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สรุปรายงานผล 
โครงการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เรื่อง “ค าสั่งทางปกครองและการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง” 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 15 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กรุงเทพฯ 

โดยท่านวิทยากร อาจารย์ตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ – ตุลาการศาลปกครอง 
................................................................................. 

 การบรรยายประกอบด้วย 
  กฎหมาย 

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีข้ึนด้วยหลักการพ้ืนเพื่อให้การปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมีความโปร่งใส เป็นกลางและเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญของกฎหมาย ดังนี้ คือ 

1. เป็นกฎหมายกลางว่าด้วยวิธีสบัญญัติของการท า “ค าสั่งทางปกครอง” โดยเป็นการก าหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ าในการพิจารณาจัดท าค าสั่งทางปกครอง หากการพิจารณาทางปกครองเรื่องใดมีมาตรฐานในการประกันสิทธิ
และเสรีภาพต่ ากว่ากฎหมายนี้ จะต้องใช้กระบวนการตามกฎหมายนี้แทน (ยกเว้นหากกระบวนการทางปกครองใด 
ก าหนดกระบวนการขั้นตอนอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้ใช้กระบวนการหรือขั้นตอน
การอุทธรณ์ในเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะมีมาตรฐานการประกันสิทธิเสรีภาพเป็นอย่างไรก็ตาม) 

2. ก าหนดขั้นตอนวิธีการการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

3.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเพิกถอนและการขอให้พิจารณาค าสั่งทางปกครองใหม่ 

4. ก าหนดกระบวนการการบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครอง (การบังคับทางปกครอง) 

5.ก าหนดเงื่อนไขวิธีการในการท าค าสั่งทางปกครองขององค์กรเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรูปของ “คณะกรรมการ” 

ขอบเขตการบังคับใช้ 

ขอบเขตของการบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใช้บังคับในฐานะที่เป็น
กฎหมายกลาง ในกรณีท่ีในเรื่องทางปกครองเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ก าหนดกระบวนการหรือข้ึนตอนไว้เป็นการ
เฉพาะ หรือก าหนดไว้แต่มีมาตรฐานในการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยกว่ากฎหมายนี้ และใช้กับ
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการเรื่องในทางปกครอง โดยเฉพาะกระบวนการที่จะน าไปสู่การมี “ค าสั่งทางปกครอง” 
ดังนั้น ผู้ที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ก็คือ “เจ้าหน้าที่” ของหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจในการท า
ค าสั่งทางปกครองนั่นเอง  
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แต่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก็มีการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายกับบาง
องค์กรหรือบางกิจกรรม (มาตรา 4) โดยมีเหตุบางประการ เช่น การยกเว้นไม่ใช้บังคับกับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งมีเหตุผลว่าการกระท าขององค์กรดังกล่าว (โดยส่วนมาก) เป็นการกระท าในทางการเมืองไม่ใช่การกระท าในทาง
ปกครอง ดังนั้น จึงยกเว้นไม่น าเกณฑ์กระบวนการของการกระท าในทางปกครองมาใช้บังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังเปิดโอกาสให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือ
ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายนี้ได้ 

ค าสั่งทางปกครอง 

เนื่องจากกฎหมายนี้เป็นกฎหมายว่าด้วยกระบวนการในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ในการท าค าสั่งทาง
ปกครอง จึงต้องพิจารณาว่าอะไรคือ “ค าสั่งทางปกครอง” ซึ่งบทนิยามมาตรา 5 ได้ก าหนดนิยามค าว่า “ค าสั่งทาง
ปกครอง” ไว้ว่า “การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่
จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
การถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจด
ทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ” ซึ่งอาจกล่าวสรุปได้ว่า หากเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เป็นการใช้อ านาจทางปกครอง มีผลท าให้สภานภาพทางกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป เกิดกับเอกชนเป็นรายกรณี ก็ถือ
ว่า การนั้นเป็น “ค าสั่งทางปกครอง”  

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวก และความชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมายนี้ กฎหมายยังเปิดโอกาสให้มีการ
ออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดว่ากิจกรรมใดเป็น “ค าสั่งทางปกครอง” เช่น การออกกฎกระทรวงก าหนดว่า การ
ออกค าสั่งรับ ไม่รับ การเสนอซื้อขาย เป็นค าสั่งทางปกครอง เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่ 

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นกฎหมาว่าด้วยกระบวนการวิธีที่จะน าไปสู่การตัดสินใจ
ในทางปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าค าสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครอง (“เจ้าหน้าที่” ตามบทนิยามมาตรา 
5) องค์กรเจ้าหน้าที่ (หรือที่กฎหมายใช้ค าว่า “เจ้าหน้าที่”) ตามกฎหมายนี้จึงหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายและมีภารกิจในทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่มี 2ประเภท ได้แก่ องค์กรเดี่ยว หมายถึงเป็นการใช้
อ านาจขององค์กรเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง กับ องค์กรกลุ่ม หมายถึงเป็นการใช้อ านาจขององค์กร
เจ้าหน้าที่โดยผ่านกลุ่มบุคคลหรือที่เรียกว่า “คณะกรรมการ” ซึ่งในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
นี้ก็ได้ก าหนดขึ้นตอนวิธีการของการกระท าการขององค์กรเจ้าหน้าที่ประเภท “คณะกรรมการ” ไว้ เช่น การ
ประชุม องค์ประชุม มติของที่ประชุม เป็นต้น (หมวด 5 คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทาง
ปกครอง)  

กฎหมายนี้ได้ก าหนดเงื่อนไขของ “เจ้าหน้าที”่ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเดี่ยวหรือองค์กรกลุ่ม ที่ส าคัญไว้ คือ 
ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในเรื่องนั้นๆ (หรือกล่าวได้ว่าต้องมีเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตามกฎหมาย) และต้องไม่
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพ่ือน าไปสู่การท าค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นๆ ด้วย 
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โดยกฎหมายได้ก าหนดลักษณะหรือเหตุที่จะท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจในการเข้าร่วมการพิจารณาทางปกครองใน
เรื่องใดไว้ (มาตรา 13) และกระบวนการในกรรด าเนินการหากเกิดข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้น (มาตรา 13 –  20) 
นอกจากนี้ กฎหมายยังเปิดโอกาสให้ออกกฎกระทรวงก าหนดเหตุที่จะถือว่ามีลักษณะที่ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีส่วน
ได้เสียในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่มีอ านาจในกระบวนการพิจารณาเรื่องทาง
ปกครอง ซึ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว กฎหมายก็ก าหนดให้มีกระบวนการในการคัดค้าน 
และการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย 

คู่กรณี 

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นเรื่องของกระบวนการในการด าเนินการขององค์กรเจ้าหน้าที่ที่
มีอ านาจ โดยมีผลทางกฎหมายออกไปภายนอก ในการด าเนินกระบวนการนั้นย่อมท าให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรเจ้าหน้าที่กับผู้ที่องค์กรเจ้าหน้าที่ต้องการตั้งเกณฑ์หรือก่อนิติสัมพันธ์ด้วย (กระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองอาจริเริ่มโดยเจ้าหน้าที่เองหรือเริ่มโดยค าขอ) หรือการด าเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใด
อย่างหนึ่งกับผู้ที่ไม่ได้เป็นประธานต่อการพิจารณาทางปกครองนั้น กฎหมายจึงก าหนดให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพ่ือน าไปสู่การท าค าสั่งทางปกครองได้ โดยกฎหมายก าหนด
ความสามารถในการเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาทางปกครองไว้ด้วย (มาตรา 22)  

“คู่กรณี” หมายถึง “ผู้ยื่นค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของค าสั่งทาง
ปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจาก
ผลของค าสั่งทางปกครอง” (บทนิยามมาตรา 5) ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทั้งนี้ เป็นคู่กรณีใน
กระบวนพิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตของสิทธิที่ถูกกระทบหรืออาจถูกกระทบโดยมิอาจเลี่ยงได้ (มาตรา 
21)  

เมื่อผ่านเงื่อนไขของการเป็นคู่กรณีในกระบวนพิจารณาทางปกครองแล้ว กฎหมายก าหนดให้คู่กรณีมี 
“สิทธิ” บางประการเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาเรื่องทางปกครอง สิทธิดังกล่าวที่ส าคัญ เช่น สิทธิการได้รับแจ้ง
หรือแนะน าจากเจ้าหน้าที่ สิทธิได้รับแจ้งหรือผลกระทบจากการออกค าสั่ง สิทธิที่จะมีที่ปรึกษาหรือผู้ท าการแทน 
สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเป็นกลาง สิทธิในการขอตรวจดูเอกสารหลักฐาน สิทธิในการ
โต้แย้งพยานหลักฐาน (กฎหมายก าหนดข้อยกเว้นบางบางประการตามมาตรา 30 วรรคสอง ในอันที่จะไม่แจ้งผลที่
อาจจะกระทบต่อบุคคลเพ่ือประโยชน์บางประการ ทั้งนี้ รวมถึงกรณีการพิจารณาทางปกครองที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงด้วย เช่น การพิจารณาบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น) สิทธิในการได้รับการพิจารณาที่
รวดเร็ว สิทธิที่จะได้รับทราบเหตุผลของค าสั่งทางปกครอง สิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งทางปกครอง เป็นต้น 

รูปแบบของค าสั่งทางปกครอง 

ส าหรับขั้นตอนของการท าค าสั่งทางปกครองนั้น กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้ก าหนดให้การ
ท าค าสั่งทางปกครอง ต้องมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
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1.ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือท าด้วยวาจา หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอ่ืน หากท าด้วย
หนังสือจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ออกค าสั่ง พร้อมวันเดือนปีที่ออกค าสั่ง 

2.ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือ จะต้องให้เหตุผลของการออกค าสั่งด้วย โดยกฎหมายได้ก าหนด
สาระส าคัญที่จะต้องแจ้งไปในค าสั่งทางปกครอง (มาตรา 37) 

3.เงื่อนไขในค าสั่งทางปกครอง ซึ่งเงื่อนไขนี้อาจจะก าหนดไว้ในค าสั่งทางปกครองด้วยก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมี
เท่าท่ีจะท าให้กฎหมายในเรื่องนั้นบรรลุเป้าหมายได้เท่านั้น  

4.ค าสั่งทางปกครองใดเป็นค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้ ให้ระบุวิธีการยื่นอุทธรณ์ เจ้าที่ท่ีมี
อ านาจรับอุทธรณ์ ระยะเวลาที่ยื่นอุทธรณ์ ไว้ด้วย (ค าแนะน าของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง) 

การมีผลของค าสั่งทางปกครอง 

ค าสั่งทางปกครองมีผลเมื่อได้ “แจ้ง” ให้ผู้รับค าสั่งทางปกครองทราบ (ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีการใด) และมี
ผลอยู่ตลอดจนกว่าจะมีการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น (ไม่ว่าองค์กรเจ้าหน้าที่เป็นผู้เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง
นั้นเองหรือถูกศาลเพิกถอนค าสั่ง) หรือค าสั่งทางปกครองนั้นสิ้นผลไปเนื่องจากมีเงื่อนเวลาก าหนดไว้หรือมีเหตุผล
อ่ืน นอกนี้ ค าสั่งทางปกครองยังอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (ทั้งการแก้ไขเล็กน้อยหรือการแก้ไขตามกระบวนการ
ขอให้พิจารณาใหม่) 

การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 

หลักการส าคัญของการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองคือ เป็นการทบทวนการตัดสินใจทางปกครอง (ค าสั่งทาง
ปกครอง) อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการเยียวยาของฝ่ายปกครองเอง ระบบอุทธรณ์เป็นผลมาจากการจัดองค์กร
ทางปกครองส่วนใหญ่จะเป็นไปโดยการมีสายการบังคับบัญชาและมีหัวหน้าองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั่วไปทั้ง
องค์กร องค์กรเจ้าหน้าที่มีความผูกพันจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากเรื่องใดผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นตัว
เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งนั้นเองหรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือให้เกิดผลดีต่อภารกิจขององค์กรนั้น  

ค าสั่งทางปกครองขององค์กรเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ ไม่ใช้ระบบอุทธรณ์ ได้แก่  

(1) “รัฐมนตรี” (เนื่องจากต าแหน่งรัฐมนตรี ในระบบกฎหมายถือว่าเป็นต าแหน่งที่สูงสุดในฝ่ายปกครอง
แล้ว ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่านั้น การอุทธรณ์จึงเกิดข้ึนไม่ได้) หรือ  

(2) “คณะกรรมการ” ซึ่งคณะกรรมการนั้นเป็นองค์กรที่ใช้อ านาจที่มีอยู่เฉพาะได้อยู่ในระบบสายการ
บังคับบัญชา การที่คณะกรรมการใดมีค าสั่งทางปกครองจึงเป็นที่สุดในตัว ไม่มีการอุทธรณ์ต่อองค์กรใดอีก (เว้นแต่
จะมีกฎหมายก าหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ) 
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กระบวนการการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองในระบบกฎหมายไทยนั้นกระจายตามตามกฎหมายในเรื่อง
ต่างๆ แต่ในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้ก็ได้ก าหนดให้มีระบบอุทธรณ์บังคับไว้เป็นการทั่วไป เพื่อเปิด
โอกาสให้ฝ่ายปกครองแก้ไขปัญหาของตนเอง และเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งการการน าคดีเพิกถอนค าสั่งไปฟ้องต่อศาล
ปกครองด้วย ในระบบการอุทธรณ์ของกฎหมายไทยในระบบ “อุทธรณ์บังคับ” ซึ่งก็คือก าหนดให้คู่กรณีใช้ระบบ
อุทธรณ์นี้ก่อนขึ้นตอนหนึ่งก่อนที่จะน าคดีไปสู่การพิจารณาของศาล หากไม่แล้วศาลปกครองจะรับคดีไว้พิจารณา
ไม่ได้ 

การอุทธรณ์และก าหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์  

หลักการของการอุทธรณ์ คือ หากค าสั่งทางปกครองไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายก าหนด
ขั้นตอนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งนั้นได้ (มาตรา 44) โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ “เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทาง
ปกครอง” นั้นเอง โดยให้ยื่นภายในสิบห้าวัน โดยรูปแบบของอุทธรณ์กฎหมายก าหนดให้ท าเป็นหนังสือ โดยก าให้มี
เนื้อหาข้อเท็จจริงที่จ าเป็นไว้  

ในกระบวนการ “พิจารณาอุทธรณ์” นั้น เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองจะต้องเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ใน
ชั้นแรก (มาตรา 45) ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นอาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งได้ตามอ านาจหน้าที่ของตน สามารถพิจารณาทบทวน
ได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย หรือในแง่ความเหมาะสมก็ได้ โดยอาจพิจารณาไปในทางเพ่ิมภาระหรือ
เพ่ิมเงื่อนไขก็ได้ (มาตรา 46) นอกนี้ กฎหมายยังก าหนดให้มีการออกกฎกระทรวง ก าหนด “ผู้มีอ านาจพิจารณา
อุทธรณ์” เนื่องจากโดยปกติผู้มีอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์สมควรเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับสูงตามสายการบังคับ
บัญชา เพราะต้องควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใช้บังคับบัญชาอยู่แล้ว แต่โดยเจ้าหน้าที่ในหลายหน่วยงาน
มีสายการบังคับชาหลายชั้น จึงจ าเป็นจะต้องเลือกผู้มีอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์ท่ีเหมาะสม ทั้งในเรื่องความ
เกีย่วข้องกับภารกิจและความส าคัญของค าสั่งทางปกครองนั้น  

การยื่นอุทธรณ์ในระบบกฎหมายไทยไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมี
ค าสั่งทุเลาการบังคับโดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งนั้นเองหรือโดยค าสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง  

ผลการพิจารณาอุทธรณ์นั้น ผู้พิจารณาอุทธรณ์อาจมีค าสั่งแทนค าสั่งเดิมที่ให้ไว้ ไม่เป็นจะเป็นการแก้ไข 
ยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเดิม แต่ การพิจารณาอุทธรณ์ที่มีผลเป็นการยกเลิกค าสั่งทางปกครองเดิม จะ
สามารถท าได้มากน้อยเพียงใดหรือมีผลเป็นอย่างไร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 49 –  53  

การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 

การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองเป็นการท าให้ค าสั่งทางปกครอง (ที่มีผลใช้บังคับอยู่) สิ้นผลในทางกฎหมาย 
การเพิกถอนค าสั่งโดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งเอง กระท าได้โดย 1) เจ้าหน้าที่ที่ท าค าสั่งเห็นสมควรเพิกถอนเอง หรือ 
2) เจ้าหน้าที่ท่ีเพิกถอนเพราะคู่กรณีร้องขออันเป็นเรื่องพิจารณาใหม่  
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เจ้าหน้าที่เพิกถอนเอง กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการได้ก าหนดเงื่อนและเงื่อนเวลาของการเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครองไว้ โดยได้ก าหนดเงื่อนไขเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 53) และค าสั่ง
ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 52) นอกจากนี้ยังได้ก าหนดเงื่อนไขของ
การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองส าหรับกรณีของค าสั่งทางปกครองที่มีผลเป็นการให้ประโยชน์และค าสั่งทาง
ปกครองที่ไม่มีผลเป็นการให้ประโยชน์ พร้อมทั้งเงื่อนไขการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการเพิกถอนค าสั่ง
ดังกล่าวไปด้วย และในประการที่ส าคัญ กฎหมายได้ก าหนดผลของการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองในกรณีต่างๆ ไว้
ว่ามีผลอย่างไร 

เจ้าหน้าที่ที่เพิกถอนเพราะคู่กรณีร้องขออันเป็นเรื่องพิจารณาใหม่ ซึ่งในกรณีการขอให้พิจารณาใหม่นี้ 
กฎหมายก าหนดเงื่อนไขไว้ในมาตรา 54 ว่ากรณีและเงื่อนไขของการยื่นขอให้พิจารณาใหม่ และเพ่ือพิจารณาใหม่
แล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะเพิกถอนหรือแก้ไขค าสั่งทางปกครองที่ให้ไว้เดิม (มาตรา 54 

การบังคับทางปกครอง 

ค าสั่งทางปกครองแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

(1) ค าสั่งทางปกครองที่มีผลทางกฎหมายโดยตรง กล่าวคือ เป็นค าสั่งทางปกครองที่มีผลส าเร็จในตัวทันที
ที่มีค าสั่งโดยไม่ต้องมีการปฏิบัติการใดอีก เช่น การออกใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น และ 

(2) ค าสั่งทางปกครองที่ต้องการผลทางกายภาพ กล่าวคือ เป็นค าสั่งทางปกครองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งนั้น โดยบังคับให้กระท าหรือละเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม จะต้องมีมาตรการบังคับเพ่ือให้เกิดผลต่อไปอีกชั้นหนึ่ง  

ดังนั้น ค าสั่งทางปกครองที่จะจ าเป็นต้องมีมาตรการบังคับก็คือค าสั่งทางปกครองที่ต้องการผลในทาง
กายภาพ ซึ่งเป็นค าสั่งทางปกครองที่บังคับเกี่ยวกับการกระท าของบุคคล วิธีการบังคับเกี่ยวกับพฤติกรรมแยกออก
ได้ 2 กรณี ได้แก่ การบังคับให้ช าระเงิน และ การบังคับให้กระท าการหรือละเว้นกระท าการ (อันไม่ใช่การช าระ
เงิน)  

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 56 –  63 ได้บัญญัติถึงมาตรการ
ทั่วไปที่อาจน ามาใช้บังคับให้ค าสั่งทางปกครองเกิดผลได้ โดยจะน าไปใช้กับค าสั่งในเรื่องใดตามกฎหมายก็ได้ และ
ไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การประกันความเป็นธรรม (มาตรา 3) โดยมาตรการทั่วไปในการบังคับทางปกครองมุ่งที่จะ
ใช้บังคับกับผู้รับค าสั่งทางปกครองเป็นเอกชนเท่านั้น (มาตรา 55)  

หลักการส าคัญของการใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นก็คือ น ามาใช้ “เพียงเท่าท่ีจ าเป็น” กล่าวคือใช้
เท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของค าสั่งทางปกครองโดยกระทบกระเทือนผู้รับค าสั่งทางปกครองน้อยที่สุด 
(เนื่องจากมาตรการบังคับทางปกครองโดยสภาพก็เป็นค าสั่งทางปกครอง)  
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ค าสั่งทางปกครองที่เป็นการสั่งให้ “ช าระเงิน” หากผู้รับค าสั่งทางปกครองฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ดังกล่าว กฎหมายก าหนดมาตรการบังคับที่น ามาใช้ได้คือ การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้รับค าสั่งทางปกครองนั้น
ออกขายทอดตลาดเพ่ือช าระเงินให้ครบถ้วน โดยกฎหมายก าหนดให้น าวิธีการยึด การอายัด และการขยาย
ทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้กับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกสั่งให้ช าระเงินโดย
อนุโลม และเนื่องจากองค์กรเจ้าหน้าที่ทางปกครองมีมาก เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการใช้อ านาจของมาตรการ
บังคับทางปกครองดังกล่าว กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้มีการออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการ
สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์เพ่ือขายทอดตลาด (กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ฯ)  

ค าสั่งทางปกครองที่บังคับให้กระท าการหรือละเว้นการกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น หากปรกกฎว่ามี
การฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะดังกล่าว พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้
ก าหนดมาตรการบังคับไว้สองทางได้แก่ 

(1) เจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการเอง (มาตรา 58 วรรคหนึ่ง (1)) ในการบังคับการดังกล่าวเจ้าหน้าที่อาจเข้า
ด าเนินการด้วยตัวหรือหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนได้ โดยก าหนดให้ผู้ฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครองนี้ชดใช้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ 

(2) ก าหนดค่าปรับทางปกครอง (มาตรา 58 วรรคหนึ่ง (2)) ในกรณีท่ีเป็นค าสั่งทางปกครองที่สั่งให้
กระท าหรือละเว้นกระท าการนั้น เจ้าหน้าที่จะก าหนดมาตรการบังคับโดยการก าหนดค่าปรับทางปกครองก็ได้ โดย
กฎหมายก าหนดเพดานขั้นสูงของค่าปรับทางปกครองไว้ 20,000 บาทต่อวัน แต่ก็ได้มีการก าหนดการใช้อ านาจ
ในการก าหนดค่าปรับทางปกครองส าหรับเจ้าหน้าที่ทางปกครองแต่ละระดับแต่ละประเภทไว้ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2542) ฯ) มาตรการบังคับนี้มักใช้กับการบังคับส าหรับการกระท าท่ีไม่อาจใช้วิธีการบังคับโดยการเข้า
ด าเนินการแทนโดยสภาพ 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ยังได้ก าหนดเกณฑ์ในการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีปกติ (มาตรา 59) และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีพิเศษ (กรณี
เร่งด่วน) (มาตรา 58 วรรคสาม) 

ทั้งนี้ หากมาตรการบังคับตามค าสั่งทางปกครองในเรื่องได้ ได้มีการก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ก็ให้
ด าเนินการใช้มาตรการบังคับตามท่ีกฎหมายในเรื่องนั้นๆ ก าหนดไว้ (มาตรา 63)  

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง” เพ่ือท าหน้าที่ในการประสานงาน ดูแลทางวิชาการ เพื่อให้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้
พัฒนาไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและความเหมาะสมของสังคม คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการประกอบไปด้วย
เจ้าหน้าที่ประจ าที่ใกล้ชิดกับหลักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยจ านวนหนึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยธุรการ 
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คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ ได้แก่  

(1) การสอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

(2) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายฉบับนี้ 

(3) แนะน าการออกกฎหมายล าดับรอง ที่ออกตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

(4) ท ารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี เสนอแนวทางการพัฒนากฎหายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดย
อาศัยอ านาจของคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการทางปกครอง
เป็นไปด้วยดี 

 

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
การควบคุมฝ่ายปกครองนอกจากจะท าได้โดยองค์กรภายในฝ่ายปกครองดังที่ได้กล่าวไปแล้ว องค์กรตุลา

การเองก็อาจเข้ามามีบทบาทในการควบคุมฝ่ายปกครองได้ มีเหตุผลที่สนับสนุนว่าระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง
โดยองค์กรตุลาการสามารถเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนได้ดีกว่าระบบการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรทาง
การเมืองหรือองค์กรภายในฝ่ายปกครอง ดังนี้ 

1. ศาลหรือองค์กรตุลาการมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มีหลักประกันความเป็นอิสระของศาล 
เพ่ือให้ศาลวินิจฉัยคดีโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้น 

2. เมื่อราษฎรได้ยื่นค าฟ้องอย่างถูกต้อง ศาลมีหน้าที่ต้องพิจารณาและพิพากษาคดีอยู่เสมอ จะปฏิเสธไม่
พิจารณาคดีไม่ได้ ดังนั้นราษฎรจึงได้รับหลักประกันว่าทุกข์หรือความเดือดร้อนของตนหากมีอยู่จริ ง จะได้รับการ
ขจัดปัดเป่าภายในเวลาอันสมควร หลักประกันข้อนี้ไม่อาจพบได้ในการควบคุมระบบอ่ืน 

3. วิธีพิจารณาคดีของศาลเป็นไปอย่างเปิดเผย เปิดโอกาสให้สาธารณะชนเข้ารับฟังการพิจารณาคดีได้ 
และเปิดโอกาสให้คู่ความทั้งสองฝ่ายน าพยานหลักฐานต่างๆ มาสืบสนับสนุนข้ออ้างของตนและหักล้างข้ออ้าง 
          4. ศาลต้องให้เหตุผลประกอบค าพิพากษาของตนเสมอ การบังคับให้ศาลต้องแสดงข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายที่เป็นเหตุผลในการวินิจฉัยข้อพิพาทไปในทางใดทางหนึ่งให้ปรากฏแก่คู่ความและสาธารณชนโดยทั่วไป
เช่นนี้ ย่อมเป็นหลักประกันแก่ เอกชนว่ าศาลจะไม่ พิพากษาคดีตามอ า เภอใจได้ เป็นอย่ างดี เช่นกัน  
           ในประเทศไทยมีความพยายามที่จะจัดตั้งศาลปกครองมาเป็นเวลานานแล้วแต่ไม่ส าเร็จเนื่องจากปัญหา
และอุปสรรคหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายมหาชน แต่
ต่อมาเม่ือรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ใช้บังคับ ศาลปกครองจึงได้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมาตรา 276 แห่ง
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวบัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้นโดยมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชา
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หรือในก ากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอัน
เนื่องมาจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าที่
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้องรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
 2 ปี ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ใช้บังคับได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กฎหมายดังกล่าวประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ คือ 
 1. โครงสร้างของศาลปกครอง 
       มาตรา 7 แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง บัญญัติให้ศาลปกครอง
แบ่งออกเป็นสองชั้นคือ ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น โดยศาลปกครองชั้นต้นได้แก่ ศาลปกครอง
กลาง และศาลปกครองในภูมิภาค 
       ศาลปกครองกลางอาจจัดตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และ
จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนศาลปกครองในภูมิภาคนั้น ในวาระเริ่มแรกให้มีการจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาคจ านวน 
16 ศาล 
       2. คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 
       มาตรา 9 แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ศาลปกครองในการพิจารณาคดี 4 ประเภทด้วยกัน คือ 
       2.1 คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองออกกฎหรือค าสั่งทาง
ปกครอง หรือการกระท าทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนกฎ ค าสั่ง
หรือสั่งห้ามการกระท าดังกล่าว 
       2.2 คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และขอให้ศาลปกครองพิพากษาสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวปฏิบัติ
หน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองก าหนด 
       2.3 คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือการละเลยต่อหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิน
สมควร และขอให้ศาลปกครองพิพากษาสั่งให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย 
       2.4 คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง และขอให้ศาลปกครองพิพากษาสั่งให้มีการให้ใช้เงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ   
       3. คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลปกครองสูงสุด 
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       มาตรา 11 แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองได้บัญญัติถึงข้อพิพาทท่ี
อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองสูงสุดไว้ 4 ประเภท คือ 
       3.1 คดีพิพาทเก่ียวกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดประกาศก าหนด 

 
       3.2 คดีพิพาทเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
       3.3 คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจของศาลปกครองสูงสุด 
       3.4 คดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
       4. คดีที่ไม่อยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 
       มาตรา 9 วรรคสอง แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองได้บัญญัติถึงข้อ
พิพาทที่ไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครองไว้ 3 ประเภทคดี 
       4.1 การด าเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
       4.2 การด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย ตุลาการ 
       4.3 คดีท่ีอยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลช านัญพิเศษอ่ืน 
     
       5. ตุลาการศาลปกครอง 
       มาตรา 18 แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองได้ก าหนดถึงคุณสมบัติ
ของตุลาการศาลปกครองชั้นต้นไว้ว่าต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือในการบริหารราชการแผ่นดิน และมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เช่น เป็นข้าราชการ ผู้พิพากษา อัยการ อาจารย์หรือทนายความ ส่วนมาตรา 13 แห่งกฎหมายฉบับเดียวกันก็ได้
ก าหนดถึงคุณสมบัติของตุลาการศาลปกครองสูงสุดไว้ว่าต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 45 ปี และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ต่าง ๆ เช่นเดียวกับคุณสมบัติของตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 
       6. วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
       วิธีพิจารณาคดีปกครองที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ได้แก่ วิธีพิจารณาท่ีเรียกว่าระบบไต่สวน ซึ่งเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ตุลาการมีบทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานที่จ าเป็นต่อการพิจารณาคดี 
       วิธีพิจารณาคดีปกครองมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
       6.1 ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง 
       มาตรา 42 แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองบัญญัติถึงตัวผู้มีสิทธิฟ้อง
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คดีต่อศาลปกครองไว้ว่า ได้แก่ บุคคลผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
มีข้อโต้แย้งเก่ียวกับสัญญาทางปกครองหรือมีกรณีอ่ืนใดที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา 9 เช่นคดี
พิพาทเก่ียวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือนร้อน
หรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องมีค าบังคับตามที่ก าหนดในมาตรา 72 
       นอกจากนี้แล้ว มาตรา 43 ของกฎหมายดังกล่าวยังบัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเป็นผู้ฟ้องคดี
ปกครองได้ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากฎหรือการกระท าใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก็ให้มีสิทธิเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้ โดยในการเสนอความเห็น
ดังกล่าวนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินมีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี 
       6.2 การยื่นค าฟ้อง 
       มาตรา 46 แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองบัญญัติว่า ค าฟ้องให้ยื่น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง โดยอาจยื่นค าฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และเพ่ือประโยชน์
ในการนับอายุความ ให้ถือว่าวันที่ส่งค าฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครอง 
       นอกจากนี้แล้ว มาตรา 47 แห่งกฎหมายดังกล่าวยังได้ก าหนดไว้ว่า ค าฟ้องคดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศาล
ปกครองชั้นต้น ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิล าเนาหรือที่มูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลปกครอง
ชั้นต้นนั้น ส่วนการฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองสูงสุด ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด 
       6.3 ระยะเวลาในการฟ้องคดี 
       ระยะเวลาในการฟ้องคดีหรืออายุความในคดีปกครองนั้นมีอยู่ 3 กรณีด้วยกัน คือ 
       6.3.1 การฟ้องคดีปกครองทั่วไปเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 49 คือ จะต้องฟ้องภายใน 90 วันนับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นก าหนด 90 วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอ
ต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจง
จากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับแต่เป็นค าชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่
กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
       6.3.2 การฟ้องคดีเก่ียวกับการละเมิดหรือสัญญาทางปกครอง มาตรา 51 แห่งกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนด
ระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครองอีกประเภทหนึ่งว่า ให้ยื่นฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ฟ้องคดี แต่ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี คดีปกครองประเภทดังกล่าว ได้แก่ 
       (ก) คดีพิพาทเก่ียวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครองหรือค าสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
       (ข) คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
       6.3.3 การฟ้องคดีเก่ียวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล มาตรา 52 แห่งกฎหมาย
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ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองบัญญัติให้การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ 
       6.4 การด าเนินคดีปกครอง 
       การด าเนินคดีปกครองโดยศาลปกครองมีกระบวนการ ดังนี้ 
       6.4.1 การด าเนินกระบวนพิจารณาโดยคู่กรณีหรือบุคคลอ่ืน ในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองนั้น 
บุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีจะด าเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ทนายความหรือบุคคลอ่ืนซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนดเพ่ือฟ้องคดีหรือด าเนินการแทนก็ได้ ดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 45 วรรคท้ายแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
       6.4.2 องค์คณะพิจารณาพิพากษา มาตรา 54 แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองก าหนดให้การพิจารณาคดีโดยศาลปกครองสูงสุดต้องมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างน้อย 5 คน 
จึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา ส่วนการพิจารณาคดีในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นต้นอย่างน้อย 3 คน จึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา 
       6.4.3 การแสวงหาข้อเท็จจริงโดยตุลาการเจ้าของส านวน เนื่องจากการด าเนินคดีปกครองตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ใช้ระบบไต่สวนโดยตุลาการศาลปกครองท าหน้าที่ในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น จึงมีบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ตุลาการเจ้าของ
ส านวนมีอ านาจในการรับฟังพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอ่ืนนอกเหนือจาก
พยานหลักฐานของคู่กรณีได้ตามท่ีเห็นสมควร 
       ตุลาการเจ้าของส านวนได้รับการแต่งตั้งจากตุลาการหัวหน้าคณะมีหน้าที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นใน
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น ดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 57 แห่งกฎหมายดังกล่าว ในระหว่างการด าเนินการของตุลาการเจ้าของส านวน ให้เปิดโอกาส
ให้คู่กรณีได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพ่ือยืนยันหรือ
หักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ เมื่อตุลาการเจ้าของส านวนเห็นว่าได้รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เพียงพอแล้ว ให้ตุลาการเจ้าของส านวนท าความเห็นเสนอให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาเพ่ือพิจารณาคดีต่อไป ใน
การให้โอกาสคู่กรณีดังกล่าว ให้ตุลาการเจ้าของส านวนก าหนดให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าคู่กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าคู่กรณีท่ีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนั้น
ไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแล้วแต่กรณี และให้
ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาต่อไปตามท่ีเห็นเป็นการยุติธรรม 
       ส่วนในกรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือมี
พฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าช้า ศาลปกครองจะรายงานผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล ผู้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการตัดอ านาจที่ศาลจะมีค าสั่ง
ลงโทษฐานละเมิดอ านาจศาล 
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       6.4.4 การพิจารณาคดีปกครอง เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 59 แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองคือในการพิจารณาคดี ให้องค์คณะพิจารณาพิพากษาจัดให้มีการนั่งพิจารณา
คดีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพ่ือให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะพิจารณาพิพากษา 
       ก่อนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ให้ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน ในการนี้ ให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นค าแถลง รวมทั้งน าพยานหลักฐานมาสืบประกอบค าแถลงดังกล่าวเพ่ือ
ยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายเพ่ิมเติมต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาในวันนั่งพิจารณาคดี แต่จะไม่
มาแถลงด้วยวาจาก็ได้ 
       มาตรา 60 แห่งกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติเพ่ิมเติมไว้อีกว่า การนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระท าโดยเปิดเผย 
เว้นแต่กรณีท่ีศาลปกครองเห็นสมควรห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ในคดีเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลปกครองจะมีค าสั่งห้ามประชาชนมิให้เข้าฟังการ
พิจารณาทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วด าเนินการพิจารณาไปโดยไม่เปิดเผยหรือห้ามมิให้ออกโฆษณาข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ต่าง ๆ ในคดีนั้นได้ 
       6.4.5 การเสนอความเห็นในการวินิจฉัยคดีโดยตุลาการผู้แถลงคดี 
       มาตรา 58 วรรคสองแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองบัญญัติให้อธิบดี
ศาลปกครองชั้นต้นหรือประธานศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการผู้แถลงคดีจากตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคน
ใดที่มิใช่ตุลาการในองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นโดยอาจแต่งตั้งตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดจาก
ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นก็ได้ 
       ก่อนวันนั่งพิจารณาคดี มาตรา 58 วรรคแรกแห่งกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ ตุลาการเจ้าของส านวนส่งมอบ
ส านวนคดีให้ตุลาการผู้แถลงคดีพิจารณาและให้ตุลาการผู้แถลงคดีจัดท าสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
ความเห็นของตนในการวินิจฉัยคดีนั้นเสนอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษา และให้มาชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาในวันนั่งพิจารณาคดีนั้น และให้มีสิทธิอยู่ร่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพ่ือ
พิพากษาคดีนั้นได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยคดีนั้น โดยในการนั่งพิจารณาคดีใด ถ้าตุลาการผู้แถลงคดี
เห็นว่าข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไป ให้ตุลาการผู้แถลงคดีจัดท าสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
ความเห็นของตนขึ้นใหม่เสนอต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
        
       6.5 ค าพิพากษาหรือค าสั่งเพื่อช้ีขาดคดีปกครอง 
       เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาคดีปกครองแล้ว ศาลปกครองจะต้องท าค าพิพากษาหรือค าสั่งเพื่อชี้ขาดคดี
ปกครอง 
       6.5.1 การท าค าพิพากษาหรือค าสั่งเพื่อชี้ขาดคดีปกครอง มาตรา 67 แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองบัญญัติว่าการท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองถ้าจะต้องกระท าโดย
ตุลาการศาลปกครองหลายคน ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมาก ส่วนในกรณีท่ี
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ตุลาการในศาลปกครองผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ท าความเห็นแย้งไว้ในค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
       6.5.2 ผลของค าพิพากษาหรือค าสั่งเพื่อชี้ขาดคดีปกครอง เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรา 72 แห่งกฎหมาย
ดังกล่าวคือ 
       ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดค าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
       (ก) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค าสั่งหรือสั่งห้ามการกระท าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
       (ข) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาล
ปกครองก าหนด ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
       (ค) สั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ โดยจะก าหนดระยะเวลา
และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเก่ียวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
       (ง) สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีมีการฟ้อง ให้ศาลมีค าพิพากษาแสดง
ความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น 
       (จ) สั่งให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
       ในการมีค าบังคับตามข้อ 6.3.2 (ก) ข้างต้น ศาลปกครองมีอ านาจก าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่
ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ตามความเป็น
ธรรมแห่งกรณี 
       ส่วนในกรณีท่ีศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแห่งค าพิพากษาดังกล่าว
ในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้น 
       ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าบังคับเพ่ือสั่งให้บุคคลกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมาย หรือในกรณีท่ีศาลปกครองมีค าบังคับให้ผู้ใดช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตามค าพิพากษา ถ้าผู้นั้น
ไม่ช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน ศาลปกครองอาจมีค าสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้ ให้น า
บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
       ในการพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองมีค าสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะ
คดี 
       6.5.3 การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองหรือการขอให้พิจารณาใหม่เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา 73 แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยการคัดค้านค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งภายในก าหนด 30 
วันนับแต่วันที่ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงท่ีสุด 
หากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าค าอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย 
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ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้ ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นที่สุด 
       แต่ถ้าหากมีค าพิพากษาหรือค าสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครองต่างชั้นกันในประเด็นแห่งคดีอย่างเดียวกัน
หรือขัดแย้งกัน มาตรา 75 แห่งกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติให้ถือตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด 
ถ้าค าพิพากษาหรือค าสั่งอันเป็นที่สุดของศาลปกครองชั้นต้นด้วยกันมีการขัดหรือแย้งกันในประเด็นแห่งคดีอย่าง
เดียวกัน คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นค าร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุดเพ่ือให้มีค าสั่งก าหนดว่าจะ
ให้ถือตามค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด 

     

 ลักษณะทั่วไปของค าสั่งทางปกครอง เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ เช่น การสั่งการ การ
อนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง การรับจดทะเบียน ซึ่งมีผลสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/
กระทบสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล กรณีใด บุคคลใด เป็นการกระท าที่มีผลไปสู่ภายนอกโดยตรง การ
ใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง ในรูปแบบของการปกครองแบบนิติรัฐ คือรัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย โดยยึดหลักการ 
ดังต่อไปนี้  

๑.หลักความยุติธรรม  
๒.หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  
๓.หลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย  
๔.หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางฝ่ายปกครองโดยองค์กร  ตุลาการ ถือว่า

กฎหมายเป็นทั้งที่มาของอ านาจและข้อจ ากัดอ านาจของการใช้อ านาจรัฐ โดยวิธีการที่กฎหมายมอบหมายให้ฝ่าย
ปกครองมี ๒ แบบ ได้แก่  
  ๑.อ านาจผูกพัน  

๒.อ านาจดุลพินิจ  

 ถ้าหากเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจในหน่วยงานนั้น กล่าวถึงการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ถือเป็นเรื่องของ
หลักความเหมาะสม ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ต้องตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น มีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด ทั้งนี้ต้องเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ดุลพินิจที่มีแล้วต้องใช้ เช่น ค าร้องต่างๆ จะต้องเป็นไป
ตามแบบ ขั้นตอน ยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และต้องพิจารณาค าร้องนั้นๆโดยชอบโดยกฎหมาย และ
การใช้ดุลพินิจจะต้องไม่ขัดกับหลักกฎหมายทั่วไป โดยอาศัยหลักความพอสมควรแก่เหตุที่ห้ามมิให้ฝ่ายปกครอง
กระท าการอันมีผลเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร แต่ก าหนดให้ต้องกระท าการให้พอเหมาะ
พอประมาณกับสภาพของข้อเท็จจริง 
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 สาระส าคัญหลักการกระท าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย 

  ๑. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถกระท าการใดไปกระทบสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลใดได้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย
(พ.ร.บ.) ก าหนดให้อ านาจไว้  
 ๒. ในกรณีที่กฎหมายที่ให้อ านาจไว้นั้น ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ หรือเงื่อนไขการใช้อ านาจไว้
อย่างไร การใช้อ านาจในเรื่องนั้น ก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ หรือเงื่อนไข นั้น 
 ๓. หากการใช้อ านาจเรื่องนั้น มีกฎหมายเกี่ยวข้องหลายฉบับ การกระท าของเจ้าหน้าที่ก็จะต้องถูกต้อง
และชอบด้วยกฎหมายนั้นทุกฉบับ 
 ๔. กรณีท่ีกฎหมายให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ดุลพินิจ และใช้โดยชอบ 
 ๕. ถูกตรวจสอบได้โดยปกครอง  
 ทั้งนี้การตรวจสอบการใช้อ านาจดุลพินิจ เป็นการตรวจสอบโดยศาลปกครอง เพราะศาลปกครองเป็น
องค์กรหลักในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายในการใช้อ านาจทางปกครอง ซึ่งโดยหลักแล้วหากเป็นดุลพินิจ
ประเภท ดุลพินิจวินิจฉัย ศาลปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบได้หมดทุกกรณี เพราะถือว่าเป็นการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของดุลพินิจนั้นๆ 

 ดังนี้เพ่ือความเป็นธรรมในสังคม การตรวจสอบ ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทาง
ปกครอง เป็นการสร้างบรรทัดฐานของระเบียบแบบแผนและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดี รักษาดุลยภาพของ
ประโยชน์สาธารณะ และสิทธิเสรีภาพประชาชนเพ่ือให้ราชการบริหารมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ผลการด าเนินโครงการ (จัดท าร่วมกับ กพร.) 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเป้าหมาย 
- สรุปผลการประเมินตามแบบสอบถาม  

ความพึงพอใจต่อเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ความถึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
1. วิทยากรมีการยกตัวอย่างที่เคยเกิดข้ึน ท าให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากข้ึน 
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างเยอะ มีรายละเอียดเยอะ 
3. เอกสารที่ใช้ประกอบเนื้อหามีตัวอักษรที่เล็กมากเกินไป ท าให้ตัวหนังสือเล็ก และอ่านล าบาก 

ควรเพิ่มขนาดตัวอักษร 

      


