บทที่ 1
คาสั่งทางปกครอง
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ประเทศไทยได้พัฒนาระบบควบคุมการกระทาของฝ่ายปกครองด้วยการ
ตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะควบคุมการกระทาต้องชอบ
ด้วยกฎหมาย การดาเนินกิจกรรมทางปกครองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางปกครองนั้น องค์กรฝ่ายปกครอง
ในฐานะที่เป็ น องค์กรซึ่งบั งคับ การให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ย่ อมต้องอาศัยเครื่ องมือหลายประการในการ
ปฏิบัติงาน กรณีที่องค์กรฝ่ายปกครองต้องกระทาการเพื่อกาหนดกฎเกณฑ์ก่อตั้ง เปลี่ ยนแปลงหรือยกเลิก
นิติสัมพันธ์ในทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องดาเนินการออกกฎ หรือทาสัญญาทางปกครอง
หรือออกระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของตนปฏิบัติ หรืออาจต้องดาเนินการโดยการสั่งการ
ฝ่ายเดียวในรูปของคาสั่งทางปกครอง ในบรรดาเครื่องมือทั้งหลายทั้งปวงที่องค์กรฝ่ายปกครองใช้เพื่อให้การ
ปฏิบัติภารกิจบรรลุผลนั้น “คาสั่งทางปกครอง”นับเป็นเครื่องมือหรือรูปแบบการกระทาที่สาคัญที่สุดทั้งนี้
เพราะคาสั่งทางปกครองเป็นการใช้อานาจมหาชนที่เหนือกว่าขององค์กรฝ่ายปกครอง กาหนดกฎเกณฑ์เอกชน
ต้องปฏิบัติ (นอกจากคาสั่งทางปกครองจะเป็นการใช้อานาจมหาชนขององค์กรฝ่ายปกครอง กาหนดกฎเกณฑ์
ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมและมีผลเฉพาะกรณี ให้เอกชนต้องปฏิบัติ แล้ว องค์กรฝ่ายปกครองยังอาจออกคาสั่ง
ทางปกครองใช้บังคับกับ “นิติบุ คคลมหาชน” ซึ่งทรงอัตตาณัติ ในการปกครองตนเองได้ด้ว ย เช่น กรณีที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกคาสั่งให้องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นปฏิบัติโดยอาศัยอานาจตาม
กฎหมายและคาสั่งดังกล่าวเป็นการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นภารกิจในการปกครองขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น คาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวย่อมถือเป็นคาสั่งทางปกครอง ในกรณีที่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เห็นด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น อาจฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคาสั่ง
ดังกล่าวได้ เป็นต้น) โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมและมีผลเฉพาะราย กล่าวอีกนัยหนึ่งคาสั่ง
ทางปกครองมีลักษณะเป็นการชี้สิทธิหน้าที่ในทางกฎหมายว่าสิทธิหน้าที่นั้นดารงอยู่อย่างไร คาสั่งทางปกครอง
จึงมีลักษณะเป็นการทาให้สิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายและเป็นนามธรรมกลายเป็นกฎเกณฑ์
ที่ชัดเจนสาหรับบุคคลเฉพาะราย
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายกลางที่กาหนดหลักเกณฑ์
ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ขอองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กระบวนการออกคาสั่งทางปกครองและ
ขั้นตอนปฏิบัติภายหลังออกคาสั่งทางปกครอง เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการ
ด้วยความเป็ น ธรรม ปราศจากความล าเอียง และถูกต้องตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
ยังครอบคลุมถึงเรื่องการออกคาสั่งทางปกครอง เช่น คาสั่งอนุญาต อนุมัติ วินิจฉัยอุทธรณ์
พระราชบั ญญั ติวิธีปฏิ บั ติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ก าหนดวิ ธีการแก้ไขเยียวยา
ความบกพร่องอันเกิดจากการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้ ทาให้ประชาชนมีสิทธิอุทธรณ์
หรื อร้ องขอให้ เจ้าหน้าที่ดาเนิน การทบทวน เพื่อให้การดาเนินการได้รับการแก้ไขให้ ถูกต้องและชอบด้ว ย
กฎหมายต่อไป ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยอุ ทธรณ์จึงต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง
คาสั่งทางปกครอง และความชอบด้ว ยกฎหมายของคาสั่ งทางปกครอง จึงจะสามารถดาเนินการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองได้
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1. ความหมายของคาสั่งทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตามมาตรา 5 ได้บัญญัติ
คานิยาม “คาสั่งทางปกครอง” หมายความว่า
1. การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของ
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การ
รับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
2. การอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
และตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอาศัยอานาจตามความใน (๒) ของบทนิยาม “คาสั่งทางปกครอง”
ในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองออกกฎกระทรวงไว้ โดยให้การดาเนินการของ
เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ถือเป็นคาสั่งทางปกครอง
๑. การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งรับหรือไม่รับคาเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ เช่า หรือ
ให้สิทธิประโยชน์
(๒) การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
(๓) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคาเสนอหรือการดาเนินการอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน
(๔) การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
๒. การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา
เมื่อพิจารณาจากคานิยามของคาว่า คาสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีป ฏิบั ติร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 สามารถจาแนกองค์ ประกอบอั นเป็น สาระส าคัญ ของค าสั่ ง
ทางปกครองได้ ๕ ประการ ดังนี้
๑. การกระทาโดยเจ้าหน้าที่
๒. เป็นการใช้อานาจรัฐ
๓. เป็นการกาหนดสภาพทางกฎหมาย
๔. เกิดผลเฉพาะกรณี
๕. มีผลภายนอกโดยตรง
การกระทาโดยเจ้าหน้าที่
คาสั่งทางปกครองเป็นการกระทาโดย “เจ้าหน้าที่” ซึ่งตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ให้นิยามคาว่า “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล
หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อานาจทางปกครองของรัฐในการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม และ
เป็นการใช้ “อานาจทางปกครองของรัฐ ” คือ ส่วนหนึ่งของอานาจบริหาร ไม่รวมถึงอานาจนิติบัญญัติหรือ
อานาจตุล าการ ไม่ว่าจะเป็ น การจัดตั้งขึ้น ในระบบราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ หรือไม่ก็ได้
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ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ ใ ช้ อ านาจทางปกครองของรั ฐ นั้ น อาจจะเป็ น บุ ค ลากรในภาครั ฐ หรื อ บุ ค ลากรใน
ภาคเอกชนก็ได้
คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในประเด็นนี้
- ค าสั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๘๐๓/๒๕๔๗ คณะกรรมการอิ ส ลามประจ าจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตาแหน่งอิหม่ามประจามัสยิด เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับ
กิจการทางศาสนา มิใช่เป็นการดาเนินกิจการทางปกครอง ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อานาจตามกฎหมาย
แต่อย่างใด
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๓/๒๕๔๗ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งตามข้อเท็จจริง การกลั่นแกล้ง
การพู ด จาเหยี ย ดหยาม เป็ น การกระท าของผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี มี ลั ก ษณะเป็ น การกระท าอั น เป็ น เหตุ ส่ ว นตั ว ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อานาจตามกฎหมายคดีจึงไม่ใช่เป็นการกระทาทางปกครองในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้
อานาจตามกฎหมายแต่อย่างใด
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๔๕ และ ๔/๒๕๔๕ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการปกครองสงฆ์ ด้านการดาเนินกิจการขององค์กรศาสนาที่มีการวาง
แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมทางการปกครองไว้ต่างหากแล้ว จึงมิใช่ข้อพิพาท
อันเนื่องมาจากการกระทาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิใช่การปฏิบัติราชการทางปกครอง
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๔๖ กรณีประธานกรรมการมรรยาททนายความ
มี ค าสั่ ง รั บ หรื อ ไม่ รั บ ค ากล่ า วหาว่ า ทนายความประพฤติ ผิ ด มรรยาททนายความเป็ น ค าสั่ ง ทางปกครอง
ตามข้อบังคับของสภาทนายความ ว่าด้วยการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น สภาทนายความ
จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองและการออกคาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทาในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นการใช้อานาจรัฐ
การออกคาสั่งทางปกครองดังกล่าว จะต้องใช้อานาจทางปกครอง ไม่ใช่การใช้อานาจทาง
นิติบัญญัติ อานาจตุลาการ หรืออานาจตามกฎหมายอื่น เช่น รัฐธรรมนูญ เป็นต้น และคาสั่งทางปกครองเป็น
การใช้อานาจฝ่ายเดียวบังคับแก่ประชาชนหรือเอกชนโดยประชาชนหรือเอกชนมิได้ยินยอม
คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในประเด็นนี้
- ค าสั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๑๓๗/๒๕๔๕ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ศาลยุ ติ ธ รรมมิ ใ ช่ ห น่ ว ยงาน
ทางปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจทางปกครองหรือดาเนินการทางปกครองและผู้พิพากษาไม่อยู่ใน
ความหมายของคาว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” เพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้ผู้พิพากษาและตุลาการ
มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีและแยกอานาจพิจารณาคดีระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
ออกเป็นสัดส่วนต่างหากจากกัน (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๔๕ คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๙/๒๕๔๕
วินิจฉัยในทานองเดียวกัน)
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔/๒๕๔๔ การที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา เป็นการ
ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นอานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินคดีอาญา
ในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ และชั้นศาลไว้โดยเฉพาะคาสั่งของพนักงานอัยการจึงไม่ใช่คาสั่ง
ทางปกครองที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๓๔/๒๕๔๕ คณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นองค์การที่ทาหน้าที่ของฝ่ายการเมืองไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองตามความในมาตรา ๓
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 3

แห่งพระราชบัญญัติวิธีป ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มติของคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวมิใช่คาสั่งทางปกครอง
- ค าสั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๒๙๔/๒๕๔๕ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ธนาคารออมสิ น มี ฐ านะเป็ น
นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงเป็นหน่วยงาน
ทางปกครอง แต่การดาเนินกิจการของธนาคารตามลักษณะของการประกอบธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
ไม่เป็นการกระทาทางปกครอง
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒/๒๕๔๖ วินิจฉัยว่า แพทยสภามีอานาจในการพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง
เป็นการกาหนดสภาพทางกฎหมาย
ค าสั่ ง ทางปกครองจะต้ อ งมุ่ ง ประสงค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ผลทางกฎหมายอั น เป็ น การสร้ า ง
นิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคล การกระทาที่มิได้เป็นการก่อนิติสัมพันธ์ขึ้นใหม่ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร คาแนะนา
หรือการอธิบายความเข้าใจ ไม่ถือเป็น “คาสั่งทางปกครอง” เพราะ ไม่มีผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่ เพียงแต่เป็น
การกระทาที่เกี่ยวข้องกับ “คาสั่งทางปกครอง” เดิมเท่านั้น
คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในประเด็นนี้
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๕/๒๕๔๗ หนังสือปฏิเสธการทาสัญญาเช่าที่ดินพิพาท
เมื่อพิจารณาจากสาระของหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้ฟ้องคดีทราบเหตุที่ไม่อาจทาสัญญา
เช่าที่ดินและอาคารพิพาทได้เท่านั้น มิได้เป็นคาสั่งทางปกครองอันมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี
แต่อย่างใด
- ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๓/๒๕๔๗ หนังสือลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖ เป็นหนังสือ
ภายในที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี รั บ บั ญ ชาจากรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่ ง การให้ ผู้ ถู ก ฟ้อ งคดี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของ
ผู้ ฟ้ อ งคดี เ ป็ น เพี ย งการชี้ แ จงการได้ ม าซึ่ ง ที่ ดิ น ของกรมชลประทานให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ท ราบเท่ า นั้ น มิ ใ ช่ ค าสั่ ง
ทางปกครอง (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๔๗ วินิจฉัยในทานองเดียวกัน)
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๖๐/๒๕๔๕ หนังสือเสนอประธานวุฒิสภา แจ้งผลการสรรหา
และการจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้ประธานวุฒิสภาให้ความเห็นชอบตามนัยมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนังสือดังกล่าวจึงไม่มีผล
เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าที่ระหว่างประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกับประธาน
วุฒิสภาหรือวุฒิสภาและไม่ใช่คาสั่งทางปกครอง
เกิดผลเฉพาะกรณี
คาสั่งทางปกครองนั้นจะต้องกระทาโดยมุ่งกาหนดสภาพทางกฎหมายที่เป็นอยู่ในกรณี
หนึ่งโดยเฉพาะ โดยสภาพจะต้องมุ่งใช้บังคับกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยตรง แม้ในตัวคาสั่งจะไม่ระบุชื่อบุคคล
ไว้ก็ได้ ซึ่งอาจจะเป็นคาสั่งรวมหรือคาสั่งทั่วไปใช้บังคับกับกลุ่มบุคคลก็ได้
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในประเด็นนี้
- คาสั่ งศาลปกครองสู งสุดที่ ๕๕๑/๒๕๔๗ กระทรวงศึกษาธิการ(ผู้ ถูกฟ้องคดี )ได้ออก
ประกาศกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา ให้เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ไปตั้งอยู่ที่อาเภอลอง ทาให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง ประกาศดังกล่าวนั้นไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมี
ลักษณะที่เป็นกฎ ตามความหมายในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๕๒/๒๕๔๖ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจา
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศ เรื่อง กาหนดเส้นทางสาหรับการขนส่งประจาทางด้วยรถโดยสาร ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๘ง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕ ประกาศฉบับนี้จึงมีลักษณะเป็นบทบัญญัติที่มี
ผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ประกาศดังกล่าวของ
ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี จึ ง มี ส ถานะเป็ น กฎตามมาตรา ๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
- คาสั่ งศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๒๗๒/๒๕๔๖ ข้อ บังคั บกองบั ญชาการตารวจนครบาล
ว่าด้ว ยแก้ไขเพิ่มเติมการกาหนดให้ร ถเดิน ทางเดียว และการใช้ทางเดินรถสาหรับรถบางประเภทในถนน
เพชรบุรีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับดังกล่าวออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายที่มีผลบังคับกับ
ทุกๆ คนเป็นการทั่วไป มีสถานะเป็นกฎไม่ใช่คาสั่งทางปกครอง
มีผลภายนอกโดยตรง
หากการทาคาสั่งทางปกครองนั้นอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการหรือพิจารณาเพื่อออกคาสั่ง
ทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาจะเปลี่ยนแปลงเช่นใดก็ได้ กรณีดังกล่าวนี้ถือว่าอยู่ขั้นตอนที่มีผลภายใน
ทั้งนี้ คาสั่ งทางปกครองที่ส มบู ร ณ์จะต้องมีการแสดงออกให้ ผู้ รับคาสั่ งทางปกครองทราบคาสั่ งนั้น ดังนั้น
การพิจารณาคาสั่งว่าจะมีผลภายในหรือภายนอกนั้นต้องพิจารณาเนื้อหาของคาสั่งเป็นสาคัญ
คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยในประเด็นนี้
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๘/๒๕๔๗ คาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เป็นเพียงขั้นตอนการดาเนินการภายในของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในการที่ผู้มีอานาจจะวินิจฉัยหรือ
ดาเนินการทางวินัยต่อไป ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี คาสั่งดังกล่าวจึง
ไม่ใช่คาสั่งทางปกครอง (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๐/๒๕๔๗,๑๗๗/๒๕๔๖ วินิจฉัยไว้ในทานองเดียวกัน )
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๑/๒๕๔๗ การดาเนินการรังวัดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีเป็น
การดาเนินการภายในของฝ่ายปกครอง จึงไม่ใช่คาสั่งทางปกครอง (คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๓/๒๕๔๖
วินิจฉัยในทานองเดียวกัน)
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๐/๒๕๔๗ การมีมติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์นั้น เป็นอานาจของคณะกรรมการ เป็นเพียงขั้นตอนภายในทางธุรการโดยประสานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามคาร้องของผู้ฟ้องคดี
- คาสั่ ง ศาลปกครองสู งสุ ดที่ ๔๔๖/๒๕๔๗ ความเห็ นและมติข องผู้ ถูก ฟ้อ งคดี ซึ่ง เป็ น
คณะกรรมการสอบสวนนั้น เป็นเพียงการดาเนินการพิจารณาภายในฝ่ายปกครองเพื่อเสนอให้พิจารณาออก
คาสั่งทางปกครองต่อไป
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๕๒/๒๕๔๖ มติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ นั้น เป็ นขั้นตอนภายในขั้นตอนหนึ่งก่อนจะมีการออกคาสั่ งทางปกครอง
ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายหรือก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก่บุคคลภายนอกแต่ประการใด มติดังกล่าวจึงยังไม่เป็น
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คาสั่งทางปกครองที่ผู้ฟ้องคดีจ ะน ามาเป็ น เหตุในการฟ้องคดีขอให้ ศาลเพิกถอนมติดังกล่ าวได้ (คาสั่ งศาล
ปกครองสูงสุด ที่ ๓๓๖/๒๕๔๕ วินิจฉัยเรื่องเดียวกัน )
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๕๐/๒๕๔๕ ขั้นตอนการดาเนินการตั้งแต่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนไปจนกระทั่งการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ แล้วส่งสานวนให้คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่ อยู่ในขั้นตอน
การเตรี ย มการของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ กระท าค าสั่ ง ทางปกครอง ซึ่ ง ตรงกั บ ความหมายของค าว่ า
“การพิจารณาทางปกครอง” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
การดาเนินการในขั้นตอนดังกล่าว ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี
- คาสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๑๘/๒๕๔๕ การที่หน่วยงานทางปกครองมีคาสั่งย้ายเพื่อ
หมุนเวียนบุคลากรในหน่วยงานโดยไม่ทาให้ระดับตาแหน่งหรืออันดับเงินเดือนของผู้ถูกย้ายลดลง ไม่ถือเป็น
คาสั่งทางปกครอง คาสั่งย้ายบุคลากรถือเป็นมาตรการภายในของฝ่ายบริหารที่มีกฎหมายหรือระเบียบให้
อานาจผู้บังคับบัญชากระทาได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนด แม้จะได้รับความเดือดร้อน
เป็นการส่วนตัวบ้าง แต่ไม่ถึงขนาดที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
ดังนั้น เมื่อผู้ได้รับคาสั่งได้รับคาสั่งจากฝ่ายปกครองแล้ว การพิจารณาว่าคาสั่งนั้นเป็น
คาสั่งทางปกครองหรือไม่ อาศัยหลักเกณฑ์ ๕ ประการดังที่กล่าวมา คือ เป็นคาสั่งที่ออกโดยเจ้าหน้าที่หรือไม่
คาสั่งนั้นต้องเป็นการใช้อานาจรัฐ เป็นคาสั่งที่กาหนดสภาพทางกฎหมาย เป็นคาสั่งที่เกิดผลเฉพาะกรณี และ
คาสั่งนั้นมีผลภายนอกโดยตรง เมื่อเข้าใจหลักทั้ง ๕ ประการนี้แล้วก็จะสามารถวินิจฉัยได้ว่าคาสั่งนั้นเป็นคาสั่ง
ทางปกครอง

2. กระบวนการพิจารณาทางปกครอง
กระบวนการออกค าสั่ ง ทางปกครอง หมายถึ ง ขั้ น ตอนในการพิ จ ารณาออกค าสั่ ง
ทางปกครอง มี 3 ขั้นตอน คือ การเริ่มกระบวนการพิจารณา การพิจารณาทางปกครอง และการเสร็จสิ้น
กระบวนการพิจารณา ดังนี้
2.1 การเริ่มกระบวนการพิจารณา
ผู้มีอานาจพิจารณาคาสั่งทางปกครอง (เจ้าหน้าที่)
ผู้มีอานาจพิจารณาเรื่องทางปกครองและออกคาสั่งทางปกครอง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่มีอานาจพิจารณาเรื่องทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับมอบ
อ านาจให้ พิ จ ารณาเรื่ อ งทางปกครอง ส่ ว นเอกชนไม่ ใช่ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ โดยปกติ จึ งไม่ อาจพิ จารณาเรื่ อ ง
ทางปกครองและออกค าสั่ ง ทางปกครองได้ แต่ องค์ กรฝ่ ายปกครองอาจมอบอ านาจให้ เ อกชนใช้ อ านาจ
ทางปกครองแทนในบางเรื่องได้ กรณีนี้ถือว่าเอกชนเป็นเจ้าหน้าที่ในความหมายของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง เอกชนผู้รับมอบอานาจจากรัฐจึงมีอานาจพิจารณาเรื่องทางปกครองและออกคาสั่งทางปกครองได้
และจะต้องพิจ ารณาในแง่เวลาและสถานที่ด้ว ย โดยผู้ มีอานาจต้องพิจารณาภายในระยะเวลาที่ตนดารง
ตาแหน่งและในเขตพื้นที่ที่ตนมีอานาจ การใช้อานาจโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวย่อมกระทบต่อความสมบูรณ์
ของคาสั่งทางปกครอง
ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาเรื่ อ งทางปกครอง นอกจากจะเป็ น บุ ค คลเดี ย วที่ เ รี ย กว่ า
“องค์กรเดี่ยว” เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ปลัดกระทรวง อธิบดี ฯลฯ ยังมี รูปแบบคณะบุคคล ซึ่งเรียกว่า
“องค์ก รกลุ่ ม ” เช่น คณะกรรมการ ซึ่ งตามพระราชบั ญญั ติวิธี ปฏิ บัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ในหมวด 5 คณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครองว้ ตามมาตรา 75 ถึงมาตรา 84 ได้บัญญัติ
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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การพิจารณาเรื่องทางปกครองของคณะกรรมการ โดยสรุปสาระสาคัญได้ว่า คณะกรรมการที่มีอานาจเรื่อง
ทางปกครองในเรื่องใด จะดาเนินการพิจารณาเรื่องทางปกครองได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการนั้นมีองค์ประกอบ
ครบตามที่กฎหมายกาหนด เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการครบแล้ว คณะกรรมการย่อมมีอานาจพิจารณาเรื่อง
ทางปกครองได้ แม้ว่าต่อมาภายหลังจะปรากฏว่า การแต่งตั้งกรรมการบางคนจะมิชอบด้วยกฎหมายหรือ
ปรากฏว่ากรรมการคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของ
การพิ จ ารณาเรื่ อ งทางปกครองที่ ก รรมการผู้ นั้ น ได้ ก ระท าไปในฐานะหน้ า ที่ ข องกรรมการแต่ อ ย่ า งใด
คณะกรรมการที่มีอานาจพิจารณาเรื่องทางปกครองมีลักษณะเป็นองค์กรกลุ่ม การพิจารณาของคณะกรรมการ
จะมีผลสมบู รณ์ทางกฎหมายก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ เช่น การนัดประชุมต้อง
ถูกต้อง มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้แสดงความคิดเห็น กรรมการมาประชุมครบองค์ประชุม และมี
มติ ถู ก ต้อ งตามที่ ก ฎหมายก าหนด เจ้ า หน้ า ที่ ใ นคณะกรรมการที่ มี อ านาจพิ จารณาต้อ งมี ความเป็น กลาง
หากเจ้ าหน้ าที่ผู้ใดมีความสัมพันธ์เป็ นพิเศษกับคู่กรณี เช่น เป็นญาติกับคู่กรณี หรือมีเหตุอื่นใดซึ่งมีส ภาพ
ร้ายแรงอันอาจส่งผลให้การพิจารณาเรื่องทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะทาการพิจารณาเรื่อง
ทางปกครองไม่ ไ ด้ ในกรณี เ ช่ น นี้ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น หยุ ด การพิ จ ารณาเรื่ อ งทางปกครองไว้ แล้ ว แจ้ ง ให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาจะได้มีคาสั่งต่อไป กรณีที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็น
กรรมกรให้กรรมการคนอื่นพิจารณาและลงมติว่าจะให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะเป็นกรรมการต่อไป
หรือไม่ มติที่เห็นควรให้กรรมการที่มีปัญหาเรื่องความเป็นกลางปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของกรรมการคนอื่นที่ไม่มีปัญหาดังกล่าว
คู่กรณี
คู่กรณี หมายถึง ประชาชนหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาออกคาสั่ ง
ทางปกครอง ซึ่งได้แก่ ผู้ยื่นคาขอ ผู้คัดค้านคาขอ ผู้ที่อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ภายในบังคับของคาสั่งทางปกครอง
หรือผู้ที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนจากผลของคาสั่งทางปกครอง คู่กรณีอาจเป็นผู้ก่อให้เกิดการเริ่มต้น
กระบวนการพิจารณา หรื อเข้ามาภายหลั งจากที่เจ้าหน้าที่ ได้เริ่มกระบวนการพิจารณาไปแล้ ว คู่กรณีใน
กระบวนการพิจารณาอาจจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล ก็ได้ แต่คู่กรณีในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองจะต้องมีความสามารถ ตามมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนี้
๑. ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ
๒. ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกาหนดให้มีความสามารถกระทาการในเรื่องที่กาหนดได้
แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓. นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู้แทนหรือตัวแทน แล้วแต่กรณี
๔. ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจา
นุ เ บกษาก าหนดให้ มี ค วามสามารถกระท าการในเรื่ อ งที่ ก าหนดได้ แม้ ผู้ นั้ น จะยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะหรื อ
ความสามารถถูกจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่กาหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใดๆ ได้ ในการนี้ เจ้าหน้าที่จะดาเนิน
กระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเรื่องที่ผู้นั้นมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทาการนั้นด้วยตนเอง
และต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทาการแทนทราบด้วย
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2.2 การพิจารณาทางปกครอง
เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการทาคาสั่งทางปกครอง
โดยรับฟังพยานหลักฐาน คาชี้แจงของคู่กรณี สอบถามพยาน สอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
หรือขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสาร และการตรวจสถานที่ได้
คาสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะต้องให้คู่กรณีมีโอกาสทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ โดยสิทธิที่คู่กรณีมีสิทธิรับทราบ คือ ข้อเท็จจริงที่สาคัญที่เจ้าหน้าที่จะใช้เป็นเหตุผล
ในการตัดสินใจออกคาสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่ที่ทาคาสั่งทางปกครองจะต้องให้โอกาสคู่กรณีในการชี้แจง
โต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐาน โดยให้เวลาแก่คู่กรณีตามสมควร หากให้เวลาที่เห็นชัดว่า คู่กรณีไม่อาจเตรียม
ข้อมูลได้ทันกาล อาจส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของคาสั่งทางปกครองได้ และคู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดู
เอกสารที่จาเป็นต้องรูเ้ พื่อการโต้แย้ง ชี้แจง หรือปกป้องสิทธิของตนได้
2.3 การเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา (การออกคาสั่งทางปกครอง)
เมื่อเจ้ าหน้าที่ได้พิจารณาทางปกครองเสร็จสิ้ นแล้ ง เจ้าหน้าที่จะต้องดาเนินการ
จัดทาคาสั่งทางปกครอง และแจ้งคาสั่งทางปกครองดังกล่าวให้คู่กรณีทราบต่อไป
รูปแบบของคาสั่งทางปกครอง
คาสั่งทางปกครองอาจจะทาเป็นหนังสือ หรือทาด้วยวาจาหรือทาในรูปแบบอื่นก็ได้
แต่ ต้ อ งมี ข้ อ ความหรื อ การสื่ อ ความหมายที่ ชั ด เจนเพี ย งพอที่ จ ะเข้ า ใจได้ ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ อ อกค าสั่ ง
ทางปกครองด้ว ยวาจา ถ้าผู้ รั บคาสั่งร้ องขอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคาสั่งดังกล่ าวให้ยืนยันเป็นหนังสื อ
เจ้าหน้าที่ต้องออกหนังสือยืนยันคาสั่งทางปกครองให้ ผู้รับคาสั่งทางปกครอง อย่างไรก็ตามผลในทางกฎหมาย
ของคาสั่งทางปกครองย่อมเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ผู้รับคาสั่งทางปกครองได้รับแจ้ง
กรณี ค าสั่ ง ทางปกครองที่ ท าเป็ น หนั ง สื อ ตามมาตรา 39 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้บัญญัติว่า เจ้าหน้าที่ต้องคานึงถึงแบบที่กาหนดไว้ในมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กล่าวคือ คาสั่งทางปกครองที่ทาเป็นหนังสือ
อย่างน้อยต้องระบุข้อความ ดังนี้
1. วัน เดือน และปีที่ทาคาสั่ง
2. ชื่อและตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง
3. ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งนั้น
4. เหตุผลในการออกคาสั่ง ซึ่งเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
4.๑ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
4.๒ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
4.๓ ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
ข้อยกเว้นกรณีไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบคาสั่งทางปกครอง
มาตรา 37 วรรคสาม และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้กาหนดข้อยกเว้นกรณีไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบคาสั่งทางปกครองไว้ ดังนี้
(๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคาขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
(๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จาต้องระบุอีก
(๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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(๔) เป็น การออกคาสั่ งทางปกครองด้ว ยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่ว นแต่ต้องให้
เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งนั้นร้องขอ
(5) คาสั่งที่กาหนดในกฎกระทรวงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
5. การแจ้ ง สิ ทธิ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง และสิ ท ธิ ฟ้ อ งคดีต่ อ ศาลปกครอง ซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการ
อุทธรณ์คาสั่งทางปกครองนั้น จะกล่าวโดยละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป
การแจ้งคาสั่งทางปกครอง
เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ท าค าสั่ ง ทางปกครองเสร็ จ สิ้ น แล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งแจ้ ง ค าสั่ ง
ดังกล่าวให้คู่กรณีหรือผู้รับคาสั่งทางปกครองทราบ
การแจ้งเป็นการทาให้ทราบถึงคาสั่งทางปกครอง ตลอดจนขั้นตอนการพิจารณาและ
การอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้แสดงด้วยวิธีการต่างๆ ให้ผู้รับคาสั่งทางปกครองทราบความหมายของคาสั่งได้ เช่น
การใช้สัญญาณแสง เครื่องหมาย สัญญาเสียง ซึ่งโดยปกติหากไม่มีกฎหมายกาหนดเป็นอย่างอื่น การแจ้งอาจ
กระทาด้วยวาจาก็ได้ ซึ่งจะเกิดผลทันทีเมื่อได้รับแจ้ง
ส่วนการแจ้งเป็นหนังสือมีวิธีการแจ้ง ดังนี้
1. การแจ้ ง โดยวิ ธี ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ น าไปส่ ง ต่ อ หน้ า ผู้ รั บ ค าสั่ ง ทางปกครองโดยตรง
ในกรณีที่ผู้รับคาสั่งทางปกครองไม่ยอมรับหรือไม่พบผู้รับคาสั่งทางปกครอง และได้มีการวางหรือปิดหนังสือไว้
ต่อหน้าเจ้ าพนักงานก็ถือว่าได้รับ แจ้งแล้ ว ซึ่งเจ้าพนักงานที่จะเป็นพยานนั้น ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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2.การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ต อบรับไปยังภูมิลาเนาของผู้รับคาสั่งทางปกครอง
หรือไปยังที่อยู่ซึ่งผู้รับคาสั่งทางปกครองได้มีการแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ กรณีนี้ให้ถือว่าการแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าว
เป็นการแจ้งไปยังภูมิลาเนา
3. การแจ้งโดยวิธีปิดประกาศ ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ
ตั้งแต่เริ่มดาเนินการในเรื่องนั้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระทาโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของ
เจ้าหน้าที่และที่ว่าการอาเภอที่ผู้รับมีภูมิลาเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิ บห้าวัน
นับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
4. การแจ้งโดยประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้น ในกรณีที่ไม่รู้ตัว
ผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลาเนา หรือรู้ตัวและภูมิลาเนาแต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระทา
โดยการประกาศในหนั งสื อ พิ ม พ์ซึ่ ง แพร่ ห ลายในท้ อ งถิ่ นนั้ น ก็ ไ ด้ ในกรณีนี้ ใ ห้ ถื อว่ า ได้ รั บแจ้ ง เมื่อ ล่ ว งพ้ น
ระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

3. ผลของคาสั่งทางปกครอง
คาสั่งทางปกครองมีผ ลผูกพันทางกฎหมายทันทีที่ได้รับการแจ้ง และสามารถใช้ยันต่อ
บุคคลทั้งคู่กรณีหรือผู้รับคาสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ไม่ว่าผู้นั้นจะรู้เนื้อหาหรือไม่ เพราะกระบวนการทาคาสั่งทางปกครองได้จบสิ้นลงแล้ว และย่อมมี
ผลตราบเท่าที่คาสั่งนั้นยังไม่ถูกลบล้างโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น ในแง่การเกิดผลเพื่อใช้ยันต่อผู้รับคาสั่ง
ทางปกครอง กฎหมายถื อ เอาเวลาที่ ผู้ นั้ น ได้ รั บ แจ้ ง เป็ น ต้ น ไป ไม่ ใ ช่ เ วลาที่ บุ ค คลนั้ น ได้ รั บ ทราบค าสั่ ง
ทางปกครอง การแจ้งคาสั่งทางปกครองโดยผู้ที่ไม่มีอานาจและผู้นั้นได้แจ้งโดยขัดกั บเจตจานงของผู้มีอานาจ
จะถือว่าเป็นการแจ้งที่ถูกต้องมิได้ หรือการที่ผู้รับคาสั่งได้ล่วงรู้โดยบังเอิญก็ไม่อาจถือว่าเป็นการแจ้งและจะใช้
ยันบุคคลนั้นไม่ได้เช่นเดียวกัน และเมื่อได้มีการแจ้งคาสั่งทางปกครอง คาสั่งนั้นย่อมมีผลผูกพันต่อผู้รับคาสั่ง
แม้ว่าคาสั่งทางปกครองจะมิชอบด้วยกฎหมายก็ตาม เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิจเพิกถอนคาสั่งดังกล่าว หรือ
ผู้รับคาสั่งได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่ง หรือมีเหตุอื่นที่ผู้รับคาสั่งสามารถขอให้พิจารณาใหม่ได้
การสิ้นผลของคาสั่งทางปกครองอาจเกิดขึ้นได้โดยเจ้าหน้าที่ ๆด้ลบล้างคาสั่ง และการลบ
ล้างคาสั่งทางปกครองอาจกระทาได้โดยการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือการยกเลิก
คาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายก็อาจเป็นได้
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บทที่ 2
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คาสั่งทางปกครองที่จะใช้บังคับกับผู้รับคาสั่งหรือคู่กรณีได้นั้น จะต้องเป็นคาสั่งทางปกครอง
ประเภทที่ต้องมีการบังคับการให้เป็นไปตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ของคาสั่งทางปกครองเท่านั้น หากเป็น
คาสั่งทางปกครองประเภทที่เนื้อหาของคาสั่งทางปกครองนั้นมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ก็ไม่จาเป็นต้องมีการ
บังคับทางปกครองต่อไป ส่วนคาสั่งทางปกครองที่อยู่ภายใต้บังคับ ที่ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เช่น
คาสั่งให้ช ดใช้เงิน คาสั่งปรับ คาสั่ งให้ชดใช้ค่าเสียหาย คาสั่ งเรียกเบี้ยปรับการผิดสัญญาก่อสร้างของส่ว น
ราชการ คาสั่งเรียกให้ชดใช้คืนทุนการศึกษา หรือคาสั่งที่มีลักษณะให้มีการกระทาทางกายภาพ เช่น คาสั่ง
รื้อถอน คาสั่งให้กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการ หรือคาสั่งอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ทา
คาสั่งทางปกครองอาจมีความจาเป็นต้องบังคับให้เป็นไปตามคาสั่ง และเจ้าหน้าที่ อาจออกคาสั่งบังคับได้ตาม
มาตรา 55 ถึงมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การบังคับทาง
ปกครองเป็นกระบวนการที่มุ่งหมายให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองหรือเพื่อให้คาสั่งทางปกครอง
บรรลุผลโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล ซึ่งเรียกว่ามาตรการบังคับทางปกครอง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการ
ดาเนินกระบวนพิจารณาในศาล ก็คือการบังคับตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลนั่นเอง

1. ขอบเขตของการบังคับทางปกครอง
1.1 มาตรการบังคับทางปกครองใช้เฉพาะกับคาสั่งปกครองที่กาหนดหน้าที่ให้ผู้รับ
คาสั่งปฏิบัติ
คาสั่งทางปกครองมีด้วยกันหลายลักษณะ เช่น คาสั่งทางปกครองที่มีความสมบูรณ์
ในตัวเองโดยไม่จาต้องมีการบังคับทางปกครองต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่จะได้แก่คาสั่งทางปกครองที่เป็นการให้สิทธิ
หรือรับรองสิทธิของประชาชนผู้รับคาสั่งทางปกครอง เช่น ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ส่วนคาสั่ งทางปกครอง
อีกลั กษณะหนึ่ ง ก็คือคาสั่งทางปกครองที่กาหนดภาระหน้าที่ให้ ผู้ รับคาสั่งทางปกครองต้องปฏิบัติอย่างหนึ่ง
อย่ า งใด หากมี ก ารฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ทางปกครองนี้ เจ้ า หน้ า ที่ ย่ อ มจะต้ อ งใช้ มาตรการบั ง คั บ
ทางปกครอง เช่น คาสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหาย
คาสั่งทางปกครองที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้มี 2 กรณี คือ
(1) คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่
อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด
(2) คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยเข้าดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
กระทาการแทน หรือให้ชาระค่าปรับทางปกครอง
1.2 มาตรการบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน
การบังคับทางปกครองถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับกับผู้รับคาสั่งในฐานะเป็นเอกชน
คนหนึ่ง ส่วนการที่มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า
“การบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ” เจ้าหน้าที่ตาม
ความหมายในมาตรานี้ คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ซึ่งเป็นบุคคลที่ทางานให้กับรัฐหรือตัวแทน
ของรัฐ ซึ่งไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ในสถานะนี้ได้ แต่กรณีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพราะการทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ แม้ว่าจะเป็น การทาละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 12

ก็ถื อ ว่า เจ้ าหน้ า ที่ผู้ นั้ น ต้ อ งรั บ ผิ ด เป็ น การส่ ว นตั ว จึ ง อยู่ใ นสถานะเอกชนเท่ านั้ น ย่อ มใช้ ม าตรการบั ง คั บ
ทางปกครองกับเจ้าหน้าที่นั้นได้
1.3 มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธียึดหรื ออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
สามารถใช้ได้โดยไม่จากัดพื้นที่
การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
เป็นการบังคับเอากับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของคาสั่ง ทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินโดยไม่คานึงว่า
ทรั พย์ สิ น นั้ น ตั้ งอยู่ ในเขตพื้ น ที่ ใด เพราะมาตรา 57 แห่ ง พระราชบั ญญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ไม่ได้จากัดพื้นที่การใช้มาตรการบังคับทางปกครองไว้ แตกต่างจากการบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งมาตรา 302 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติแนวทาง
ดาเนินการโดยให้ศาลที่ได้ออกหมายบังคับคดีส่งไปให้อีกศาลหนึ่งบังคับคดีแทน หากการบังคับคดีอยู่นอกเขต
อานาจศาลที่ออกหมายบังคับคดี
หลักการที่สาคัญของการบังคับทางปกครอง
การบั งคับ ทางปกครองมีห ลั กการว่า จะต้องมีการบังคับทางปกครองเพื่อให้ บรรลุ ผ ล
แต่จะต้องกระทาโดยให้มีผลกระทบกระเทือนต่อบุคคลน้อยที่สุด หลักการนี้ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้แก่
1. มาตรการบังคับทางปกครองต้องใช้เท่าที่จาเป็น
หลักการนี้ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 56 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้บัญญัติว่า “ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคาสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับ
ของคาสั่งทางปกครองน้อยที่สุด”
2. ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองต้องมีการเตือนก่อนเสมอ
การใช้มาตรการบั งคับทางปกครองย่อมกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของผู้รับ
ค าสั่ ง ทางปกครอง กฎหมายจึ ง ก าหนดให้ ต้ อ งมี ก ารเตื อ นก่ อ น จึ ง จะใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทา งปกครองได้
โดยมาตรา 57 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็ น การเตื อ นกรณี
ใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองตามค าสั่ ง ทางปกครองที่ ก าหนดให้ ช าระเงิ น ส่ ว นมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นการเตือนกรณีใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา
3. มาตรการบังคับทางปกครองต้องมีความแน่นอนชัดเจน
การใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครองต้ อ งมี ค วามแน่ น อนชั ด เจนเพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ค าสั่ ง
ทางปกครองได้ทราบว่าตนอาจถูกกระทบกระเทือนอย่างใดบ้าง หลักการนี้บัญญัติไว้ในมาตรา 59 และมาตรา 60
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยมาตรา 59 วรรคสอง กาหนดว่า จะต้องมี
การระบุ มาตรการบั งคับทางปกครองให้ ชัดเจนในคาเตือน และจะกาหนดมากกว่าหนึ่ง มาตรการในคราว
เดียวกันไม่ได้ รวมทั้งต้องระบุค่าใช้จ่ายหรือจานวนค่าปรับที่แน่นอนในคาเตือนด้วย ส่วนมาตรา 60 วรรคหนึ่ง
กาหนดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการบังคับตามที่กาหนดในคาเตือนเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะ
กระทาได้ต่อเมื่อปรากฏมาตรการบังคับที่กาหนดไว้ไม่สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้เท่านั้น
4. การดาเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจถูกโต้แย้งได้
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครอง กฎหมายได้ให้
สิทธิที่จะโต้แย้งการดาเนิน การได้ ด้วยการอุทธรณ์การบังคับทางปกครอง การอุทธรณ์ก็ใช้หลั กเกณฑ์และ
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วิธีก ารเดี ย วกั น กับ อุท ธรณ์ คาสั่ งทางปกครอง ตามมาตรา 62 แห่ งพระราชบั ญญั ติวิธี ปฏิ บัติร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรานี้ กฎหมายใช้คาว่า ผู้ถูกดาเนินการตามมาตรการบังคับ
ทางปกครอง ซึ่งหมายถึงผู้อยู่ ในบั งคับ ของคาสั่ งทางปกครอง รวมทั้งผู้ ถูกกระทบกระเทือนสิ ทธิจากการ
ดาเนิน การบังคับ ทางปกครอง เช่น บุ คคลที่อาจอ้างสิทธิเหนือทรัพย์ที่ถูกยึด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคาสั่ ง
ทางปกครอง

2. ผู้มีอานาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ผู้มีอานาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ คือเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครอง ซึ่งผู้ทรงอานาจดังกล่าวอาจมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดาเนินการแทนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542)
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3. การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง กรณีคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของคาสั่ง
ทางปกครองและขายทอดตลาดนั้น ใช้ในกรณีที่ต้องดาเนินการให้ได้เงินมาเพื่อชาระหนี้ที่ผูกพันต้องชาระใน
2 กรณี ดังนี้
3.1 หนี้ ที่ผู กพัน ต้องช าระตามคาสั่ งทางปกครองที่กาหนดให้ ช าระเงินตามาตรา 57
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
3.2 หนี้ ค่ า ปรั บ ทางปกครองที่ เ กิ ด จากการฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ทางปกครองที่
กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา และเจ้าหน้าที่ได้กาหนดค่าปรับทางปกครองให้ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งชาระตามมาตรา 58 และมาตรา 61 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ในที่นี้จะกล่าวแต่เฉพาะหนี้ที่ผูกพันต้องชาระตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
ตามมาตรา 57 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ที่ บั ญ ญั ติ ว่ า “ค าสั่ ง
ทางปกครองที่กาหนดให้ผู้ใดชาระเงิน ถ้าถึงกาหนดแล้วไม่มีการชาระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มี
หนังสือเตือนให้ผู้นั้นชาระภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคาเตือน
เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชาระ
เงินให้ครบถ้วน
วิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง”
จากหลั ก กฎหมายดั ง กล่ า วเห็ น ว่ า หลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครอง
ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากจะต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามข้อ 1 และข้อ 2 ตามขอบเขตการบังคับทางปกครองแล้ว ยังต้องถือปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 57
ซึ่งประกอบด้วยหลักสาคัญ 4 ประการ คือ
1. ต้องเป็นคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
2. มาตรการบังคับทางปกครองต้องใช้กับผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครอง
3. ต้องใช้ วิธีการยึ ด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิ นตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม
4. ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองภายในอายุความ
ต้องเป็นคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
กรณีที่ถือเป็นคาสั่งทางปกครองที่ให้ผู้รับคาสั่งทางปกครองชาระเงินนั้น จะต้องเป็นกรณีที่
หน่ ว ยงานทางปกครองออกค าสั่ ง ทางปกครองโดยใช้ อ านาจตามกฎหมาย ตามบทนิ ย ามของ “ค าสั่ ง
ทางปกครอง” ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นการที่มี
บทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติให้อานาจหน่วยงานทางปกครองมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้รับคาสั่งทางปกครอง
ชาระเงินไว้โดยชัดแจ้งเป็นการเฉพาะ เพราะกรณีการใช้มาตรการการบังคับทางปกครองในการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของผู้ที่มิได้ปฏิบัติตามคาเตือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ได้รับคาสั่ง
ทางปกครองดังกล่าวโดยตรง จะถือว่าเป็นการใช้อานาจกึ่งตุลาการเลยก็ ว่าได้ การกระทาการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของผู้ใดเพื่อนาออกขายทอดตลาดเพื่อชาระเงินให้ครบถ้วนนั้น จึงต้องมีบทบัญญัติของกฎหมาย
บัญญัติให้อานาจในการออกคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินไว้โดยชัดแจ้ง เช่น ประมวลรัษฎากร หรือ
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นต้น หากกรณีการออกคาสั่งทางปกครองใดโดยมิได้มี
กฎหมายบัญญัติให้อานาจไว้โดยชัดแจ้ง หน่วยงานทางปกครองที่ออกคาสั่งทางปกครองดังกล่าว ก็ไม่มีอานาจ
ที่จะใช้มาตรการการบังคับทางปกครองได้ ความรับผิดในกรณีดังกล่าวต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ถือเป็นคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ตามความหมายของมาตรา 57
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่หน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องนาคดีฟ้องต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคาบังคับ
- กรณีที่ถือว่าเป็นคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
(1) กรณีเกี่ย วกับ การกระทาละเมิดการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาหรือร่ว มกันกระทา
ละเมิด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
หน่วยงานของรัฐมีอานาจออกคาสั่ง เรียกให้เจ้าหน้าที่ซึ่งกระทาละเมิดหรือกระทาละเมิดร่วมกันนั้น ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนภายในเวลาที่กาหนดได้ หากเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองตาม
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้
(2) เงินภาษีอากร ซึ่งผู้เสียภาษีจะต้องเสียหรือนาส่งต่อกรมสรรพากรเมื่อถึงกาหนดชาระแล้ว
ถ้ า มิ ไ ด้ เ สี ย หรื อ น าส่ ง ให้ ถื อ เป็ น ภาษี อ ากรค้ า งการบั ง คั บ การเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ช าระภาษี อ ากรค้ า ง อธิ บ ดี
กรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมายมีอานาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากร หรือนาส่งภาษีอากรได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรืออายัด
อ านาจดั ง กล่ า วนี้ อธิ บ ดี จ ะมอบหมายให้ ร องอธิ บ ดี ห รื อ สรรพากรเขตก็ ไ ด้ ในจั ง หวั ด อื่ น นอกจาก
กรุงเทพมหานครให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอมีอานาจเช่นเดียวกับอธิบดีภายในเขตท้อ งที่จังหวัดหรือ
อาเภอนั้ น แต่ส าหรั บ นายอาเภอนั้ น จะสั่ งขายทอดตลาดได้ต่ อเมื่อ ได้รับอนุญาตจากผู้ ว่าราชการจังหวั ด
ตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร
(3) เงิ น ค่ า บริ ก ารต่ า งๆ ตั ว อย่ า งเช่ น เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองแหล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ
ซึ่งยังมิได้ทาการก่ อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียหรือระบบกาจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษกาหนด หรือไม่ประสงค์ที่จะทาการก่อสร้ างหรือจัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย หรือกาจัดของเสีย
มีหน้าที่ต้องจัดส่งน้าเสียหรือของเสียที่เกิดจากการดาเนินกิจการของตนไปทาการบาบัดหรือกาจัดโดยระบบ
บาบั ดน้าเสีย หรื อกาจัดของเสีย รวมที่อยู่ภายในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตท้องที่นั้น และมีห น้าที่ต้องเสี ย
ค่าบริการ
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชีวิต
พ.ศ. 2535 แต่กฎหมายดังกล่าวไม่ได้กาหนดให้อานาจหน้าที่ฝ่ายปกครองในการบังคับการทางปกครองด้วย
การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมชาระค่าบริการ จึงอาจใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนซึ่งนายจ้างไม่จ่ายภายในกาหนดเวลาหรือจ่ายไม่ครบ
อธิบดีกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม มีอานาจออกคาสั่งให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้ไม่จ่ายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มตามข้อ 10 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม
2515 ต่อมาได้ยกเลิกและนาไปบัญญัติใหม่เป็นมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
โดยให้ เลขาธิการส านั กงานประกัน สั งคมมีอานาจออกคาสั่ งเป็นหนังสื อให้ ยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่นาส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มหรือนาส่งไม่ครบจานวนพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 ก็ได้นาหลักการดังกล่าวมาใช้ กล่าวคือ ในกรณีที่นายจ้างไม่นาส่งเงินสมทบในส่วนของตน หรือใน
ส่วนของผู้ประกันตนหรือส่งไม่ครบจานวน เลขาธิการสานักงานประกันสังคมมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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ยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรั พย์ สิ น ของนายจ้ า งเช่ น ว่ า นั้ น ได้ ตามมาตรา 50 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533
(5) การเรียกเงินที่สานักงานกองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ
ตามกฎหมายพร้อมเงินเพิ่มคืนจากเจ้าของผู้ครอบครองรถคันที่ก่อให้เกิดเหตุที่ไม่ได้จัดให้มีประกันภัยและ
ไม่ยอมชาระเงิน ซึ่งตามกรณีดังกล่าวมีความเห็นของอัยการสูงสุดตามหนังสือที่ อส (สฝยพ.)0015/078
ลงวันที่ 8 เมษายน 2548 ไม่รับว่าต่างฟ้องคดีให้กรมการประกันภัยและส่งเรื่องคืน เพื่อให้ใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ต่อไป ซึ่งถือว่า
คาสั่งของกรมการประกันภัยที่เรียกเงินที่สานักงานกองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย
จากรถตามกฎหมายพร้อมเงินเพิ่มคืนจากเจ้าของผู้ครอบครองรถคันที่ก่อให้เกิดเหตุที่ไม่ได้จัดให้มีประสบภัย
และไม่ ย อมช าระเงิ น ตามกรณี ดั ง กล่ า ว ตามมาตรา 23 และมาตรา 26 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ.2535 เป็ น ค าสั่ ง ทางปกครองที่ เ รี ย กให้ ผู้ รั บ ค าสั่ ง ทางปกครองช าระเงิ น ตาม
ความหมายของมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่สามารถใช้
มาตรการบังคับทางปกครองได้
- กรณีที่ไม่ถือเป็นคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
(1) การเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้เสนอราคาไม่ไปทาสัญญาจ้าง ถือเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาสอบราคาและเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ชอบที่จะฟ้องต่อศาลปกครอง
หน่วยงานทางปกครองจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่ได้ เพราะการเรียกให้ชาระค่าเสียหายกรณีนี้ไม่ใช่
คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน
(2) กรณีที่ห น่ วยงานทางปกครองมีห นังสื อเรียกให้ ข้าราชการคืนเงินประจาตาแหน่ง
ที่ได้รับ ไว้แล้ วโดยไม่มีสิ ทธิ หนั งสื อดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือบอกกล่าวทวงถาม มิใช่คาสั่ งทางปกครองที่
กาหนดให้ชาระเงินจึงไม่อาจใช้มาตรการการบังคับทางปกครองได้
(3) การไม่อนุ มัติให้ ขยายเวลาทาการตามสัญญาจ้าง เป็นขั้นตอนหนึ่งของการปฏิบัติ
ตามสัญญาที่เรียกว่า การบริหารสัญญาอันเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาในฐานะคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง มิใช่เป็นการใช้
อ านาจทางปกครอง ดั ง นั้ น การไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ ข ยายเวลาท าการตามสั ญ ญาจึ ง ไม่ เ ป็ น ค าสั่ ง ทางปกครอง
เช่นเดียวกับการบอกเลิกสัญญา การเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้าง ความรับผิดในกรณี
ดัง กล่ าวต้ องเป็ น ไปตามบทบั ญ ญัติ ของประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ไม่ ถือ เป็ น คาสั่ ง ทางปกครอง
ที่กาหนดให้ชาระเงิน ตามความหมายของมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ที่หน่วยงานของรัฐจะสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องนา
คดีฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้ศาลปกครองมีคาบังคับตามมาตรา 72 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542
มาตรการบังคับทางปกครองต้องใช้กับผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองเท่านั้น
ผู้ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ของค าสั่ ง ทางปกครองถื อ เป็ น คู่ ก รณี ต ามค านิ ย ามของค าว่ า “คู่ ก รณี ”
ในมาตรา 5 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่ บั ญ ญั ติ ว่ า “คู่ ก รณี ”
หมายความว่า ผู้ยื่นคาขอหรือผู้คัดค้านคาขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่ง
ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคาสั่ง
ทางปกครอง กระบวนการในชั้นบังคับทางปกครองนี้ เป็นกระบวนการในลาดับท้ายของกระบวนการพิจารณา
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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ทางปกครอง กล่าวคือ เมื่ อมีการออกคาสั่งทางปกครองกาหนดภาระหน้าที่ให้ผู้รับคาสั่งทางปกครองปฏิบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใด
ผู้รับคาสั่งในกรณีนี้ก็คือผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
ตามคาสั่ง หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ย่อมมีสิทธิใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ฉะนั้น
ผู้อยู่ในบังคับทางปกครองก็คือบุคคลที่คาสั่งทางปกครองกาหนดให้มีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ เช่น คาสั่งให้
เจ้าที่ผู้ทาละเมิดอันเนื่องมาจากการกระทาในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เจ้าหน้าที่ผู้นั้นย่อมเป็นผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครอง
และอาจถูกใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้หากฝ่าฝืนไม่ชาระค่าสินไหมทดแทน
แนวคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครอง
เจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิดพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ไปก่อนที่จะมีการออกคาสั่งให้ชดใช้เงิน
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้เสียหายยังคงมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ ผู้นั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการออกคาสั่ง
ทางปกครองเรียกให้ชาระเงิน และสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองเองได้โดยไม่ต้องยื่นฟ้องต่อศาล
กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทาละเมิดอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย
แต่น ายกองค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดผู้ ทาละเมิดถึงแก่ความตายไปก่อนออกคาสั่ งให้ ช ดใช้เงินค่าเสี ยหาย
หน่ ว ยงานทางปกครองจึ งแจ้ งให้ ทายาทรั บผิ ดและฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่า
เมื่อไม่สามารถออกคาสั่งทางปกครองได้แล้วจึงไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ ต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ผลก็คือหน่วยงาน
ทางปกครองไม่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองเอากับทายาทได้ (คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นสั่งไม่รับ
คาฟ้องโดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ ) หรือกรณีเจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตาย
ภายหลังจากที่ได้มีคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชาระเงินและแต่งตั้งคณะกรรมการยึดหรืออายัดทรัพย์แล้ว แต่ไม่ปรากฏ
ทรัพย์สินที่จะดาเนินการบังคับตามคาสั่งทางปกครองได้ หน่วยงานทางปกครองย่อมไม่อาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองต่อไป จึงมีสิทธิฟ้องทายาทของเจ้าหน้าที่ต่อศาลปกครองได้
ต้องใช้วิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม
พระราชบั ญญั ติวิ ธีป ฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 57 วรรคสอง
บัญญัติว่า วิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งโดยอนุโลม โดยมิได้บัญญัติให้นาหลักทั่วไปในหมวด 1 (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 271 ถึงมาตรา 302) มาปฏิบั ติโดยอนุโ ลมด้วย จึงไม่อาจนาบทบัญญัติในหมวด 1 มาปฏิบัติได้
เพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ เช่น ไม่อาจนาเรื่องการขอกันส่วน (มาตรา 278) การร้องขัดทรัพย์ (มาตรา 288)
การขอเฉลี่ยทรัพย์ (มาตรา 290) ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวด 1 มาปฏิบัติได้
อย่ างไรก็ตาม กระบวนการบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลตามประมวล
กฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความแพ่ง กรณีลู กหนี้ต ามค าพิ พากษาฝ่ า ฝื น ไม่ ปฏิบั ติต ามคาบั งคั บ ก็จะเริ่ มตั้ งแต่
ศาลออกหมายบังคับคดีตามคาขอของเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีทาการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา (มาตรา 275 มาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง) เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมีอานาจในฐานะเป็นตัวแทนเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในอันที่จะรับชาระหนี้
ยึ ดหรื อ อายั ด และขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น (มาตรา 278 แห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิจารณาความแพ่ง )
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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เมื่อนามาเทียบเคียงกับกระบวนการใช้มาตรการบังคับตามคาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงิน ได้มีการ
บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แล้วว่า
ผู้มีอานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต่อมาได้มีกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ 9 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ได้กาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ใต้บั งคับของคาสั่ง
ทางปกครอง ส่วนผู้มีอานาจพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให้เป็นอานาจของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองหรือผู้รับมอบอานาจ
ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด้ มี ก ฎกระทรวงฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้แล้ว ต่อจากนั้น
วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินย่อมต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
โดยอนุโลม แต่จะต้องดาเนินการเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคาสั่งทางปกครอง
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คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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วิ ธี ก ารยึ ด การอายั ด และการขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ได้ มี แ นวค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (เรื่องเสร็จที่ 673/2551) ไว้ว่า “มาตรา 57 วรรคสอง 1
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติวิ ธี ป ฏิ บั ติร าชการทางปกครองราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญ ญั ติใ ห้ การใช้
มาตรการบั งคับทางปกครองโดยวิธีการยึ ดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิ นให้ ปฏิบัติตามประมวล
ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพ่งโดยอนุโลม ในการดาเนินการของเจ้าหน้าที่จึงต้องนาบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งได้แก่บทบัญญัติในลักษณะ 2 การบังคับ
คดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง โดยนามาใช้ทั้งหมวด 1 หลักทั่วไป (มาตรา 271 ถึงมาตรา 302) และหมวด 2
วิธียึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ และการจ่ายเงิน (มาตรา 303 ถึงมาตรา 323) ทั้งนี้การใช้อนุโลมดังกล่าวจะต้อง
นามาใช้บังคับเท่าที่เหมาะสมกับลักษณะของเรื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคาสั่งทางปกครองที่เรียกให้
ช าระเงิ น เท่ า นั้ น ตามที่ ค ณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองเคยให้ ค วามเห็ น ไว้ ใ นเรื่ อ งเสร็ จ ที่
443/2550 และอาจสรุปขั้นตอนการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ ดังนี้
1. การยึดเอกสารและสังหาริมทรัพย์มีรูปร่าง
มาตรา 303 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกาหนดให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีอานาจยึ ดทรัพย์ ของลูกหนี้ ตามคาพิพากษาโดยเอาทรัพย์มาอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เพื่อ
รวบรวมแล้วขออนุญาตต่อศาลเพื่อทาการขายทอดตลาดต่อไปได้ ทั้งนี้ มาตรา 303 (1) และ (2) กาหนดให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถยึดทรัพย์นั้นมาอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานบังคับคดีเองหรือมอบให้บุคคล
อื่นดูแลรักษาทรัพย์นั้นแทนได้ แต่เจ้าพนักงานต้องแจ้งการยึดให้ ลูกหนี้ทราบด้วย จากบทบัญญัติดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามคาสั่งให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองย่อมมีอานาจเอาทรัพย์มาอยู่ในความดูแล
ของตนได้ แต่ต้องแจ้งการยึดให้ผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองทราบด้วย
2. การยึดอสังหาริมทรัพย์
มาตรา 304 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกาหนดให้ เจ้าพนักงาน
บั ง คั บ คดี น าหนั ง สื อ ส าคั ญ ส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น มารั ก ษาไว้ และแจ้ ง การยึ ด ให้ ลู ก หนี้ ต ามค าพิ พ ากษาและ
เจ้าพนักงานที่ดินทราบ และหากหนังสือสาคัญยังไม่ได้ออก หรือนามาแสดงไม่ได้ หรือหาไม่พบ ให้ถือว่าการที่
ได้แจ้งการยึดต่อลูกหนี้และเจ้าพนักงานที่ดินถือเป็นการยึดที่สมบูรณ์และตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติการตามคาสั่งให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะต้องนาหนังสือสาคัญสาหรับทรัพย์สินมารักษาไว้
และแจ้งการยึดให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดและเจ้าพนักงานที่ดินทราบ
3. การอายัดทรัพย์สิน
มาตรา 310 ทวิ และมาตรา 311 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง
กาหนดการอายัดไว้ว่า ให้อายัดโดยคาสั่งอายัดซึ่งศาลออกให้แก่เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ
ห้ามลูกหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นการจาหน่ายสิ ทธิเรียกร้องตั้งแต่วันได้ส่งคาสั่งนั้นให้ลูกหนี้
และมีข้อห้ามบุคคลภายนอกซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องไม่ให้ชาระเงินหรือส่งมอบสิ่งของให้แก่ลูกหนี้ตาม
คาพิพากษา แต่ให้ชาระหรือส่งมอบให้แก่ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี ณ เวลาหรือภายในเวลาตามที่กาหนด
ไว้ ดังนั้น ในการดาเนินการของเจ้าหน้าที่จะต้องมีคาสั่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปยังเจ้าหน้าที่ผู้กระทา
ละเมิดให้งดเว้นหรือห้ามจาหน่ายจ่ายโอนสิทธิ
อนึ่ ง การอายั ด ที่ ดิ น นั้ น กระทรวงมหาดไทยได้ มี ค าสั่ ง กระทรวงมหาดไทย
ที่ 635/2547 เรื่อง การอายัดที่ดิน ซึ่ งกรมที่ดินได้แจ้งเวียนคาสั่งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0515/ว 39530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม
2547 การอายัดที่ดินจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในคาสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวด้วย
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 24

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 25

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 26

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 27

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 28

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 29

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 30

4. การขายทอดตลาดทรัพย์สิน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้เคยวินิจฉัยในเรื่องเสร็จที่ 173/2551 7
ว่า การดาเนินการขายทอดตลาดจะต้องนาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ซึ่งในการอนุโ ลมใช้จะต้องเทีย บเคียงอานาจของผู้พิพากษามาเป็นอานาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น
ผู้มีอานาจในการอนุมัติให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้ทาการยึดหรือทาการอายัดตามการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองจึงได้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542)ฯ
ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองภายในอายุความ
การยึ ด การอายั ด และการขายทอดตลาด จะต้ องดาเนินการภายในอายุ ความ 1 ปี
หรื อไม่อ ย่ างไร อายุ ความตามที่บั ญญัติไ ว้ใ นมาตรา 10 แห่ งพระราชบั ญญัติความรับผิ ด ทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 นั้น เป็นอายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง ซึ่งสามารถกระทาได้ 2 วิธีคือ 1. การฟ้องคดี
ต่อศาล และ 2. การออกคาสั่งให้ชดใช้เงินตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ส่วนการใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้น เป็นมาตรการต่อจากการใช้สิทธิเรียกร้อง
ด้วยวิธีการออกคาสั่งซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับการบังคับคดีในทางแพ่ง กล่าวคือ หากได้มีการออกคาสั่งให้
ช าระเงิ น ภายในอายุ ค วาม ตามมาตรา 10 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่
พ.ศ. 2539 แล้ว ก็สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ โดยไม่ต้องคานึงถึงอายุความในการออกคาสั่ง
ทั้งนี้ ในทานองเดียวกันกับกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความการฟ้องคดี ต่อมาแม้จะพ้นอายุความ
ฟ้องคดีแต่ก็ยังสามารถบังคับคดีได้ ซึ่งในทางแพ่งนั้นได้มีการกาหนดระยะเวลาในการบังคับคดีไว้เป็นสิบปี
ตามมาตรา 271 แห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง แต่ ใ นส่ ว นของการใช้ ม าตรการบั ง คั บ
ทางปกครองไม่ได้มีการกาหนดไว้ เนื่ องจากการใช้มาตรการบังคับทางปกครองมีเจตนารมณ์เพื่อให้คาสั่ ง
ทางปกครองที่ออกมาสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยสภาพแล้วจะต้องใช้บังคับด้วยความ
รวดเร็ว โดยคานึงถึงบริการสาธารณะหรือประโยชน์ของมหาชนเป็นหลัก ดั งนั้น จึงมิได้มีการกาหนดเรื่อง
ระยะเวลาไว้ หากแต่กาหนดเงื่อนไขในการใช้ว่า จะต้องใช้เพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคาสั่ง
ทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อย่างไรก็ดี การที่มาตรการบังคับทางปกครองไม่มี
อายุความจะก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนมากเกินไปได้ เพราะจะต้องถูกใช้มาตรการบังคับตลอดไปได้จนไม่มี
จุดสิ้นสุด ดังนั้น เมื่อพิจารณามาตรา 57 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ที่ให้นาวิธีการยึด อายัด หรือขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาปฏิบัติโดยอนุโลม
จึงเห็นว่าควรที่จะนาอายุความการบังคับคดีตามมาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมา
ใช้บังคับกับการบังคับทางปกครองโดยอนุโลมเช่นกัน คือจะต้องดาเนินการบังคับให้เสร็จสิ้นภายในสิบปีนับแต่
วันที่หน่วยงานของรัฐออกคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงิน
และคณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครองได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ไว้ ตามเรื่ อ งเสร็ จ
ที่ 1400/2559 ดังนี้

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 31

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 32

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 33

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 34

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 35

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 36

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 37

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 38

แผนผังแสดงขั้นตอนเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง
มาตรการบังคับทางปกครอง
การบังคับให้เป็นไปตามคาสั่งทางปกครองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล

คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้กระทา
หรือละเว้นกระทา

คาสั่งทางปกครองที่
กาหนดให้ชาระเงิน
ยึดหรืออายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของ
ผู้ฝ่าฝืน

กาหนดค่าปรับทาง
ปกครองให้ผู้ฝ่าฝืน
ชาระ

เจ้าหน้าที่กระทาเองหรือ
ให้ผู้อื่นกระทาโดยเรียก
ค่าใช้จ่ายจากผู้ฝ่าฝืน

ยึดหรืออายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของ
ผู้ฝ่าฝืนไม่ชาระค่าปรับ

มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธียึดอายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน

ใช้กับคาสั่งทางปกครองที่
กาหนดให้ชาระเงิน หรือ
คาสั่งให้ชาระค่าปรับ
ทางปกครอง

ใช้กับผู้อยู่ในบังคับ
ของ
คาสั่งทางปกครอง

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

ใช้วิธีการยึดหรืออายัด
และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตาม ป.วิ.แพ่ง

ใช้ภายในอายุความ
10 ปี

หน้า 39

ผู้มีอานาจหน้าที่ยึดอายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจสั่งยึดหรืออายัด
หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่
ใต้บังคับของคาสั่งทางปกครองต้อง
เป็นเจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ฯ

เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจในการพิจารณาใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง

เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง
ทางปกครอง

เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับ
บัญชาของผู้ทาคาสั่ง
ทางปกครอง

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

ผู้รับมอบอานาจจากเจ้าหน้าที่ผู้ทา
คาสั่งทางปกครองกฎกระทรวง
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) ฯ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น
ตามความตกลงระหว่าง
หน่วยงาน

หน้า 40

บทที่ 3
การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง
คาสั่งทางปกครองซึ่งเป็นมาตรการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นการเฉพาะราย
ย่อมอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย และองค์กรฝ่ายปกครองย่อมมีอานาจตรวจสอบการออกคาสั่ง
ทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ริเริ่มทบทวนและเพิกถอนคาสั่งเอง หรือทบทวนตามคาขอของ
คู่กรณีหรือเอกชนผู้ได้รับผลกระทบจากคาสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์โต้แย้งคาสั่งทางปกครอง และการอุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครองนั้นเป็นการให้สิทธิแก่คู่กรณีหรือเอกชนที่จะขอให้มีการพิจารณาทบทวนได้ โดยอาจจะเป็น
การทบทวนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองหรือโดยผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้น และในการพิจารณา
อุทธรณ์สามารถพิจารณาได้ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเหมาะสม ตามม.๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แต่ถ้าเป็นการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการก็ต้องพิจารณากฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องนั้นว่ากฎหมายให้ทบทวนได้เพียงใด

๑. วัตถุประสงค์ของการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
การอุทธรณ์มีความมุ่งหมายสาคัญ ๓ ประการ ดังนี้
๑.๑ ให้ความคุ้มครองทางกฎหมาย และการอุทธรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผลกระทบ
ที่เกิดแก่คู่กรณีผู้รับคาสั่งทางปกครอง โดยเปิดโอกาสให้คู่กรณีโต้แย้งคาสั่งและขอให้ฝ่ายปกครองทบทวนและ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนคาสั่ง โดยนัยนี้ การอุทธรณ์จึงเป็นกระบวนการที่คุ้มครองสิทธิของประชาชน
และเป็นวิธีการที่ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนหรื อเสียหายของคู่กรณีได้ดีกว่ากระบวนการทางศาล เพราะการ
ทบทวนภายในฝ่ายปกครองมีขั้นตอนการพิจารณาที่เรียบง่ายรวดเร็วกว่าวิธีพิจารณาคดีของศาล นอกจากนี้
ในการพิจารณาอุทธรณ์ฝ่ายปกครองยังสามารถทบทวนคาสั่งในแนวทางที่ยืดหยุ่นและให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี ได้อย่างเหมาะสม ผิดกับศาลที่ต้องวินิจฉัยคดีพิพาทไปตามบทกฎหมายและยึดถือ
แนวคาพิพากษาเป็นสาคัญ ยากที่จะพิพากษาเป็นรายกรณีไปโดยคานึงถึงความเป็นธรรมเฉพาะกรณี เพราะจะ
ทาให้แนวคาพิพากษาไม่มีเอกภาพ
๑.๒ ส่งเสริมการควบคุมตรวจสอบภายในฝ่ายปกครอง โดยที่การออกคาสั่งทางปกครอง
ในแต่ละเรื่องมีความยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจมีภาระหน้าที่งานจานวนมากและต้อง
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว บางกรณีจึงอาจมีการออกคาสั่งทางปกครองที่ผิดพลาดได้ไม่ว่าจะในข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย หรือเรื่องความเหมาะสม ดังนั้น การอุทธรณ์คาสั่ งทางปกครองจึงเป็นโอกาสที่ฝ่ายปกครองจะได้
ตรวจสอบการใช้อานาจของตนซึ่งหากเห็นว่าคาสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมอย่างไร ก็
อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนคาสั่งได้ ซึ่งการทบทวนคาสั่งทางปกครองอาจกระทาโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทา
คาสั่งทางปกครองนั้นเอง หรือโดยเจ้าหน้าที่ชั้นเหนือขึ้นไปที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งก็ได้
๑.๓ แบ่งเบาภาระในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง
ช่วยกลั่นกรองข้อพิพาทและลดจานวนคดีพิพาทที่จะขึ้นสู่ศาล เนื่องจากข้อพิพาทอาจระงับลงในชั้นอุทธรณ์
โดยฝ่ายปกครองพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคาอุทธรณ์และเปลี่ยนแปลงคาสั่งตามคาขอของคู่กรณีหรือเอกชน
หรื อคู่กรณีอาจพิจ ารณาเหตุผ ลของคาวินิ จฉัยอุทธรณ์แล้ ว ยอมรับว่าคาสั่ งที่ฝ่ ายปกครองทาขึ้นชอบด้ว ย
กฎหมายและเหมาะสมแล้ว จึงไม่ติดใจที่จะโต้แย้งคาสั่งต่อไปในชั้นศาลอีก
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2. ระบบการอุทธรณ์
การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง อาจจาแนกออกได้เป็น ๒ ประเภท ซึ่งมีผลทางกฎหมาย
ที่ ต่ า งกั น คื อ การอุ ท ธรณ์ บั ง คั บ และการอุ ท ธรณ์ ไ ม่ บั ง คั บ หรื อ การอุ ท ธรณ์ เ ผื่ อ เลื อ ก การอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง
ทางปกครองอาจเป็นการอุทธรณ์ตามกฎหมายเฉพาะฉบับต่าง ๆ ที่กาหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้เป็นพิเศษ
หรือหากกฎหมายในเรื่องใดมิได้กาหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ ไว้เป็นการเฉพาะ คู่กรณี หรือเอกชนก็มี “สิทธิ”
อุทธรณ์คาสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึ่งเป็นระบบอุทธรณ์ทั่วไปตามกฎหมายกลาง
2.1 ระบบอุทธรณ์บังคับ
ระบบการอุ ท ธรณ์ บั ง คั บ จะก าหนดให้ คู่ ก รณี ต้ อ งด าเนิ น การอุ ท ธรณ์ ภ ายใน
ฝ่ายปกครองเสียก่อนโดยถือเป็นขั้นตอนตามกฎหมายขั้นตอนหนึ่งก่อนที่จะนาคดีไปสู่การพิจารณาขององค์กร
วินิจฉัยคดีปกครอง หากไม่ดาเนินการจะฟ้องคดีปกครองไม่ได้ ระบบอุทธรณ์บังคับยังแบ่งออกเป็นระบบการ
อุทธรณ์บังคับทั่วไป และระบบการอุทธรณ์บังคับเฉพาะ
1. ระบบการอุทธรณ์บังคับทั่วไป
การอุทธรณ์บังคับทั่วไปเป็นขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดให้ใช้บังคับ ในกรณีที่ไม่มี
กฎหมายเฉพาะกาหนดขั้น ตอนการอุทธรณ์ภ ายในฝ่ ายปกครองไว้ ตามมาตรา ๔๔ แห่ งพระราชบัญญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลทางกฎหมาย คือ ในทุกกรณีหากไม่มีกฎหมายบังคับเป็น
อย่างอื่นก็จะต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองตามมาตรานี้เสมอ การข้ามขั้นตอนหรือการไม่ปฏิบัติตามที่
กฎหมายกาหนดจะทาให้ไม่มีสิทธินาคดี ไปสู่การพิจารณาขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองคู่กรณีหรือเอกชนที่
ประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองมี “หน้าที่” ต้องอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเสียก่อน หากไม่อุทธรณ์หรือ
อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ย่อมเป็นอันหมดสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คือจะต้องดาเนินการ
ตามขั้นตอนการเยียวยา ภายในฝ่ายปกครองครบถ้วนแล้วก่อนฟ้องคดีต่อศาล โดยนัยนี้ ปัจจุบันการอุทธรณ์
คาสั่งทางปกครองในระบบกฎหมายไทยจึงเป็น “การอุทธรณ์บังคับ”
การอุทธรณ์บังคับทั่วไปซึ่งได้แก่ “การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง” นี้จะใช้กับ
การโต้แย้ง “คาสั่งทางปกครอง” เท่านั้น ส่วน “กฎ” และ “สัญญาทางปกครอง” ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๔๔
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ด้วยเหตุผล คือ “กฎ” นั้นเป็นเรื่องที่ยัง
ไม่เกิดผลบังคับโดยตรงกับสิทธิหน้าที่ของบุคคลในกรณีที่กฎนั้นจะมีการนามาใช้เป็นฐานของคาสั่งทางปกครอง
และจะสร้างความเสียหาย หรืออาจจะเสียหายต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นนี้ก็อาจ
โต้แย้งความสมบูรณ์ของ “กฎ” ดังกล่าวนั้นได้ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยตรง
สัญญาทางปกครองไม่มีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะจึงต้องนาหลัก
กฎหมายแพ่งซึ่งเป็นกฎหมายเอกชนมาใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อระบบกฎหมายปกครอง และตามหลักกฎหมาย
เอกชนนั้น เมื่อมีการโต้แย้งสิทธิก็ย่อมนาคดีฟ้องร้องต่อศาลได้โดยตรงทันที
คาสั่ ง ทางปกครองบางกรณีอ าจมี ปัญหาว่า เป็น คาสั่ ง ที่อาจอุท ธรณ์ ได้ห รือไม่
กรณีหนึ่ งซึ่งมีปั ญหามากและองค์กรทางกฎหมายมี ความเห็นไม่ล งรอยกัน คือ คาสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ กระทา
ละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าการออกคาสั่งดังกล่าวมีขั้นตอนการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
ด้วยการตรวจสอบสานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ของกระทรวงการคลังแล้วตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีจึ งไม่อาจน าการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคั บได้ แต่ศาล
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ปกครองสูงสุดเห็นว่า เป็นคาสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
มิได้กาหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ หากผู้รับคาสั่งมิไ ด้ยื่นอุทธรณ์ย่อมเสียสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง ดังนั้น เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้รับคาสั่งในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงให้
ความเห็ น ว่ า การที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แจ้ ง สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ แ ก่ ผู้ รั บ ค าสั่ ง เป็ น การด าเนิ น การที่ ถู ก ต้ อ งตามมติ
ศาลปกครองสูงสุดแล้ว และหากมีการอุทธรณ์หน่วยงานก็ต้องรับอุทธรณ์ไว้พิจารณาเพื่อคุ้มครองสิทธิฟ้องคดี
ของผู้รับคาสั่ง อย่างไรก็ดี โดยที่ข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้ องมีคาสั่งตามความเห็นของ
องค์กรที่ตรวจสอบสานวน โดยราชการส่วนกลางต้องมีคาสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และกรณี
ราชการส่วนท้องถิ่น หากไม่เห็นด้วยกับความเห็นของกระทรวงการคลัง ต้องมีคาสั่งตามที่ผู้กากับดูแลวินิจฉัย
สั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นว่าถูกต้อง หรือกรณีไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ที่กระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก ก็ต้องมี
คาสั่งตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทยที่ทาหน้าที่ตรวจสอบสานวนแทนกระทรวงการคลัง ดังนั้น ในชั้น
การอุทธรณ์คาสั่ง เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์จึงต้องผูกพันตามความเห็นขององค์กรตรวจสอบหรือ
การวินิจฉัยสั่งการของผู้มีอานาจวินิจฉัยสั่งการด้วย ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาสั่งให้แตกต่างไปจากเดิมได้
โดยหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลางต้องผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
คาสั่ ง ทางปกครองที่ จ ะต้ อ งใช้ร ะบบอุ ท ธรณ์ บัง คั บ ทั่ ว ไปนี้ จ ะต้ อ งไม่ ใ ช่ ค าสั่ ง
ทางปกครองที่ออกโดยบุคคลหรือคณะบุคคลต่อไปนี้
1.1 คาสั่งออกโดยรัฐมนตรี รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ด้วยเหตุผลว่า รัฐมนตรีเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายปกครองนั้นๆแล้ว และไม่มีผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่านั้นจะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ได้อีก
ส่วนนายกรัฐมนตรี ก็คือ รัฐมนตรี คนหนึ่งนั่นเอง แต่มีฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาล ดังนั้น การอุทธรณ์ภายใน
ฝ่ายปกครองในกรณีเป็นคาสั่ งของรัฐมนตรีจึงไม่อาจกระทาได้ การโต้แย้งคาสั่งทางปกครองของรัฐมนตรี
คู่กรณีจึงสามารถฟ้องคดีได้โดยตรงต่อศาลปกครอง
1.2 ค าสั่ ง ที่ อ อกโดยคณะกรรมการตามมาตรา 48 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยเหตุผล คือ คณะกรรมการเป็น “องค์กร
ใช้อานาจทางปกครองเฉพาะ และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชา” ดังนั้น คาสั่งของคณะกรรมการจึงเป็นที่สุดใน
ตั ว เองและไม่ มี ก ารอุ ท ธรณ์ ต่ อ องค์ ก รใดได้ อี ก การอุ ท ธรณ์ ภ ายในฝ่ า ยปกครองกรณี เ ป็ น ค าสั่ ง ที่ อ อก
โดยคณะกรรมการจึงไม่อาจกระทาได้ จึงต้องไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยตรง ทั้งนี้เว้นแต่ จะมีกฎหมาย
เฉพาะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
2. ระบบการอุทธรณ์บังคับเฉพาะ
การอุทธรณ์บังคับเฉพาะ ได้แก่ กรณีที่งานของฝ่ายปกครองเป็นเทคนิคเฉพาะด้าน
ซึ่งวิธีการทางกฎหมายจะไม่เหมาะสมกับวิธีการทางเทคนิคเฉพาะเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ การอุทธรณ์บังคับเฉพาะ
จึงมีความจ าเป็น และกาหนดให้ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ต้องดาเนินการก่อนจะนาคดีไปฟ้องศาลปกครอง ทั้งนี้
เพื่อให้ฝ่ายปกครองมีโอกาสแก้ไ ขปัญหาภายในฝ่ายปกครองนั้นเองเสียก่อนตามลักษณะความชานาญเฉพาะ
ด้านของงานนั้ น ก่อนที่จ ะมีการตรวจสอบทางกฎหมายโดยองค์กรภายนอกฝ่ ายปกครองซึ่งได้แก่องค์กร
ศาลปกครอง
การอุทธรณ์บังคับ ทั้งอุทธรณ์บังคับทั่วไปและอุทธรณ์บังคับเฉพาะเป็นเรื่องที่คู่กรณี
จะต้องปฏิบัติ โดยเป็นขั้นตอนที่จาเป็นก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ถ้าไม่อุทธรณ์หรือไม่ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดย่อมหมดสิทธินาคดีไปฟ้องยังศาลปกครองต่อไป
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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2.2 การอุทธรณ์ไม่บังคับหรือการอุทธรณ์เผื่อเลือก
เป็นกรณีที่คู่กรณีมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ภ ายในฝ่ายปกครองก่อนก็ได้ หรือไม่อุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครองแต่นาคดีไปสู่การพิจารณาขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองโดยตรงก็ได้

3. การยื่นอุทธรณ์
หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองอาจเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะในแต่ละเรื่อง
หรือเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเป็น “กฎหมายกลาง” หากกฎหมายฉบับใด
กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้แล้ว กรณีย่อมเป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมายฉบับนั้น โดยไม่จาต้อง
เปรียบเทียบว่ามีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐาน ในการปฏิบัติราชการไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์
ในแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ อย่างไร เพราะถือว่าผู้ตรากฎหมาย
ได้กาหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ไว้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของเรื่องนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๓
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนกรณีที่กฎหมายเฉพาะในเรื่องใด
มิได้กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ การยื่นอุทธรณ์ย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา ๔๔
แห่ งพระราชบั ญญัติวิธีป ฏิบั ติร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ โดยที่กฎหมายแต่ล ะฉบับกาหนด
หลั กเกณฑ์การอุทธรณ์คาสั่ งทางปกครองไว้แตกต่างกันไป ในที่นี้จึงไม่ขอกล่าวถึงหลั กเกณฑ์การอุทธรณ์
ตามกฎหมายเฉพาะ แต่ จ ะพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ การยื่ น อุ ท ธรณ์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่เป็น “ระบบอุทธรณ์ทั่วไป” ซึ่งหลักเกณฑ์ของกฎหมายกลางนี้ย่อมนาไปใช้กับการ
อุทธรณ์ตามกฎหมายเฉพาะได้ด้วย หากกฎหมายเฉพาะมิได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์ในส่วนใดไว้
เช่น ไม่ได้กาหนดเกี่ยวกับรูปแบบของคาอุทธรณ์หรือการขยายระยะเวลาอุทธรณ์

4. ผู้มีสิทธิอุทธรณ์
บุคคลที่มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองและต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คือ
“คู่กรณี” ซึ่งโดยปกติได้แก่ ผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครองที่ได้รับแจ้งคาสั่งจากเจ้าหน้าที่ ส่วนบุคคลอื่น
ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หายจากค าสั่ ง ทางปกครอง แต่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานะ “คู่ ก รณี ” ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ค าสั่ ง
ทางปกครองย่ อมไม่ต้องอุทธรณ์คาสั่ งก่อนฟ้องคดี เช่น บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนจากการอนุญาตให้
ดัดแปลงอาคารชุดโดยใช้พื้นที่จอดรถไปก่อสร้างร้านค้าทาให้ไม่มีที่จอดรถและต้องเสียค่าเช่าสถานที่อื่นเพื่อ
จอดรถทั้งนี้ โดยที่มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนดให้
คู่กรณีอาจแต่งตั้งบุคคลที่บรรลุนิติภาวะให้กระทาการแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ คู่กรณี
จึงมีสิทธิแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองแทนได้ แต่ถ้าบุคคลอื่นยื่นอุทธรณ์แทนโดยไม่ได้รับ
มอบอานาจจากคู่กรณี ย่อมไม่ถือเป็นคาอุทธรณ์ตามกฎหมาย และถือว่าไม่มีการอุทธรณ์คาสั่ งโดยถูกต้อง
ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เช่น บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาได้เอง แต่มารดายื่นอุทธรณ์แทนโดยมิได้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่ได้รับคาสั่ง
ไม่บรรจุเข้ารับราชการเป็นทหารกองหนุน แต่ บิดาเป็นผู้เขียนจดหมายร้องขอความเป็นธรรมต่อทางราชการ
ย่อมเป็นการอุทธรณ์ที่ไม่ถูกต้อง จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

5. เจ้าหน้าที่ที่มีอานาจรับอุทธรณ์
มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กาหนดให้คู่กรณียื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครอง หากคู่กรณียื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งไม่ใช่
ผู้ทาคาสั่ง ถือว่ามิได้อุทธรณ์ตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด และเป็นอันเสียสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เช่น
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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อุทธรณ์คาสั่งไม่อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านต่อประธาน อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษาแทนที่จะอุทธรณ์ต่อผู้อานวยการ
โรงเรียนซึ่งเป็นผู้ทาคาสั่งอุทธรณ์คาสั่งให้ยุติกิจการโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่อประธานอนุกรรมาธิการศาสนา
และวัฒนธรรม แทนที่จะอุทธรณ์ต่อสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ทาคาสั่ง หรืออุทธรณ์คาสั่ง
ปฏิเสธไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการต่อ ก.พ. แทนที่จะอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้ทาคาสั่ง
อย่ างไรก็ดี บางกรณีแม้ว่าคู่กรณีจะยื่ น อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่อื่น ศาลก็อนุโ ลมว่าได้อุทธรณ์ตามขั้นตอนที่
กฎหมายก าหนดแล้ ว และรั บ ค าฟ้ องไว้พิ จารณา เช่น อุท ธรณ์ต่ อผู้ บังคั บบั ญชาของตน หรือ อุท ธรณ์ต่ อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ชั้นเหนือขึ้นไปแทนที่จะอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง และเจ้าหน้าที่
ได้รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ การที่คู่กรณียื่นอุทธรณ์ผิดตัวเจ้าหน้าที่อาจมีสาเหตุ มาจาก
ความบกพร่องของคาสั่งทางปกครองนั้นเอง ในกรณีเช่นนี้ ย่อมต้องให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีโดยอนุโลมว่า
มีการอุทธรณ์โดยชอบแล้ว เช่น คาสั่งทางปกครองไม่ได้จดแจ้งสิทธิอุทธรณ์ทาให้คู่กรณีไม่รู้ว่าต้องอุทธรณ์
ต่อผู้ ใด จึ งอุทธรณ์ต่อรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนที่จะอุทธรณ์ต่อผู้ ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง การยื่นอุทธรณ์ย่อมไม่เสียไป แต่รัฐมนตรีอาจส่งหนังสืออุทธรณ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาอุทธรณ์ต่อไปหรือกรณีคาสั่งทางปกครองที่จดแจ้งสิทธิอุทธรณ์ผิดพลาด เป็นเหตุให้คู่กรณีอุทธรณ์
คาสั่งต่อ ก.พ. แทนที่จะอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง ต้องถือว่าคู่กรณีเข้าใจโดยสุจริตว่ามีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
เจ้าหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในคาสั่ง เพื่อความเป็นธรรม ศาลจึงต้องรับคาฟ้องไว้พิจารณา

6. ระยะเวลาอุทธรณ์
6.1 การนับระยะเวลา มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนดให้คู่กรณีอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวั นนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่ง ซึ่งหลักเกณฑ์การแจ้งและวันที่ถือว่าคู่กรณีได้รับแจ้งตามหมวด ๔ การแจ้ง มาตรา ๖๘ ถึงมาตรา ๗๔
ที่ ก าหนดการแจ้ ง โดยวิ ธี ก ารต่ า งๆ ไว้ โดยค าสั่ ง ทางปกครองจะต้ อ งจดแจ้ ง สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ โ ดยถู ก ต้ อ ง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชกาทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย
(ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์ และระยะเวลาอุทธรณ์ ) จึงจะมีผลให้เริ่มนับระยะเวลาอุทธรณ์ได้
เมื่อคู่กรณีได้รับแจ้งคาสั่งทางปกครองที่มีการจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์ไว้โดยถูกต้องแล้ว ระยะเวลาอุทธรณ์จะเริ่ม
นับโดยไม่นับวันแรกแห่งระยะเวลารวมเข้าด้วยตามที่กาหนดในมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชกาทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะไม่เต็มวัน ในทางปฏิบัติจึงเริ่มนับวันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่งเป็นวันที่หนึ่งของระยะเวลาอุทธรณ์ เช่น คู่กรณีได้รับแจ้งคาสั่งเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ จึงต้องนับ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นวันที่หนึ่งของระยะเวลาอุทธรณ์สิบห้ าวัน วันสุดท้ายของการใช้สิทธิอุทธรณ์
จึ ง ได้ แก่ วัน ที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๔๙ และกรณี ที่วั นสุ ด ท้า ยของระยะเวลาอุท ธรณ์ เป็ นวั นหยุด ต้ องถือ ว่ า
ระยะเวลาสิ้น สุดในวันทางานถัดจากวัน หยุดตามที่กาหนด ในมาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชกาทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เช่น คู่กรณีต้องยื่นอุทธรณ์คาสั่งภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙
แต่ปรากฏว่าวันที่ ๕ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นวันหยุดราชการ จึงต้องถือว่าระยะเวลาอุทธรณ์สิ้นสุดในวันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันทางานถัดจากวันหยุด ทั้งนี้ พึงเข้าใจให้เป็นที่ชัดเจนว่าหลักเรื่องวันหยุดไม่ใช้
กับการเริ่มนับระยะเวลาอุทธรณ์ในกรณีที่วันถัดจากวันได้รับแจ้งคาสั่งเป็นวันหยุด เช่น วันที่ ๓ - ๕ พฤษภาคม
๒๕๕๑ เป็ น วั น หยุ ด ราชการ และคู่ก รณีไ ด้ รับ แจ้ ง คาสั่ งในวั น ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ย่ อ มต้ องนั บวั น ที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันถัดไปเป็นวันที่รู้สิทธิอุทธรณ์ และเริ่มนับระยะเวลาอุทธรณ์ แม้ว่าวันดังกล่าว
จะเป็นวันหยุด มิใช่ถือว่าวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันทางานถัดจากวันหยุดเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา
อุทธรณ์ ทั้งนี้ หลักที่ให้เริ่มนับระยะเวลาอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่คู่กรณีได้รั บแจ้งคาสั่งย่อมนาไปใช้กับการอุทธรณ์
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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ตามกฎหมายเฉพาะด้วย หากกฎหมายเฉพาะในเรื่องใดกาหนดหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ไม่เป็น
ธรรมแก่คู่กรณี เช่น มาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนมีคาสั่งลงโทษ ย่อมมีผลให้ผู้ถูกลงโทษมีระยะเวลาใช้สิทธิ
อุทธรณ์แตกต่างกันไปแล้วแต่จะได้รับแจ้งคาสั่งเมื่อใด ซึ่งเป็นการปฏิบัติโดยไม่เท่าเทียมกัน อันขัดต่อ หลัก
ความเสมอภาคของบุคคลตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งมีหลักประกันความเป็นธรรม
ต่ากว่ามาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กาหนดให้อุทธรณ์คาสั่ง
ทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง ประกอบกับมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชกาทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กาหนดให้คาสั่งทางปกครองมีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ได้รับแจ้ง
ดังนั้น การนับระยะเวลาอุทธรณ์สามสิบวันจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่คู่กรณีได้รับแจ้งคาสั่ง มิใช่วันที่มีคาสั่ง
6.2 การขยายระยะเวลา ระยะเวลาอุทธรณ์สิบห้าวันที่กฎหมายกาหนดไว้อาจมีการขยาย
ออกไปได้ในสองกรณีด้วยกัน กรณีแรกเป็นการขยายระยะเวลาโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กาหนดว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่มิได้จดแจ้งสิทธิ
อุทธรณ์โดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง และไม่มีการแจ้งคาสั่งใหม่พร้อมสิทธิอุทธรณ์และระยะเวลา
อุทธรณ์สั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งทางปกครอง โดยกรณีที่เจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่ง
ทางปกครองใหม่แต่แจ้งไม่ถูกต้อง เช่น แจ้งสาเนาคาสั่งที่ลงนามโดยผู้ไม่มีอานาจตามกฎหมาย ย่อมถือว่าไม่ใช่
การแจ้งคาสั่งใหม่พร้อมสิทธิอุทธรณ์โดยถูกต้อง ระยะเวลาอุทธรณ์ย่อมขยายเป็นหนึ่งปีเช่นกัน ดังนี้ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองจึงควรใส่ใจกับการจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์ในคาสั่งทางปกครอง เพราะหากไม่จดแจ้งหรือจดแจ้ง
ไม่ถูกต้อง ระยะเวลาอุทธรณ์จ ะขยายเป็ นหนึ่งปี ซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงแน่นอนของสิทธิและหน้าที่
ตามกฎหมายของผู้เกี่ยวข้องอย่างมาก ทั้งนี้นอกจากการขยายระยะเวลาอุทธรณ์โดยผลของกฎหมายแล้ว
อาจมีการขยายระยะเวลาตามคาขอของคู่กรณี โดยคู่กรณีอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ขยายระยะเวลาอุทธรณ์
โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กาหนด
เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายในกรณีที่มีพฤติการณ์ที่จาเป็นเป็นเหตุให้คู่กรณีไม่อาจ
กระทาการได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยการขยายระยะเวลามีเงื่อนไขสองประการ ประการแรก
พฤติการณ์ที่ทาให้ คู่กรณีไม่อาจกระทาการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายจะต้องมิใช่ “ปัญหา
ข้อขัดข้องทั่วไป” ที่คู่กรณีอาจประสบได้ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง แต่เป็น “พฤติการณ์พิเศษที่ทา
ให้คู่กรณีไม่อาจกระทาการใด ๆ ได้โดยสิ้นเชิง ” และพฤติการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดจากความผิดของคู่กรณีเอง
ประการที่สอง คู่กรณีจะต้องมีคาขอขยายระยะเวลาอย่างช้าที่สุดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พฤติการณ์นั้นได้
สิ้นสุดลง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ขยายระยะเวลาให้แล้ว คู่กรณีจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่
กาหนดด้วย โดยกรณีที่อาจถือเป็น “พฤติการณ์ที่จาเป็น” อันเป็นเหตุให้คู่กรณีขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ได้
เช่น เกิดภัยพิบัติธรรมชาติทาให้เอกสารสาหรับการจัดทาคาอุทธรณ์สูญหายหรือถูกทาลาย แต่คู่กรณีคงไม่
สามารถอ้างความยุ่ งยากซับซ้อนของข้อกฎหมายในการอุทธรณ์มาเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้
เพราะเป็นปัญหาข้อขัดข้องทั่วไปในการพิจารณาทางปกครองอยู่แล้ว
6.3 ผลของอุทธรณ์ที่ยื่นเกินระยะเวลา ในกรณีที่คู่กรณียื่นอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
เกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด และเจ้าหน้าที่ไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา คู่กรณีย่อมเป็นอันเสียสิทธิที่จะฟ้อง
คดีต่อศาลปกครอง เพราะถือว่าไม่ได้ดาเนินการตามขั้นตอนแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสี ยหายก่อนฟ้องคดี
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นวางหลักไว้ว่า ระยะเวลาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองที่
กาหนดในกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้คาสั่งทางปกครองอาจถูกโต้แย้งโดยไม่มีที่สิ้นสุด อันจะทาให้เกิด
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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ความไม่มั่นคงแน่นอนทางกฎหมาย จึงเป็นระยะเวลาที่มีผลบังคับทั้งต่อคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์และต่อเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ กรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว คู่กรณีย่อมเสียสิทธิที่จะ
ได้รั บการพิจารณาอุทธรณ์ และขณะเดีย วกันเจ้าหน้าที่ย่อมไม่มีอานาจที่จะรับคาอุทธรณ์ไว้พิจารณาเพื่ อ
วินิจฉัยอุทธรณ์ โดยเจ้าหน้าที่มีอานาจรับอุทธรณ์ที่ล่วงเลยระยะเวลาไว้พิจารณาได้เฉพาะกรณีที่มีบทบัญญัติ
กฎหมายก าหนดให้ อ านาจไว้ เ ท่ า นั้ น เช่ น กรณี ข องมาตรา ๖๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น โดยหลักแล้วหากเจ้าหน้าที่รับอุ ทธรณ์ที่ยื่นเกินระยะเวลาไว้วินิจฉัยอุทธรณ์
ย่อมเป็นการกระทาโดยปราศจากอานาจและไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลให้อุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมาย
ขึ้นมาได้ อย่างไรก็ดี น่าสังเกตว่าศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยว่า การที่เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งได้รับอุทธรณ์
ที่ยื่นเกินระยะเวลาไว้พิจารณาและรายงานความเห็นไปยังผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ แม้ท้ายที่สุดผู้มีอานาจ
พิจารณาอุทธรณ์จะมีคาสั่งไม่รับอุทธรณ์ ก็ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองแล้ว จึงมีคาสั่งให้รับ
คาฟ้องไว้พิจารณา แต่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่า แม้เจ้าหน้าที่จะรับอุทธรณ์ที่ ยื่นเกินระยะเวลาไว้วินิจฉัยอุทธรณ์
ก็หามีผลให้อุทธรณ์ชอบขึ้นมาไม่ เท่ากับผู้อุทธรณ์ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ จึงไม่มีสิทธินาคดีมาฟ้องต่อศาล ทั้งนี้ กรณี
ที่เจ้าหน้าที่มีคาสั่งไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาเนื่องจากยื่นเกินระยะเวลา คาสั่งไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาถือเป็น
คาสั่งทางปกครองอย่างหนึ่งเพราะเป็นการปฏิเสธสิทธิของคู่กรณีที่จะได้รับการทบทวนคาสั่ง คู่กรณีจึงมีสิทธิ
อุทธรณ์คาสั่งไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งได้ แต่ถ้าคู่กรณียังอุทธรณ์คาสั่งไม่รับอุทธรณ์ไว้
พิจารณาเกินระยะเวลาอีก เจ้าหน้าที่ชอบที่จะมีคาสั่ งไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาเป็นครั้งที่สองโดยไม่จาต้อง
จดแจ้งสิทธิอุทธรณ์ไว้ในคาสั่งนั้นอีก แต่ให้จดแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไป

7. วันที่อุทธรณ์มีผล
การพิ จ ารณาว่ า คู่ ก รณี ไ ด้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ภ ายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนดหรื อ ไม่
ในเบื้องต้นอาจต้องพิจารณาก่อนว่า การยื่นอุทธรณ์มีผลเมื่อใด หากคู่กรณีไปยื่นหนังสืออุทธรณ์ที่หน่วยงาน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ท าค าสั่ ง ย่ อ มถื อ ว่ า วั น ที่ ห น่ ว ยงานลงทะเบี ย นรั บ หนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ไ ว้ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นวันที่ยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายหรือวันที่อุทธรณ์มีผล
แต่ถ้าคู่กรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ อาจมีปัญหาต้องพิจารณาว่าการอุทธรณ์มีผลในวันใด โดยเฉพาะ
กรณีที่ได้ส่งหนังสืออุทธรณ์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาอุทธรณ์ แต่ปรากฏว่าหนังสืออุทธรณ์ไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้มี
อานาจพิจารณาอุทธรณ์ภายหลังพ้นกาหนดระยะเวลาอุทธรณ์ไปแล้ว จะถือว่าวันที่คู่กรณีส่งหนังสืออุทธรณ์
หรือวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ เป็นวันที่ยื่นอุทธรณ์หรือวันที่อุทธรณ์มีผล ทั้งนี้ กฎหมายเฉพาะในบาง
เรื่องได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้โดยให้ถือว่าวันส่งหนังสืออุ ทธรณ์ซึ่งปรากฏตามหลักฐานทางไปรษณีย์
เช่ น ใบรั บ ฝากหรื อ ตราประทั บ รั บ ที่ ซ องหนั ง สื อ เป็ น วั น ยื่ น อุ ท ธรณ์ แต่ ก ฎหมายอี ก หลายเรื่ อ งรวมทั้ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเป็น “กฎหมายกลาง” มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้
ท าให้ อ งค์ ก รทางกฎหมายมี แ นวค าวิ นิ จ ฉั ย แตกต่ า งกั น ไป โดยกรณี ก ารอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นว่า
เมื่อคานึงถึงความสะดวกของคู่กรณีและการคุ้มครองสิทธิในการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง ต้องถือว่าวันส่ง
หนังสืออุทธรณ์เป็นวันที่การแสดงเจตนาอุทธรณ์มีผล ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้นาหลักดังกล่าวมาใช้กับ
การอุ ทธรณ์ เงิ น ค่ า ทดแทนตามพระราชบั ญ ญั ติว่ า ด้ ว ยการเวนคื นอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยให้
ความเห็นว่าการใช้สิทธิอุทธรณ์เงินค่าทดแทนมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ส่งเจตนา วันที่คู่กรณีส่ง หนังสืออุทธรณ์
ทางไปรษณีย์จึงเป็นวันที่การแสดงเจตนามีผล อย่างไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุดมีแนวคาวินิจฉัยในอีกทางหนึ่งว่า
วันที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้รับหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนเป็นวันที่อุทธรณ์มีผล อันเป็นการนามาตรา ๑๖๙
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่าการแสดงเจตนาที่กระทาต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้
ถือว่ามีผ ลนั บแต่เวลาที่การแสดงเจตนาไปถึงมาใช้บังคับ ซึ่งศาลปกครองสู งสุ ดเคยนาหลักนี้ไปใช้กับการ
อุทธรณ์ตามกฎหมายฉบับอื่นด้วย รวมทั้งการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ การถือเอาวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์เป็นวันที่อุทธรณ์มีผลย่อมเป็น
หลักที่ไม่เป็นธรรมต่อคู่กรณีผู้อุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง เพราะคู่กรณีต้องเผื่อเวลาในการจัดส่งหนังสืออุทธรณ์
โดยเฉพาะคู่กรณีที่อยู่ ห่างไกลจากหน่ วยงานของเจ้าหน้ าที่ผู้ มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ทั้งยังไม่แน่นอนว่า
หนังสืออุทธรณ์จะไปถึงเจ้าหน้าที่เมื่อใด เพราะอาจเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการจัดส่งหนังสือของไปรษณีย์ได้
นอกจากนี้ อาจมีความผิดพลาดในขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือของหน่วยงาน ซึ่งอาจทาให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
อานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้รับหนังสืออุทธรณ์ภายหลังล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ไปแล้ว ดังนั้น เพื่อความเป็น
ธรรมส าหรั บคู่กรณี จึ งสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเป็น
“กฎหมายกลาง” โดยกาหนดเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ให้เป็นที่ชัดเจนต่อไปโดยให้ถือว่าวันส่ง
หนังสืออุทธรณ์ซึ่งปรากฏตามหลักฐานทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นอุทธรณ์ อันเป็นหลักการที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
เฉพาะหลายฉบับ และเป็นหลักที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของนานาอารยประเทศ

8. รูปแบบของคาอุทธรณ์
มาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กาหนดให้ คาอุทธรณ์ต้ องท าเป็ น หนั งสื อ ดัง นั้น การอุทธรณ์ด้ ว ยวาจาจึงไม่ใช่ การอุทธรณ์ต ามเงื่อนไขที่
กฎหมายกาหนด เช่นเดียวกับการสอบถามเจ้าหน้าที่หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ก็ไม่ถือเป็นการอุทธรณ์
ทั้งนี้ นอกจากต้องทาเป็นหนังสือแล้ว คาอุทธรณ์จะต้องระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไว้ด้วย
การมีหนั งสื อขอทราบเหตุผ ลการนับ เวลาราชการส าหรับคานวณบานาญ จึงมิใช่การอุทธรณ์การคานวณ
บานาญ หรือมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ โดยมิได้ระบุข้อโต้แย้งหรือร้องขอให้ดาเนินการใดๆ
ก็ไม่ถือเป็นการอุทธรณ์ หรือคาอุทธรณ์ที่มีข้อความว่า “ขออุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวและหวังว่าคงไม่เลือกปฏิบัติ ”
โดยมิได้แสดงข้อเท็จจริงและ เหตุผลว่าคาสั่งไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร ก็เป็นคาอุทธรณ์ที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด เช่นเดียวกับคาอุทธรณ์ ที่มีข้อความว่า “ประสงค์ขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
รายละเอียดจัดส่งมาภายหลังฉบับหนึ่ง ” โดยไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลว่าถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร ก็เป็นคาอุทธรณ์ที่ไม่ชอบ ทั้งนี้ กรณีที่คาอุทธรณ์มีรูปแบบไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ได้ระบุ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลในการโต้แย้งคาสั่ง คู่กรณีอาจยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมที่แสดงข้ออ้างพร้อมเหตุผลโต้แย้ง
คาสั่งในภายหลังได้ แต่ “คาอุทธรณ์เพิ่มเติม” จะต้องยื่นภายในระยะเวลาอุทธรณ์ด้วย จึงจะถือเป็นการ
อุทธรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

9. สิทธิฟ้องคดีปกครองกับการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง
ตามมาตรา ๔๒ วรรคแรก แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณา
คดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บั ญ ญัติไว้ว่า “ ผู้ ใ ดได้รับความเดือดร้อนหรือเสี ยหาย หรืออาจจะได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ ยงได้อันเนื่องจากการกระทาหรือการงดเว้นการกระทาของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอานาจ
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น
ต้องมีคาบังคับตามที่กาหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง”
มาตรา ๔๒ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับกรณีต่างๆที่เป็น “สิทธิฟ้องคดีปกครอง”
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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ส่วน มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการสาหรับการแก้ไขความ
เดือดร้ อนหรื อ เสี ย หายในเรื่ องใดไว้ โ ดยเฉพาะ การฟ้ องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทาได้ต่อ เมื่อ มีการ
ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีก ารสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายใน
เวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกาหนด”
จึงเห็นได้ว่า มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ น บทบั ญ ญั ติ จ ากั ด สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี ป กครองโดยก าหนดให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ป กครอง
ต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนและวิธีกาที่กฎหมายได้กาหนดไว้โ ดยเฉพาะส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อน
เสียหายในเรื่องนั้น
ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้น ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็คือ “การอุทธรณ์ภายใน
ฝ่ า ยปกครอง” นั่ น เอง และเมื่ อพิ จ ารณาประกอบกับ มาตรา ๔๔ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ วิธี ปฏิ บัติ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังกล่าวข้างต้นในเรื่องการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองแล้ว จึงเห็นได้ว่าขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะตามที่ มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ ก าหนดให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ต้ อ งด าเนิ น การเสี ย ก่ อ นที่ จ ะน าคดี ม าฟ้ อ ง
ศาลปกครองนั้น ก็คือ การโต้แย้ง “คาสั่งทางปกครอง” โดยผู้ฟ้องคดีปกครองจะต้องดาเนินการอุทธรณ์คาสั่ง
ทางปกครองภายในฝ่ายปกครองเสียก่อนที่จะฟ้องคดีปกครองต่อศาล
ส่วนมาตรา ๙ ซึ่งตามมาตรา ๔๒ วรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติเป็น “หลักกฎหมายที่ศาลปกครองใช้ควบคุมความชอบด้ว ย
กฎหมายของการกระทาทางปกครอง” อันเป็นมูลเหตุให้การกระทาหรือการงดเว้นการกระทาของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องเป็นคดีปกครองต่อศาลปกครองได้
อย่างไรก็ตาม การฟ้องศาลปกครองนั้น ต้องเป็นคาฟ้องที่มีคาขอให้ศาลปกครองแก้ไขหรือ
บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หายหรื อ เพื่ อ ยุ ติ ข้ อ โต้ แ ย้ ง นั้ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา ๗๒ แห่ ง แห่ ง
พระราชบั ญญัติ จั ดตั้ง ศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เท่ านั้น ได้ แก่ การฟ้ องคดี
ปกครองเพื่อขอให้ เพิกถอน กฎ หรือ สั่งให้ปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลกาหนด หรือ สั่งให้ใช้เงินหรื อ
มอบทรัพย์สินฯ หรือ สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล หรือ สั่งให้บุคคลกระทาหรือละเว้นการ
กระทา
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บทที่ 4
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของกระทรวงการคลัง
1. หลักการทั่วไป
1.1 การพิจารณาอุทธรณ์เจ้าหน้าที่
การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น
“ระบบอุทธรณ์สองชั้น ” โดยมาตรา ๔๕ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็นผู้รับอุทธรณ์ไว้
พิจารณาในชั้นต้นเพราะเป็นผู้ที่รู้ถึงเหตุผลในการออกคาสั่งทางปกครองเป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่ ชั้นเหนือ
ขึ้นไปซึง่ เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้กากับดูแล หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์
ในชั้น ที่ส อง หากเจ้ าหน้ า ที่ผู้ ทาคาสั่ งทางปกครองไม่เห็ นด้ว ยกับคาอุทธรณ์ของคู่กรณี ทั้งนี้ เพื่อควบคุ ม
ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งว่าการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ชั้นต้นมี ความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะทาให้
การควบคุมตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยเจ้าหน้าที่มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในชั้นที่สองนี้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กาหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีต่างๆ ไว้
โดยละเอียด เช่น กรณีที่อธิบดีเป็นผู้ทาคาสั่งทางปกครอง ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ย่อมได้แก่ ปลัดกระทรวง
อย่างไรก็ดี บางกรณีการ “ชี้ตัว” เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์อาจเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่บ้าง เช่น กรณีที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ใช้อานาจทาคาสั่งทางปกครอง อาจต้องพิจารณาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกระทาการใน
ฐานะใด หากผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อานาจในฐานะราชการส่วนภูมิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ย่อมเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๒ (๑๑) ของกฎกระทรวงฯ แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อานาจ
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายเฉพาะ ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์
ย่อมได้แก่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนั้นซึ่งเป็นผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งตามข้อ ๒ (๑๔) ของ
กฎกระทรวงฯ หรือกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็นผู้ได้รับมอบอานาจหรือได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่อื่น แนวความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองถือว่าการใช้อานาจทาคาสั่งของ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอานาจหรือได้รับมอบหมายเป็น การกระทาในฐานะผู้มอบอานาจหรือผู้มอบหมาย กรณี
เจ้ า หน้ า ที่ ท าค าสั่ ง โดยอธิ บ ดี เ ป็ น ผู้ ม อบอ านาจหรื อ มอบหมาย ย่ อ มถื อ เป็ นการกระท าในฐานะอธิ บ ดี
ปลัดกระทรวงจึงเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๒ (๔) ของกฎกระทรวงฯ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ
กฤษฎีกาเคยให้ความเห็นว่า กรณีที่มิใช่การมอบอานาจตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แต่เป็น
การมอบหมายตามกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการ “มอบหมาย” ไว้เป็นกรณีพิเศษ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายย่อมมีอานาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ ดังเช่นเป็นอานาจของตน หาใช่เป็ นการทาแทนผู้มอบหมาย
เช่น กรณีที่กฎหมายการเดินเรือในน่านน้าไทยกาหนดให้ “เจ้าท่า” หมายถึง อธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ซึ่งอธิบดี
กรมเจ้าท่ามอบหมาย เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีย่อมมีฐานะเป็น “เจ้าท่า” เช่นเดียวกับอธิบดี ไม่
ถือเป็นการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ถ้าผู้บริหารเทศบาลตาบลได้รับมอบหมายเป็นเจ้าท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
ย่อมเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๒ (๑๐) ของกฎกระทรวงฯ ไม่ใช่ปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ชั้นเหนือขึ้นไปของอธิบดีกรมเจ้าท่า ทานองเดียวกัน กรณีผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าท่า ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ชั้นเหนือขึ้นไปต้องเป็นไปตามข้อ ๒ (๒) หรือ (๓) ของ
กฎกระทรวงฯ คือ หัวหน้าส่วนราชการประจาเขต หรืออธิบดีกรมเจ้าท่า สุดแล้วแต่การแบ่งส่วนราชการภายใน
กรมเจ้าท่า ไม่ใช่ปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นเหนือขึ้นไปของอธิบดีกรมเจ้าท่า นอกจากนี้ คาสั่ง
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ทางปกครองในบางกรณีซึ่งมีกระบวนการพิจารณาออกคาสั่งที่มีเจ้าหน้าที่ร่วมพิจารณาหลายราย ก็อาจมี
ปัญหาในการตีความว่าเจ้าหน้ าที่ใดจะเป็นผู้ มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ เช่น กรณีที่ผู้อานวยการส านักการ
สอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เป็นผู้ออกใบอนุญาตจัดเล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายการพนัน โดยต้องให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
เสียก่อน ผู้ทาคาสั่งทางปกครองย่อมหมายถึงอธิบดีกรมการปกครอง ดังนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงเป็นผู้มี
อานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๒ (๔) ของกฎกระทรวงฯ และโดยที่กระทรวงการคลังมีการจัดกลุ่มภารกิจ
การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ จึ ง เป็ น อ านาจของหั ว หน้า กลุ่ มภารกิจ ทั้ ง นี้ เจ้ าหน้ า ที่ผู้ มี อ านาจพิ จารณาอุ ท ธรณ์
ตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ อาจอาศัย อานาจตามกฎหมายระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดินมอบอานาจให้
เจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์แทนได้ เช่น อธิบดีกรมสรรพากรเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของ
สรรพากรพื้น ที่ อธิบ ดีอาจมอบอานาจให้ ส รรพากรภาคซึ่ งเป็นผู้ มีหน้าที่กากับควบคุมการปฏิบัติงานของ
สานักงานสรรพากรพื้นที่เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์แทนได้ ซึ่งการที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 สามารถมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่อื่นพิจารณา
อุ ท ธรณ์ แ ทนได้ นั้ น เนื่ อ งจากเป็ น กรณี ที่ ก ฎหมายมิ ไ ด้ ก าหนดผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ไ ว้ เ ป็ น การ
เฉพาะเจาะจงในลั กษณะที่เป็ น “อานาจเฉพาะตัว ” แต่เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองและเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ในชั้ นต้นจะเป็น
เจ้าหน้าที่ใด อย่างไรก็ดี กรณีของกฎหมายเฉพาะที่กาหนดโดยเจาะจงให้เจ้าหน้าที่ตาแหน่งใดเป็นผู้มีอานาจ
พิจารณาอุทธรณ์ และไม่มีบทบัญญัติใดกาหนดโดยชัดเจนให้มีการมอบอานาจพิจารณาอุทธรณ์ไว้ ผู้ดารง
ตาแหน่งที่กฎหมายกาหนดให้เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์นั้นย่อ มไม่อาจมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่อื่นใช้
อานาจแทนได้ เพราะกฎหมายมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์เยียวยาความเดือดร้อนของบุคคล
ซึ่งการมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องเป็นที่ยุติและเป็นที่สุดในฝ่ายบริหาร มิใช่อานาจในการปฏิบัติราชการโดยทั่วไป
แต่เป็นอานาจเฉพาะตัว จึงไม่อาจมอบอานาจให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทนได้

1.2 ขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ในระบบอุ ท ธรณ์ ส องชั้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็นผู้พิจารณาคาอุทธรณ์ในชั้นต้น ซึ่งหากเจ้าหน้าที่เห็นด้วยกับ
คาอุทธรณ์มีอานาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาสั่งเดิมและมีคาสั่งใหม่แจ้งไปยังคู่กรณีได้ โดยพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค าอุ ท ธรณ์ แต่ ถ้ า ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค าอุ ท ธรณ์ ก็ ต้ อ งรายงานความเห็ น
พร้อมเหตุผลไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ชั้นเหนือขึ้นไปภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน แต่ถ้ามีเหตุ
จาเป็ น ทาให้ ไม่ส ามารถพิจ ารณาให้ แล้ ว เสร็จได้ ก็อาจมีห นังสื อแจ้งผู้ อุทธรณ์ก่อนครบกาหนดระยะเวลา
โดยขยายระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิ บวัน ทั้งนี้ กรณีที่คู่กรณียื่นอุทธรณ์
เกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด และเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ย่อมมิใช่กรณี
ที่เจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ จึงไม่ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลให้ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์
วินิจฉัยอุทธรณ์ แต่ถ้าคู่กรณียื่นอุทธรณ์คาสั่งไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณานั้นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วย
กับคาอุทธรณ์ ย่อมต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลให้ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป
สาหรับระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ นั้น
พึงเข้าใจให้ชัดเจนว่าเป็น “ระยะเวลาเร่งรัด” ที่ผู้ตรากฎหมายกาหนดขึ้นเพื่อเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

หน้า 51

พิจารณาอุทธรณ์โดยไม่ชักช้าเท่ านั้น มิใช่ “ระยะเวลาบังคับ” ที่มีผลตัดอานาจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา
อุทธรณ์หรือทาให้คาวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพียงแต่การครบกาหนดระยะเวลามีผลทาให้คู่กรณี
ผู้รับคาสั่งทางปกครองสามารถนาคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองได้เท่านั้น โดยถือเป็น “ระยะเวลาอันสมควร”
ในการวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าที่ หากกฎหมายเฉพาะมิได้กาหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไว้ ดังนี้ กรณีที่
กฎหมายในเรื่องใดมิได้กาหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ย่อมต้องนาระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณ์เก้าสิบวันซึ่งเป็น “ระยะเวลาขั้นสูง” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเป็น
“กฎหมายกลาง” มาใช้บังคับ แต่ถ้ากฎหมายเฉพาะกาหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไว้แล้ว การพิจารณา
อุทธรณ์ย่อมกระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดนั้น ไม่ต้องนาระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายกลางมา
ใช้บังคับ เช่น กรณีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ มาตรา ๒๕ วรรคสอง ที่กาหนดให้
รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์
อนึ่ง บางกรณีกฎหมายเฉพาะอาจกาหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไว้ในลักษณะที่
เป็น “ระยะเวลาบังคับ” โดยการครบกาหนดระยะเวลาทาให้เกิด “คาวินิจฉัยอุทธรณ์โดยปริยาย” เช่น มาตรา ๖๗
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กาหนดให้คณะกรรมการภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์แห่งชาติ “พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่เสร็จ
ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่ าวให้ถือว่าเห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ ” ดังนี้ การครบกาหนดระยะเวลาย่อมทาให้
เกิ ด “ค าสั่ ง เห็ น ชอบโดยปริ ย าย” กั บ ค าอุ ท ธรณ์ ข องคู่ ก รณี และขณะเดี ย วกั น ก็ มี ผ ลตั ด อ านาจของ
คณะกรรมการฯ ที่จะมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ หากปรากฏว่าคณะกรรมการฯ มีคาวินิจฉัยยกอุทธรณ์และแจ้ง ไปยัง
คู่กรณี ภ ายหลั งล่ ว งพ้ น กาหนดระยะเวลาพิจารณาอุ ทธรณ์ แล้ ว อาจพิเคราะห์ ได้ว่ าเป็น การ “เพิก ถอน”
คาวินิจฉัยอุทธรณ์โดยปริยายที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายก่อนหน้านั้น

1.3 ขอบเขตของการพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๔๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองและเจ้าหน้าที่ชั้นเหนือ
ขึ้นไป มีอานาจอย่างกว้างขวางในการพิจารณาอุทธรณ์ โดยสามารถทบทวนคาสั่งได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริง
ข้ อ กฎหมาย หรื อ ความเหมาะสม และอาจเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขหรื อ เพิ ก ถอนค าสั่ ง ไปในทางใดก็ ไ ด้ ดั ง นี้
การทบทวนคาสั่งทางปกครองจึงไม่จาเป็นต้องกระทาในทางที่เป็นผลดีต่อผู้อุทธรณ์เสมอไป แต่อาจทบทวน
ในทางที่เป็นผลร้ายแก่ผู้อุทธรณ์ก็ได้ เพราะมีแนวคิดในทางกฎหมายปกครองว่า ผู้มีอานาจพิจ ารณาอุทธรณ์
ไม่ผู กพัน อยู่ กับ คาขอของผู้ อุทธรณ์ (ที่ขอให้ ผ่ อ นหนักเป็น เบา) แต่ต้ องพิจารณาและมีคาวินิ จฉัยอุทธรณ์
โดยคานึงถึงความชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งทางปกครองเป็นสาคัญ และหากจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคาสั่ง
ในทางที่เป็ นผลร้ ายยิ่ งขึ้น ก็ส ามารถกระทาได้ ซึ่งการที่ผู้ อุทธรณ์ขอให้ทบทวนคาสั่งทางปกครอง เท่ากับ
ผู้อุทธรณ์ทาให้เกิดความไม่มั่นคงแน่นอนของคาสั่งทางปกครองนั้นเอง จึงต้องยอมรับ “ความเสี่ยง” ที่
เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาในทางที่เป็นผลร้าย ซึ่งหลัก “reformatio in peius” ชอบที่จะใช้กับการพิจารณา
อุทธรณ์ตามกฎหมายเฉพาะฉบับต่างๆ ด้วย หากกฎหมายในเรื่องใดมิได้กาหนดขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์
ไว้เป็นพิเศษหรือห้ามมิให้พิจารณาอุทธรณ์ในทางที่เป็นผลร้ายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น กรณีที่กรมทางหลวงเวนคืน
ทรั พย์ สิ น เพื่อสร้ างทางหลวง และมีคาสั่ งให้ จัดซื้อสิ่ งปลู กสร้างส่ ว นที่เหลื อจากการเวนคืนซึ่งใช้การไม่ได้
บางส่วน แต่ผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจจึงยื่นอุทธรณ์คาสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้าง
ส่ ว นที่ เ หลื อ ทั้ ง หมด รั ฐ มนตรี ย่ อ มมี อ านาจทบทวนค าสั่ ง ของเจ้ า หน้ า ที่ เ วนคื น ได้ ต ามมาตรา ๔๖ แห่ ง
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เวนคืนสิ่งปลูกสร้างของ
ผู้ถูกเวนคืนเลยอันเป็นการเพิกถอนคาสั่งกรมทางหลวงที่ให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างบางส่วน
อนึ่ ง การที่ ม าตรา ๔๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจทบทวนความเหมาะสมของการทาคาสั่ง
ทางปกครองและใช้ดุลพินิจแทนเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งในเรื่องความเหมาะสมได้นั้น อาจทาให้เกิดปัญหาได้ในบาง
กรณี โดยมีผู้เสนอความเห็นว่า กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจ
พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองของผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น และมีอานาจตามมาตรา ๔๖
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะทบทวนได้ทั้งความชอบด้วยกฎหมายและ
ความเหมาะสมของคาสั่งทางปกครองนั้ น การให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอานาจกากับดูแลสามารถ
ทบทวนความเหมาะสมของคาสั่งทางปกครองได้ด้วย อาจไม่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลที่ให้ตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาขององค์กรผู้ถูกกากับดูแลเท่านั้น จึงสมควรพิจารณาปรับปรุงระบบการ
พิจารณาอุทธรณ์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยกรณีที่เป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยแท้ สมควรตัดอานาจตรวจสอบความเหมาะสม และคงอานาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายไว้เท่านั้น
ส่ ว นกรณี ที่ เ ป็ น ภาระหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากองค์ ก รปกครองส่ ว นกลางหรื อ เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วพั น กั บ
ผลประโยชน์ โ ดยรวมขององค์กรปกครองส่ ว นกลาง อาจยอมรับ ให้ ผู้ ก ากับ ดูแ ลสามารถตรวจสอบได้ทั้ ง
ความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสมของคาสั่งทางปกครอง

1.4 คาวินิจฉัยอุทธรณ์
โดยที่คาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็น “คาสั่งทางปกครอง” และการพิจารณาอุทธรณ์เป็น
“การพิจารณาทางปกครอง” กรณีจึงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ในเรื่องขั้นตอนการทาคาสั่งทางปกครองและรูปแบบ
ของคาสั่งทางปกครองตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เช่นเดียวกับคาสั่งทาง
ปกครองในกรณีอื่น ๆ โดยผู้อุทธรณ์มีสิทธิในฐานะ “คู่กรณี” ในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ว่าจะเป็น
สิทธิได้ รับ แจ้ งสิ ทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา ๒๗ แห่ งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ก่อนที่จะมีการออกคาสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิ ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (โดยเฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่จะยกอุทธรณ์หรือพิจารณาอุทธรณ์
ในทางที่เป็นผลร้ายยิ่งขึ้น ) สิทธิในการขอตรวจดูเอกสารที่จาเป็น ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สิทธิในการมีทนายความหรือที่ปรึกษา ตาม
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ สาหรับ
คาวินิจ ฉัย อุทธรณ์จ ะต้องมีเนื้อหาชัดเจนพอที่จะเข้าใจได้ ตามมาตรา ๓๔ แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบุวัน เดือน ปีที่ทาคาสั่ ง ชื่อและตาแหน่งของ
เจ้ าหน้ าที่ผู้ ทาคาสั่ ง พร้อมทั้งลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่นั้น ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่สาคัญคาวินิจฉัยอุทธรณ์จะต้องจั ดให้มีเหตุผลไว้
ในคาสั่งหรือเอกสารแนบท้ายด้วย ตามมาตรา ๓๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๔๓ เรื่อง คาสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคาสั่งหรื อในเอกสารแนบท้ายคาสั่ง โดยเหตุผลต้อง
ประกอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจ นอกจากนี้ คาวินิจฉัยอุทธรณ์ (ในกรณีที่
ไม่เห็นชอบด้วยกับคาอุทธรณ์) จะต้องจดแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้คู่กรณีทราบด้วย โดยระบุ
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วิธีการและระยะเวลา ยื่ นคาฟ้ อง ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

2. ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของกระทรวงการคลัง
2.1 ผู้มีอานาจวินิจฉัยอุทธรณ์
การดาเนินการวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองในส่วนของกระทรวงการคลังเป็น
การพิจารณาอุทธรณ์บังคับทั่วไป เนื่องจากไม่มีกฎหมายเฉพาะกาหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้
จึงใช้หลักทั่วไปตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเจ้าหน้าที่
ที่มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองเป็นไปตามข้อ 2 (4) และข้อ 2(5) ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีที่ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ทา
คาสั่งทางปกครอง และปลัดกระทรวงการคลังมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีที่อธิบดีเป็นผู้ทาคาสั่ง
ทางปกครอง
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และกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีอาศัยอานาจตาม
มาตรา 21 วรรคสาม และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 แบ่ ง
โครงสร้างของกระทรวงการคลั งเป็ นกลุ่มภารกิจ 3 กลุ่ ม โดยมีรองปลั ดกระทรวงการคลั งเป็นหั วหน้า
กลุ่มภารกิจ ดังนี้
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
1. กรมธนารักษ์
2. สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
1. กรมศุลกากร
2. กรมสรรพสามิต
3. กรมสรรพากร
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
1. กรมบัญชีกลาง
2. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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และกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 หมวด 7 การอุทธรณ์
คาสั่งทางปกครอง ข้อ 32 กาหนดว่า กรณีที่ปลัดกระทรวงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองเป็นอธิบดี ในกระทรวงมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ ให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจมีอานาจ
พิจารณาอุทธรณ์ในกลุ่มภารกิจนั้น ดังนั้น ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนของกระทรวงการคลัง ในกรณีที่
อธิบดีเป็นผู้ทาคาสั่งทางปกครอง สรุปได้ดังนี้
1. ปลัดกระทรวงการคลัง
2. รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน ในกรณีที่อธิบดีกรมธนารักษ์
หรือผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ทาคาสั่งทางปกครอง
3. รองปลัดกระทรวงการคลัง หัว หน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ ในกรณีที่อธิบดี
กรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพสามิต หรืออธิบดีกรมสรรพากร เป็นผู้ทาคาสั่งทางปกครอง
4. รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ในกรณีที่
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นผู้ทาคาสั่งทางปกครอง
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2.2 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
กระทรวงการคลั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ทางปกครอง
4 คณะ โดยมี ร องปลั ด กระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานคณะกรรมการฯ และผู้ อ านวยการกลุ่ มกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ นิ ติกรกลุ่มกฎหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฯ เพื่ อ พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ทางปกครอง กรณี ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง
ปลั ด กระทรวงการคลั ง หรื อ รองปลั ด กระทรวงการคลั ง ทั้ ง 3 กลุ่ ม ภารกิ จ คนใดคนหนึ่ ง แล้ ว แต่ ก รณี
เป็ น เจ้าหน้ าที่ผู้ มีอานาจพิจารณาวินิ จ ฉัย อุทธรณ์ โดยคณะกรรมการทั้ง 4 ชุด มีอานาจหน้าที่กลั่นกรอง
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งปัญหา
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเหมาะสมของการทาคาสั่งทางปกครอง และเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลต่อ
ผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กระทรวงการคลังได้รับรายงานจากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ทาคาสั่งทางปกครอง ในกรณีที่มีความจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายใน
30 วัน ให้กลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดทาหนังสือ
เสนอผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ลงนามแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนด เพื่อขยายระยะเวลาออกไปอีก
30 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามคาสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1732/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
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2.3 การตรวจสอบและพิจารณาสานวนอุทธรณ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพิจ ารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง ตามคาสั่งกระทรวงการคลังที่ 1732/2551 ลงวันที่
25 พฤศจิกายน 2551 มีหน้าที่ตรวจสอบสานวนอุทธรณ์ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองไม่เห็น
ด้วยกับคาอุทธรณ์และได้ส่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 45
วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญญัติวิธีป ฏิบัติร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยแสวงหาข้อเท็จจริง และ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งทางปกครอง ประกอบกับพยานเอกสารและหลักฐานต่างๆ กรณีที่
ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอให้เสนอความเห็นไปยังผู้มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบข้อเท็จจริงนั้นจากเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครอง เมื่อได้ข้อเท็จจริงเพียงพอ
แล้ว ให้วิเคราะห์ปั ญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคาสั่ งทางปกครอง และจัดทาวาระการ
ประชุมโดยสรุปข้อเท็จจริง และข้อพิจารณาและความเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คาสั่งทางปกครอง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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ตัวอย่างวาระการประชุม
วาระที่ ..........
การพิจารณาการอุทธรณ์คาสั่ง…………………………..
ราย ………………………………….
ด้วย…………………………… (ผู้อุทธรณ์ ) ได้มีห นังสือฉบับลงวันที่ ………………. อุทธรณ์
คาสั่ง………………………….. ตามหนังสือที่ กค …………. ลงวันที่ ................ และกรม..............โดย........... พิจารณา
แล้ ว ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค าอุ ทธรณ์ จึ ง รายงานความเห็ น พร้ อ มเหตุ ผ ลถึ ง กระทรวงการคลั ง เพื่ อให้ รองปลั ด
กระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ พิจารณาตาม มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒(๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ 32(2) ของกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ
พ.ศ. 2545 ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยกลุ่ ม ภารกิ จ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2546 รองปลั ด
กระทรวงการคลังฯ จึ งได้ส่ งเรื่ องให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่ งทางปกครองพิจ ารณาให้ ความเห็ น
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ข้อเท็จจริง
๑. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
ข้อพิจารณา
ประเด็นที่ ๑ ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดหรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า คาสั่ง......................เป็นคาสั่งทางปกครองที่ไม่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอน
ไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้ วยกับคาสั่งย่อมมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ทาคาสั่งทางปกครองภายใน
สิ บ ห้ า นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ค าสั่ ง ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ ตามมาตรา ๔๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อุทธรณ์ได้รับหนังสือแจ้งคาสั่ง ............. ตามหนังสือที่
กค ................. ลงวันที่ ........................ ปรากฏตามไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเมื่อวันที่ ................ และได้ยื่น
อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ........................... จึงเป็นการอุทธรณ์คาสั่ง ทางปกครองภายในกาหนดเวลา
ตามกฎหมาย
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง

ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์
ภายในกาหนด ๑๕ วัน

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

วันที่ยื่นอุทธรณ์
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ประเด็ น ที่ ๒ ค าอุ ท ธรณ์ ข องผู้ อุ ท ธรณ์ มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง และข้ อ เท็ จ จริ ง อื่ น ใดอั น มี ผ ลท าให้
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่า .........................................................
พิจารณาแล้วเห็นว่า ............................................................
ความเห็น
ข้อกล่าวอ้างของผู้ อุทธรณ์ไม่อาจรับฟังได้ . ........................ การที่ก รม.............มีคาสั่ ง
.......................จึงชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มีเหตุอันใดที่จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคาสั่ง เห็นควรยกอุทธรณ์
จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง เพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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2.4 การวินิจฉัยอุทธรณ์
เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ทางปกครองได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ
คณะกรรมการฯ เพื่ อ เสนอความเห็ น ต่ อ ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ กลุ่ ม กฎหมายในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่จัดทาคาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอต่อ
ผู้มีอานาจพิจ ารณาวินิ จ ฉัย อุทธรณ์เพื่อพิจารณา หากผู้มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เห็ นชอบด้วยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ ก็จะลงนามในคาวินิจฉัยอุทธรณ์ หากไม่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะ
กรรมการฯ แล้ว ผู้มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ย่ อมมีอานาจดุล พินิจที่จะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ได้
ความเห็นของคณะกรรมการฯ ไม่ได้ผูกพันผู้มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เนื่องจากคณะกรรมการมีอานาจ
หน้าที่กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อผู้มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เท่านั้น

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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ตัวอย่างคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของกระทรวงการคลัง

ที่ ........................../......................

คาวินิจฉัยอุทธรณ์
ข้อ ๑. ผู้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์ของ………………….. (ผู้อุทธรณ์) ตามหนังสือฉบับ
ลงวันที่ ....................... เกี่ยวกับคาสั่ง...........โดย........ กรณีไม่อนุมัติให้.................
ข้อ ๒. คาวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่า ......................................................................................................
...............................................................................................................................................................
พิจารณาแล้วเห็นว่า ..................................................................................................
...................................................................................................................... จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
ข้อ ๓. คาวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ทาไว้สองฉบับ เก็บไว้ที่กรม.................หนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้อุทธรณ์หนึ่งฉบับ
วันที่..........................................

(นาย.....................................)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน....
หมายเหตุ

ถ้าหากท่านประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ ให้ทาคาฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง
ภายใน 9๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งคาวินิจฉัย

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์
คาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานและคาสัง่
แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
(ไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง)

อุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
ต่อปลัดกระทรวงการคลัง
กวพ. โดย อทง.
ปลัดกระทรวงการคลัง
พิจารณา
ไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์

คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
ที่ประชุมมีมติ

- เป็นคาสั่งทางปกครองตาม พ.ร.บ. วิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้มีอานาจออกคาสั่ง

- “ผู้ประกอบการ” = นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
ซึ่งถูกสั่งหรือถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
- ยื่นอุทธรณ์คาสั่งต่อปลัดกระทรวงการคลัง
- คณะกรรมการว่างด้วยการพัสดุ โดยคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองการพิจารณาผู้ทิ้งงาน
- พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของเนื้อหาในคาอุทธรณ์ เพื่อนาเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณา

ในฐานะ “เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา ๔๔
วรรคแรก พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์

แก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิกถอน

- พิจารณาสานวนอุทธรณ์
- เป็นคาสั่งทางปกครอง ? อุทธรณ์ภายในระยะเวลา ?
เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ? เนื้อหาของคาอุทธรณ์
ผู้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ฝ่ายเลขานุ
ที่ประชุ
มของคณะกรรมการฯ
มาจัดทารายงานความเห็
ปกครอง
พ.ศ.การฯ
๒๕๓๙นามติ
ประกอบกั
บ กฎกระทรวงฉบั
บที่ ๔ ออกตามความใน
พ.ร.บ. วิธีปฏิบนัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และคาสั่งกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการมอบอานาจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
สั่งให้เป็นอย่างอื่น

แจ้งผลการอุทธรณ์
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ

ให้คณะกรรมการฯ
ทบทวน

แจ้งผู้ออกคาสั่ง
และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
กรณีปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์
(กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน ด้านรายได้ ด้านรายจ่ายและหนี้สิน)

คาสั่งทางปกครอง
(ไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง)

อุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณา
ไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์

หัวหน้าส่วนราชการมีคาสั่งทางปกครอง = การใช้อานาจรัฐซึ่งเป็น
อานาจมหาชนประเภทการใช้อานาจทางปกครองของฝ่ายปกครอง
- “คู่กรณี” = ผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทางปกครอง
ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง จากเจ้าหน้าที่
- อุทธรณ์คาสั่งภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
ในฐานะ “เจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้ทาคาสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา
๔๔ วรรคแรก พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์

แก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิกถอน

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ผู้มีอานาจพิจารณาคาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับ กฎกระทรวงฉบับที่ ๔
ออกตามความใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และคาสั่งกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการมอบอานาจ

คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง

- เป็นคาสั่งทางปกครอง ? อุทธรณ์ภายในระยะเวลา ?
เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ? เนื้อหาของคาอุทธรณ์

ที่ประชุมมีมติ

ฝ่ายเลขานุการฯ นามติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ มาจัดทารายงานความเห็น

รองปลัดกระทรวงการคลัง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้/ทรัพย์สิน)

เห็นด้วย
คาวินิจฉัยอุทธรณ์

ไม่เห็นด้วย
สั่งให้เป็นอย่างอื่น

ให้คณะกรรมการฯ
ทบทวน

แจ้งผู้ออกคาสั่ง
เพื่อแจ้งให้ผู้อุทธรณ์

คู่มือปฏิบัติงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
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