย การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดยกเวนไมนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคบักบัธนาคารแหง
ประเทศไทย ในการดาํเนนิงานตามกฎหมายบางฉบับ
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

                 ชื่อหนวยงาน                                           เรื่องที่ขอหารือ

 ๒. การเผยแพรประชาสัมพนัธความรเูกี่ยวกับกฎหมายวาดวยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง
  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไดจัดฝกอบรมขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเปน 
วิทยากรออกไปเผยแพรความรเูกี่ยวกับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามที่หนวยงาน 
ของรัฐตาง ๆ รองขอ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นอยางตอเนื่องตลอดมา สําหรับ
ป ๒๕๕๕ ไดมกีารจัดวทิยากรไปบรรยายใหความรเูกีย่วกบักฎหมายวาดวยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
ดังนี้

                                                                                                 ผูเขารวมรับฟง
              ชื่อหนวยงาน                           สถานที่                                    การบรรยาย
                                                                                                         จํานวน (คน)

 กรมบัญชีกลาง หองประชุม ชั้น ๗ ๑๒๐
   กรมบัญชีกลาง

 กรมบัญชีกลาง หองรองเมือง ชั้น ๔ ๖๐
                                                      โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร 

 กรมวิชาการเกษตร หองประชุม ๓๑๔ ชั้น ๓ ๑๕๐
   ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โรงแรมเวล  จังหวัดนครปฐม                ๑๘๐
 
 สํานักบังคับคดีอาญาและบังคับใชกฎหมาย โรงแรมทีเคพาเลซ ๑๕๐
 กระทรวงยุติธรรม

 การสงเสรมิการปกครองทองถิน่ การอทุธรณคาํสัง่ไมรับคาํอทุธรณทีไ่ดยืน่เมือ่พนกาํหนดระยะ
เวลาทีก่ฎหมายกาํหนด

 สาํนกังานเทศบาลนครภูเกต็ ผูมอีาํนาจพจิารณาคาํอทุธรณ กรณเีจาพนักงานทองถิน่ออก
คําสั่งตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕

 การควบคุมมลพษิ ขอหารือปญหาขอกฎหมายตามมาตรา ๘๒ (๒) แหง
พระราชบญัญตัสิงเสรมิและรักษาคณุภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 นอกจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดเจาหนาที่ไวใหคําปรึกษาทางโทรศัพท 

แกเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ของรัฐ และประชาชนที่ตองการปรึกษาปญหาเกี่ยวกับกฎหมายวาดวย 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยในป ๒๕๕๕ มีการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทจํานวนทั้งสิ้น ๑๓๒ ครั้ง 

อีกท้ังไดเผยแพรเอกสารท่ีจัดพิมพข้ึนเพ่ือเผยแพรความรเูก่ียวกับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ใหแกหนวยงานตางๆ ของรัฐ และประชาชนที่สนใจเปนระยะๆ ซึ่งกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ 

ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในรอบป ๒๕๕๕ ประกอบดวย

 ๑. นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชน

  ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  ระหวางวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

  ณ ศูนยการคาอยุธยาพารค สาขาอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ๒. นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชน

  ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  ระหวางวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๕

  ณ หางเทสโกโลตัส สาขาอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 ๓. นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชน

  ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  ระหวางวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๕

  ณ ตลาดองคการตลาดเพื่อการเกษตร กรุงเทพฯ

 ๔. นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชน

  ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  ระหวางวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

  ณ หางแหลมทอง จังหวัดระยอง 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

สรุปแนวทางแกไขปญหาการใชมาตรการบังคับทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
จากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฎกมการกฤษฎีกา

สวนที่ ๔
สรุปแนวทางแกไขปญหาการใชมาตรการบังคับทางปกครอง

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
จากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  ๑. ความหมายของการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีการบัญญัติไวในมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยที่มาตราดังกลาวไดบัญญัติไววา

 “มาตรา ๕๖ เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองมีอํานาจที่จะพิจารณาใชมาตรการบังคับ 
ทางปกครองเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของตนไดตามบทบัญญัติในสวนนี้ เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลา 
การบังคับไวกอนโดยเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้นเอง ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณหรือผูมีอํานาจพิจารณา 
วินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครองดังกลาว”
 มาตรการบังคับทางปกครองจึงเปนมาตรการทางกฎหมายซึ่งเปนเครื่องมือใหกับเจาหนาที่ 

ฝายปกครองท่ีจะบังคับการเพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังทางปกครองท่ีตนมีข้ึน โดยเจาหนาท่ีฝายปกครอง

น้ัน มีอํานาจที่จะทําการบังคับทางปกครองไดเองโดยไมจําตองผานกระบวนการทางศาลกอน เนื่องจาก 

ภารกิจหลักของฝายปกครองคือการจัดทําบริการสาธารณะและดําเนินกิจการของรัฐตาง ๆ อันจะตอง 

มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมั่นคง ดวยเหตุนี้ การหยุดชะงักของฝายปกครองอาจสงผลกระทบ 

ตอบริการสาธารณะหรือกิจการของรัฐอันเปนประโยชนสาธารณะได  ดังน้ัน ฝายปกครองจึงจําเปนท่ีจะ 
ตองมีเครื่องมือเพื่อบังคับการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครองไดอยางรวดเร็ว        

โดยไมจําเปนตองผานกระบวนการทางศาลท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซ่ึงเคร่ืองมือดังกลาวน้ัน 

คือ มาตรการบังคับทางปกครองนั่นเอง
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

  ๒. รูปแบบและหลักเกณฑของมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ น้ัน ไดกําหนดรูปแบบของมาตรการ 

บังคับทางปกครองไวสองประการดวยกัน ซึ่งไดแก มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับตามคําสั่ง 

ทางปกครองที่ใหกระทําการหรือละเวนกระทําการประการหนึ่ง และมาตรการบังคับทางปกครอง 

เพื่อบังคับตามคําส่ังทางปกครองที่เรียกใหชําระเงินอีกประการหนึ่ง ซึ่งมาตรการบังคับทางปกครอง 

แตละรูปแบบดังกลาวมีวิธีการบังคับและหลกัเกณฑเฉพาะของแตละวิธีการ ดังนี้  
 ๒.๑  มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่ใหกระทําการ หรือ
ละเวนกระทําการ 
  มาตรการบังคับทางปกครองในรูปแบบนี้ปรากฏอยูในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยจะนํามาใชเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครอง 

ที่มีลักษณะเปนการกําหนดใหผูรับคําสั่งกระทําการหรือละเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใด เชน 

คําสั่งใหผูประกอบกิจการโรงงานแกไขเครื่องบําบัดควันพิษกอนปลอยควันออกจากโรงงาน คําสั่งให 

ปรับปรุงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน คําสั่งใหทําลายเครื่องหมายมาตรฐานหรือ 

ทําใหเครื่องหมายมาตรฐานหลุดพนจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนตน  ซึ่งหากผูอยูในบังคับของ

คําสั่ง ทางปกครองลักษณะนี้ไมดําเนินการตามคําสั่งดังกลาว เจาหนาที่ฝายปกครองสามารถทําการ 

บังคับทางปกครองตามมาตรานี้ได โดยกรณีนี้เจาหนาที่ฝายปกครองสามารถทําการบังคับทางปกครอง 

ไดสองวิธีการดวยกัน ซึ่งไดแก ประการแรก เจาหนาที่เขาดําเนินการนั้นดวยตนเองหรือใหบุคคลอื่น 

ดําเนินการแทน โดยภาระในเรื่องของคาใชจายสําหรับการดําเนินการนั้นจะตกอยูกับผูอยูในบังคับ 

ของคําส่ังทางปกครอง  ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวรวมถึงเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปดวย และ 

ประการท่ีสอง เจาหนาท่ีอาจมีคําส่ังใหผรัูบคําส่ังทางปกครองทําการชําระคาปรับทางปกครองได แตอัตรา 

ของคาปรับนั้นจะตองไมเกินวันละสองหมื่นบาท โดยอัตราคาปรับที่เจาหนาที่แตละระดับจะสามารถ 

กําหนดไดเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง๑

  การใชมาตรการบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่ใหกระทําการหรือละเวน 

กระทําการน้ัน กอนทีเ่จาหนาทีจ่ะทําการบังคับทางปกครองไดจะตองมีหนังสือเตือนใหผอูยใูนบังคับของ 

คําส่ังทางปกครองดําเนินการตามคําส่ังทางปกครองช้ันตนของตนเสียกอน โดยจะตองกําหนดระยะเวลา 
ใหดําเนินการพอสมควรดวย  ท้ังน้ี คําเตือนดังกลาวจะตองประกอบไปดวยมาตรการบังคับทางปกครอง 

ท่ีเจาหนาท่ีจะนํามาใชและคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการหรือจํานวนคาปรับทางปกครอง หากมาตรการ 

ที่เจาหนาที่ฝายปกครองจะนํามาใชเปนมาตรการบังคับทางปกครองโดยใหชําระคาปรับ อยางไรก็ดี 
แมโดยปกติการบังคับทางปกครองจะนํามาใชเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองก็ตาม แต

การบังคับทางปกครองรูปแบบน้ีบางคร้ังเจาหนาท่ีอาจดําเนินการโดยไมตองอาศัยคําส่ังทางปกครองช้ันตน  
 ๑กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง      
พ.ศ. ๒๕๓๙
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ที่สั่งใหกระทําการหรือละเวนการกระทําการอยางหนึ่งอยางใดก็ได สําหรับกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน 
เพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําที่ขัดตอกฎหมายซึ่งเปนโทษทางอาญา หรือเพื่อปองกันไมใหเกิด 
ความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ แตตองกระทําโดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ 
ของตน

 ๒.๒ มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่เรียกใหชําระเงิน 
  มาตรการบังคับทางปกครองรูปแบบนี้ปรากฏอยูในมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยจะนํามาใชเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครอง 
ท่ีเรียกใหชําระเงิน ซ่ึงคําส่ังทางปกครองประเภทนี้ที่พบไดบอยและมักเปนปญหาในการดําเนินการบังคับ 
ทางปกครองของเจาหนาที่ คือ คําสั่งที่เรียกใหเจาหนาที่ชําระเงินเนื่องจากเปนการกระทําละเมิดในการ 
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดยวิธีการบังคับตามคําส่ังทางปกครองที่เรียกใหชําระเงินนั้น เจาหนาที่ฝายปกครองสามารถทําไดโดย 
การยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูที่อยูภายใตบังคับของคําสั่งทางปกครอง และนําทรัพยสินดังกลาว 
ขายทอดตลาดเพื่อนําเงินที่ไดมาชําระใหครบถวนตามที่กําหนดในคําส่ังทางปกครอง  ทั้งนี้ วิธีการยึด 
อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติโดยนําขั้นตอนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพงมาปรับใชโดยอนุโลม 
  อยางไรก็ตาม การใชมาตรการบังคับทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองที่เรียกให
ชําระเงินนั้น กอนที่เจาหนาที่จะทําการบังคับทางปกครองไดจะตองมีหนังสือเตือนใหผูอยูในบังคับของ
คําสั่งทางปกครองชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน และถาไมมีการปฏิบัติ 
ตามคําเตือน เจาหนาที่จึงจะใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาด 
ทรัพยสินได

  ๓. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเก่ียวกับมาตรการบังคับ
 ทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐในการ 
ดําเนินการเกี่ยวกับการใชมาตรการบังคับทางปกครอง โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

 ๓.๑ หลักทั่วไปเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง
  มาตรการบังคับทางปกครองที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีวัตถุประสงคเพื่อบังคับใหการปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 
และแมวากฎหมายฉบับใดจะกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองในเรื่องใดไวเปนการเฉพาะแลวก็ตาม 
แตหากเจาหนาที่เห็นวามาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายฉบับนั้นจะเกิดผลนอยกวา เจาหนาที่ 
ก็สามารถนํามาตรการบังคับทางปกครองของสวนที่ ๘ การบังคับทางปกครอง ในหมวด ๒ คําส่ัง     
ทางปกครอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไปใชบังคับได๒ 

 ๒บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การใชมาตรการบังคับทางปกครองกรณีไมปฏิบัติ

ตามคําสั่งเจาพนักงานควบคุมมลพิษ (เรื่องเสร็จที่ ๔๖๕/๒๕๔๗)
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

 ๓.๒ เจาหนาที่ผูมีอํานาจออกคําสั่งและเจาหนาที่ผูดําเนินการ
  ๑.  ผูมีอํานาจในการออกคําสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินในการ

ใชมาตรการบังคับทางปกครองดวยวิธีการนี้ ไดแก บุคคลตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙    

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

ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ที่ออกคําสั่งทางปกครองเรียกใหชําระเงิน โดยผูปฏิบัติการตามคําสั่ง 

ดังกลาวไดแกเจาหนาที่ผูอยูภายใตบังคับบัญชาของผูมีอํานาจออกคําสั่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ 

(พ.ศ. ๒๕๔๒)ฯ และตองเปนผูที่ผูออกคําสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดทรัพยสินระบุไวในคําส่ัง 

ใหเปนผูปฏิบัติการตามคําส่ังนั้น ซึ่งเจาหนาที่ดังกลาวจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายในการใช 

มาตรการบังคบัทางปกครองดวย 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 และการขายทอดตลาดทรัพยสินของผูรับคําส่ังทางปกครอง
เปนเร่ืองท่ีกระทบตอสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในการครอบครองหรือเปนเจาของสังหาริมทรัพย
หรืออสังหาริมทรัพย ดังนั้น หนวยงานของรัฐจึงไมอาจวาจางเอกชนหรือสํานักงานทนายความ

ใหดําเนินการแทนโดยผูรับคําสั่งทางปกครองเปนผูเสียคาใชจายทั้งหมดได อยางไรก็ตาม หนวยงานของรัฐ 
อาจดําเนินการใหเอกชนเขาชวยเหลือในการบังคับคดีในบางเรื่องได เชน การสืบทรัพยหรือการขนสง 

ทรัพยที่ยึดได เปนตน๔ 

 ๓บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง 

โดยการยึดหรืออายัดทรัพยสินและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (เรื่องเสร็จที่ ๙๔-๙๕/๒๕๔๙)

 ๔บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง : 

กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๙/๒๕๔๖)

1-78 PC14.indd   491-78 PC14.indd   49 12/11/2556   9:14:2212/11/2556   9:14:22



50

สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ๓.๓  ข้ันตอนการใชมาตรการบังคับทางปกครอง และการนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
  ๑.  บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่จะตองนํามาใชบังคับ

โดยอนุโลมกับการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินตามมาตรการบังคับทางปกครอง ไดแก 

บทบัญญัติในลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยนํามาใชทั้งหมวด ๑ หลักท่ัวไป 

ในการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง ต้ังแตมาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๓๐๒ และหมวด ๒ วิธียึดทรัพย 

อายัดทรัพย และการจายเงิน ตั้งแตมาตรา ๓๐๓ ถึงมาตรา ๓๒๓๕ 

  ๒.  ทรัพยสินที่อาจบังคับทางปกครองได จะตองเปนทรัพยสินที่ไมอยูในขอบเขตแหง 

การบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๕ และมาตรา ๒๘๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง๖  

  ๓. การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพยมีรูปราง เจาหนาท่ีผูปฏิบัติการตามคําส่ังใหใช

มาตรการบังคับทางปกครองยอมมีอํานาจเอาทรัพยมาอยูในความดูแลของตนได แตตองแจงการยึดให

ผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองทราบดวย๗ 

  ๔.  การยึดอสังหาริมทรัพย เจาหนาท่ีผปูฏิบัติการตามคําส่ังใหใชมาตรการบังคับทางปกครอง 

จะตองนําหนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินมารักษาไว และแจงการยึดใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดและ 

เจาพนักงานที่ดินทราบ๘ 

  ๕.  การอายัดทรัพยสิน ในการดําเนินการของเจาหนาท่ีจะตองมีคําส่ังของหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐไปยังผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองที่เรียกใหชําระเงินใหงดเวนหรือหามจําหนายจายโอน 

สิทธิเรียกรอง และหามบุคคลภายนอกซึ่งเปนลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองสงมอบ โอนทรัพยสิน สิทธิ 

หรือเงินใหแกเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด แตใหสงมอบแกเจาหนาที่แทน๙ 

 ๕ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง วิธีปฏิบัติในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง และ 

ทรัพยสิน เงิน หรือสิทธิเรียกรองท่ีไมอยภูายใตการใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอด 
ตลาดทรัพยสินตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (เร่ืองเสร็จท่ี ๔๔๓/๒๕๕๐)

 ๖ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง วิธีปฏิบัติในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง และ 

ทรัพยสิน เงิน หรือสิทธิเรียกรองท่ีไมอยภูายใตการใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอด 
ตลาดทรัพยสินตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (เร่ืองเสร็จท่ี ๔๔๓/๒๕๕๐)

 ๗ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง แนวทางการใชมาตรการบังคับทางปกครองกับทรัพยสิน 

ท่ีอยตูางพ้ืนท่ี และความคมุครองตามกฎหมายของเจาหนาท่ีผใูชมาตรการบังคับทางปกครอง (เร่ืองเสร็จท่ี ๖๗๓/๒๕๕๑)

 ๘ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง แนวทางการใชมาตรการบังคับทางปกครองกับทรัพยสิน

ท่ีอยตูางพ้ืนท่ี และความคมุครองตามกฎหมายของเจาหนาท่ีผใูชมาตรการบังคับทางปกครอง (เร่ืองเสร็จท่ี ๖๗๓/๒๕๕๑)

 ๙ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง แนวทางการใชมาตรการบังคับทางปกครองกับทรัพยสิน
ท่ีอยตูางพ้ืนท่ี และความคมุครองตามกฎหมายของเจาหนาท่ีผใูชมาตรการบังคับทางปกครอง (เร่ืองเสร็จท่ี ๖๗๓/๒๕๕๑)
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

   ๖.  การยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน ซึ่งอยูนอกเขตพื้นที่การปกครองของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการได เนื่องจากการใชมาตรการบังคับ 

ทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เปนการบังคับกับทรัพยสินของผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองที่เรียกใหชําระเงิน โดยไมคํานึงวา 

ทรัพยสินนั้นตั้งอยูในเขตพื้นที่ใด ซึ่งการดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครองนี้ มิใชการจัดระบบ 

บริการสาธารณะ  ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงสามารถดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินและ 

ขายทอดตลาดทรัพยสินของผูอยูในบังคับทางปกครองที่มีทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองอยูนอกเขตพื้นที่ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นได ๑๐  

   ๗.  การขายทอดตลาดทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดมาได จะตองอนุโลมเทียบเคยีงอํานาจของ 

ผูพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาเปนอํานาจของเจาหนาท่ีตามกฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๑๑  

   ๘.  คาฤชาธรรมเนียมในการยึด การอายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน หากหนวยงาน

ของรัฐมีคาใชจายที่เกิดจากการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสิน ก็สามารถเรียกเก็บ 

คาฤชาธรรมเนียมไดในอัตราเดียวกับที่กําหนดไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

ตามตารางทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ตาราง ๕ คาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดี    

โดยคาธรรมเนียมจะหักจากราคาทรัพยที่ขายทอดตลาดไดกอนที่จะนํามาชําระใหแกเจาหนี้ ๑๒ 

   ๙.  การใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด การอายัดและขายทอดตลาด

ทรัพยสิน ตองดําเนินการใหแลวเสร็จสิ้นจนถึงขั้นการขายทอดตลาดภายในสิบป นับตั้งแตออกคําส่ัง 

ทางปกครองที่เรียกใหชําระเงิน  ทั้งนี้ โดยเทียบเคียงจากระยะเวลาในการบังคับคดีตามมาตรา ๒๗๑ 

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หากหนวยงานของรัฐไมสามารถดําเนินการใชมาตรการ 

บังคับทางปกครองใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาขางตนได หนวยงานของรัฐตองยุติเรื่องโดยไมตองให 
คูกรณียกเหตุดังกลาวขึ้นกลาวอางหรือเปนขอโตแยงกอนแตอยางใด๑๓ 

 ๑๐ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การใชมาตรการบังคับทางปกครองนอกเขต
กรุงเทพมหานคร (เรื่องเสร็จที่ ๖๙๐/๒๕๕๑)

 ๑๑ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง การใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๓/๒๕๕๑)

 ๑๒ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง : 
กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๙/๒๕๔๖)

 ๑๓ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง ระยะเวลาการใชมาตรการบังคับทางปกครอง โดยการ 

ยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน เพื่อบังคับตามคําสั่งเรียกใหชําระเงินตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ 
คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๒๖๗/๒๕๔๙)
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ๓.๔ การใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน 
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 

ภายใตบังคับของคําส่ังทางปกครอง การใชมาตรการบังคับทางปกครองของผูบริหารหรือคณะผูบริหาร 

ทองถิ่นตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดกอนอันเปนการใชอํานาจโดยมีเงื่อนไข 

สวนกรณีตามขอ ๒ แหงกฎกระทรวงเดียวกัน แมจะไมไดกําหนดถึงการตองไดรับความเห็นชอบจาก 

ผูวาราชการจังหวัดกอน แตเมื่อพิจารณาเจตนารมณของการใชมาตรการบังคับทางปกครองแลว 

แมผูบริหารเทศบาลตําบลหรือผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะเปนผูออกคําส่ังทางปกครอง    

เรียกใหชําระเงินเองก็ตาม การใชมาตรการบังคับทางปกครองของท้ังสององคกรยังตองไดรับความเห็นชอบ 

จากผวูาราชการจังหวัดกอน หากผวูาราชการจังหวัดยังไมไดใหความเห็นชอบกอน ก็ไมเปนเหตุใหคําส่ัง 

ทางปกครองนั้นไมสมบูรณ ถาผูวาราชการจังหวัดไดใหความเห็นชอบในภายหลัง โดยจะตองกระทํา 

กอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณหรือกอนมีการนําคําสั่งทางปกครองไปสูการพิจารณาของ    

ผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครองนั้นตามที่บัญญัติในมาตรา ๔๑ แหง 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๑๔ 

 ๑๔ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การใชมาตรการบังคับทางปกครองของ
นายกเทศมนตรีตําบลเขาสมิงตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

ภาคผนวก ก.
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ในการตอบขอหารือแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องเสร็จที่ ๗๐/๒๕๕๕

เรือ่ง                           การมอบอํานาจในการดําเนนิการพจิารณาใชมาตรการบังคบัทางปกครอง
หนวยงานทีห่ารอื กรมบงัคบัคดี
                                        

ขอหารอื หนวยงานอื่นของรัฐสามารถมอบอํานาจใหเจาหนาที่กรมบังคับคดีเปน

 ผูดําเนนิการใชมาตรการบงัคบัทางปกครองโดยยดึ อายดัและขายทอดตลาด

 ทรพัยสนิตามมาตรา ๕๖ ประกอบกบักฎกระทรวง ฉบบัที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 ไดหรอืไม

ความเหน็ คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง เห็นวา เมือ่กรมบงัคับคดี
ขอหารือปญหาเกี่ยวกับการมอบอํานาจพิจารณาใชมาตรการบังคับ

ทางปกครองตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ซึ่ง

ขอ ๑ ของกฎกระทรวงดังกลาวกําหนดใหการมอบอํานาจในการ

พจิารณาใชมาตรการบังคบัทางปกครองในราชการบรหิารสวนกลางและ

ราชการบริหารสวนภูมิภาคเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน กรณีจึงมีปญหาตองตีความหรือวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การใชบังคบัพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ซึ่งตามมาตรา ๗๑/๑๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัฯิ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
เปนผูมีอํานาจหนาที่ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับ

พระราชบัญญัติดังกลาว กรมบังคับคดีจึงสมควรหารือ ก.พ.ร. เพื่อ
พจิารณาประเดน็ทีว่าสวนราชการอื่นจะมอบอาํนาจใหกรมบงัคบัคดตีาม
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิฯ ไดหรอืไมเสยีกอน ในชัน้นี้

คณะกรรมการฯ จงึเหน็ควรไมพจิารณาใหความเหน็ในเรือ่งนี้  
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

เรื่องเสร็จที่ ๑๗๘/๒๕๕๕

เรื่อง บทบัญญัติมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะนาํมาใชขยายกาํหนดเวลาการนาํสงเงนิ
สมทบของนายจางตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ไดหรือไม

หนวยงานที่หารือ สํานักงานประกันสังคม

 

ขอหารือ ประเด็นที่หนึ่ง เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจะอาศัยอํานาจตาม
มาตรา  ๖๖ ประกอบกับมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญตัวิธิปีฏบัิตริาชการ

ทางปกครองฯ ออกประกาศเพือ่ขยายหรอืเลือ่นกําหนดเวลานําสงเงนิสมทบ

โดยกําหนดใหนายจางที่ประสบอุทกภัยชําระเงินสมทบภายในสิบหาวัน

นบัแตเหตกุารณอทุกภยัในแตละพืน้ที่เขาสูภาวะปกตไิดหรอืไม อยางไร

 ประเด็นที่สอง กรณีที่นายจางขอขยายกําหนดเวลานําสงเงินสมทบ 

โดยอาศยัมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองฯ 

และนายจางชําระเงนิสมทบภายในกําหนดเวลาทีข่ยายหรอืเลือ่นออกไปแลว 

นายจางยงัคงตองจายเงนิเพิม่ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญตัปิระกนั

สงัคมฯ อกีหรอืไม อยางไร

  

ความเห็น           คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีความเห็นในแตละ
ประเด็น ดังนี้

 ประเด็นที่หนึ่ง โดยที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

เปนกฎหมายทีใ่ชบังคบัแก “การพจิารณาทางปกครอง”  ซึง่ไดแก การเตรยีม

การและการดําเนินการเพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง ดังนัน้ มาตรา ๖๖ 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่วาดวยการขยาย

ระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายจึงใชบังคับแกระยะเวลาที่กําหนดไวใน
กฎหมาย ซึง่เกีย่วกับการพจิารณาทางปกครองหรอืการดําเนนิการทีเ่กีย่ว

เนื่องกับการพิจารณาทางปกครองเทานัน้ สําหรับมาตรา ๔๗ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ที่กําหนดใหนายจางนําสงเงินสมทบ

ภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบ เปนกรณีที่

นายจางมหีนาทีต่ามกฎหมายที่จะตองปฏบิตัภิายในกาํหนดเวลา มใิชระยะ

เวลากระทําการของคูกรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เพราะ
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไมมกีารออกคําสัง่ทางปกครองกําหนดใหนายจางตองนําสงเงนิสมทบ ดงันัน้ 

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมจึงไมอาจอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๖ 

ประกอบกบัมาตรา ๓ แหงพระราชบญัญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองฯ 

ออกประกาศเพื่อขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลานําสงเงินสมทบได

 ประเด็นที่สอง เมื่อไดวินิจฉัยแลววา เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
ไมอาจอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๖ ประกอบกับมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ออกประกาศเพื่อขยายหรือเลื่อน

กําหนดเวลานําสงเงินสมทบ ขอหารือในประเด็นนี้จึงไมจําตองวินิจฉัย

อยางไรกด็ ีมขีอสงัเกตเพิ่มเตมิวา เมือ่เหตกุารณอทุกภยัถอืเปนเหตสุดุวสัิย

ทีท่าํใหนายจางไมอาจนําสงเงนิสมทบภายในกําหนดเวลาได เพือ่ความเปนธรรม
แกนายจาง รัฐมนตรีผู รักษาการตามกฎหมายชอบที่จะอาศัยอํานาจ

ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัฯิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ประกอบกับมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ มีหนังสือ
แจงเวยีนใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายประกนัสงัคมใชดลุยพนิจิงดการ

เรียกเก็บเงินเพิ่มจากนายจางที่ไมสามารถนําสงเงินสมทบภายในกําหนด

เวลาเนื่องจากประสบอุทกภัย แตทั้งนี้ นายจางจะตองนําเงินสมทบ
ทีไ่มอาจนําสงภายในกําหนดเวลาเดมิมาสงใหแกสํานักงานประกันสังคมภายใน

ระยะเวลาทีร่ฐัมนตรีเหน็วาเหมาะสมดวย หากพนระยะเวลาดงักลาวแลว

 นายจางไมนําเงินสมทบมาสง กใ็หเรียกเกบ็เงินเพ่ิมจากนายจางได ซึง่การ

บังคับใชกฎหมายในแนวทางดังกลาวสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่วนัที ่๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ ทีใ่หหนวยงานของรัฐพจิารณาผอนผนัหรอื
ขยายระยะเวลาการดาํเนนิการตางๆ ใหแกประชาชนผูประสบอทุกภยั หรอื
พิจารณางดคาธรรมเนียมหรือคาปรับไดตามแตกรณี
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

เรื่องเสร็จที่ ๑๗๙/๒๕๕๕

เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาต ิ

หนวยงานที่หารือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอหารือ การที่กรรมการสรรหาจํานวน ๒ ราย ไดแก นาย บ นายกสมาคม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และนาง จ. เหรัญญิก

สมาคม ATCI ไดรวมกับกรรมการสรรหารายอื่น ๆ ดําเนินการคัดเลือก

นาย ร. กรรมการสมาคม ATCI ใหเปนกรรมการบรหิารสํานักงานสงเสรมิ

อตุสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ โดยถือเอาผลคะแนนรวมของกรรมการ
สรรหาทกุคนเปนมตขิองคณะกรรมการสรรหาจะถอืวา มตแิละการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติดังกลาวชอบดวย

กฎหมายหรือไม

ความเห็น                    คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นว า โดยที่
คณะรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

บรหิารของสํานกังานสงเสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาตติามมาตรา ๑๔ 
แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร

แหงชาต ิ(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ แตเมื่อมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑) 

แหงพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนด

ใหพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไมใชบังคับแก
คณะรฐัมนตรแีลว กรณจีงึไมมปีระเดน็ที่จะตองพจิารณาวามตแิละการสรรหา

ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สาํนกังานสงเสริมอตุสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติชอบดวยพระราชบญัญตัิ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องเสร็จที่ ๔๔๙/๒๕๕๕

เรื่อง การใชมาตรการบังคับทางปกครองในกรณีอนุโลมใหนําประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพงมาใชบงัคบักับพนกังานขององคการ
สงเคราะหทหารผานศึก

                                 
หัวขอ พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔ 

และมาตรา ๑๒, พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบญัญตัิความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓ (๖), ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง 
มาตรา ๒๘๖ (๒) และ (๓)

ประเด็น ในการใชมาตรการบังคบัทางปกครอง อผศ. สามารถยดึหรอือายัดเงนิเดอืน

ของเจาหนาที่ของ อผศ. ตามมาตรา ๒๘๖ (๒) แหงประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพงซึ่งนาํมาใชบงัคบัโดยอนโุลม ตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง

แหงพระราชบัญญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดหรอืไม

ความเห็น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นวา หลักการนํา

บทบัญญัติกฎหมายมาอนุโลมใชนั้น จะตองนํามาใชใหเหมาะสมและ

สอดคลองกบัลกัษณะของเรื่อง กรณนีี้เมื่อ อผศ. เปนหนวยงานของรฐัตาม

มาตรา ๓ (๖) แหงพระราชกฤษฎกีากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญตัิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

และพนกังานและลกูจางของ อผศ. มฐีานะเปน “เจาหนาที”่ ตามมาตรา ๔ 

แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ แลว 
ยอมตองปฏบิตัติอพนักงานและลกูจางของ อผศ. ใหเปนไปในแนวทางเดยีวกัน

กบัเจาหนาท่ีของรฐัในหนวยงานราชการอ่ืน เพือ่ใหการใชบังคบักฎหมาย
มฐีานะเดยีวกัน อผศ. จงึไมอาจยดึหรอือายัดเงนิเดอืนหรอืเงนิอยางอืน่ของ

พนกังาน อผศ. ตามที่กาํหนดในมาตรา ๒๘๖ (๒) แหงประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความแพงได

ขอกําหนด การใชมาตรการบงัคบัทางปกครอง อผศ. ในกรณนีี้เปนการบงัคบัตามคาํสัง่
ทางปกครอง มใิชการบงัคบัตามคาํพพิากษาของศาลในคดแีพงจงึไมขัดกบั

แนวทางปฏบิตัขิองกรมบังคบัคดแีตประการใด
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

เรื่องเสร็จ ที่ ๕๖๖/๒๕๕๕

เรื่อง การประเมินวิทยฐานะครูชํานาญการ : กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒

หนวยงานที่หารือ สํานักงาน ก.ค.ศ.

ขอหารือ การที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศกึษา แตงตัง้อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่

การศึกษา ไปรวมเปนคณะกรรมการประเมินขาราชการครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา และคณะกรรมการประเมินไดประเมินใหขาราชการครู

ท่ีขอรับการประเมินผานการประเมิน และเสนอผลการประเมินตอ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นทีก่ารศึกษา พิจารณาอนุมตัิ โดยอนกุรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษา ที่ไปเปนคณะกรรมการประเมิน ก็ไดรวมพิจารณามีมติอนุมัติ

ขาราชการครูที่ตนประเมินมาดวย กรณีดังกลาวจะถือเปนการพิจารณา

ทางปกครองท่ีขัดตอหลักความเปนกลางตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อันทําใหอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีไปเปนคณะกรรมการ
ประเมินตองหามเขารวมประชุมตาม มาตรา ๑๖ วรรคสาม ประกอบ

มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม อยางไร

ความเห็น                    คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นวา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ซึง่มหีนาทีแ่ตงตัง้คณะกรรมการประเมนิ และมหีนาที่
พิจารณาอนุมัติใหขาราชการครูท่ีผานการประเมินมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 
และคณะกรรมการประเมินที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งเพื่อ

ทําหนาที่ประเมินผูขอรับการประเมิน เปนองคกรเดียวกันที่แบงหนาที่

กนัทาํงานภายใตกระบวนการพิจารณาทางปกครองเดียวกัน  กอนท่ีจะมี

การออกคําส่ังทางปกครองแตงต้ังใหขาราชการครูมีวิทยฐานะครูชํานาญการ 

มิใชเปนคนละองคกรในลักษณะที่องคกรหนึ่งทําหนาที่ตรวจสอบและ

ทบทวนการออกคาํสัง่ทางปกครองของอีกองคกรหนึง่ประกอบกบัมิไดมี

บทบัญญัติแหงกฎหมายใดบงัคบัให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจะตอง

แตงตัง้คณะกรรมการประเมินตามรายช่ือทีส่าํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เสนอขึ้นมาเทานั้น หรือหาม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อนกุรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศกึษารวมเปนคณะกรรมการประเมนิ 

หรือหาม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่เปนคณะกรรมการประเมิน 

เข าร วมประชุม  อ .ก .ค .ศ .  เขตพื้ นที่ การศึกษาเพื่ อพิจารณา

อนุมัติ ใหขาราชการครูมีวิทยฐานะ ดังนั้น อ .ก .ค .ศ .  เขตพื้นที่

การศึกษา  จึ งอาจแต งตั้ งอนุกรรมการ  อ .ก .ค .ศ .  เขตพื้ นที่

การศึกษา ไปรวมเปนคณะกรรมการประเมินในฐานะผูทรงคุณวุฒิ

นอกสถานศึกษาได  และอนุกรรมการ  อ .ก .ค .ศ .  เขตพื้ นที่

การศึกษาซ่ึงเปนคณะกรรมการประเมินกมี็สิทธิเขารวมประชมุ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติใหขาราชการครูที่ตนประเมินมามี

วิทยฐานะครูชํานาญการได โดยไมถือเปนเหตุซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจ
ทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เวนแตอนุกรรมการ อ .ก .ค .ศ . 

เขตพื้นทีก่ารศึกษาทีเ่ปนคณะกรรมการประเมินและรวมพิจารณาอนุมตัิ

ใหขาราชการครูมีวิทยฐานะครูชํานาญการ จะเปน “คูกรณี” ตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือเปนผูมีความสัมพันธ

เกี่ยวของกับคูกรณี ตามนัยมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองฯ กรณีนี้อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษา ผูนั้นก็ไมอาจทําหนาที่เปนคณะกรรมการประเมิน รวมทั้ง

ไมมีสิทธิเขารวมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา
อนุมัติใหขาราชการครูมีวิทยฐานะชํานาญการไดตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม 

ประกอบมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาฯ เพราะจะเปนการขัดตอหลักความเปนกลาง

ในการพิจารณาทางปกครอง อันสงผลกระทบตอความชอบดวยกฎหมาย
ของการแตงตั้งใหขาราชการครูมีวิทยฐานะครูชํานาญการได
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

เรื่องเสร็จที่ ๗๙๙/๒๕๕๕

เรื่อง หารือทุเลาการบังคับคําสั่งทางปกครอง  

หนวยงานที่หารือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอหารือ เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษามอํีานาจส่ังทเุลาการบังคบัตาม

คําสั่งลงโทษปลดขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก

ราชการซึ่งสั่งตามมต ิก.ค.ศ. หรือไม

ความเห็น                    คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นวา คําสั่งลงโทษ
ปลดออกจากราชการเป นมติของ ก .ค .ศ . ซึ่งผูกพันเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชวีศกึษาใหตองสัง่ตามมตดิงักลาว ตามวรรคสามของ
มาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หากเลขาธกิารฯ มคีาํสัง่ทเุลาการบังคบัก็เทากบั

เปนการโตแยงคําสั่งขององคกรที่ตนตองผูกพัน ประกอบกับคําสั่งปลด

ออกจากราชการมีผลทันที การยับยั้งผลของคําสั่งจะตองยกเลิกหรือ
เพกิถอนคําสัง่นัน้ดวยการพจิารณาอุทธรณหรอืการฟองคดตีอศาล หากผูมี
คําสั่งปลดออกจากราชการสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งเสียเองเทากับ

ยอมรับวาคําสั่งของตนไมถูกตอง ซึ่งชอบจะยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่ง

ของตนโดยไมจําตองสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งปลดออกจากราชการ

ไวกอน และหากตอมามีการยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งปลดออก ผูถูก

ลงโทษก็ชอบที่จะไดรับการเยียวยาความเสียหายในภายหลังได  ดังนั้น 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไมมีอํานาจที่จะสั่งทุเลา

การบังคับตามคําสั่งลงโทษปลด นายธีรพัฒนฯ ออกจากราชการได
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ กับการลาออกของกรรมการตรวจรับพัสดุ : กรณี
สํานักงานสถิติแหงชาติิ 

หนวยงานที่หารือ สํานักงานสถิติแหงชาติ

ขอหารอื กรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดฯุ ขอลาออกจากการปฏบิตัหินาที ่จะมผีลทําใหพนจากตําแหนง
ตามที่กําหนดในมาตรา ๗๖ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ หรอืไม อยางไร

ความเหน็                    คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง เหน็วา คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุไมใชคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทาง
ปกครองอันจะอยูภายใตบังคบัมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญตัวิธิปีฏบัิติ
ราชการทางปกครองฯ สวนหลกัเกีย่วกบัการลาออกของกรรมการตรวจรับ
พสัดกุรณกีรรมการทีเ่ปนบคุลากรภายในสวนราชการทีจ่ดัซื้อพัสด ุยอมเปน
การปฏบิตัหินาทีต่ามทีไ่ดรบัมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ จงึไมอาจ
ลาออกได เวนแตมีเหตุผลความจําเปนที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ตอไปได และตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการเสียกอน 
สวนกรรมการที่ไมเปนบคุลากรภายในสวนราชการที่จดัซื้อพสัด ุหากไดรบั
แตงตัง้ตามความรวมมอืระหวางหนวยงาน โดยสวนราชการทีจ่ดัซือ้พสัดุ
ขอใหหนวยงานอื่นอนญุาตใหบคุลากรในสงักดัมาปฏิบติัหนาท่ีกรรมการ 
การเปนกรรมการยอมเปนการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
หากจะลาออก กจ็ะตองไดรับอนญุาตจากหัวหนาหนวยงานตนสังกดัเสยีกอน 
แตกรณกีรรมการทีไ่ดรบัแตงตัง้ในฐานะสวนตวั โดยสวนราชการทีจ่ดัซือ้
พสัดไุดทาบทามบคุคลที่จะแตงตัง้เปนกรรมการเปนการสวนตวั การเปน
กรรมการยอมเปนการปฏิบติัหนาท่ีโดยสวนตวั ผูเปนกรรมการจึงมีสิทธิ
ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ได และชอบที่จะนํามาตรา ๗๖ (๒) แหง
พระราชบญัญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองฯ มาเทยีบเคยีงบังคบัใชโดยถอืวา
กรรมการพนจากการปฏบิตัหินาทีเ่มือ่ลาออก โดยไมจาํตองไดรับอนญุาต
จากหวัหนาหนวยงานตนสงักดัหรือผูแตงตัง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
กอนแตอยางใด 

เรื่องเสร็จที่ ๘๓๕/๒๕๕๕
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

เรื่องเสร็จที่ ๑๑๒๗/๒๕๕๕

เรื่อง หารือกรณีผูรองขอใหเจาหนาที่เวนคืนสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือ
ซึ่งใชการไมไดแตเจาหนาที่เวนคืนใหเฉพาะบางสวน และรัฐมนตรี
วาการกระทรวงคมนาคมไมเวนคืนสิง่ปลกูสรางสวนที่เหลือท้ังหมด
ของผูอุทธรณตามคํารองขอของผู ร องเนื่องจากสิ่งปลูกสราง
สวนที่เหลือยังสามารถใชการได ถือวาเปนการเพิกถอนคําสั่ง
กรมทางหลวงท่ีใหเวนคืนสวนท่ีเหลือบางสวนหรือไม ตามมาตรา ๑๙ 
แหงพระราชบัญญตัวาดวยการเวนคนือสังหารมิทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐

                                 
หัวขอ เพิกถอนคําสัง่ทางปกครอง, มาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญตัิวิธีปฏิบตัิ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙, มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญตัวิาดวย

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐

ประเด็น ประเด็นทีห่นึง่ คาํวนิจิฉัยของรัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมทีเ่หน็ชอบ
ตามมตคิณะกรรมการพจิารณาอทุธรณเงนิคาทดแทนโดยไมเวนคนืสิ่งปลกูสราง

สวนที่เหลือทั้งหมดของผูอุทธรณตามคํารองขอของผูรองเนื่องจาก

สิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือยังสามารถใชการได ถือวาเปนการเพิกถอน
คําสั่งกรมทางหลวงที่ใหเวนคืนสวนที่เหลือบางสวนหรือไม

 ประเด็นที่สอง เมื่อกรมทางหลวงกําหนดคาทดแทนสิ่งปลูกสราง
สวนที่เหลือจากการเวนคืนใหเฉพาะบางสวน โดยไมเวนคืนสิ่งปลูกสราง

สวนที่เหลือทั้งหมดตามคํารองขอของผูอุทธรณ และผูอุทธรณไมพอใจ
ในราคาดังกลาวไดอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจรับอุทธรณของผูอุทธรณไว
พิจารณาไดหรือไม

ความเห็น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีความเห็นในแตละ
ประเด็น ดังนี้

 ประเด็นที่หนึ่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ทีเ่หน็ชอบตามมตคิณะกรรมการพจิารณาอุทธรณเงนิคาทดแทน โดยไมเวนคนื
สิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือทั้งหมดของผูอุทธรณตามคํารองขอของผูรอง 
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เนื่องจากสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือยังสามารถใชการได จึงถือเปนคําสั่ง

ทางปกครองที่มีผลเปนการเพิกถอนคําสั่งกรมทางหลวงที่ใหเวนคืน

สิ่งปลูกสราง ซึ่งกรมทางหลวงตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําวินิจฉัยอุทธรณ

ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมดังกลาว 

 ประเด็นที่สอง เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแลววา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมไดวินิจฉยัใหยกคาํอทุธรณโดยไมเวนคืนสิง่ปลกูสราง

สวนที่เหลือทั้งหมดเปนการเพิกถอนคําสั่งที่ใหเวนคืนสิ่งปลูกสรางตาม

หนงัสือกรมทางหลวง ที ่คค๐๖๒๖/จด ๙๔๖/๒๕๘๕ ลงวนัท่ี ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๓ ดวย คาํวนิจิฉยัของรฐัมนตรถีอืเปนทีส่ดุตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม 

แหงพระราชบัญญตัเิวนคนือสังหารมิทรัพยฯ กรณยีอมมผีลใหไมตองมกีาร

เวนคืนส่ิงปลกูสรางสวนท่ีเหลืออยูของนาง ก. อกี และไมมเีหตุใหตองจาย

คาทดแทนจงึไมมมีลูกรณทีี่จะพจิารณาอทุธรณขอเพิม่ราคาคาทดแทน และ

เมือ่นาง ก. ไดอทุธรณราคาคาทดแทน รฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม

จึงตองมีคําสั่งไมรับอุทธรณดังกลาวและใหกรมทางหลวงปฏิบัติตามคํา

วนิจิฉัยอทุธรณทีส่ัง่ตามมตคิณะกรรมการพจิารณาอุทธรณเงนิคาทดแทน

ดวย
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

เรื่อง การตราพระราชกฤษฎกีากําหนดยกเวนไมนาํบทบัญญตัมิาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบงัคบักบัธนาคารแหงประเทศไทยในการดาํเนนิงาน
ตามกฎหมายบางฉบับ 

หนวยงานที่หารือ ธนาคารแหงประเทศไทย

ขอหารือ ประเด็นที่หนึ่ง การตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔ วรรคสอง แหง

พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ เพือ่กําหนดยกเวนไมนาํ

บทบญัญตัมิาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบญัญตัดัิงกลาวมาใช

บงัคบักับ ธปท. ในการดําเนินงานตามกฎหมายบางฉบับเพื่อแกไขปญหา

การมีสวนไดเสียของเจาหนาที่ ธปท. ทีเ่ปนผูฝากเงินหรือเปนผูขอสินเชื่อ

กบัสถาบนัการเงนิหรอืถอืหุนในสถาบนัการเงนิ สามารถกระทาํไดหรอืไม 

 ประเด็นทีส่อง หากไมสามารถเสนอใหตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเวน
ไมนาํบทบัญญัตมิาตราใดมาตราหนึ่งของพระราชบญัญัตวิธิปีฏบัิตริาชการ

ทางปกครองฯ มาใชบงัคบักบั ธปท. จะสามารถเสนอใหตราพระราชกฤษฎกีา

เพื่อยกเวนมิใหนําพระราชบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับบางกิจการ

ของ ธปท. ไดหรือไม

 ประเด็นที่สาม หากไมสามารถตราพระราชกฤษฎีกาตามแนวทาง

ขางตนได ธปท. จะมีแนวทางเชนใดในการดําเนินการ เพื่อใหเจาหนาที่

ซึ่งมีความจําเปนตองใชบริการกับสถาบันการเงินสามารถปฏิบัติหนาที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความเห็น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีความเห็นในแตละ
ประเด็น ดังนี้

 ประเด็นที่หนึ่ง การตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔ วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จะตองเปนการยกเวน

ไมนําพระราชบัญญัติทั้งฉบับมาบังคับใชเชนเดียวกับกรณีที่กําหนดไว

ในวรรคหนึ่งของมาตราดังกลาว ไมอาจกําหนดยกเวนไมนําบทบัญญัติ

เรื่องเสร็จที่ ๑๒๘๐/๒๕๕๕
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เฉพาะบางมาตรามาบังคับใช  ดังนัน้ การตราพระราชกฤษฎีกากําหนด

ยกเวนไมนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับกับ ธปท. 

 จึงไมอาจกระทําได

 ประเด็นทีส่อง สาํหรบัการตราพระราชกฤษฎกีายกเวนไมนาํพระราชบญัญตัิ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  มาใช บังคับกับ  ธปท .  เพื่อที่

การพิจารณาทางปกครองของเจาหนาที่ ธปท. จะไดไมอยูภายใตบังคับ

บทบัญญัติมาตรา ๑๓ (๕) และมาตรา ๑๖ จําตองพิจารณาถึงเหตุผล

ความจําเปนในการตราพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีความเห็นดังนี้

 ๑. กรณีเจาหนาที่เปนผูฝากเงินหรือเปนผูขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 

เห็นวา มาตรา ๑๓ (๕) มุงหมายที่จะใชบังคับกับกรณีบุคคลธรรมดาที่มี

มูลหนี้ระหวางกันเปนสําคัญ สวนกรณีเจาหนาที่เปนผูฝากเงินหรือเปน

ผูขอสินเชือ่กบัสถาบนัการเงินถือเปนเรื่องการดาํรงชีวิตตามปกติเชนเดียว

กับประชาชนทั่วไป ซึ่งสถาบันการเงินมีหนาที่ใหบริการรับฝากเงินหรือ

ใหสนิเชือ่อนัเปนการประกอบธรุกจิเปนทางคาปกตอิยูแลว จงึไมเขาลกัษณะ

การเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของคู กรณีตามนัยมาตรา ๑๓ (๕) แหง

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองฯ และไมมคีวามจาํเปนตองตรา

พระราชกฤษฎีกายกเวนไมนําพระราชบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับ 

ธปท. สวนกรณีที่เจาหนาที่เปนผูฝากเงินหรือเปนผูขอสินเชื่อกับสถาบัน

การเงนิโดยไดรับประโยชนใด ๆ  เปนพเิศษแตกตางไปจากลกูคาปกตทิัว่ไป 

อาจถือวามูลหนี้ที่มีระหวางกันเปนมูลเหตุจูงใจใหเจาหนาที่พิจารณา

อยางไมเปนกลางได อันถือเปนเหตุตองหามมิใหทําการพิจารณา

ทางปกครองตามนัยมาตรา ๑๓ (๕) ซึง่กรณเีชนนี้เจาหนาทีย่อมตองปฏบิตัิ

ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ตอไป 

 ๒. กรณีเจาหนาที่ถือหุนในสถาบันการเงิน เห็นวา แมวาการถือหุน

อาจถอืเปนเหตุซึง่มสีภาพรายแรงอันอาจทําใหการพจิารณาทางปกครอง

ไมเปนกลางตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ แตโดยที่มาตรา ๑๖ บญัญตัถิงึเหตอุืน่ซึง่มสีภาพรายแรง แตมไิด

บญัญติัถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการมีสวนไดเสียของเจาหนาท่ีวาการถือหุน

ในจํานวนและลักษณะใดที่จะถือเปนเหตุซึ่งมีสภาพรายแรง ดังนั้น 

คณะกรรมการ ธปท. อาจอาศยัอาํนาจตามกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทย

ออกขอบังคับวาดวยการปองกันการมีสวนไดเสียฯ ของกรรมการ

ในคณะกรรมการชุดตาง ๆ   ผูวาการ พนกังาน และลกูจางของ ธปท. เพือ่กาํหนด
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หลักเกณฑเกี่ยวกับการถือหุนในสถาบันการเงินของเจาหนาที่ ซึ่งหาก

เจาหนาที่ถือหุนในสถาบันการเงินตามหลักเกณฑที่ขอบังคับกําหนด

ใหกระทําไดโดยไมถือวามีสวนไดเสีย กรณียอมไมถือเปนเหตุอื่นซึ่งมี

สภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางตาม

มาตรา ๑๖ กรณจีงึไมมคีวามจาํเปนตองตราพระราชกฤษฎกีายกเวนไมนาํ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใชบังคับกับ ธปท. 

 ประเด็นที่สาม เมื่อไดใหความเห็นในประเด็นที่สองเกี่ยวกับปญหาการ

มีสวนไดเสียของเจาหนาที่ ธปท. รวมทั้งแนวทางในการแกไขปญหา

ดังกลาวแลว ขอหารือในประเด็นนี้ จึงไมจําตองวินิจฉัย
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องเสร็จที่ ๑๒๙๖/๒๕๕๕

เรื่อง การอุทธรณคาํส่ังไมรบัคาํอุทธรณทีไ่ดยืน่เม่ือพนกําหนดระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด

หนวยงานที่หารือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ขอหารือ กรณีที่ไดมีการยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองเมื่อพนกําหนดระยะเวลา

อุทธรณและเจาหนาที่ไมรับคําอุทธรณไวพิจารณาพรอมกับแจงสิทธิ

ในการอุทธรณมาครั้งหนึ่งแลว ในการอุทธรณคําส่ังไมรับคําอุทธรณซํ้า

เปนครัง้ทีส่อง เจาหนาทีจ่ะตองแจงสทิธใินการอุทธรณคาํสัง่ใหผูอทุธรณ

ทราบอีกหรือไม

ความเห็น                    คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นวา คําสั่งไมรับ

คําอุทธรณไวพิจารณาเปนคําสั่งทางปกครองที่คูกรณีมีสิทธิอุทธรณ

คาํสัง่ดงักลาวตอเจาหนาที่ผูทําคาํสัง่ไดตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตเพื่อมิให คําส่ัง

ทางปกครองถูกโตแยงโดยไมมีที่สิ้นสุดอันจะทําใหเกิดความไมม่ันคง

แนนอนทางกฎหมาย การอทุธรณคาํสัง่ทางปกครองตองยืน่ภายในระยะ

เวลาที่กฎหมายกําหนด โดยระยะเวลาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง

เปนระยะเวลาที่มีผลบังคบัทั้งตอคูกรณีผูมีสิทธิอทุธรณคาํสัง่ทางปกครอง
และตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ กลาวคือ กรณีที่มีการยื่น

อุทธรณเมื่อลวงพนระยะเวลาอุทธรณแลว คูกรณียอมเสียสิทธิที่จะได

รับการพิจารณาอุทธรณ ขณะเดียวกันเจาหนาที่ก็ชอบที่จะปฏิเสธ

ไมรับคําอุทธรณนั้นไวพิจารณาวินิจฉัยตอไป สําหรับการแจงสิทธิ

ในการอุทธรณและรายละเอียดตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ก็เพื่อใหผูอยู
ภายใตบังคับของคําสั่งทางปกครองไดทราบถึงสิทธิในการอุทธรณและ

รายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองใหถูกตอง หาก

เจาหนาทีไ่ดดําเนนิการแจงสทิธใินการอุทธรณและรายละเอยีดตามมาตรา ๔๐ 

วรรคหนึ่ง ในคําสั่งทางปกครองในเรื่องใดไวแลว หากมีการอุทธรณ

คําสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกันและมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัย

อยางเดยีวกันนัน้อกี เจาหนาที่กไ็มจาํเปนตองดําเนนิการตามมาตรา ๔๐ 
วรรคหนึง่ ซํา้อกี กรณทีี่นาย พ. ยืน่อทุธรณเมื่อพนระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

ใหอทุธรณไดทั้งในการอทุธรณคาํสัง่เรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนและ

ในการอุทธรณคําส่ังไมรับคําอุทธรณของนาย พ. ไวพิจารณา นาย พ. 

จงึเสยีสทิธทิี่จะไดรบัการพจิารณาอทุธรณทัง้สองกรณ ีคาํสัง่ทางปกครอง

ทั้งสองกรณีดังกลาวจึงเปนที่สุดในชั้นเจาหนาที่ฝายปกครองแลว 

นาย พ. จงึไมอาจอทุธรณคาํสัง่ทางปกครองดงักลาวตอเจาหนาที่ผูทําคาํสัง่
ทางปกครองไดอีก สําหรับการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดแจงสิทธิ

ในการอุทธรณคําสั่งไมรับคําอุทธรณของนาย พ. ซึ่งไดยื่นอุทธรณ

คําสั่งไมรับคําอุทธรณของจังหวัดมาถึงสองครั้งนัน้ เมื่อนาย พ. เสียสิทธิ

ที่จะไดรับการพิจารณาอุทธรณทั้งสองกรณีดังกลาว และจังหวัดไดเคย

แจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งไมรับคําอุทธรณใหนาย พ. ทราบมา

ครั้งหนึ่งแลว  ดังนั้นจังหวัดจึงชอบที่จะปฏิเสธไมรับคําอุทธรณที่นาย พ. 

ยื่นอุทธรณคําสั่งไมรับคําอุทธรณมาเปนครั้งที่สองนั้นไวพิจารณา โดยไม

จําตองดําเนินการตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อีก แตใหระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะ
เวลาสําหรับยื่นคําฟองคดีตอศาลปกครองไวในคําสั่งปฏิเสธไมรับ

คาํอทุธรณนัน้ไวพจิารณาแทน ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องเสร็จที่ ๑๔๓๖/๒๕๕๕

เรื่อง ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ กรณเีจาพนักงานทองถิน่ออกคําส่ัง
ตามมาตรา ๔๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

หนวยงานที่หารือ สํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ขอหารือ กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไดออกคําสั่งใหผูประกอบกิจการโดยไมได

รับอนุญาตหยุดดําเนินกิจการโดยถือปฏิบัติตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการใชอํานาจตามมาตรา ๔๕ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจาหนาที่ใดจะเปน

ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ

ความเห็น คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง เหน็วา เมื่อเจาพนักงาน
ทองถิ่นไดถือปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขฯ 

ออกคาํสัง่ตามมาตรา ๔๕ ใหผูประกอบกิจการโดยไมไดรบัอนุญาตหยดุ

ดาํเนนิกจิการ และโดยที่มาตรา ๖๖ แหงพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุฯ 

ไดกําหนดใหผูรับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตามมาตรา ๔๕ ตอรัฐมนตรี

วาการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

จึงเปนกรณีที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ไดกําหนดขั้นตอนและ

ระยะเวลาอุทธรณคําสั่งตามมาตรา ๔๕ ไวโดยเฉพาะ  จึงไมนําขั้นตอน

และระยะเวลาอุทธรณในพระราชบัญญัตวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองฯ 

มาใชบังคับ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

รฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงเปนผูมีอาํนาจพิจารณาอทุธรณ

ในกรณีนี้ และเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูประกอบกิจการโดยมิไดรับ

อนุญาตไดเสียคาปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีไดเปรียบ

เทียบแลว ถือวาไดยอมรับวาไดกระทําการฝาฝนกฎหมายวาดวย

การสาธารณสุข และคดถีงึที่สดุแลว รฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ

จึงตองนําขอเท็จจริงดังกลาวมาประกอบการพิจารณาเพื่อวินิจฉัย

ยกอุทธรณตอไป
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

เรื่องเสร็จที่ ๑๕๓๙/๒๕๕๕

เรื่อง ขอหารอืปญหาขอกฎหมายตามมาตรา ๘๒ (๒) แหงพระราชบญัญตัิ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕

หนวยงานที่หารือ กรมควบคุมมลพิษ

ขอหารือ ประเด็นที่หนึ่ง กรณีที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษแจงใหเจาพนักงาน

ตามกฎหมายวาดวยโรงงานดาํเนนิการตามอาํนาจหนาที่ของตนกบับรษิทั 

บ. ซึ่งเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่เปนโรงงานอุตสาหกรรม แตเจาพนักงาน

ตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมดําเนินการใด ๆ รวมทั้งไมแจงตอบกลับ

มายังเจาพนักงานควบคุมมลพิษเปนระยะเวลากวา ๒ ป เจาพนักงาน

ควบคุมมลพิษจึงมีหนังสือแจงใหบริษัท บ. ชี้แจงโตแยงพยานหลักฐาน

ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

กอนที่จะออกคําสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๘๒ (๒) แหงพระราชบญัญัติ

สงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาตฯิ ใหบรษิทั บ. ปรบัปรงุแกไข

ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

ตอมาเจาพนักงานควบคุมมลพิษรวมกับเจาพนักงานตามกฎหมาย

วาดวยโรงงานตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานดังกลาว พบวา

นํา้ทิ้งของโรงงานมคีาเกนิกวาเกณฑมาตรฐานทีก่าํหนดไว กรมควบคมุมลพษิ

จะสามารถออกคําสัง่ไปยงัแหลงกาํเนิดมลพิษท่ีเปนโรงงานอุตสาหกรรม

ตามกระบวนการทางปกครองตอไปไดหรือไม อยางไร

 ประเด็นที่สอง เมื่อเจาพนักงานควบคุมมลพิษอาศัยอํานาจตามมาตรา 
๘๒ (๒) แหงพระราชบัญญตัสิงเสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๓๕ เขาสู กระบวนการออกคําสั่งทางปกครองแลว หาก

เจาพนกังานตามกฎหมายวาดวยโรงงานไดดาํเนินการตามอาํนาจหนาที่

ที่กฎหมายกําหนดเชนเดียวกันจะเปนเหตุใหผูรับคําส่ังสามารถโตแยง

การดําเนนิการของสวนราชการทีซ่ํา้ซอนไดหรอืไม หรอืหากกําหนดมาตรการ

บงัคบัทางปกครองทีอ่าจซํา้ซอนกับเหตเุดยีวกัน จะเปนการขดัตอมาตรา ๕๘ 

และมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

หรือไม อยางไร

1-78 PC14.indd   711-78 PC14.indd   71 12/11/2556   9:14:2412/11/2556   9:14:24



72

สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความเห็น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เหน็วา ประเด็นที่หนึ่ง 
กรณีที่จะถือว าพนักงานเจ าหนาที่ตามกฎหมายวาด วยโรงงาน

ได ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไว  ในกฎหมายว าด วย

โรงงานกับแหลงกําเนิดมลพิษที่เปนโรงงานอุตสาหกรรม พนักงาน

เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงานจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑ

และขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไวอยางเครงครัด รวมทั้งติดตามผลการ

ดาํเนินการตอเนือ่งจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ดงันัน้ แมพนกังานเจาหนาที่

ตามกฎหมายวาดวยโรงงานไดใชอํานาจตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญตัิ

โรงงานฯ ออกคําสั่งให บริษัท บ. ปรับปรุงแกไขระบบบําบัดนํ้าเสีย

ของโรงงานใหมีประสิทธิภาพเพียงพอแลวก็ตาม แตปจจุบันไดลวงเลย

ระยะเวลาที่พึงจะบังคับใชกฎหมายมานานแลว พนักงานเจาหนาที่ตาม

กฎหมายวาดวยโรงงานยังไมไดดําเนินการตรวจสอบวา บริษัท บ. 

ไดแกไขปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานใหมีประสิทธิภาพตามคําส่ัง

ของพนักงานเจาหนาที่หรือไม กรณีดังกลาวถือไดวาพนักงานเจาหนาที่

ตามกฎหมายวาดวยโรงงานไมไดดาํเนินการตามอาํนาจหนาท่ีของตนกบั

แหลงกาํเนดิมลพษิทีเ่ปนโรงงานอตุสาหกรรมตามนัยมาตรา ๘๒ (๒) แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ 

ดวยเหตุนี้ เจาพนกังานควบคมุมลพษิจงึสามารถอาศัยอาํนาจตามมาตรา ๘๒ (๒) 

ดังกลาว ออกคําสั่งเปนหนังสือใหบริษัท บ. แกไขปรับปรุงระบบบําบัด

นํา้เสยีของโรงงานใหมปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจ่ะบาํบดันํา้เสยีจากโรงงาน

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวตอไปได 

 ประเด็นที่สอง ขอหารือประเด็นนี้มิใชปญหาในการดําเนินงานของ

กรมควบคุมมลพิษ แตเปนปญหาของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมิได

เปนหนวยงานที่ขอหารือมา อยางไรก็ดี เมื่อเจาพนักงานควบคุมมลพิษ

อาศัยอาํนาจตามมาตรา ๘๒ (๒) แหงพระราชบัญญตัิสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคําสั่งเปนหนังสือให

บริษัทฯ ปรับปรุงแกไขระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานใหมีประสิทธิภาพ

เพียงพอที่บําบัดนํ้าเสียจากโรงงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ที่กําหนดไวแลว หากบริษัทฯ ไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว เจาพนักงาน

ควบคุมมลพิษก็สามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองตามที่บัญญัติไว

ในสวนที่ ๘ การบังคับทางปกครอง ในหมวด ๒ คําสั่งทางปกครอง 

แหงพระราชบัญญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตอไปได

จนกวาคาํสัง่ทางปกครองทีเ่จาพนกังานควบคมุมลพษิออกไปจะบรรลุผล
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

ภาคผนวก ข.
ภาพกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ

ประจําป ๒๕๕๕
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นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชน
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ระหวางวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ ศูนยการคาอยุธยาพารค สาขาอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชน
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ระหวางวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๕
ณ หางเทสโกโลตัส สาขาอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

1-78 PC14.indd   751-78 PC14.indd   75 12/11/2556   9:14:3312/11/2556   9:14:33



76

สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชน
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ระหวางวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ตลาดองคการตลาดเพื่อการเกษตร กรุงเทพฯ
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป ๒๕๕๕

นิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิและประโยชนของประชาชน
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ระหวางวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ หางแหลมทอง จังหวัดระยอง
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เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท : ๐-๒๒๒๒-๐๒๐๖-๙  
โทรสาร : ๐-๒๒๒๖-๖๒๐๑

แผนที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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