
บทท่ี 1 
สรุปพระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
1. ความนํา 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณเปนการ
กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ สําหรับการดําเนินงานทางปกครอง เพื่อใหการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติราชการ1 ของเจาหนาที่ของรัฐเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย โปรงใส เปนธรรม มีความเปนกลาง  
มีประสิทธิภาพในการใชบังคับกฎหมายใหสามารถรักษาประโยชนสาธารณะได และในขณะเดียวกันก็
อํานวยความเปนธรรมแกประชาชน อีกทั้งยังเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ทั้งนี้ โดยมีลักษณะเปนกฎหมายกลางซึ่งหนวยงานสามารถนํากฎหมายฉบับนี้ไปปรับใชไดกับกฎหมาย
อ่ืน ๆ ในกรณีที่กฎหมายอื่นนั้นมีบทบัญญัติที่กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่ํากวาที่พระราชบัญญัติ
นี้กําหนด  สวนกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่
ประกันความเปนธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก็ใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว2 
 อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีขอบเขตในการใชบังคับ
โดยมิใหใชบังคับแก 
            (1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
            (2) องคกรที่ใชอํานาจตามรฐัธรรมนูญโดยเฉพาะ 
            (3) การพิจารณาของนายกรฐัมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
            (4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ในกระบวนการพิจารณา
คดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
             (5) การพิจารณาวนิิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
            (6) การดําเนินงานเกีย่วกับนโยบายการตางประเทศ 

                                                        
1 มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ … 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมี

คําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
2 มาตรา 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เวน

แตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกันความเปน
ธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
            ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงที่กําหนดในกฎหมาย 
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            (7) การดําเนินงานเกีย่วกับราชการทหารหรอืเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหาร
ในการปองกนัและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภยัคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
            (8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
            (9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
            นอกจากนี้ การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนินกิจการ
ใดหรือกับหนวยงานใดนอกจากที่กําหนดขางตน ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามขอเสนอของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มุงหมายที่จะควบคุมคําสั่งที่เจาหนาที่
ของรัฐเปนผูส่ังการ โดยกําหนดกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติในการออกคําสั่งที่มีผลกระทบตอสิทธิของ
คูกรณีรายใดรายหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะ หรือกลุมบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึง
เรียกวา “คําสั่งทางปกครอง”3  ตั้งแตในชั้นการเตรียมการจนถึงการดําเนินการที่ทําใหคําสั่งทางปกครอง
นั้นบรรลุผล ตลอดจนมีกระบวนการเยียวยาแกไขในระดับฝายปกครองในกรณีที่คําสั่งนั้นไดทําขึ้นโดย
ไมเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย  ดังนั้น กอนที่จะศึกษาวิเคราะหโดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ
และขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521ตามขอบเขตของงานวิจัยฉบับนี้ จึง
ควรทราบหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยสังเขปเสียกอน 
 
2. สรุปหลักเกณฑตามกฎหมายวาดวยปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จัดแบงหมวดหมูของบทบัญญัติดังนี้ 

หมวด 1 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
หมวด 2 คําสั่งทางปกครอง 

สวนที่ 1 เจาหนาที่ 
สวนที่ 2 คูกรณี  

                                                        
3 มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ … 
“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา 

                 (1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือ
ช่ัวคราว เชนการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความ
รวมถึงการออกกฎ 
                (2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ 
หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 
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สวนที่ 3 การพิจารณา 
สวนที่ 4 รูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครอง 
สวนที่ 5 การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
สวนที่ 6 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
สวนที่ 7 การขอใหพิจารณาใหม 
สวนที่ 8 การบังคับทางปกครอง 

 หมวด 3 ระยะเวลาและอายุความ 
 หมวด 4 การแจง 
 หมวด 5 คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง 
 บทเฉพาะกาล 
ซ่ึงในที่นี้ขอสรุปหลักเกณฑตามบทบัญญัติดังกลาวโดยสังเขป ดังนี้  
 
หมวด 1 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 7 บัญญัติใหมี “คณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหารราชการแผนดิน แตผูนั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
อีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน เปนกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ คือ 
            (1) สอดสองดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
            (2) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่บุคคลดังกลาวรอขอ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด 
            (3) มีหนังสือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ
พิจารณาได 
            (4) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
            (5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราวตาม
ความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองให
เปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
            (6) เร่ืองอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรฐัมนตรีมอบหมาย 



 4 

 ดังนั้น หนวยงานของรัฐหากมีปญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองก็สารถหารือไปยังคณะกรรมการชุดนี้ได และในปจจุบันคณะกรรมการไดเสนอแนะในการออก
กฎกระทรวงหรือประกาศเพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ในหลาย ๆ เร่ืองดวยแลว 
 
หมวด 2 คําสั่งทางปกครอง 

สวนท่ี 1 เจาหนาท่ี 
โดยหลักตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คําสั่งทางปกครองจะตอง

กระทําโดยเจาหนาที่4ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้น (มาตรา 12) และเจาหนาที่จะตองไมมีสวนไดเสียใน
เร่ืองที่พิจารณา และมีความเปนกลาง  โดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ไดวางหลักวาเจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได คือ 
            (1) เปนคูกรณเีอง 
            (2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณ ี
            (3) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือ
ลูกพี่ลูกนองนบัไดเพยีงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกีย่วพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น 
            (4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณ ี
            (5) เปนเจาหนีห้รือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณ ี
            (6) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ซ่ึงหากเกิดกรณีที่เจาหนาที่เปนผูมีลักษณะขางตน คูกรณี ซ่ึงหมายถึงผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคํา
ขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง สามารถคัดคาน
การดําเนินการของบุคคลดังกลาวได ซ่ึงเมื่อเจาหนาที่ผูใดถูกคัดคานใหเจาหนาที่ผูนั้นหยุดการพิจารณา
เร่ืองไวกอน และแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพื่อที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวจะไดมี
คําสั่งตอไป  สําหรับการยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน และการสั่งใหเจาหนาที่อ่ืนเขาปฏิบัติหนาที่
แทนผูที่ถูกคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

นอกจากกรณีที่เปนผูมีสวนไดเสียตามที่ระบุไวขางตนแลว หากเจาหนาที่ผูนั้นมีลักษณะซึ่งมี
สภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการ
พิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไมได เชนกัน (มาตรา 16) 

                                                        
4 มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ … 
“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทาง

ปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม 
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 อยางไรก็ดี หลักดังกลาวไมใหนํามาใชบังคับกับกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน หากปลอยใหลาชา
ไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไมมีทางแกไขได หรือไมมี
เจาหนาที่อ่ืนปฏิบัติหนาที่แทนผูนั้นได (มาตรา 18) ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของสวนรวม 
 

สวนท่ี 2 คูกรณี  
 1. ความหมายและความสามารถของคูกรณี 
            ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใหนิยามความหมาย
ของคําวา “คูกรณี” วาหมายถึง ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําสั่ง
ทางปกครอง และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงคูกรณีดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือ
นิติบุคคล ก็ไดตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได (มาตรา 21)  อยางไรก็ดี บุคคลดังกลาวจะตองเปนผูมีความสามารถกระทําการใน
กระบวนการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา 22 ได กลาวคือ จะตองเปน 
            (1) ผูซ่ึงบรรลุนิติภาวะ 
            (2) ผูซ่ึงมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได แมผูนั้น
จะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
            (3)   นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา 21 โดยผูแทนหรือตัวแทนแลวแตกรณี 
            (4) ผูซ่ึงมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือ
ความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 2. สิทธิท่ีสําคัญของคูกรณ ี
  กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองทั้งฉบับ ไดบัญญัติรับรองสิทธิที่สําคัญของคูกรณี
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ไว 9 ประการ คือ 

(1) สิทธิมีที่ปรึกษาหรือผูทําการแทน (มาตรา 23 และมาตรา 24) 
(2) สิทธิไดรับการพิจารณาจากเจาหนาที่ซ่ึงมีความเปนกลาง (มาตรา 13 และมาตรา 16) 
(3) สิทธิที่จะไดรับคําแนะนําและไดรับแจงสทิธิหนาที่ตาง ๆ ในการติดตอเจาหนาที่ (มาตรา 

27) 
(4) สิทธไิดรับการแจงจากเจาหนาที่ในกรณีคําสั่งมีผลกระทบตอตน (มาตรา 30) 
(5) สิทธิที่จะโตแยงแสดงพยานหลักฐาน (มาตรา 30) 
(6) สิทธิที่จะไดตรวจเอกสารของเจาหนาที่ (มาตรา 31) 
(7) สิทธิไดรับทราบเหตุผลของคําสั่ง (มาตรา 37) 
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(8) สิทธิไดรับแจงวิธีการอุทธรณหรือโตแยงและสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง (มาตรา 40 และ
มาตรา 44) 

(9) สิทธิในการขอใหพิจารณาใหม (มาตรา 54) 
โดยในสวนที่ 1 ไดกลาวถึงสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาจากเจาหนาที่ซ่ึงมีความเปนกลางไวแลว 

และในสวนที่ 2 นี้ จะกลาวถึงสิทธิมีที่ปรึกษาหรือผูทําการแทน สวนสิทธิในขออ่ืนจะไดกลาวในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

 
สิทธิมีท่ีปรึกษาหรือผูทําการแทน  
โดยหลักแลว ในการพิจารณาทางปกครองที่คูกรณีตองมาปรากฎตัวตอหนาเจาหนาที่ อยางไรก็ดี 

คูกรณีมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทางปกครองได การใดที่
ทนายความหรือที่ปรึกษาไดทําลงตอหนาคูกรณีใหถือวาเปนการกระทําของคูกรณี เวนแตคูกรณีจะได
คัดคานเสียแตในขณะนั้น  (มาตรา 23) อยางไรก็ดี หากคูกรณีไมสามารถมาดําเนินการดวยตนเองก็อาจมี
หนังสือแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดแทน
ตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได ในการนี้เจาหนาที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาทาง
ปกครองกับตัวคูกรณีไดเฉพาะเมื่อเปนเรื่องที่ผูนั้นมีหนาที่โดยตรงที่จะตองทําการนั้นดวยตนเองและตอง
แจงใหผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนทราบดวย การแตงตั้งใหกระทําการแทนไมถือวาสิ้นสุดลง
เพราะความตายของคูกรณีหรือการที่ความสามารถหรือความเปนผูแทนของคูกรณีเปลี่ยนแปลงไป เวนแต
ผูสืบสิทธิตามกฎหมายของคูกรณีหรือคูกรณีจะถอนการแตงตั้งดังกลาว  

ในกรณีที่มีการยื่นคําขอโดยมีผูลงชื่อรวมกันเกินหาสิบคนหรือมีคูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคําขอที่มี
ขอความอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน อาจมีการระบุตัวแทนรวมของคูกรณีเหลานั้น หรือในกรณีที่มี
คูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคําขอใหมีคําสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกันโดยไมมีการกําหนดใหบุคคลใดเปน
ตัวแทนรวมของตนตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาที่ในเรื่องนั้นแตงตั้งบุคคลที่คูกรณีฝายขางมากเห็นชอบเปน
ตัวแทนรวมของบุคคลดังกลาวได (มาตรา 25) 
 

สวนท่ี 3 การพิจารณา 
            บทบัญญัติในสวนนี้ เปนการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงหมายถึงการ
เตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง5 โดยเริ่มตั้งแตการยื่นเอกสาร
ของบุคคลที่จะเขามาเปนคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง ดังนี้ 

                                                        
5 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้… 
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่ง

ทางปกครอง 
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 1. การจัดทําและยื่นเอกสาร 
มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดใหเอกสารที่ยื่น

ตอเจาหนาที่ตองจัดทําเปนภาษาไทย ถาเปนเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ ใหคูกรณีจัดทําคําแปล
เปนภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกตองมาใหภายในระยะเวลาที่เจาหนาที่กําหนด เวนแตเจาหนาที่จะ
ยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ  
 2. การแจงสิทธิและหนาท่ีและใหคําแนะนําในการยื่นเอกสาร 
 หนาที่ของเจาหนาที่ในกรณีนี้สืบเนื่องมาจากสิทธิประการหนึ่งของคูกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองรับรองไว คือ สิทธิที่จะไดรับคําแนะนําและไดรับแจงสิทธิหนาที่ตาง ๆ ใน
การติดตอเจาหนาที่ โดยมาตรา 27 บัญญัติใหเจาหนาที่แจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองใหคูกรณีทราบตามความจําเปนแกกรณี และในกรณีที่คําขอหรือคําแถลงมีขอบกพรองหรือมี
ขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลงอันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอของคูกรณี ให
เจาหนาที่แนะนําใหคูกรณีแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง  
 3. การตรวจสอบขอเท็จจริงและการพิจารณาพยานหลักฐานอยางครบถวน 
 เพื่อใหการทําคําสั่งทางปกครองอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ถูกตอง ในการพิจารณาทาง
ปกครอง เจาหนาที่อาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับ
คําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี (มาตรา 28) ตลอดจนตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปน
แกการพิสูจนขอเท็จจริง (มาตรา 29) ในการนี้ ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ 
            (1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
            (2) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคล หรือพยาน
ผูเชี่ยวชาญที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน ฟุมเฟอยหรือเพื่อ
ประวิงเวลา 
            (3) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ 
            (4) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
            (5) ออกไปตรวจสถานที่ 
            ซ่ึงคูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ ในการพิสูจนขอเท็จจริง  และมีหนาที่แจง
พยานหลักฐานที่ตนทราบแกเจาหนาที่  

4. การแจงใหคูกรณีทราบในกรณีคําสั่งมีผลกระทบตอสิทธิและใหโอกาสคูกรณีโตแยง 
แสดงพยานหลักฐาน 
เนื่องจากคูกรณีมีสิทธิไดรับการแจงจากเจาหนาที่ในกรณีคําสั่งมีผลกระทบตอตนและมีสิทธิที่จะ

โตแยงแสดงพยานหลักฐาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี 
ดังนั้น เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและ
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แสดงพยานหลักฐานของตนได (มาตรา 30 วรรคหนึ่ง)  อยางไรก็ดี ในกรณีดังตอไปนี้เจาหนาที่อาจไมให
สิทธิแกคูกรณีได เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น  
            (1) เมื่อมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผู
หนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
            (2) เมื่อจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําสั่งทางปกครองตอง
ลาชาออกไป 
            (3)  เมื่อเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง 
            (4)  เมื่อโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 
            (5)  เมื่อเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 

(6) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
โดยในกรณีตาม (6) นี้ ไดมีกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ยกเวนกรณีการไมออกใบอนุญาต

หรือการไมตอใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว ใหไมตองปฏิบัติตามมาตรา 30 ได 
            นอกจากนี้ หามมิใหเจาหนาที่ใหโอกาสตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่อาจจะกอใหเกิดผล
เสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะดวย 

5. การใหโอกาสคูกรณีตรวจดูเอกสารที่จําเปน 
เพื่อประโยชนในการโตแยงหรือช้ีแจงหรือปองกันสิทธิของตน คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสาร

ที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือช้ีแจงหรือปองกันสิทธิของตนได แตถายังไมไดทําคําสั่งทางปกครองใน
เร่ืองนั้น คูกรณีไมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเปนตนรางคําวินิจฉัย (มาตรา 31) ซ่ึงเจาหนาที่อาจไม
อนุญาตใหตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได ถาเปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับ 

6. หนาท่ีท่ีจะตองอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  ความประหยัดและความมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐ ใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อให
เจาหนาที่กําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไวตามความเหมาะสมแกกรณี ทั้งนี้ เทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น และในกรณีที่การดําเนินงานในเรื่องใดจะตองผานการ
พิจารณาของเจาหนาที่มากกวาหนึ่งราย เจาหนาที่ที่ เกี่ยวของมีหนาที่ตองประสานงานกันในการ
กําหนดเวลาเพื่อการดําเนินงานในเรื่องนั้น (มาตรา 33)  

 
สวนท่ี 4 รูปแบบและผลของคําสัง่ทางปกครอง 

            1. รูปแบบของคําสั่ง 
คําสั่งทางปกครองอาจทําเปนหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได แต

ตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจได (มาตรา 34) โดยในสวนคําสั่งทางปกครอง
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เปนคําสั่งดวยวาจานั้น ถาผูรับคําสั่งนั้นรองขอโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่ง
ดังกลาว เจาหนาที่ผูออกคําสั่งนั้นตองยืนยันคําสั่งนั้นเปนหนังสือ (มาตรา 35) 

 
2. สาระสําคัญซึ่งตองมีในคําสั่ง 

            มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดใหคําสั่งทาง
ปกครองที่ทําเปนหนังสืออยางนอยตองระบุ วัน เดือนและปที่ทําคําสั่ง ช่ือและตําแหนงของเจาหนาที่ผูทํา
คําสั่ง พรอมทั้งมีลายมือช่ือของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้น 
 3. หนาท่ีในการแจงเหตุผลในการออกคําสัง่ 
 เพื่อประโยชนในการโตแยงหรือปองกันสิทธิของคูกรณีอีกประการหนึ่ง กฎหมายวาดวยวิธี
ปฏิบัติราชการจึงมีบทบัญญัติรองรับสิทธิไดรับทราบเหตุผลของคําสั่งหรือการใชดุลพินิจของของฝาย
ปกครอง มาตรา 37 ไดบัญญัติใหเจาหนาที่ทางปกครองจมีหนาที่โดยทั่วไปที่จะตองใหเหตุผลในการ
จัดทําคําสั่ง กลาวคือ ในการทําคําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปน
หนังสือ เจาหนาที่ตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง และขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ เวนแตในกรณีดังนี้ 

(1)   เปนกรณีที่มีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาที่ของบุคคลอื่น 
            (2)   เหตุผลนั้นเปนที่รูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก 
            (3)   เปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา 32 
            (4) เปนการออกคําสั่งทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวน แตตองใหเหตุผลเปนลาย
ลักษณอักษรในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําสั่งนั้นรองขอ 
 4. การกําหนดเงื่อนไขในคําสั่งทางปกครอง 

ในการออกคําสั่งทางปกครองเจาหนาที่อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไดเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของกฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินิจเปนอยางอื่น การกําหนดเงื่อนไข
ดังกลาว ใหหมายความรวมถึงการกําหนดเงื่อนไขในกรณีดังตอไปนี้ ตามความเหมาะสมแกกรณีดวย 
            (1) การกําหนดใหสิทธิหรือภาระหนาที่เร่ิมมีผลหรือส้ินผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
           (2) การกําหนดใหการเริ่มมีผลหรือส้ินผลของสิทธิหรือภาระหนาที่ตองขึ้นอยูกับเหตุการณใน
อนาคตที่ไมแนนอน 
            (3) ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งทางปกครอง 
            (4) การกําหนดใหผูไดรับประโยชนตองกระทําหรืองดเวนกระทําหรือตองมีภาระหนาที่หรือ
ยอมรับภาระหนาที่หรือความรับผิดชอบบางประการ  หรือการกําหนดขอความในการจัดใหมี 
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขอกําหนดดังกลาว 
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 5. การแจงวิธีการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่ง 
            กรณีคําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง 
การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดวย ในกรณี
ที่ไมมีการแจงสิทธิดังกลาว ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่ไดรับ
แจงใหม แตถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งป ใหขยายระยะเวลา
สําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง 
 

สวนท่ี 5 การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
            ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ
ภายในฝายปกครองเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดย
ระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย (มาตรา 44) 
           ใหเจาหนาที่ผูทําคําสั่งพิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย แตถาไมเหน็ดวยกบั
คําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคํา
อุทธรณภายในกําหนดเวลาไมเกินสามสิบวัน ในการนี้ ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลา
ดังกลาว ในการนี้ ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลาดังกลาว เจาหนาที่ผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง และบทบัญญัตินี้ไมใชกับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น (มาตรา 
45) 
            ในการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาที่พิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครองไดไมวาจะเปนปญหา
ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง และอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือ
ใชดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครองหรือมีขอกําหนดเปนเงื่อนไขอยางไร
ก็ได (มาตรา 46) 
            การใดที่กฎหมายกําหนดใหอุทธรณตอเจาหนาที่ซ่ึงเปนคณะกรรมการ ขอบเขตการพิจารณา
อุทธรณใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น สําหรับกระบวนการพิจารณาใหปฎิบัติตามบทบัญญัติ 
หมวด 2  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาว (มาตรา 47) 
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สวนท่ี 6 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
            ตามหลักกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของ
เจาหนาที่อาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไดไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยงตาม
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแลวหรือไม (มาตรา 49)  
            การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตองกระทําภายในเกาสิบวันนับ
แตไดรู ถึงเหตุที่จะใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น เวนแตคําสั่งทางปกครองจะไดทําขึ้นเพราะการ
แสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงหรือการขมขูหรือการชักจูงใจโดย
การใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่มิชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 49 วรรคสอง) 

1. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ตามมาตรา 50 คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน 

โดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลไปในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได 
แตถาคําสั่งนั้นเปนคําสั่งซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับการเพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 51 
และมาตรา 52 ดังนี้ 
             - ตามมาตรา 51 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงิน 
หรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกได ใหคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชน
ในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน ความเชื่อโดยสุจริตจะไดรับ
ความคุมครองตอเมื่อผูรับคําสั่งทางปกครองไดใชประโยชนอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองหรือได
ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินไปแลวโดยไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดหรือการเปลี่ยนแปลงจะทําใหผูนั้น
ตองเสียหายเกินควรแกกรณี ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้ ผูรับคําสั่งทางปกครองจะอางความเชื่อโดยสุจริต
ไมได 
             (1) ผูนั้นไดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง หรือ
ขมขู หรือชักจงูใจโดยการใหทรัพยสินหรือใหประโยชนอ่ืนใดที่มิชอบดวยกฎหมาย 
             (2) ผูนั้นไดใหขอความซึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสําคัญ 
             (3) ผูนั้นไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะไดรับคําสั่งทาง
ปกครองหรือการไมรูนั้นเปนไปโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
             ในกรณีที่เพิกถอนโดยใหมีผลยอนหลัง การคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนที่ผูรับคําสั่ง
ทางปกครองไดไป ใหนําบทบัญญัติวาดวยลาภมิควรไดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ
โดยอนุโลม โดยถาเมื่อใดผูรับคําสั่งทางปกครองไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายจของคําสั่งทาง
ปกครองหรือควรไดรูเชนนั้นหากผูนั้นมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรงใหถือวาผูนั้นตกอยูในฐานะไม
สุจริตตั้งแตเวลานั้นเปนตนไป และในกรณีที่ไมอาจอางความสุจริตได ผูนั้นตองรับผิดในการคืนเงิน 
ทรัพยสินหรือประโยชนที่ไดรับไปเต็มจํานวน 
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             - ตามมาตรา 52 คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมอยูในบังคับของมาตรา 
51 อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนได แตผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
ดังกลาวมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทาง
ปกครองได และใหนําความในมาตรา 51 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม แต
ตองรองขอคาทดแทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนนั้น 
             คาทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะตองไมสูงกวาประโยชนที่ผูนั้นอาจไดรับหาก
คําสั่งทางปกครองดังกลาวไมถูกเพิกถอน 
            2. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย 

2.1 คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเปนการใหประโยชน 
ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเปนการใหประโยชน

แกผูรับคําสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอนหรือมีผล
ในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได เวนแตเปนกรณีที่คงตองทําคําสั่งทางปกครองที่มี
เนื้อหาทํานองเดียวกันนั้นอีก หรือเปนกรณีที่การเพิกถอนไมอาจกระทําไดเพราะเหตุอ่ืน ทั้งนี้ใหคํานึงถึง
ประโยชนของบุคคลภายนอกประกอบดวย 

2.2 คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชน   
ตามมาตรา 53 วรรคสอง คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแก

ผูรับคําสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอนหรือมีผลใน
อนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดไดเฉพาะเมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ 
             (1) มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนไดในคําสั่งทาง
ปกครองนั้นเอง 
             (2) คําสั่งทางปกครองนั้นมีขอกําหนดใหผูรับประโยชนตองปฏิบัติแตไมมีการปฏิบัติ
ภายในเวลาที่กําหนด 
             (3) ขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีขอเท็จจริงและพฤติการณเชนนี้
ในขณะทําคําสั่งทางปกครอง แลวเจาหนาที่คงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น และหากไมเพิกถอนจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 
             (4) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีบทกฎหมายเชนนี้ในขณะทําคําสั่งทาง
ปกครองแลวเจาหนาที่คงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น แตการเพิกถอนในกรณีนี้ใหกระทําไดเทาที่ผูรับ
ประโยชนยังไมไดใชประโยชน หรือยังไมไดรับประโยชนตามคําสั่งทางปกครองดังกลาว และหากไม
เพิกถอนจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 
             (5) อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชนอัน
จําเปนตองปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว 
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             ในกรณีที่มีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง  (3)  (4)  และ  (5)   
ผูไดรับประโยชนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของ
คําสั่งทางปกครองได และใหนํามาตรา 52 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
             ตามมาตรา 53 วรรคสาม คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงินหรือ
ใหทรัพยสินหรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกได อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผล
ยอนหลังหรือไมมีผลยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดไดในกรณี
ดังตอไปนี้ 

           (1) มิไดปฎิบัติหรือปฎิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
คําสั่งทางปกครอง 
             (2) ผูไดรับประโยชนมิไดปฎิบัติหรือปฎิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไปตาม
เงื่อนไขของคําสั่งทางปกครอง 
             ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา 51 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
  อนึ่ง กรณีคําสั่งตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521ไมมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเพิกถอนคําสั่งไวโดยเฉพาะ  จึงใหนําความในสวนที่ 6 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนี้มา
ปรับใช 
 

สวนท่ี 7 การขอใหพิจารณาใหม 
            ดังที่ไดกลาวแลววาสิทธิที่สําคัญประการหนึ่งของคูกรณีตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง คือ สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาใหมเพื่อความเปนธรรมในบางกรณี ซ่ึงในเรื่องนี้ มาตรา 54 
ไดวางหลักเกณฑไววา เมื่อคูกรณีมีคําขอ เจาหนาที่อาจเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองที่
พนกําหนดอุทธรณตามสวนที่ 5 ไดในกรณีดังตอไปนี้ 
            (1) มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปล่ียนแปลงไปใน
สาระสําคัญ 
            (2) คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาในกระบวนการ
พิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครอง 
            (3) เจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 
            (4) ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใด และตอมาขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแกคูกรณี 
           การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (3) ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคูกรณีไมอาจทราบถึงเหตุนั้น
ในการพิจารณาครั้งที่แลวมากอนโดยไมใชความผิดของผูนั้น และการยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตอง
กระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาใหมได 



 14 

สวนท่ี 8 การบังคับทางปกครอง 
            เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองมีอํานาจที่จะพิจารณาใชมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให
เปนไปตามคําสั่งของตนไดตามบทบัญญัติในสวนนี้ เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับไวกอนโดย
เจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้นเอง ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณหรือผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของ
คําสั่งทางปกครองดังกลาว และในการใชมาตรการบังคับทางปกครองนั้นใหใชเพียงเทาที่จําเปนเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง
นอยที่สุด (มาตรา 56)  

ถาบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไวโดยเฉพาะแลว แตเจาหนาที่เห็นวา
มาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิดผลนอยกวามาตรการบังคับตามหมวดนี้ เจาหนาที่จะใชมาตรการ
บังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได (มาตรา 63) 
 1. มาตรการบังคับกรณีไมชําระเงิน 
            คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมกีารชําระโดยถูกตองครบถวน 
ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมีการ
ปฏิบัติตามคําเตือน เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นและ
ขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน วิธีการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 57) 
 2. มาตรการบังคับไมกระทําการตามคําสั่ง 
            ตามมาตรา 58 คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับของ
คําสั่งทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 
            (1) เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน โดยผูอยูใน
บังคับของคําสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจาย
ดังกลาวแกเจาหนาที่ 
            (2) ใหมีการชาํระคาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตแุตตองไมเกินสองหมื่นบาทตอ
วัน 
            เจาหนาที่ระดับใดมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองจํานวนเทาใดสําหรับในกรณีใด ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
            ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองบังคับการโดยเรงดวนเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําที่ขัดตอ
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ เจาหนาที่อาจใชมาตรการ
บังคับทางปกครองโดยไมตองออกคําสั่งทางปกครองใหกระทําหรือละเวนกระทํากอนก็ได แตทั้งนี้ตอง
กระทําโดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน 
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            อยางไรก็ดี กอนใชมาตรการบังคับทางปกครองดังกลาว เจาหนาที่จะตองมีคําเตือนเปนหนังสือ
ใหมีการกระทําหรือละเวนกระทําตามคําสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสมควรแกกรณี 
คําเตือนดังกลาวจะกําหนดไปพรอมกับคําสั่งทางปกครองก็ได (มาตรา 59) โดยคําเตือนนั้นจะตองระบุ 
            (1) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใชใหชัดแจง แตจะกําหนดมากกวาหนึ่งมาตรการในคราว
เดียวกันไมได 
            (2) คาใชจายในการที่เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการ
แทน หรือจํานวนคาปรับทางปกครอง แลวแตกรณี 
 3. การดําเนินการกรณีมีการขัดขวางมาตรการบังคับ 

ตามมาตรา 60 เจาหนาที่จะตองใชมาตรการบังคับทางปกครองตามที่กําหนดไวในคําเตือนตาม
มาตรา 59 การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทําไดก็ตอเมื่อปรากฏวามาตรการที่กําหนดไวไมบรรลุตาม
วัตถุประสงค ถาผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจาหนาที่อาจใช
กําลังเขาดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได แตตองกระทําโดยสมควรแกเหตุ 
ในกรณีจําเปนเจาหนาที่อาจขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจได 
 4. การอุทธรณการบังคับทางปกครอง 
            ผูถูกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณการบังคับทางปกครองนั้นได โดย
การอุทธรณการบังคับทางปกครองใหใชหลักเกณฑและวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
(มาตรา 62) 
 

หมวด 3 ระยะเวลาและอายุความ 
            ความในหมวดนี้ เปนการวางหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาและอายุความที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาทางปกครองในกรณีที่ไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น ดังนี้ 
 1. การนับระยะเวลา 

ตามมาตรา 64 กรณีกําหนดเวลาเปนวัน สัปดาห เดือนหรือปนั้น มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลา
นั้นรวมเขาดวย เวนแตจะไดเร่ิมการในวันนั้นหรือมีการกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยเจาหนาที่ 
            ในกรณีที่เจาหนาที่มีหนาที่ตองกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหนับวัน
ส้ินสุดของระยะเวลานั้นรวมเขาดวยแมวาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาที่ 
            ในกรณีที่บุคคลใดตองทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยกฎหมายหรือโดย
คําสั่งของเจาหนาที่ ถาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาที่หรือวันหยุดตามประเพณีของ
บุคคลผูรับคําสั่ง ใหถือวาระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํางานที่ถัดจากวันหยุดนั้น เวนแตกฎหมายหรือ
เจาหนาที่ที่มีคําสั่งจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
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 2. การขยายระยะเวลา 
            ระยะเวลาที่กําหนดไวในคําสั่งของเจาหนาที่อาจมีการขยายอีกได และถาระยะเวลานั้นไดส้ินสุด
ลงแลวเจาหนาที่อาจขยายโดยกําหนดใหมีผลยอนหลังไดเชนกันถาการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะ
กอใหเกิดความไมเปนธรรมที่จะใหส้ินสุดลงตามนั้น (มาตรา 65) 
            ในกรณีที่ผูใดไมอาจกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายได
เพราะมีพฤติการณที่จําเปนอันมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของผูนั้น ถาผูนั้นมีคําขอเจาหนาที่อาจขยาย
ระยะเวลาและดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดที่ลวงมาแลวเสียใหมก็ได ทั้งนี้ ตองยื่นคําขอภายในสิบหาวัน
นับแตพฤติการณเชนวานั้นไดส้ินสุดลง (มาตรา 66) 
 3. อายุความกรณีมีการอุทธรณคําสั่ง 
            เมื่อมีการอุทธรณตามบทบัญญัติในสวนที่ 5 ของหมวด 2 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือการยื่นคําขอตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัย
รองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหวินิจฉัยช้ีขาดแลวใหอายุความสะดุดหยุดอยู
ไมนับในระหวางนั้นจนกวาการพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่น แตถาเสร็จไปเพราะเหตุ
ถอนคําขอหรือทิ้งคําขอใหถือวาอายุความเรียกรองของผูยื่นคําขอไมเคยมีการสะดุดหยุดอยูเลย (มาตรา 
67) 
 

หมวด 4 การแจง 
            ตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คําสั่งทางปกครอง
ใหมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะที่ผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป ซ่ึงบทบัญญัติในหมวดที่ 4 นี้ จะกลาวถึง
วิธีการแจงคําสั่งทางปกครองในกรณีตาง ๆ ไว โดยในเบื้องตนมาตรา 68 กําหนดขอบเขตของการบังคับ
ใชกฎหมายไววา บทบัญญัติในหมวดนี้มิใหใชบังคับกับการแจงซึ่งไมอาจกระทําโดยวาจาหรือเปน
หนังสือไดหรือมีกฎหมายกําหนดวิธีการแจงไวเปนอยางอื่น และในกรณีคําสั่งทางปกครองที่แสดงให
ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหมีผลเมื่อไดแจง 
 สําหรับวิธีการแจงคําสั่งในกรณีตาง ๆ มีดังนี้ 
 1. รูปแบบการแจงโดยทั่วไป 
            มาตรา 69 การแจงคําสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอยางอื่นที่เจาหนาที่ตองแจงใหผูที่
เกี่ยวของทราบอาจกระทําดวยวาจาก็ได แตถาผูนั้นประสงคจะใหกระทําเปนหนังสือก็ใหแจงเปนหนังสือ 
            การแจงเปนหนังสือใหสงหนังสือแจงตอผูนั้น หรือถาไดสงไปยังภูมิลําเนาของผูนั้นก็ใหถือวา
ไดรับแจงตั้งแตในขณะที่ไปถึง 
            ในการดําเนินการเรื่องใดที่มีการใหที่อยูไวกับเจาหนาที่ไวแลว การแจงไปยังที่อยูดังกลาวใหถือ
วาเปนการแจงไปยังภูมิลําเนาของผูนั้นแลว 
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 2. การแจงตอตัวผูรับคําสั่ง 
            มาตรา 70 การแจงเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับหรือถาขณะนําไปสง
ไมพบผูรับ และหากไดสงใหกับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่
ผูนั้นไมยอมรับ หากไดวางหนังสือนั้นหรือปดหนังสือนั้นไวในที่ซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานที่นั้นตอหนาเจา
พนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเปนพยานก็ใหถือวาไดรับแจงแลว 
 3. การแจงโดยทางไปรษณียตอบรับ 
            การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสง
สําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ 
เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากวันนั้น (มาตรา 71) 
 4. การแจงโดยวิธีปดประกาศ 
            ในกรณีที่มีผูรับเกินหาสิบคนเจาหนาที่จะแจงใหทราบตั้งแตเร่ิมดําเนินการในเรื่องนั้นวาการแจง
ตอบุคคลเหลานั้นจะกระทําโดยวิธีปดประกาศไว ณ ที่ทําการของเจาหนาที่และที่วาการอําเภอที่ผูรับมี
ภูมิลําเนาก็ได ในกรณีนี้ใหถือวาไดรับแจงเมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดแจงโดยวิธี
ดังกลาว (มาตรา 72) 
 5. การแจงโดยลงประกาศในหนังสือพิมพ 
            ในกรณีที่ไมรูตัวผูรับหรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนาหรือรูตัวและภูมิลําเนาแตมีผูรับเกินหนึ่งรอยคน 
การแจงเปนหนังสือจะกระทําโดยการประกาศในหนังสือพิมพซ่ึงแพรหลายในทองถ่ินนั้นก็ได ในกรณีนี้
ใหถือวาไดรับแจงเมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดแจงโดยวิธีดังกลาว (มาตรา 73) 
 6. การแจงกรณีจําเปนเรงดวนทางโทรสาร 
            ในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนการแจงคําสั่งทางปกครองจะใชวิธีสงทางเครื่องโทรสารก็ได แตตอง
มีหลักฐานการไดสงจากหนวยงานผูจัดบริการโทรคมนาคมที่เปนสื่อในการสงโทรสารนั้น และตอง
จัดสงคําสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ใหแกผูรับในทันทีที่อาจกระทําได ในกรณีนี้
ใหถือวาผูรับไดรับแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐานของหนวยงานผู
จัดบริการโทรคมนาคมดังกลาว เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจาก
นั้น (มาตรา 74) 
 
 

หมวด 5 คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนนิการพิจารณาทางปกครอง 
 ในบางกรณีการพิจารณาทางปกครองหรือการทําคําสั่งทางปกครองมิไดดําเนินการโดยเจาหนาที่
พียงบุคคลเดียว เชน อธิบดี หรือพนักงานเจาหนาที่ แตอาจดําเนินการโดยคณะบุคคลในรูปของ
คณะกรรมการ เพื่อประโยชนบางประการ เชน ใหมีการพิจารณาคําขอหรือพิจารณาอุทธรณตาง ๆ อยาง
รอบดานจากผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ หรืออาจเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ซ่ึงโดยทั่วไป
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กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของจะบัญญัติกรอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดังกลาวไว  อยางไรก็ดี ใน
กฎหมายดังกลาวบางฉบับอาจมิไดบัญญัติรายละเอียดในการแตงตั้ง การดํารงตําแหนง หรือวิธีการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการไว หรือมีแตไมเพียงพอ ในกรณีเชนนี้สามารถนําบทบัญญัติแหงราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตามมาตรา 75 – 84 มาปรับใชเพื่อใหการดําเนินงานหรือการลง
มติของคณะกรรมการมีความชอบธรรมและสอดคลองกับมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาทาง
ปกครอง  
 

    


