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▪ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นกฎหมายที่ก าหนดกฎเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติก่อนที่จะมีการออกค าส่ังทางปกครอง และหลังจาก

ที่ได้มีการออกค าส่ังทางปกครองไปแล้ว (เป็นที่น่าสังเกตว่าตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้น วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองใช้ส าหรับการออกค าส่ังทางปกครอง แต่ไม่รวมถึงการกระท าทางปกครองประเภทอื่นๆ)

▪ เนื้อหาส่วนใหญ่ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจะเป็นกฎหมาย “วิธีพิจารณา” ซ่ึงเป็นเรื่องวิธีสบัญญัติ แต่

อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวก็มีเนื้อหาที่เป็นกฎหมายสารบัญญัติด้วยเช่นบทบัญญัติที่ว่าด้วยความหมายของค าส่ัง

ทางปกครอง และข้อก าหนดประกอบในค าส่ังทางปกครอง เป็นต้น

▪ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเป็นกฎหมายที่ถูกตราขึ้นเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและเกิดระบบระเบียบใน

การพิจารณาเรื่องทางปกครอง และถือเป็นกฎหมายที่ประกันสิทธิให้กับเอกชนในการที่จะมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย

ปกครองกับบรรดาองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองทั้งหลายด้วย 
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▪ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเป็น “กฎหมายกลาง” หรือ “กฎหมายท่ัวไป” ส าหรับการใช้อ านาจหน้าท่ีในการออก “ค าสั่ง

ทางปกครอง”

▪ ความหมายของ “กฎหมายกลาง” หรือ “กฎหมายท่ัวไป” หมายความว่า หากมีกฎหมายเฉพาะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ

ทางปกครองในการออก “ค าสั่งทางปกครอง” ไว้อย่างไร เจ้าหน้าท่ีก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะน้ัน 

▪ เว้นแต่กรณีท่ีไม่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการออกค าสั่งทางปกครองเอาไว้ หรือมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเฉพาะ แต่

กฎหมายเฉพาะน้ันก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไว้ต่ ากว่ามาตรฐานการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง หรือกฎหมายเฉพาะน้ันมีลักษณะท่ีประกันความเป็นธรรมไว้ต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ใน

กรณีเช่นว่าน้ันให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

▪ อย่างไรก็ตามหากเป็นเรื่องขั้นตอนหรือระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งทางปกครอง ต้องใช้กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะเสมอ 

โดยไม่ต้องค านึงถึงเรื่องความเป็นธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
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▪ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มิให้ใช้บังคับแก่

๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

๒) องค์กรท่ีใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ

๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี 

และการวางทรัพย์

๕) การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา

๖) การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ
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๗) การด าเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกันและ

รักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ

๘) การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๙) การด าเนินกิจการขององค์การทางศาสนา

การยกเว้นไม่น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การด าเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากท่ี

ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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▪ ผู้มีอ านาจในการพิจารณาเร่ืองทางปกครอง คือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีมีอ านาจใน

การพิจารณาเร่ืองทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับมอบอ านาจให้พิจารณาเร่ืองทางปกครอง

▪ ดังน้ัน เอกชนไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยปกติจึงไม่อาจมีอ านาจพิจารณาเร่ืองทางปกครองได้ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐ

อาจมอบหมายให้เอกชนมีอ านาจในการพิจารณาเร่ืองทางปกครองแทนในบางเร่ือง และกรณีดังกล่าวน้ัน เอกชน

ย่อมถือได้ว่าเป็น “เจ้าหน้าท่ี” ตามความหมายของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย และย่อมมี

อ านาจในการออกค าสั่งทางปกครองได้

▪ (มาตรา ๑๒ “ค าสั่งทางปกครองจะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีมีมีอ านาจหน้าท่ีในเร่ืองน้ัน”)
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ผู้มีอ านาจในการพิจารณาเรื่องทางปกครองอาจเป็น

๑) องค์กรเด่ียว หมายถึง ต าแหน่งท่ีมีบุคคลเพียงคนเดียวมีอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการตามอ านาจหน้าท่ีในเร่ือง

นั้น

๒) องค์กรกลุ่ม หมายถึง องค์กรท่ีประกอบด้วยบุคคลเป็นองค์ประกอบมากกว่าหน่ึงคน และในการใช้อ านาจหน้าท่ี

วินิจฉัยสั่งการหรือมีมติในเรื่องใดนั้น จะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายในเรื่อง องค์ประกอบ องค์

ประชุม และองค์มติด้วย
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▪ เจ้าหน้าท่ีท่ีพิจารณาเรื่องทางปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นองค์กรเด่ียวหรอืองค์กรกลุ่มกต็าม จะต้องมีความเป็นกลางหรอื

จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณา

▪ มาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดว่า “เจ้าหน้าท่ีดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครอง

ไม่ได้

๑) เป็นคู่กรณีเอง

๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไมว่่าช้ันใดๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้ภายในสามช้ัน หรือเป็นญาติ

เกี่ยวพันกันทางแต่งงานนับได้เพียงสองช้ัน

๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผูพ้ิทักษ์หรือผูแ้ทนหรอืตัวแทนของคู่กรณี

๕) เป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ี หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

๖) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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▪มาตรา ๑๔ ”เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าท่ีเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๓ 

ให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ 

เพื่อท่ีผู้บังคับบัญชาจะได้มีค าสั่งต่อไป

การยื่นค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าท่ีอื่นเข้าปฏิบัติหน้าท่ีแทน

ผู้ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง”
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มาตรา ๑๕ “เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้

ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านน้ัน ในการประชุมดังกล่าว กรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ช้ีแจง

ข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากท่ีประชุม

ถ้าคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้าน ในระหว่างท่ีกรรมการผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากท่ี

ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะน้ันประกอบด้วยกรรมการทุกคนท่ีไม่ถูกคัดค้าน

ถ้าท่ีประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการท่ีไม่ถูก

คัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้น้ันปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นท่ีสุด

การยื่นคัดค้านและการพิจารณาค าคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง”
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มาตรา 16 ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการในคณะ กรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณา

ทางปกครองซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าท่ี หรือกรรมการผู้น้ันจะท าการพิจารณาทาง

ปกครองในเรื่องน้ันไม่ได้

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ให้ด าเนินการดังน้ี

(1) ถ้าผู้น้ันเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้น้ันหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหน่ึง

หรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(2) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้น้ันมีเหตุดังกล่าว หากผู้น้ันเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามท่ีคัดค้านน้ัน ผู้น้ันจะท าการพิจารณาเรื่องต่อไปก็

ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(3) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้น้ันหรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงผู้น้ันเป็นกรรมการอยู่มีค าสั่ง หรือมีมติ

โดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณี ว่าผู้น้ันมีอ านาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสอง และมาตรา 15 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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▪ คู่กรณี หมายถึง เอกชนท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาออกค าสั่งทางปกครอง ซึ่งได้แก่ ผู้ย่ืนค าขอ ผู้คัดค้านค า

ขอ ผู้ท่ีอยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครอง หรือผู้ท่ีสิทธิของตนถูกกระทบจากผลของค าสั่งทาง

ปกครอง

▪ คู่กรณี จะต้องเป็นผู้มีความสามารถทางกฎหมาย ซึ่งหมายถึง ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ อย่างไรก็ตาม ผู้ท่ีแม้ยังไม่

บรรลุนิติภาวะแต่มีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเร่ืองท่ีก าหนด นิติบุคคลหรือคณะ

บุคคล และผู้ท่ีมีประกาศของนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้มีความสามารถกระท าการ

ในเร่ืองน้ันได้”

▪ ในการพิจารณาเร่ืองทางปกครอง คู่กรณีย่อมมีสิทธิน าทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาได้ หรืออาจแต่งต้ังบุคคล

ท่ีบรรลุนิติภาวะให้เป็นตัวแทนของตนในการพิจารณาเร่ืองทางปกครองได้”
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▪ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ให้นิยามของค าสั่งทางปกครองเอาไว้ว่า

”ค าสั่งทางปกครอง หมายความว่า 

(๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันท่ีจะ

ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการ

ถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจด

ทะเบียน แต่ไม่หมายรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นท่ีก าหนดในกฎกระทรวง”
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๑) ความหมายโดยแท้ตามท่ีถูกก าหนดไว้ในมาตรา ๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง

๒) ความหมายตามท่ีถูกก าหนดในกฎกระทรวง 
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ในทางวิชาการ มีการให้องค์ประกอบของค าสั่งทางปกครอง โดยพิจารณาจากนิยามทางกฎหมายออกเป็น ๕ 

ประการ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีลักษณะเป็นการก าหนดสิทธิและหน้าท่ีในเชิงกฎเกณฑ์หรือนิติสัมพันธ์

๒. เป็นการใช้อ านาจทางปกครอง

๓. มีผลเฉพาะกรณี

๔. ออกโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง

๕. มีผลโดยตรงออกไปภายนอกฝ่ายปกครอง
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- ค าสั่งทางปกครองมีลักษณะเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์หรือนิติสัมพันธ์

- ค าสั่งทางปกครองจึงเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาท่ีประสงค์ต่อผลทางกฎหมายอย่างใดอย่าง

หนึ่ง

- ผลทางกฎหมายดังกล่าวได้แก่ การก่อต้ัง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกสิทธิหน้าท่ีระหว่างเอกชนกับ

ฝ่ายปกครอง

- ข้อสังเกต สัญญาทางปกครองก็มีลักษณะเป็นการแสดงเจตนาเพื่อก าหนดกฎเกณฑ์หรือนิติ

สัมพันธ์ แต่สิ่งท่ีแตกต่างกันคือ ค าสั่งทางปกครองนั้นจะมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว

ของฝ่ายปกครอง
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1.แตกต่างจากการกระท าในทางข้อเท็จจริง เช่น การให้ข้อแนะน าของฝ่ายปกครอง การก าจัดสิ่ง

กีดขวางทางจราจร การแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลแก่ประชาชน 

2.การเตรียมการเพื่อออกค าสั่งทางปกครอง เช่น การออกหนังสือเชิญเข้าร่วมสอบปากเปล่าใน

การสอบแข่งขัน 

3.การด าเนินการบางอย่างของฝ่ายปกครองท่ีมุ่งผลทางกฎหมายแต่ไม่มีลักษณะเป็นการก าหนด

สิทธิหน้าท่ีขึ้นมาใหม่ เช่น การแจ้งหนี้ หรือก าหนดเวลาช าระหนี้ 
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- การใช้อ านาจก าหนดกฎเกณฑ์หรือนิติสัมพันธ์น้ันจะต้องเป็นการใช้อ านาจเหนือหรืออ านาจปกครอง เพราะเป็นการใช้อ านาจตาม

กฎหมายในการบังคับให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

- ข้อพิจารณาประการน้ีท าให้ค าสั่งทางปกครองแตกต่างจากการด าเนินการในพรมแดนกฎหมายเอกชน

- ตัวอย่างการด าเนินการตามกฎหมายเอกชนท่ีไมม่ีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครอง เช่น การแสดงเจตนาเลิกสัญญาของฝ่ายปกครองเป็น

ต้น

- การด าเนินการของรัฐในพรมแดนกฎหมายมหาชน จะเป็นค าสั่งทางปกครองได้ เฉพาะกรณีท่ีเป็นการใช้อ านาจทางปกครองเท่าน้ัน

ดังน้ัน การใช้อ านาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีลักษณะเป็นค าสั่ง

ทางปกครอง เช่น นายกรัฐมนตรใีช้อ านาจบริหารราชการแผ่นดินเป็นการใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญ แต่การแต่งต้ังหรือให้ข้าราชการออก

จากต าแหน่งเป็นการใช้อ านาจทางปกครอง

ประธานสภาผู้แทนเรียกประชุมสภาเป็นการใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญ แต่การลงโทษข้าราชการในส านักงานเลขาธิการรัฐสภา เป็นการใช้

อ านาจปกครอง
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- ลักษณะประการส าคัญของค าส่ังทางปกครอง คือ “ผลเฉพาะกรณี” 

- ข้อพิจารณาประการนี้ ท าให้ค าส่ังทางปกครอง มีลักษณะแตกต่างจากกฎเกณฑ์ที่มี

ผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรณีใดกรณีหนึ่ง
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๑. ค าสั่งทางปกครองน้ันใช้กับกรณีเฉพาะเร่ืองเฉพาะราวตามท่ีกฎหมายก าหนด และใช้กับบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็น

การใช้เฉพาะ (รูปธรรม-เฉพาะราย) เช่นการอนุมัติให้เปิดสถานบริการ การอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

๒. ผลเฉพาะบุคคล (เฉพาะราย) ของค าสั่งทางปกครอง ยังหมายความรวมถึง กรณีท่ีการใช้อ านาจไม่ได้มีผลแก่

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่มีผลทางกฎหมายต่อ “กลุ่มบุคคล” เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงด้วย ตัวอย่างส าคัญเช่น ค าสั่งให้

บุคคลท่ีมาชุมนุมร่วมกันสลายการชุมนุม
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๑. เป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับองค์กรท่ีใช้อ านาจออกค าสั่งทางปกครอง

๒. เจ้าหน้าท่ีตามความหมายของมาตรา 5 พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายความว่า “บุคคล คณะ

บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใด

อย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดต้ังข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม

๓. ดังน้ันความหมายของเจ้าหน้าท่ีตามมาตราดังกล่าวจึง พิจารณาจากการ “ใช้อ านาจหน้าท่ีในทางปกครอง” เป็น

ส าคัญ ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีจึงมีความหมายอย่างกว้างรวมถึง บุคคลท่ีไม่ใช่ฝ่ายปกครอง แต่ได้รับมอบหมายให้ใช้

อ านาจทางปกครองด้วย
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๑. ค าสั่งทางปกครองต้องมีผลโดยตรงออกไปภายนอกฝ่ายปกครอง ก าหนดสิทธิหน้าท่ีให้กับบุคคล 

๒. ข้อพิจารณาประการดังกล่าว ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างการใช้อ านาจออกไปภายนอกฝ่ายปกครอง และ

การใช้อ านาจภายในฝ่ายปกครอง

๓. ค าสั่งทางปกครองจะมีลักษณะเหมือนกับ “กฎ” คือ มีผลในพรมแดนภายนอกฝ่ายปกครองเท่าน้ัน
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ดูกฎกระทรวงฉบับท่ี 12 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ท่ีก าหนดว่า “ให้การด าเนินการ

ของเจ้าหน้าท่ีดังต่อไปนี้เป็นค าสั่งทางปกครอง

(1) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือการให้สิทธิประโยชน์ในกรณีของ

ก. สั่งรับหรือไม่รับค าเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซ้ือ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์

ข. การอนุมัติสั่งซ้ือ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์

ค. การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาค าเสนอหรือการด าเนินการอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันกัน

ง. การสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงาน

(2) การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา
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▪ ค าสั่งทางปกครองอาจกระท าเป็นหนังสือหรือท าด้วยวาจาก็ได้ หรือท าในรูปแบบอื่นๆ ก็ได้

▪ แต่เฉพาะในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ท าเป็นหนังสือหรือก าหนดแบบเอาไว้ ฝ่ายปกครองก็จะต้องออกค าสั่งทาง

ปกครองให้เป็นไปตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด

▪ ในกรณีท่ีฝ่ายปกครองท าค าสั่งทางปกครองด้วยวาจา ถ้าผู้รับค าสั่งร้องขอภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีค าสั่ง

ดังกล่าวให้ยืนยันค าสั่งเป็นหนังสือ เจ้าหน้าท่ีต้องออกหนังสือยืนยันค าสั่งทางปกครองดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม

ต้องถือว่าค าสั่งทางปกครองมีผลทางกฎหมายต้ังแต่เมื่อได้มีการออกค าสั่งทางปกครองด้วยวาจาในคร้ังแรก

แล้ว
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ก. เง่ือนไขเรื่องเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจออกค าสัง่ทางปกครอง

- ค าสั่งทางปกครองต้องออกโดยฝ่ายปกครองท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในเรื่องนั้น

- ฝ่ายปกครองนั้นๆ ต้องใช้อ านาจหน้าท่ีภายในพื้นท่ีท่ีตนมีอ านาจเท่าน้ัน
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ข. กระบวนการและขั้นตอนในการออกค าสั่งทางปกครอง

- การก าหนดคู่กรณีในค าสั่งทางปกครอง (มาตรา ๒๑)

- การตรวจสอบความสามารถในการมสี่วนรว่มและความสามารถกระท าการในกระบวนพิจารณาทางปกครองของคู่กรณี (มาตรา ๒๒)

- การตรวจสอบเหตุแห่งการไมส่ามารถท าค าสั่งทางปกครองได้ขององค์กรเจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอ านาจ (มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖)

- การแสวงหาและตรวจสอบพยานหลักฐานตามหลักการค้นหาความจรงิโดยการไต่สวน (มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙)

- การรับฟังคู่กรณีและการให้โอกาสคู่กรณีในการโต้แยง้และแสดงพยานหลักฐาน (มาตรา ๓๐)

- การให้สิทธิคู่กรณีในการตรวจดูเอกสาร (มาตรา ๓๑)
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▪ ค าสั่งทางปกครองต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นท่ีมีผลใช้บังคับอยู่จริงใน

บ้านเมือง

▪ ค าสั่งทางปกครองต้องสอดคล้องกับหลักไมม่ีกฎหมายไม่มีอ านาจ

▪ ค าสั่งทางปกครองต้องออกโดยใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้อง

▪ ค าสั่งทางปกครองต้องไม่กระทบสิทธิของผู้รับค าสั่งจน “เกินสมควรแก่เหตุ”
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▪ ข้อความท่ัวไปเกี่ยวกับผลบงัคับใช้ของค าสั่งทางปกครอง

- เจ้าหน้าท่ีจะต้องแจ้งค าสั่งทางปกครองไปยังผู้รับค าสั่ง

- โดยค าสั่งทางปกครองน้ัน เป็นการปิดกระบวนการพิจารณาเรื่องทางปกครองของฝ่ายปกครอง และการแจ้งค าสั่งทางปกครองท าให้

ค าสั่งทางปกครองเริ่มมีผลบังคับทางกฎหมาย (ออกมาภายนอกฝ่ายปกครอง) ในท านองเดียวกับกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับเมื่อมีการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค าสั่งทางปกครองก็จะมีผลเมื่อได้มีการแจ้งค าสั่งทางปกครองไปยังผู้รับค าสั่ง

- ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันบุคคลต้ังแต่ขณะท่ีผู้น้ันได้รับแจ้งเป็นต้นไป (มาตรา 42 (พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539)

- เมื่อมีกรณีท่ีมีผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับค าสั่งทางปกครองหลายคน เจ้าหน้าท่ีต้องแจ้งค าสั่งทางปกครองน้ันไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน 
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1. การแจ้งค าสั่งทางปกครองต้องกระท าโดยฝ่ายปกครองท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในเร่ืองน้ัน และเป็นการแจ้งโดยเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายปกครองในฐานะท่ีเป็นการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง

2. การแจ้งค าสั่งทางปกครอง ต้องแจ้งไปยังเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับค าสั่งทางปกครองแต่ละคน (ค าสั่งทาง

ปกครองเป็นการแสดงเจตนาท่ีต้องการผู้รับการแสดงเจตนา)

3. กรณีเป็นการแจ้งค าสั่งทางปกครองทางไปรษณีย์ ถือว่าผู้รับค าสั่งทางปกครองได้รับแจ้งค าสั่งทางปกครอง 

เมื่อค าสั่งน้ันไปถึงผู้รับค าสั่งทางปกครอง เช่น ท่ีอยู่ ตู้จดหมาย โดยมพิักต้องพิจารณาว่า ผู้รับค าสั่งทางปกครอง

นั้นได้อ่านหรือทราบค าสั่งทางปกครองน้ันอย่างแท้จริงหรือไม่
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▪ ในบางกรณี ค าสั่งทางปกครองอาจไม่ได้แจ้งไปยังเอกชนผู้รับค าสั่งรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

แต่มีลักษณะเป็นการแจ้งไปยังบุคคลเป็นการท่ัวไป เช่น การติดประกาศหรือการประกาศใน

หนังสือพิมพ์เป็นต้น การแจ้งค าสั่งทางปกครองในลักษณะดังกล่าวมักใช้กับ “การแจ้งค าสั่งท่ัวไป

ทางปกครอง”
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- ค าสั่งทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองออกมาเป็นจ านวนมากในแต่ละวันน้ัน มีท้ังท่ีเป็นค าสั่งทางปกครองท่ี

ชอบด้วยกฎหมาย และค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

- การศึกษาเร่ืองค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายน้ัน มีแง่มุมท่ีเป็นสาระส าคัญอยู่ด้วยด้วยกัน 2 ประการ

ก. กรณีท่ีถือว่าค าสั่งทางปกครองน้ันๆ เป็นค าสั่งทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วย

กฎหมาย

ข. ผลทางกฎหมายของค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายมีอย่างไรบ้าง
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1. ข้อพิจารณาประการส าคัญเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของค าสั่งทางปกครอง

ก. ค าสั่งทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข. ก าหนดเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง

ค. ความผิดพลาดอย่างแจ้งชัดของค าสั่งทางปกครอง

2. ข้อพิจารณาเร่ืองอ านาจในการออกค าสั่งทางปกครอง

3. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในเชิงรูปแบบของค าสั่งทางปกครอง

4. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในเชิงเน้ือหาของค าสั่งทางปกครอง
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ก. ค าส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข. ก าหนดเวลาที่ใช้ในการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของค าส่ังทางปกครอง

ค. ความผิดพลาดอย่างแจ้งชัดของค าส่ังทางปกครอง
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- ค าสั่งทางปกครองจะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อ เป็นไปตามข้อเรียกร้องของระบบกฎหมายทุกประการ

- และในความหมายน้ี ค าสั่งทางปกครองจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย (หรือเป็นค าสั่งทางปกครองท่ีบกพร่อง) ในกรณี

ท่ีมีปัญหาความไม่สอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง

- เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองน้ันไม่ได้เกิดจากการใช้หรือการตีความ

กฎหมายท่ีผิดพลาดเท่านั้น แต่รวมถึงกรณีท่ีฝ่ายปกครองสรุปข้อเท็จจริงหรือเข้าใจข้อเท็จจริงท่ีจะน ามาปรับใช้กับ

กฎหมายผิดพลาดไปด้วย
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1. ในกรณีเฉพาะเรื่องเฉพาะราวนั้น เจ้าหน้าท่ีท่ีออกค าสั่งทางปกครอง เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจ

หน้าท่ีในเรื่องน้ัน

2. เป็นกรณีท่ีมีกฎหมายให้อ านาจ และการใช้อ านาจออกค าสั่งนั้นเป็นไปตามกระบวนการและ

รูปแบบท่ีกฎหมายก าหนด

3. เมื่อค าสั่งทางปกครองนั้นมีเนื้อหาสอดคล้องหรือไม่ขัดแย้งกับกฎหมายต่างๆ ท่ีมีผลใช้บังคับ

อยู่จริงในบ้านเมือง
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- ช่วงเวลาท่ีใช้พิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง คือช่วงเวลาคือ

ช่วงเวลาท่ีได้มีการออกค าสั่งทางปกครอง ดังนั้นโดยหลักแล้ว เมื่อมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย

เปล่ียนแปลงไปภายหลังจากการออกค าสั่งทางปกครอง ก็จะไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมาย

ของค าสั่งทางปกครอง
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- ปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองน้ัน แตกต่างจากปัญหาเร่ืองความผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง

ของค าสั่งทางปกครอง

- ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง ค าสั่งท่ีมีเน้ือหาขัดกับกฎหมาย หรือข้ันตอนตามกฎหมาย (มี

ผลทางกฎหมายแต่อาจถูกยกเลิกเพิกถอนภายหลังได้)

- ค าสั่งทางปกครองท่ีมีความผิดพลาดหรือผิดหลงอย่างชัดแจ้ง หมายถึง ค าสั่งทางปกครองท่ีมีเน้ือหาไม่ตรงกับ

เจตนาของฝ่ายปกครองผู้ออกค าสั่งอย่างชัดแจ้ง ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ผิดพลาด การค านวณตัวเลขในค าสั่ง

ผิดพลาด เป็นต้น

- ซึ่งค าสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะดังกล่าวฝ่ายปกครองสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องได้ตลอดเวลา โดยไม่

ต้องค านึงถึงการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้รับค าสั่ง
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- การใช้อ านาจในการออกค าสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองน้ันจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อ เป็นกรณีท่ีมีกฎหมาย

ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ฝ่ายปกครองใช้อ านาจออกค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นได้ เมื่อมีข้อเท็จจริงอย่างใด

อย่างหนึ่งตามท่ีกฎหมายก าหนดเกิดขึ้น ดังนั้น การออกค าสั่งทางปกครอง จึงเป็นการบังคับการให้เป็นไปตาม

กฎหมายรูปแบบหนึ่งน่ันเอง
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ข้อพิจารณาประการน้ีเป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของค าสั่งทางปกครอง ซึ่งเรียกร้องว่า ในแง่รูปแบบการ

เกิดขึ้นของค าสั่งทางปกครองน้ัน ค าสั่งทางปกครองจะต้อง

ก. ฝ่ายปกครองท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในเร่ืองน้ัน

ข. เป็นค าสั่งทางปกครองท่ีออกโดยถูกต้องตามกระบวนการท่ีกฎหมายก าหนด

ค. เป็นไปตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด

ง. รวมถึงในบางกรณี ฝ่ายปกครองต้องให้เหตุผลในการออกค าสั่งทางปกครองน้ันๆ
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1. ค าสั่งทางปกครองต้องมีเน้ือหาสอดคล้องกับกฎหมายท่ีให้อ านาจ (ค าสั่งทางปกครองท าหน้าท่ี

บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น) และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นๆ ท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ใน

บ้านเมือง เช่น พระราชบัญญัติฉบับอื่นๆ หรือรัฐธรรมนูญ

2. การออกค าสั่งทางปกครองจะต้องมีกฎหมายให้อ านาจอย่างชัดแจ้ง

3. ค าสั่งทางปกครองไม่ได้เกิดจากการใช้ดุลพินิจท่ีผิดพลาดของฝ่ายปกครอง

4. ค าสั่งทางปกครองไม่ขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุหรือหลักความได้สัดส่วน
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ก. มโนภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับความมีผลทางกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง

ข. ผลทางกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง

ค. ผลทางกฎหมายของค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ในเรื่องผลทางกฎหมายของค าสั่งทางปกครองนั้น จะต้องพิจารณาถ้อยค าเหล่าน้ีแยกออกจากกนั

เสมอ

ค าสั่งทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย – ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

---------------------------

ค าสั่งทางปกครองท่ีมีผลทางกฎหมาย - ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่มีผลทางกฎหมาย
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ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง คือ การพิจารณาว่าค าสั่งทางปกครองนั้นมี

เนื้อหาสอดคล้องกับสิ่งท่ีระบบกฎหมายเรียกร้องหรือไม่ เมื่อใดก็ตามมีค าสั่งทางปกครองมีปัญหา

เรื่องความไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ค าสั่งทางปกครองน้ันย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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- เมื่อระบบกฎหมายเรียกร้องให้ด าเนินการของรัฐจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด การด าเนินการเช่น

ว่าน้ันย่อม “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” เมื่อไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายเรียกร้อง

- ดังน้ันเมื่อการออกค าสั่งทางปกครองไม่ได้เป็นไปตามที่ระบบกฎหมายเรียกร้อง โดยหลักแล้วย่อมต้อง

ถือว่า ค าสั่งทางปกครองน้ันไม่มีผลทางกฎหมายหรือเป็นโมฆะ

- อย่างไรก็ตามฝ่ายนิติบัญญัติสามารถก าหนดผลทางกฎหมายของค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายเป็นอย่างอื่นได้ โดยเฉพาะการก าหนดให้ค าสั่งทางปกครองมีผลใช้บังคับ แม้มีปัญหาความชอบ

ด้วยกฎหมาย โดยให้มีผลทางกฎหมายไปจนกว่าองค์กรที่มีอ านาจ (ฝ่ายปกครองหรือศาลปกครอง) จะได้

ยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายน้ัน
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- ในกรณีของการยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น กฎหมายต้อง

ก าหนดต่อไปด้วยว่า การยกเลิกเพิกถอนน้ันมีเงื่อนไขอย่างไร ต้องท าในช่วงเวลาใด และโดยองค์กร

ของรัฐองค์กรใด
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ก. การเริ่มมีผลทางกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง

- ค าสั่งทางปกครองน้ันโดยหลักแล้วจะมีผลทางกฎหมายทันทีท่ีแจ้งไปยังผู้รับค าสั่ง เว้นแต่

จะเป็นกรณีท่ีเห็นได้ชัดแจ้งว่าเป็นค าสั่งท่ีเป็นโมฆะเพราะขัดกับกฎหมายอย่างชัดแจ้ง

- เงื่อนไขของ “ความมีผลทางกฎหมาย” ของค าสั่งทางปกครองน้ัน ไม่ใช่ “ความชอบด้วยกฎหมาย” หากแต่เงื่อนไขของความมีผลทาง

กฎหมายของค าสั่งทางปกครองได้แก่ “การแจ้งค าสั่งทางปกครอง” และ “ความไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดแจ้ง” เท่าน้ัน

- การก าหนดเรื่องผลทางกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง เป็นไปตามหลักการประกันความมั่นคงแห่งนิติฐานะ

- ดังน้ันประชาชนและฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครอง แม้จะมีความสงสัยเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่ง

ทางปกครองก็ตาม
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ข. ความสิ้นสุดผลทางกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง

1. ค าสั่งทางปกครองสิ้นผลโดยการออกค าสั่งทางปกครองใหม่ยกเลิกค าสั่งทางปกครองเดิม 

2. ค าสั่งทางปกครองถูกยกเลิกเพิกถอนโดยองค์กรท่ีมีอ านาจวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของ

ค าสั่งทางปกครอง (ฝ่ายปกครอง, ศาลปกครอง)
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ค. การหน่วงผลของค าสั่งทางปกครอง

ค าสั่งทางปกครองซึ่งโดยปกติจะมีผลทางกฎหมายทันที และก่อให้เกิดสิทธิแก่ฝ่ายปกครองท่ีจะ

บังคับให้เป็นไปตามค าสั่งน้ัน แต่อย่างไรก็ตามค าสั่งทางปกครองอาจถกูหน่วงผลทางกฎหมายไวไ้ด้ 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดเอาไว้ เช่นกรณีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองโดยฝ่าย

ปกครอง หรือการใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวระงับการบังคับตามค าสั่งทางปกครองโดยศาล

ปกครอง (ดูมาตรา 39 วรรค 2 (1) และ (2) พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง)
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ง. เง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาในค าสั่งทางปกครอง

ค าสั่งทางปกครองอาจไม่ได้มีผลทางกฎหมายทันที แต่อาจมีผลทางกฎหมายต่อเมื่อเป็นไปตาม

เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาท่ีก าหนดในค าสั่งทางปกครองก็ได้ 
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1. ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดแจ้ง มีผลเป็น โมฆะ คือไม่มีผลทางกฎหมายมาต้ังแต่

2. ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นค าสั่งทางปกครองท่ีอาจถูกโต้แย้งคัดค้านและถูกเพิกถอนได้

3. ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายในแง่กระบวนการออกค าสั่ง อาจถูกแก้ไขให้ถูกต้องในภายหลังได้ หรือ

ในกรณีท่ีเห็นได้ชัดว่าความไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่มีผลส าคัญต่อการตัดสินในของฝ่ายปกครอง ก็ถือว่าค าสั่ง

ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีความบกพร่อง

4. ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ได้จดแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งไว้ในค าสั่งทางปกครองไม่ส่งผลต่อความมีผลทาง

กฎหมายของค าสั่ง แต่ส่งผลต่อก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งของผู้รับค าสั่ง
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1. ค าสั่งทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสือ แต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ออกค าสั่งดังกล่าว

2. ค าสั่งทางปกครองท่ีออกโดยฝ่าฝืนแบบท่ีกฎหมายก าหนด

3. ค าสั่งทางปกครองท่ีไม่อาจปฏิบัติได้ในความเป็นจริง

4. ค าสั่งทางปกครองให้กระท าการละเมิดต่อกฎหมายหรอืท่ีเป็นความผิดอาญา

5. ค าสั่งทางปกครองท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศลีธรรมอันดี
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ในทางข้อเท็จจริงแล้ว อาจเป็นเรื่องท่ียากส าหรับผู้รับค าสั่งทางปกครอง ในการแยกแยะว่าค าสั่งทางปกครองใดเป็นค าสั่งทางปกครองท่ี

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (แต่มีผลทางกฎหมาย) กับค าสั่งทางปกครองท่ีเป็นโมฆะ

ในทางกฎหมายปกครองน้ัน ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าค าสั่งทางปกครองย่อมมีผลทางกฎหมายเสมอ เว้นแต่จะเข้ากรณีเป็นค าสั่งท่ีมีความ

ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดแจ้งหรือร้ายแรง

ดังน้ัน ตัวผู้รับค าสั่งทางปกครองท่ีโต้แย้งว่าค าสั่งทางปกครองเป็นโมฆะ จะต้องแบกรับความเสี่ยงเอง หากเป็นการท่ีตัวเองเข้าใจว่าค าสั่ง

ทางปกครองดังกล่าวเป็นโมฆะ แต่แท้จริงแล้ว เป็นแต่เพียงค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยด้วยกฎหมาย (แต่มีผลทางกฎหมาย)

(Friedrich E. Schnapp, JUS 39 (1999), 39, 41)
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- ค าสั่งทางปกครองมีผลทางกฎหมายทันทีนับจากท่ีได้มีการแจ้งค าสั่งทางปกครองไปยังผู้รับค าสั่ง

- อย่างไรก็ตามเอกชนผู้อยู่ใต้บังคับของค าสั่งสามารถท่ีจะโต้แย้งค าสั่งทางปกครองน้ันด้วยวิธีการท่ีกฎหมาย

ก าหนด เพื่อให้มีการลบล้างค าสั่งทางปกครองน้ัน

- วิธีการในการลบล้างค าสั่งทางปกครองมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง และการ

ฟ้องเพิกถอนค าสั่งทางปกครองไปยังศาลปกครอง

- การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองและการฟ้องเพิกถอนค าสั่งทางปกครองมีผลผูกพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยการ

อุทธรณ์ภายในน้ันเป็นเงื่อนไขในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
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มาตรา 45 ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายก าหนด

ขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองน้ันโดยย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี

ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับค าสั่งดังกล่าว

ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีอ้างอิงประกอบด้วย

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งทุเลาการบังคับตาม

มาตรา 56 วรรคหน่ึง
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มาตรา 45 ให้เจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 44 วรรคหน่ึง พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่

เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย

ถ้าเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 44 วรรคหน่ึง ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่ง

รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอ านาจ

พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจ

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อน

ครบก าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีครบ

ก าหนดเวลาดังกล่าว
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เจ้าหน้าท่ีผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัติมาตราน้ีไม่ใช้กับกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

56



มาตรา 46 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครอง และมีอาจมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งทาง

ปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองน้ันไปในทางใด ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้

ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครองหรือมีข้อก าหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้
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มาตรา 9 พรบ. จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเร่ืองดังต่อไปน้ี

(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่า

จะเป็นการออกกฎ ค าสั่งหรือการกระท าอื่นใดเนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าท่ีหรือไม่

ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบข้ันตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญท่ีก าหนดไว้ส าหรับการ

กระท านั้น หรือโดยไม่สุจริตหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอน

โดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมชิอบ
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มาตรา 42 พรบ.จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิ อาจหลีกเลี่ยงได้ อัน

เนื่องมาจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือมีข้อโต้แย้ง

เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื่นใดท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแก้ไขหรือ

บรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งน้ัน ต้องท าค าบังคับตามท่ีก าหนดไวในมาตรา 72 ผู้น้ันมีสิทธิ

ฟ้องคดีปกครอง

ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเร่ืองใดไว้

โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และ

ได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาท่ีกฎหมายนั้นก าหนด

59



1)  ผลบังคับผูกพันของค าสั่งทางปกครอง

2) ข้อความท่ัวไปเกี่ยวกับการยกเลิกเพิกถอนค าสัง่ทางปกครอง

3)  การยกเลิกค าสั่งทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์

4)  การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์

5)  การยกเลิกเพิกถอนค าสัง่ทางปกครองท่ีเป็นการสรา้งภาระ

6)  การขอให้พิจารณาใหม่
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- ค าสั่งทางปกครองท่ีได้มีการแจ้งไปยังผู้รับค าสั่งอย่างถูกต้องย่อมมี “ผลผูกพัน” ผู้รับค าสั่ง 

(หากไม่เข้ากรณีค าสั่งทางปกครองท่ีเป็นโมฆะ)

- แต่ผลผูกพันดังกล่าวเป็นผลทางกฎหมายท่ียัง “ไม่สิ้นสุดเด็ดขาด” เพราะผู้รับค าสั่งยังสามารถ

โต้แย้งคัดค้านความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งดังกล่าวได้

- การโต้แย้งคัดค้านเช่นว่านั้นได้แก่กระบวนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองหรือการฟ้องคดีต่อ

ศาลปกครอง
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หมายถึง “ค าสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะเด็ดขาดเป็นท่ีสุด ไม่อาจถูกโต้แย้งได้อีกต่อไป เป็นมาตรท่ี

มั่นคงแน่นอนในการชี้ว่า สิทธิหน้าท่ีหรือนิติสัมพันธ์ในทางกฎหมายปกครองด ารงอยู่อย่างไร” 
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- ค าสั่งทางปกครองท่ีมีผลบังคับผูกพัน เป็นค าสั่งทางปกครองท่ีผู้รับค าสั่งทางปกครอง ไม่อาจ

โต้แย้งผลทางกฎหมายของค าสั่งน้ันได้อีกต่อไป (แม้ค าสั่งทางปกครองนั้นจะยังมีปัญหาความชอบ

ด้วยกฎหมายอยู่ก็ตาม)

- ผู้รับค าสั่งต้องปฏิบัติตามค าสั่งท่ีมีผลบังคับผูกพันนั้น

- อย่างไรก็ตาม ผู้รับค าสั่งอาจใช้กระบวนการขอให้พิจารณาใหม่ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 54 

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ (เป็นข้อยกเว้น)
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- การลบล้างค าสั่งทางปกครองโดยการยกเลิกเพิกถอนค าสั่งโดยฝ่ายปกครอง เป็นการท าให้ค าสั่ง

ทางปกครองโดยไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ค าสั่ง หรือไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการ

อุทธรณ์ค าสั่ง โดยถือว่าเป็นดุลพินิจของฝ่ายปกครองเองในการท่ีจะยกเลิกเพิกถอนผลทาง

กฎหมายของค าสั่งทางปกครองน้ัน

- การ “ยกเลิกค าสั่งทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย” และ “การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่

ชอบด้วยกฎหมาย” ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 49 ถึงมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง
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การลบล้างค าสั่งทางปกครอง

65

การลบล้างค าส่ังทางปกครองภายใน

กระบวนการโต้แย้งค าส่ังทางปกครอง

ตามกฎหมาย (ฝ่ายปกครอง, ศาล)

การลบล้างค าส่ังทางปกครองภายนอก

กระบวนการโต้แย้งค าส่ังทางปกครองตาม

กฎหมาย

การเพิกถอนค าส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย

การยกเลิกค าส่ังทางปกครองที่ชอบ

ด้วยกฎหมาย



- การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่อง

ทางกฎหมาย (แก้ไขความไม่ชอบด้วยกฎหมาย: Fehlerkorrektur) และผลทางกฎหมาย
ของค าสั่งทางปกครอง

- การยกเลิกค าสั่งทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย มักเป็นกรณีท่ีฝ่ายปกครองเห็นว่ามี

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเปล่ียนแปลงไป จึงเป็นกรณีท่ีไม่จ าเป็นต้องคงค าสั่งทางปกครองนั้นไว้

ต่อไป

- การยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น วางอยู่บนหลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจ

ของผู้รับค าสั่งทางปกครอง
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- การเพิกถอนและการยกเลิกค าสั่งทางปกครองน้ันใช้กบัท้ังกรณคี าสั่งทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย

- ผู้รับค าสั่งทางปกครองย่อมต้องการให้ยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีเป็นการสร้างภาระ (ไม่ว่าค าสั่งทาง

ปกครองน้ันจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม)

- ในทางตรงกันข้าม ผู้รับค าสั่งทางปกครองย่อมต้องการให้คงค าสั่งทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ไว้ (ไม่ว่า

ค าสั่งทางปกครองน้ันจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม)

- ในการแก้ปัญหาดังกล่าว กฎหมายปกครองจะต้องรักษาน้ าหนักระหว่าง หลักการท่ีมีความส าคัญ ๒ ประการ 

ได้แก่ ๑. หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง และ ๒. หลักความความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติ

ฐานะและหลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจของผู้รับค าสั่งทางปกครอง
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๑. การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีมีลักษณะการสร้างภาระ

๒. การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์

๓. การยกเลิกค าสั่งทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ีมีลักษณะเป็นการสร้างภาระ

๔. การยกเลิกค าสั่งทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์
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๑. การยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น ใช้เฉพาะกับค าสั่งทางปกครองท่ีมีผลทางกฎหมาย

เท่านั้น โดยไม่ใช้กับค าสั่งทางปกครองท่ีไม่มีผลทางกฎหมาย หรือค าสั่งทางปกครองท่ีเป็น

โมฆะ

๒. ในกรณีของค าสั่งทางปกครองท่ีเป็นโมฆะ ผู้รับค าสั่งก็สามารถใช้วิธีการขอให้ฝ่ายปกครอง

หรือศาลปกครองก าหนดยืนยันความเป็นโมฆะของค าสั่งทางปกครองได้ (โดยไม่ต้องยกเลิก

เพิกถอน)

๓. การยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองโดยฝ่ายปกครองนั้น สามารถท าได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับว่า 

ค าสั่งทางปกครองนั้นยังสามารถอุทธรณ์ต่อฝ่ายปกครองได้หรือไม่
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๑. ค าสั่งยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง มีสถานะเป็นค าสั่งทางปกครองด้วย

๒. เมื่อมีสถานะเป็นค าสั่งทางปกครอง การยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองจึงต้องค านึงถึงกระบวนการ 

รูปแบบ และข้ันตอนตามท่ีกฎหมายก าหนดในเร่ืองการท าค าสั่งทางปกครองด้วย

๓. ดังน้ันค าสั่งยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นค าสั่งท่ีมีผลทางกฎหมายด้วย 

เว้นแต่จะเป็นค าสั่งทางปกครองท่ีเป็นโมฆะ และดังน้ัน ค าสั่งยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง จึงอาจถูก

ยกเลิกเพิกถอนอีกครั้งได้ และเป็นผลให้ ค าสั่งทางปกครองเดิมท่ีถูกยกเลิกไปแล้วกลับมามีผลทางกฎหมาย

อีกคร้ัง
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