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              ผูเขียนเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท ตามประมวลกฎหมาย
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ทะเบียนประจําสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทประจําจังหวัดตาง ๆ ไดจัดสงคําขอจดทะเบียนกรณีท่ีมีปญหา

ขอเท็จจริง และขอกฎหมาย ท่ีไมอาจวินิจฉัยสั่งการได หรือมีการคัดคานการจดทะเบียน หรือมีการรองขอให

เพิกถอนการจดทะเบียน การพิจารณาอุทธรณการจดทะเบียน  ไดพบวาการปฏิบัติงานพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ

ในการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการรับจดทะเบียน หรือการพิจา รณาอุทธรณ หรือการพิจารณาเพิกถอนการ

จดทะเบียนก็ดี มีสวนท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

เนื่องจากการรับจดทะเบียนหรือการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเปนคําสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น การปฏิบัติงานในกระบวนพิจารณาจัดทําคําสั่งทางปกครองใน

การรับจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทจะตองดําเนินการในสวนท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติดังกลาว เพ่ือให

การดําเนินการเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย  สามารถอํานวยความเปนธรรมใหกับประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดทําการศึกษาคนควา ทําความเขาใจหลักการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คําพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุด หรือความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และปรับเขากับกระบวน

พิจารณาจัดทําคําสั่งในการพิจารณารับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการรับจดทะเบียน หรือการพิจารณาเพิกถอน

การรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท โดยจัดทําคําอธิบายเก่ียวกับการพิจารณาจัดทําคําสั่งทางปกครองใน

การรับจดทะเบียน ใหเปนแนวทางในการศึกษาของนายทะเบียน หรือเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับจด

ทะเบียนไดศึกษา คนควาและนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพตอไป 
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วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการรับจดทะเบียนหาง

หุนสวนและบริษัท 

  

 บทที่ 1 
บทนํา 

                     การรับจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทไดกําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ลกัษณะ 22 วาดวยหุนสวนและบริษัท  หางหุนสวนหรือบริษัทเม่ือไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคลตางหาก

จากผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน มีสิทธิและหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาท่ีซ่ึงโดย

สภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น จะเห็นไดวาการรับจดทะเบียนหางหุนสวนหรือ

บริษัท เปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอใหเกิดสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล เปนคําสั่ง

ทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกรอง พ.ศ. 2539 ในกระบวนการ

พิจารณาคําขอจดทะเบียนของนายทะเบียนไมวาจะเปนการรับจดทะเบียน หรือไมรับจดทะเบียน การเพิก

ถอนการจดทะเบียน การพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบียน จะตองดําเนินการใหเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติดังกลาวในกรณีท่ีกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนและ

บริษัทมิไดกําหนดไวซ่ึงเปนไปตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกรอง พ.ศ. 2539 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตใน

กรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑท่ีประกันความ

เปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

                     การปฏิบัติงานเก่ียวกับหางหุนสวนและบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ลกัษณะ 22 วาดวยหุนสวนและบริษัท เปนบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

ในการรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทตั้งแตตั้งหอทะเบียนจนถึงปจจุบันมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติ

บุคคลจํานวนท้ังสิ้นกวา 1,000,000  ราย มีนิติบุคคลท่ียังคงประกอบกิจการอยูประมาณ 500,000 ราย 

มีสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทใหบริการรับจดทะเบียนท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคจํานวน  86 แหง

ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 6 แหง ในสวนภูมิภาคจํานวน 80 แหง  มีนายทะเบียนท่ีปฏิบัติหนาท่ีกวา

300 คน ใหบริการรับจดทะเบียนในแตละปจํานวน 300,000 คําขอ ในการใหบริการรับจดทะเบียน

ดังกลาวเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินการบริการรับจดทะเบียนเกิดความสะดวก รวดเร็วและถูกตอง แตใน           

การปฏิบัติงานรับจดทะเบียนดังกลาวถือวาเปนคําสั่งทางปกครองดังท่ีกลาวมาแลว ในการปฏิบัติงานจะตอง
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ดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดวย แตในการ

ปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติดังกลาวผูเขียนเห็นวานายทะเบียนผูปฏิบัติงานยังขาด

ความรูความเขาใจในการนํามาปรับใชในกระบวนการดําเนินการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท

อยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการเก่ียวกับการทบทวนคําสั่งทางปกครองในการรับจดทะเบียน 

ไดแกการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง การขอใหพิจารณาใหม หรือการเพิกถอนการจดทะเบียน ยังปฏิบัติไม

เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

                    ผูเขียนเห็นวาเพ่ือใหนายทะเบียนท่ีปฏิบัติงานดังกลาวไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงไดรวบรวมแนวคิด 

ทฤษฎี แนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ีเก่ียวของกับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพ่ือใหผูเก่ียวของได

ศึกษาและนําไปใชเปนแนวปฏิบัติงานตอไป 
 

……………………………………….. 



บทที่ 2 

หลกักฎหมายวาดวยวธิปีฏิบัติราชการทางปกครอง 

สวนท่ี 1  แนวคิดการใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   

             พ.ศ. 2539 

         พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เลม 113 ตอนท่ี 60 ก ลงวันท่ี 14  พฤศจกิายน 2539  เปนกฎหมายท่ีกําหนด

หลักเกณฑและข้ันตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีฝายปกครองไว  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ

ออกคําสั่งทางปกครองวาจะตองเตรียมการและดําเนินการอยางไรเพ่ือใหเจาหนาท่ีฝายปกครองใชเปนหลัก

ในการปฏิบัติราชการ ขณะเดียวกันก็ไดกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เพ่ือคุมครองสิทธิของประชาชนใน

กระบวนการพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงเปนการพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยภายใตหลักนิติรัฐ การดําเนินงานทางปกครอง ของเจาหนาท่ีรัฐตอง เปนไปโดย ชอบดวย

กฎหมาย มีประสิทธิภาพในการใชบังคับกฎหมายใหสามารถรักษาประโยชนสาธารณะได และอํานวยความ

เปนธรรมแกประชาชน อีกท้ังยังเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มีขอบเขตการ

บังคับใชไวดังนี้ 

                    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   มาตรา 3 บัญญัติวา วิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตใน

กรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑท่ีประกันความ

เปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

          ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงท่ีกําหนดใน

กฎหมาย 

          รองศาตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน ไดอธิบายเก่ียวกับบทบัญญัติดังกลาวขางตนไววา 0

1 

เปนการแสดงเจตนารมณของกฎหมายท่ีจะใหหลักเกณฑการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้เปน

หลักเกณฑท่ีเปนมาตรฐานกลางท่ีจะใชบังคับกับการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติ

ตางๆ ทุกฉบับไมวาจะมีกฎหมายรองรับอํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ีของรัฐไวอยางไรก็ตาม  ในการใช

อํานาจนั้น เจาหนาท่ีของรัฐจะตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการในการใชอํานาจท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี้ดวยเสมอ บทบัญญัติมาตรา 3 นี้ เปนวิธีการบัญญัติกฎหมายท่ีจะใหมีผลเปนการปรับปรุง

                                                           
 1  สรุพล นติไิกรพจน. บทความเร่ือง ปญหาวาดวยขอบเขตของการบังคับใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
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กระบวนการใชอํานาจตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท้ังหมดโดยไมจําเปนตองมีการแกไขกฎหมายเหลานั้นเปนราย

ฉบับอีก  

 

ขอยกเวนการนําหลักเกณฑไปใชกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะ 

                     1) กรณีท่ีกฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมไวไมต่ํากวา

หลักเกณฑท่ีกําหนดตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

                     2) กฎหมายเฉพาะกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไวไมต่ํากวาหลักเกณฑตาม 

กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

สวนท่ี 2 ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 

           พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีหลักการสําคัญของวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองคือการวางหลักเกณฑท่ัวไปท่ีจะประกันความเปนธรรมในการปฏิบัติราชการหรือ

มาตรฐานในปฏิบัติราชการ อันเปนการจัดระบบวิธีการทํางานหรือกระบวนการทํางานของเจาหนาท่ีให

เปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได และสามารถสรางหลักประกันความเปน

ธรรมและการคุมครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองไดอยางแทจริง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการกําหนดหลักเกณฑในการออกคําสั่งทางปกครองวาเจาหนาท่ีจะตองเตรียมการและดําเนินการ

อยางไร เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและมิใหการดําเนินการทางปกครองเกิดความ

ผิดพลาดจนสงผลกระทบตอสิทธิของประชาชน ท้ังนี้ไดกําหนดขอบเขตการบังคับใชไว ดังนี้ 

        1. บังคับกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ  

               พระราชบัญญัติวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เปนกฎหมายกลางท่ีใช

บังคับกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองเรื่องใดไวเฉพาะแลว  และวิธีปฏิบัติราชการนั้นมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรม

หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 

                         มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนด

คํานิยามของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาท่ี

เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้  

             ดังนั้น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงใชบังคับกับการ

เตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาท่ีเพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ รวมถึงการดําเนินการ   

ใด ๆ ในทางปกครองดวย  
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               วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จึงแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 

                 (1) ข้ันตอนการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาท่ี 

                 (2) ข้ันตอนการออกคําสั่งทางปกครองหรือกฎ 

                 (3) ข้ันตอนการดําเนินการภายหลังการออกคําสั่งทางปกครอง 

                      1.1 ข้ันตอนการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาท่ี 

                                พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 5 บัญญัติ

วา การพิจารณาทางปกครอง หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาท่ีเพ่ือจัดใหมี

คําสั่งทางปกครอง                                                                                                                                                    

                                ในข้ันตอนการดําเนินการและการดําเนินการของเจาหนาท่ีนี้เปนกระบวนการ

ภายในของฝายปกครองท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐยังไมไดใชอํานาจทางปกครองเพียงแต

มีการดําเนินการเพ่ือนําไปสูการการจัดใหมีคําสั่งทางปกครองเทานั้น  จึงยังไมมีผลบังคับตามกฎหมายอันมี

ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาท่ีของประชาชนแตอยางใด 

               1.2 ข้ันตอนการออกคําส่ังทางปกครองหรือกฎ 

                                 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539                                   

                                 มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ "คําสั่งทางปกครอง" หมายความวา 

                                 (1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึน

ระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ

หนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย

อุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ  

                                (2) การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                "กฎ" หมายความวา พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศ กระทรวง 

ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเปนการท่ัวไป โดยไมมุงหมายใหใช

บังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

                              ดังนั้น ข้ันตอนการออกคําสั่งทางปกครองและการออกกฎจึงเปนการกระทําของ

เจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีไดมีการใชอํานาจตามกฎหมาย อันมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ี

ของบคุคล 

        1.3  ข้ันตอนการดําเนินการภายหลังการออกคําส่ังทางปกครอง  

                            เปนขั้นตอนที่คําสั่งทางปกครองมีผลออกสูภายนอกองคกรฝายปกครอง ซึ่งจะมีผล

ผูกพันตามกฎหมายตอผูรับคําสั่ง ตั้งแตขณะท่ีผูนั้นไดรับแจงเปนตนไปและจะมีผลอยูตราบเทาท่ียังไมมีการ

เพิกถอนหรือสิ้นผลโดยเง่ือนเวลาหรือเหตุอ่ืน และหากผูรับคําสั่งทางปกครองเห็นวาคําสั่งนั้นไมชอบดวย

กฎหมายยอมมีสิทธิท่ีจะขอใหองคกรฝายปกครองหรือเจาหนาท่ีทบทวนคําสั่งทางปกครองไดใน 3 ลกัษณะ

คือ การขอใหพิจารณาใหม การอุทธรณคําสั่งทางปกครองหรือการท่ีองคกรฝายปกครองหรือเจาหนาท่ีฝาย

ปกครองใชอํานาจทบทวนคําสั่งทางปกครองโดยการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง แมมิไดมีคําขอของผูรับ
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คําสั่งทางปกครองก็ตามและในทายท่ีสุดก็มีสิทธิท่ีจะนําคดีเขาสูการวินิจฉัยขององคกรวินิจฉัยชี้ขาด คือศาล

ปกครองได 

 

               2. บังคับกับการกระทําทางปกครองที่เปน “คําสั่งทางปกครอง” 

                         การกระทําทางปกครอง 1

2 คือ ผลผลิต ( Product) ของการใชอํานาจรัฐตามกฎหมาย

ของฝายปกครอง เชน การออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง การใชอํานาจ

ตามกฎหมายของฝายปกครองมีความหมายเฉพาะท่ีเปนกฎหมายปกครองเทานั้น ไมรวมถึงการใชอํานาจ

ตามกฎหมายแพง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

                        ฝายปกครอง หมายถึง หนวยงานของรัฐฝายบริหารและองคกรของรัฐฝายปกครองหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐฝายปกครอง 

                        หนวยงานของรัฐฝายบริหาร ไดแกบรรดาหนวยงานของรัฐที่อยูในบังคับบัญชา  หรือใน

กํากับหรือควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง เชน กระทรวง กรม หรือสวนราชการ  

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมในระเบียบบริหารราชการสวนกลาง จังหวัด อําเภอในระเบียบ

บริหารราชการสวนภูมิภาค องคการปกครองสวนทองถ่ินคือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลในระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้ง

ข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดย

พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ธนาคารออมสินเปนรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดย

พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489   

                       หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีใชอํานาจตามกฎหมาย เชน สภาทนายความเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้ง

ข้ึนโดยพระราชบัญญัติสภาทนายความ  พ.ศ. 2528 เปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทาง

ปกครองจึงเปนหนวยงานทางปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 69/2551) บริษัทไปรษณียไทย จํากัด 

จัดตั้งข้ึนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของการสื่อสารแหงประเทศไทยเปนหุนตาม

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และมีอํานาจหนาท่ีในกิจการไปรษณียตามพระราชกฤษฎีกา

กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัทไปรษณียจํากัด พ.ศ. 2546 จึงมีฐานะเปนหนวยงานท่ีไดรับ

มอบหมายใหดําเนินกิจการทางปกครอง จึงเปนหนวยงานทางปกครอง (ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 

211/2551 ) 

                      ประเภทของการกระทําของฝายปกครอง 2

3 การกระทําของฝายปกครองจําแนกไดเปน 2 

ประเภท คือ ( 1) นิติกรรมทางปกครอง หมายถึงการอันองคกรของรัฐฝายปกครอง องคกรอ่ืนของรัฐหรือ

องคกรเอกชนอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีคาบังคับเสมอกับพระราชบัญญัติ ทําลง

                                                           
2
 วรพจน วิศรุตพิชญ เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับตน เร่ือง การกระทําของฝายปกครอง : หลกั

ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง พฤศจิกายน 2548  
3
 อางแลว ในเชิงอรรถที่ 2 



   -  7 -   

แทนหนวยงานของรัฐฝายบริหารหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐและในนามของหนวยงานดังกลาวแตเพียง      

ฝายเดียว เพ่ือแสดงเจตนาใหปรากฏตอบุคคลคนหนึ่งหรือบุคคลคณะหนึ่งวาตนประสงคจะใหเกิดผล    

ทางกฎหมายเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางหนวยงานของรัฐฝายบริหารหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ    

กับบุคคลนั้นหรือบุคคลคณะนั้นโดยท่ีบุคคลนั้นหรือบุคคลคณะนั้นไมจําเปนตองใหความยินยอม ซ่ึงนิติ

กรรม ทางปกครองจําแนกออกไดเปนการกระทําฝายเดียวทางปกครอง เชน การออกกฎ กับการออกคําสั่ง 

และการกระทําสองฝายหรือหลายฝายทางปกครอง เรียกวา สัญญาทางปกครอง และ ( 2) ปฏิบัติการทาง

ปกครอง หมายถึง การอันองคกรของรัฐฝายปกครอง องคกรอ่ืนของรัฐ หรือองคกรเอกชนอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีคาบังคับเสมอกับพระราชบัญญัติทําลงแทนหนวยงานของรัฐฝายบริหาร

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐและในนามของหนวยงานดังกลาว โดยท่ีการกระทํานั้นไมใชนิติกรรมทางปกครอง 

ดังนั้น ปฏิบัติการทางปกครองจึงเปนการกระทําท่ีใชอํานาจตามกฎหมายหรือมีกฎหมายใหอํานาจกระทํา

การ โดยเปนการกระทําทางกายภาพใชกําลังรางกายของบุคคล เชน การท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารรื้อถอนอาคารดังกลาวแลว แตเจาของอาคารไมยอมปฏิบัติตาม และยัง

หมายความรวมถึงการกระทําอ่ืนท่ีมิใชเปนการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง เชนการท่ีคณะกรรมการ

สอบสวนความผิดวินัยอยางรายแรงแจงขอกลาวหาใหขาราชการท่ีถูกกลาวหาทราบและใหโอกาส

ขาราชการผูนั้นในการแกขอกลาวหา เปนตน  

                       “คําสั่งทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ใช

บังคับกับการกระทําทางปกครองท่ีเปนคําสั่งทางปกครองเทานั้น โดยมาตรา 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ไดใหความหมายของ "คําสั่งทางปกครอง " วาหมายความวา 

                        (1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวาง

บุคคลในอันท่ีจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของ

บุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การ

รับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ  

                         (2) การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                          คําสั่งทางปกครองจึงจําแนกได 2 ประเภท คือ 1) คําสั่งทางปกครองโดยเนื้อหา และ 

2) คําสั่งทางปกครองโดยผลของกฎหมาย  

(1)  คําส่ังทางปกครองโดยเนื้อหา 

                         พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539                              

                         มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ "คําสั่งทางปกครอง  " หมายความวาการใชอํานาจตาม

กฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน 

สงวน ระงับ หรือ  มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวร          

หรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจด

ทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
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                        สาระสําคัญของคําสั่งทางปกครองโดยเนื้อหา จําแนกได 5 ประการ 3

4 คือ ( 1) การ

กระทําโดยเจาหนาท่ี ( 2) เปนการใชอํานาจรัฐ ( 3) เปนการกําหนดสภาพทางกฎหมาย ( 4) เกิดผลเฉพาะ

กรณี (5) มีผลภายนอกโดยตรง 

   1) เปนการกระทําโดยเจาหนาท่ี 

                     พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                      

                            มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ “เจาหนาท่ี” หมายความวา บคุคล คณะบคุคล หรอื

นิติบุคคล ซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตาม

กฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม                        

                            จากบทบัญญัติดังกลาว จึงจําแนกประเภทของเจาหนาท่ีท่ีใชอํานาจทางปกครองได  

3 ประเภท คือ  

(1) บุคคลธรรมดา คือ ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ เชน บรรดาขาราชการตาง ๆ  

(2) คณะบุคคล คือ คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีใชอํานาจทางปกครอง  

(3) นิติบุคคล การใชอํานาจทางปกครองของนิติบุคคลจะตองผานบุคคลธรรมดา  

               2) คําสั่งทางปกครองเปนการใชอํานาจรัฐ 

              คําสั่งทางปกครองนั้นจะตองเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย เปนการใชอํานาจฝาย

เดียวบังคับกับเอกชน กรณีใดไมไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายก็จะเปนเรื่องอ่ืน เชน สัญญาอันเปน

การตกลงกับเอกชน 

               3) คําสั่งทางปกครองเปนการกําหนดสภาพทางกฎหมาย 

                  คําสั่งทางปกครองนั้นตองมุงประสงคใหกําหนดผลทางกฎหมายอันเปนนิติสัมพันธ

ระหวางบุคคลอยางหนึ่งอยางใดเกิดข้ึน องคประกอบในการมุงตอผลในกฎหมายนี้เองท่ีทําใหคําสั่งทาง

ปกครองแตกตางไปจากการกระทําท่ีกอใหเกิดความรับผิดและองคประกอบนี้ทําใหเจตนาในการมุงตอผลมี

ความสําคัญตอความสมบูรณของนิติกรรม คําสั่งทางปกครองนั้นไมวาจะมุงประสงคในทางใดก็ตามหาก

กระทบถึงสิทธิหนาท่ีของบุคคลแลว ก็ถือวาเปนคําสั่งทางปกครองได  

               4) คําสั่งทางปกครองกอใหเกิดผลเฉพาะกรณี  

                               คําสั่งทางปกครองจะตองกระทําโดยมุงกําหนดสภาพทางกฎหมายที่เปนอยูใน

กรณีหนึ่งโดยเฉพาะ เชน การออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร หรือออกคําสั่งใหบุคคลออกจากท่ีรุกล้ําทาง

สาธารณะ 

              5) คําสั่งทางปกครองมีผลภายนอกโดยตรง 

        คุณสมบัติขอนี้มีความสําคัญในการชี้ใหเห็นวาคําสั่งทางปกครองเกิดข้ึนเม่ือใด ซ่ึง

โดยปกติจะเกิดผลนับแตมีการแจงคําสั่งทางปกครองโดยชอบเปนตนไป โดยตราบใดผลยังคงอยูภายในฝาย

                                                           
4

  ชัยวัฒน วงศวัฒนาศานต กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, (กรุงเทพ : จิรรัชการพิมพ, มิถุนายน 2540) 
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ปกครองยังไมแจงผูรับคําสั่งก็ยังเปนเพียงการเตรียมการหรือพิจารณาเพ่ือออกคําสั่งทางปกครองเทานั้น 

และเจาหนาท่ีผูพิจารณาจะเปลี่ยนแปลงเม่ือใดก็ได  

                  (2) คาํส่ังทางปกครองโดยผลของกฎหมาย  

                           คําสั่งทางปกครองโดยผลของกฎหมาย หมายถึง การกระทําทางปกครองอ่ืนที่มี

กฎกระทรวงกําหนดใหเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 วรรคสาม ( 2) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดแกกฎกระทรวงฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงกําหนดใหการดําเนินการของเจาหนาท่ี

ตอไปนี้ เปนคําสั่งทางปกครอง  

                        ๑. การดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาหรือใหสิทธิประโยชนในกรณีดังตอไปนี้ 

                            (๑) การสั่งรับหรือไมรับคําเสนอขาย รับจาง แลกเปลี่ยน ใหเชา ซ้ือ เชา หรือใหสิทธิ

ประโยชน 

                            (๒) การอนุมัติสั่งซ้ือ จาง แลกเปลี่ยน เชา ขาย ใหเชา หรือใหสิทธิประโยชน 

                            (๓) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนินการอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกัน 

                            (๔) การสั่งใหเปนผูท้ิงงาน 

                        ๒. การใหหรือไมใหทุนการศึกษา 

ขอยกเวนในการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้  

                            นอกจากการนํามาบังคับใชกับการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ตาม

กฎหมาย   อ่ืน ๆ ทุกฉบับ โดยมีขอยกเวนเก่ียวกับเรื่องท่ีมิใหนํากฎหมายไปบังคับใชแลว บทบัญญัติ มาตรา 

4 ของพระราชบัญญัตินี้ ก็ไดกําหนดขอยกเวนการบังคับใชกฎหมายตามประเภทขององคกรและประเภท

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ดังนี้ 

       (1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 

       (2) องคกรท่ีใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 

       (3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 

       (4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาท่ีในกระบวน  

พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 

                            (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎกีา 

                            (6) การดําเนินงานเก่ียวกับนโยบายการตางประเทศ 

                            (7) การดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหารหรือเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีทางยุทธการ

รวมกับทหารในการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและ

ภายในประเทศ 
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                            (8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

                            (9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 

 

สวนท่ี 3 เจาหนาท่ีซึง่มอีาํนาจทําการพจิารณาทางปกครอง 
                    รองศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ ไดใหคําอธิบายวา 4

5 เจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจทําการ

พิจารณาทางปกครองในเรื่องใด ไมวาจะเปนเจาหนาท่ีผูทรงอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง หรือ

เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง และไมวาจะอยูในฐานะผูออกคําสั่งทางปกครอง 

หรือผูเสนอแนะใหออกคําสั่งทางปกครอง หรือผูอนุมัติหรือใหความเห็นชอบในการออกคําสั่งทางปกครอง  

ก็ตาม จะตองมีความดํารงอยูในทางกฎหมายในเวลาท่ีกระทําการเหลานั้นและกระทําการเหลานั้นโดย

เคารพและปฏิบัติตามหลักการดําเนินงานบางประการดวย มิฉะนั้นแลว กฎหมายไมอาจถือไดวาการกระทํา

เหลานั้นเปนการอันทําลงโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น เจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจในการพิจารณา

ทางปกครองมี ดงันี้ 

        1. เจาหนาที่จะตองไดรับการแตงตั้งโดยชอบดวยกฎหมาย 

                         บุคคลท่ีทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องใด ตองไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซ่ึงมี

อํานาจทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงซ่ึงมีอํานาจทําการ

พิจารณาทางปกครองก็เปนคําสั่งทางปกครองเชนกัน ดังนั้น จึงอาจชอบหรือมิชอบดวยกฎหมายก็ไดเหตุท่ี

ทําใหการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงซ่ึงมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย ไดแก

ผูแตงตั้งมิใชเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจแตงตั้ง บุคคลท่ีไดรับแตงตั้งขาดคุณสมบัติท่ีจะดํารงตําแหนงนั้นได       

หรือบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งมีลักษณะตองหามมิใหดํารงตําแหนงนั้น 

                       บุคคลท่ีไดรับแตงตั้งโดยไมชอบดวยกฎหมายใหดํารงตําแหนงซ่ึงมีอํานาจทําการ

พิจารณาทางปกครองยอมจะตองพนจากตําแหนงนั้นในภายหลัง  ปญหามีอยูวาการพนจากตําแหนงนั้นจะ

มีผลกระทบกระเทือนความสมบูรณของการพิจารณาทางปกครองท่ีทําไปกอนหนาท่ีจะพนตําแหนงนั้น

หรือไมเพียงใด พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติถึงผลของการท่ี

เจาหนาท่ี ไดรับการแตงตั้งโดยไมชอบดวยกฎหมายไวในมาตรา 19 ดังนี้ 

             มาตรา 19 ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ

พิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปน

เหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง การพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติ

ไปตามอํานาจหนาท่ี 

                                                           
5
 วรพจน วิศรุตพิชญ บทความเร่ือง เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง นําเสนอที่ประชุมวิชาการเร่ือง พระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2540 



   -  11 -   

 

                  2. เจาหนาที่จะตองเปนผูมีอํานาจในเร่ืองนั้น 

                          พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 12 บัญญัติวา 

                          มาตรา 12 คําสั่งทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่อง

นั้น 

                           อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไว56  ดังนี้  

                           ความสามารถในการมีคําสั่งทางปกครองคือการมีอํานาจกระทํา เจาหนาที่ซ่ึงมี

อํานาจหนาท่ีในเรื่องใด จึงจะเปนผูมีความสามารถออกคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นได 

                           การพิจารณาวาเจาหนาท่ีมีอํานาจในการพิจารณาในเรื่องนั้นหรือไมมีขอพิจารณาได

ดังนี้ 

(1)  ในดานเนื้อหา หมายความวา เจาหนาท่ีจะตองมีอํานาจพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ      

ความสามารถนี้อาจเกิดข้ึนไดโดยกฎหมายกําหนดหรือไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองตามกฎหมาย เชน 

มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กําหนดใหอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการคาออกใบอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ โดยหลักการแลวการใหมีอํานาจทางปกครอง

จะตองกระทําดวยความระมัดระวัง เพราะอํานาจกอใหเกิดสิทธิของบุคคลได การใหผูใดมีอํานาจทาง

ปกครองจึงตองกําหนดไวในกฎหมาย  

                          (2) การมีอํานาจข้ึนอยูกับเวลา เจาหนาท่ีท่ีจะทําการพิจารณาทางปกครองจะตอง

พิจารณาในขณะท่ีตนเองมีอํานาจในเรื่องนั้น ๆ การพิจารณาทางปกครองท่ีผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

นั้นไดทําลงหลังจากพนตําแหนงไปแลวจะไมสมบูรณตามกฎหมาย 

                          (3) การมีอํานาจข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี การพิจารณาทางปกครองจะตองอยูในเขตอํานาจ

หนาท่ีของผูท่ีจะทําการพิจารณาทางปกครองดวย 

       3. คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง 

                         พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีบทบัญญัติวาดวย

คณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 5 กลาวคือ

คณะกรรมการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครอบคลุมเฉพาะ

คณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยคําสั่งทางปกครองเทานั้น โดยไมจํากัดวาเปน

คณะกรรมการระดับใด จัดตั้งตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองและคําสั่งในทาง

บริหารก็ได แตถามีบทบัญญัติเฉพาะกําหนดเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการไวก็ใหใชบังคับตาม

กฎหมายเฉพาะนั้น 

                                                           
6
 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. จิรรัชการพิมพ กรุงเทพฯ, มิถุนายน 2540 
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                         1) การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองระบุตัวบุคคล มาตรา  75 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติไววา มาตรา 75 การแตงตั้งกรรมการ

ในลักษณะท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งโดยระบุตัวบุคคล 

                         2) คณะกรรมการตองมีองคประกอบครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

                             รองศาสตราจารย ดร. วรพจน วิศรุตพิชญ ไดใหคําอธิบายเรื่องนี้ไววา6

7   

คณะกรรมการซ่ึงมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องใด ตองมีองคประกอบครบจํานวนท่ีกฎหมาย

กําหนดไวเสียกอน จึงจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นได กฎหมายท่ีจัดตั้งคณะกรรมการซ่ึงมี

อํานาจทําการพิจารณาทางปกครองจะกําหนดไวเสมอวาใหคณะกรรมการคณะนั้นประกอบดวยประธาน

กรรมการและกรรมการจํานวนก่ีคน 

                            คณะกรรมการจะเริ่มตนใชอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองไดก็ตอเม่ือไดมีการ

แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนดไวแลว การพิจารณาทางปกครอง

ท่ีทําลงโดยคณะกรรมการซ่ึงยังไมมีองคประกอบครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนดไวยอมไมสมบูรณ แมวา

จะไดมีการแตงตั้งประธานและกรรมการจนครบจํานวนมากพอท่ีจะเปนองคประชุมไดแลวก็ตาม 

                           เมื่อไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอํานาจ

พิจารณาทางปกครองครบจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดไวแลว คณะกรรมการก็เริ่มตนใชอํานาจทําการ

พิจารณาทางปกครองไดตามกฎหมาย และถึงแมจะปรากฏในภายหลังวา การแตงตั้งกรรมการบางคน

เปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย เพราะเหตุท่ีผูทําการแตงตั้งมิใชเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจแตงตั้ง กรรมการผูนั้น

ขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนกรรมการในคณะกรรมการคณะนั้นได หรือกรรมการผูนั้นมีลักษณะตองหามมิใหเปน

กรรมการ    ในคณะกรรมการคณะนั้น อันเปนเหตุใหกรรมการผูนั้นตองพนจากตําแหนงไปในภายหลัง การ

พนจากตําแหนงของกรรมการผูนั้นก็ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของการพิจารณาทางปกครองท่ี

กรรมการผูนั้นไดทําไปในหนาท่ีกรรมการ ท้ังนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 มาตรา 19  ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ

พิจารณาทางปกครอ งใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปน

เหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนงการพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไป

ตามอํานาจหนาท่ี 

                          เม่ือกรรมการในคณะกรรมการซ่ึงมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองพนจาก

ตําแหนงกอนวาระเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม และยังมิไดแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทนเพ่ือใหคณะกรรมการ

คณะนั้นมีองคประกอบครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว คณะกรรมการนั้นจะทําการพิจารณาทาง

ปกครองไดหรอืไม  กรณีนี้ไดกําหนดไวใน มาตรา 77 และ 79 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง 

พ.ศ. 2539                                  

                                                           
7

 วรพจน วิศรุตพิชญ อางแลวในเชิงอรรถ 5 หนา 14  



   -  13 -   

              มาตรา 77 ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ผูมีอํานาจแตงตั้งอาจแตงตั้ง

ผูอ่ืนเปนกรรมการแทนได และใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยู

ของผูซ่ึงตนแทน 

               ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ

อยูในตําแหนง ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพ่ิมข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ

ท่ีไดรับแตงตั้งไวแลว 

               มาตรา 79 ภายใตบังคับมาตรา 15 วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการตองมี

กรรมการมาประชุมอยางนอยก่ึงหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม เวนแตบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือกฎหรือคําสั่ง

ท่ีจัดใหมีคณะกรรมการชุดนั้นจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

               ในกรณีท่ีมีกรรมการครบท่ีจะเปนองคประชุมได แตการพิจารณาเรื่องใดถาตองเลื่อน

มาเพราะไมครบองคประชุม ถาเปนการประชุมของคณะกรรมการซ่ึงมิใชคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 

หากไดมีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแตวันนัดประชุมท่ีเลื่อนมาและการประชุมครั้งหลังนี้มี

กรรมการมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดใหถือวาเปนองคประชุม แตท้ังนี้ตอง

ระบุความประสงคใหเกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไวในหนังสือนัดประชุมดวย 

                         จะเห็นไดวาเม่ือกรรมการในคณะกรรมการซ่ึงมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองพน

จากตําแหนงกอนวาระเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม และยังมิไดมีการแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทนเพ่ือให

คณะกรรมการคณะนั้นมีองคประกอบครบจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดไว คณะกรรมการนั้นก็ทําการพิจารณา

ทางปกครองได ถาหากวากรรมการท่ียังเหลืออยูมีจํานวนมากพอท่ีจะเปนองคประชุมได 

                         3) การพิจารณาทางปกครองตองทําโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ  การท่ีกฎหมาย

กําหนดใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณาทางปกครองเพ่ือใหบุคคลท่ีรวมเปนคณะกรรมการไดแสดง

ความคิดเห็นท้ังปญหาขอเท็จจริง ปญหาขอกฎหมายและรวมกันตัดสินใจออกคําสั่งทางปกครอง เสนอแนะ 

หรืออนุมัติ หรือใหความเห็นชอบในการออกคําสั่งทางปกครองภายหลังท่ีไดอภิปรายแสดงเหตุผลสนับสนุน

และหักลางซ่ึงกันและกันอยางกวางขวางแลว  ดังนั้น ประธานกรรมการจึงตองเปดโอกาสใหกรรมการได

อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ และการท่ีประธานกรรมการตัดสินใจโดยการรับฟงหรือ

ปรึกษาหารือกรรมการอ่ืนโดยไมไดมีการประชุมยอมไมสมบูรณ  การประชุมคณะกรรมการตองมีการนัด

ประชุมโดยจัดทําเปนหนังสือ เปนไปตามมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติวา  

                  มาตรา 80 การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

                           การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอย

กวาสามวัน เวนแตกรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนัดในท่ีประชุมแลว กรณีดังกลาวนี้จะทําหนังสือแจงนัด

เฉพาะกรรมการท่ีไมไดมาประชุมก็ได 

                           บทบัญญัติในวรรคสองมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน ซ่ึงประธาน

กรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอ่ืนก็ได 
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    4. เจาหนาที่ และกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทาง

ปกครองจะตองมีความเปนกลาง  

                     ในการพิจารณาทางปกครองนอกจากเจาหนาท่ีจะตองมีอํานาจตามกฎหมายแลว 

กฎหมายยังกําหนดไววาเจาหนาท่ีนั้นจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลาง เพราะความไมเปนกลางของ

เจาหนาท่ีอาจทําใหการพิจารณาของเจาหนาท่ีบิดเบือนหรือเอนเอียงไปในทางหนึ่งทางใด ดังนั้น เพ่ือให

กระบวนการพิจารณาทางปกครองเปนธรรมกับทุกฝายและเปนท่ีไววางใจของคูกรณีท่ีเก่ียวของ กฎหมายวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองจึงไดกําหนดหลักความเปนกลาง ซ่ึงเปนการกําหนดลักษณะของเจาหนาท่ีไม

อาจพิจารณาทางปกครองไวเปน 2 กรณี คือ 

                        (1) ความไมเปนกลางโดยสภาพภายนอก และ 

                        (2) ความไมเปนกลางโดยสภาพภายใน  

                       ความไมเปนกลางโดยสภาพภายนอก ตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติไววา 

             มาตรา 13 เจาหนาท่ีดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได  

                       (1) เปนคูกรณีเอง 

                       (2) เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี 

                       (3) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพ่ีนอง 

หรือลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเก่ียวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น  

                       (4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 

                       (5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี 

                       (6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                       ความไมเปนกลางโดยสภาพภายนอกตามมาตรา 13 ดังกลาวไดกําหนดความไมเปน

กลางโดยสภาพภายนอกไวซ่ึงเปนกรณีท่ีเจาหนาท่ีมีความสัมพันธสวนตัวกับคูกรณีในทางใดทางหนึ่ง อัน

อาจเปนเหตุใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยไดวาเจาหนาท่ีจะทําการพิจารณาทางปกครองโดยไมเปนกลาง 

โดยกฎหมายถือวาเจาหนาท่ีดังกลาวมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีจะตองออกคําสั่งทางปกครอง จึงทําการพิจารณา

ทางปกครองไมได ไมวาจะเปนผูออกคําสั่งเอง ผูเสนอแนะใหออกคําสั่ง หรือผูอนุมัติหรือใหความเห็นในการ

ออกคําสั่งก็ตาม ท้ังนี้ โดยเจาหนาท่ีท่ีถือวามีความไมเปนกลางโดยสภาพภายนอก มีดังนี้ 

                      (1) เจาหนาท่ีเปนคูกรณีเอง เชน เจาหนาท่ีนั้นเปนผูขออนุญาตตั้งโรงงานเองในขณะท่ี

ตนเองเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต เจาหนาท่ีเปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี 

 (2) เจาหนาท่ีเปนญาติของคูกรณี คือเปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไววาชั้นใด ๆ หรือเปน 

พ่ีนองหรือลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายใน 3 ชั้น หรือเปนญาติเก่ียวพันทางแตงงานนับไดเพียง 2 ชั้น  
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                            (ก) การเปน บุพการี คือเปนผูสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปนับตั้งแตปู ยา ตา ยาย 

ทวดโดยถือตามความเปนจริง ไมจําเปนตองเปนบุพการีท่ีชอบดวยกฎหมาย แตนาจะหมายถึงบุตรบุญธรรม

ของคูกรณีดวย 

                            (ข) ผูสืบสันดาน คือผูสืบสายโลหิตโดยตรงลงมา เชน ลูก หลาน เหลน ลื้อ โดยถือ

ตามความเปนจริง ไมจําเปนตองเปนผูสืบสันดานท่ีชอบดวยกฎหมาย 

                  (ค) พ่ีนอง คือ พ่ีนองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน 

                  (ง) ลูกพ่ีลูกนอง คือ ลุง ปา นา อา ของคูกรณี หรือเปนหลานลุง หลานปา หลานนา 

หลานอาของคูกรณี 

                  (จ) ญาติเก่ียวพันทางแตงงาน เชน พอตา แมยายหรือพอสามีของคูกรณี พ่ีเขย 

นองเขย พ่ีสะใภของคูกรณี 

             (3) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี

ตามประมลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน ผูแทนนิติบุคคลมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะทําการแทนนิติบุคคล 

เจาหนาท่ีเปนกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการของบริษัท หรือเปนผูจัดการของหางหุนสวนจํากัด  

ถือวามีสภาพไมเปนกลาง ซ่ึงไมอาจทําคําสั่งทางปกครองหรือมีมติเก่ียวกับหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นได 

             (4) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้หรือเปนนายจางของคูกรณี 

                             การเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของคูกรณีนี้จะเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ท่ีเกิดข้ึนจากนิติ

กรรมสัญญา จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได หรือละเมิดก็ได ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางตาม

สัญญาจางแรงงานก็เปนความสัมพันธระหวางเจาหนี้และลูกหนี้เชนเดียวกัน ดังนั้น ถึงแมกฎหมายจะ

กลาวถึงแตเฉพาะการเปนนายจางของคูกรณี ไมไดกลาวถึงการเปนลูกจางของคูกรณีไวดวยก็ตาม แตก็คง

ตองถือวาการเปนลูกจางของคูกรณีก็คือการเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของคูกรณีอยูนั้นเอง 

                            ความไมเปนกลางโดยสภาพภายใน มาตรา 16 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติไววา ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา 13  

เก่ียวกับเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจ

ทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาท่ีหรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองใน

เรื่องนั้นไมได  ซ่ึงความไมเปนกลางโดยสภาพภายในนี้ เปนกรณีท่ีเจาหนาท่ีมีพฤติการณอ่ืนท่ีชวนใหเกิด

ความเคลือบแคลงสงสัยไดวาเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครอง อาจจะทําใหการพิจารณาทาง

ปกครองไมเปนกลาง 

               5. วิธีปฏิบัติเมื่อเจาหนาที่หรือคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา

ทางปกครองมีสวนไดเสีย 

                         รองศาสตราจารย ดร. วรพจน วิศรุตพิชญ ไดไหคําอธิบายในเรื่องนี้ไววา 7

8 เม่ือผูดํารง

ตําแหนงหรือกรรมการในคณะกรรมการซ่ึงมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองมีสวนไดเสีย ผูดํารง
                                                           
8
 วรพจน วิศรุตพิชญ อางแลวในเชิงอรรถที่ 5 หนา 22 
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ตําแหนงนั้นและกรรมการในคณะกรรมการนั้นจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีมีรายละเอียดแตกตางกัน

ออกไป ดังนี้  

                         5.1 เจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจพิจารณาทางปกครองมีสวนไดเสีย  เม่ือเจาหนาท่ีซ่ึงมี

อํานาจทําการพิจารณาทางปกครองมีสวนไดเสียผูนั้นจะตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

                 (1) ถาเปนกรณีท่ีผูนั้นมีความสัมพันธสวนตัวกับคูกรณีตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 

13 ไมวาผูนั้นจะตระหนักเองหรือถูกคูกรณีอ่ืนคัดคานก็ตาม มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา  

                   มาตรา 14 เม่ือมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคูกรณีคัดคานวาเจาหนาท่ีผูใดเปน

บุคคลตามมาตรา 13 ใหเจาหนาท่ีผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอน และแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึน

ไปชั้นหนึ่งทราบ เพ่ือท่ีผูบังคับบัญชาดังกลาวจะไดมีคําสั่งตอไป 

                            การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน และการสั่งใหเจาหนาท่ีอ่ืนเขาปฏิบัติ

หนาท่ีแทนผูท่ีถูกคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

                              การคัดคานดังกลาวไดมีกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนท่ี 

5 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2542 ไดวางหลักเกณฑไว คือ  

                             ขอ 1 การคัดคานวาเจาหนาท่ีผูใดจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องใดไมได

ตามมาตรา 13 หรือตามมาตรา  16 ใหคูกรณีทําคําคัดคานเปนหนังสือถึงเจาหนาท่ีผูนั้น  โดยระบุขอ

คัดคานพรอมดวยขอเท็จจริง และขอกฎหมายท่ีเปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานนั้นดวย  

                            ขอ 2 การยื่นหนังสือคัดคาน ตองกระทํากอนไดรับแจงคําสั่งทางปกครอง  โดย

คูกรณีจะยื่นดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได  

                            ขอ 3 ในกรณีท่ีมายื่นหนังสือคัดคานดวยตนเอง  คูกรณีจะยื่นตอเจาหนาท่ีซ่ึงถูก

คัดคานนั้นเอง หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคาน เจาหนาท่ีสารบรรณ  หรือเจาหนาท่ีคนหนึ่ง   

คนใดในหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคานสังกัดก็ได  

                            ขอ 4 ในกรณีท่ีสงหนังสือคัดคานทางไปรษณียตอบรับ  ใหจาหนาซองถึงเจาหนาท่ี

ซ่ึงถูกคัดคานหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคาน เจาหนาท่ีสารบรรณ  หรือเจาหนาท่ีคนหนึ่งคน

ใดในหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคานสังกัดก็ได  

                        ขอ 5 เม่ือไดรับหนังสือคัดคานแลว ใหผูรับจัดใหมีการประทับตรารับ  และลงทะเบยีน

รับไวเปนหลักฐานในวันท่ีรับหนังสือคัดคานตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และในกรณีท่ีคูกรณียื่น

หนังสือคัดคานดวยตนเอง ใหผูรับออกใบรับหรือจัดใหออกใบรับใหดวย  

                            ขอ 6 ในกรณีท่ีผูรับหนังสือคัดคานมิใชเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคาน  ใหผูรับนั้นแจงการ

รับพรอมท้ังหนังสือคัดคานใหเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคานทราบโดยไมชักชา ท้ังนี้ ภายในวันทําการรุงข้ึน  

                            ขอ 7 เม่ือเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคานไดรับหนังสือคัดคานตามขอ 3 หรอืขอ 6 แลวให

เจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคาน ปฏิบัติดังนี้  
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                              (1) ในกรณีท่ีถูกคัดคานเพราะเหตุมีสวนไดเสียตามมาตรา 14 ใหหยุดการ

พิจารณาเรื่องนั้นไวกอน และ  สงหนังสือคัดคานพรอมคําชี้แจงไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหนึ่ง

ภายในหาวันทําการเพ่ือผูบังคับบัญชาดังกลาว จะไดพิจารณาและมีคําสั่งตอไป  

                              (2) ในกรณีท่ีถูกคัดคานเพราะเหตุมาตรา 16 ถาเห็นวาตนมีเหตุตามท่ีถูกคัดคาน

ใหปฏิบัติตาม (1) แตถาเห็นวาตนไมมีเหตุตามท่ีถูกคัดคาน จะทําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ได แตตองแจงให

ผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหนึ่งทราบเพ่ือพิจารณาและมีคําสั่งตอไป  

                              ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาเหนือเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคานข้ึนไปชั้นหนึ่งไมมีอํานาจ

พิจารณาและสั่งการ ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวเสนอหนังสือคัดคานและคําชี้แจงใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ

พิจารณาสั่งการเพ่ือมีคําสั่งตอไป  

                   ขอ 8 ใหผูบังคับบัญชาตามขอ 7 พิจารณาสั่งการโดยไมชักชา ท้ังนี้ ไมเกินหาวันทําการนับ

แตวันไดรับ หนังสือคัดคานและคําชี้แจงจากเจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคาน  

                              ในการพิจารณาคําคัดคาน  ผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งอาจตรวจสอบขอเท็จจริง

ไดตามความเหมาะสม โดยไมผูกพันกับคําคัดคานหรือพยานหลักฐานของคูกรณี  

                            ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลเพียงพอ ใหผูบังคับบัญชาสั่งให

เจาหนาท่ีซ่ึงถูกคัดคานพนจากหนาท่ีในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องท่ีทําใหถูกคัดคาน  และสัง่ให

เจาหนาท่ีอ่ืนซ่ึงมีอํานาจพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือเจาหนาท่ีอ่ืนซ่ึงตามกฎหมายอาจเปนผูทํา

หนาท่ีแทนไดเขาทําหนาท่ีนั้นและแจงใหคูกรณีทราบโดยไมชักชา  

                 ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลไมเพียงพอ ใหผูบังคับบัญชาสั่งยกคํา

คัดคานและแจงใหคูกรณีทราบโดยไมชักชา  

                 การพิจารณาสั่งการของผูบังคับบัญชาตามวรรคสามและวรรคสี่ไมตัดอํานาจ

ผูบังคับบัญชาในระดับท่ีสูงกวาท่ีจะพิจารณาสั่งการในเรื่องดังกลาว  

                 ถาเปนกรณีมีพฤติการณอ่ืนท่ีชวนใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยไดวาผูนั้นอาจจะ 

ทําการพิจารณาทางปกครองโดยไมเปนกลางตามท่ีบัญญัติไวตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติไววา 

                            มาตรา 16 ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา 13 เก่ียวกับเจาหนาท่ี

หรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการ

พิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาท่ีหรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น

ไมไดในกรณีตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการดังนี้  

                            (1) ถาผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอนและ

แจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบแลวแตกรณี 

                            (2) ถามีคูกรณีคัดคานวาผูนั้นมีเหตุดังกลาวหากผูนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามท่ี

คัดคานนั้น ผูนั้นจะทําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ไดแตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหนึ่งหรือ

ประธานกรรมการทราบแลวแตกรณี 
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                         (3) ใหผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึง   

ผูนั้นเปนกรรมการอยูมีคําสั่งหรือมีมติโดยไมชักชา แลวแตกรณี วาผูนั้นมีอํานาจในการพิจารณาทาง

ปกครองในเรื่องนั้นหรือไม ใหนําบทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสอง และมาตรา 15 วรรคสอง วรรคสาม และ

วรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                         ผูบังคับบัญชาเหนือตนของผูดํารงตําแหนงซ่ึงมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองท่ีมี

สวนไดเสีย มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดบัญญัติไววา      

มาตรา 20 ผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหนึ่งตามมาตรา 14 และมาตรา 16 ใหหมายความรวมถึง ผูซ่ึง

กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแลสําหรับกรณีของเจาหนาท่ีท่ีไมมีผูบังคับบัญชาโดยตรง 

และนายกรัฐมนตรีสําหรับกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นเปนรัฐมนตรี 

                   5.2 กรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองมีสวนไดเสีย 

                          เมื่อคณะกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองมี 

สวนไดเสีย ผูนั้นตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 15 ดังนี้  

              มาตรา 15 เม่ือมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคูกรณีคัดคานวากรรมการในคณะกรรมการ

ท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกลาว ใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ

เพ่ือพิจารณาเหตุคัดคานนั้น ในการประชุมดังกลาวกรรมการผูถูกคัดคานเม่ือไดชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอ

ซักถามแลวตองออกจากท่ีประชุม 

                         ถาคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผูถูกคัดคาน ในระหวางท่ี

กรรมการผูถูกคัดคานตองออกจากท่ีประชุม ใหถือวาคณะกรรมการคณะนั้นประกอบดวยกรรมการทุกคนท่ี

ไมถูกคัดคาน 

                         ถาท่ีประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาท่ีตอไปดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสามของกรรมการท่ีไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดมติดังกลาวใหกระทํา

โดยวิธีลงคะแนนลับและใหเปนท่ีสุด 

                         การยื่นคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ  

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                         การยื่นคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคาน ไดมีกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลม 116 ตอนท่ี 5ก ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2542 ไดวางหลักเกณฑไว คือ  

                          ขอ ๑ การคัดคานวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดในคณะกรรมการท่ีมี 

อํานาจพิจารณาทางปกครองจะทําการพิจารณาทางปกครองเรื่องใดไมไดตามมาตรา ๑๓ ใหทําคําคัดคาน 

ถึงประธานกรรมการ แตถาเปนการคัดคานตามมาตรา ๑๖ ใหทําคําคัดคานถึงผูถูกคัดคาน 

                          การคัดคานตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือโดยระบุขอคัดคานพรอมดวยขอเท็จจริง

และขอกฎหมายท่ีเปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือนั้นดวย 
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                         ขอ ๒ การยื่นหนังสือคัดคาน  คูกรณีจะยื่นดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได  

แตตองกอนไดรับแจงคําสั่งทางปกครอง 

                         ขอ ๓ ในกรณีท่ีมายื่นหนังสือคัดคานดวยตนเอง  คูกรณีจะยื่นตอผูถูกคัดคานกรรมการ

คนหนึ่งคนใด หรือหนวยงานธุรการของคณะกรรมการก็ได 

                         ขอ ๔ ในกรณีท่ีสงหนังสือคัดคานทางไปรษณียตอบรับ  ใหจาหนาซองถึงประธาน

กรรมการ กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหนวยงานธุรการของคณะกรรมการก็ได 

                         ขอ ๕ เม่ือไดรับหนังสือคัดคานแลว ใหผูรับจัดใหมีการประทับตรารับ  และลงทะเบยีน

รับไวเปนหลักฐานในวันท่ีรับหนังสือคัดคานตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และในกรณีท่ีคูกรณียื่น

หนังสือคัดคานดวยตนเอง ใหผูรับออกใบรับหรือจัดใหออกใบรับใหดวย 

                         ขอ ๖ ในกรณีท่ีผูรับหนังสือคัดคานมิใชประธานกรรมการหรือผูถูกคัดคานใหผูนั้นแจง

การรับพรอมท้ังหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการหรือผูถูกคัดคาน แลวแตกรณีทราบโดยไมชักชา 

                         ขอ ๗ เม่ือไดรับหนังสือคัดคานตามขอ ๓ หรือขอ ๖ แลวแตกรณี ใหดําเนินการ ดังนี้ 

                                (๑) ในกรณีคัดคานตามมาตรา  ๑๕ ใหประธานกรรมการเรียกประชุม

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเหตุคัดคานนั้น 

                                (๒) ในกรณีคัดคานตามมาตรา ๑๖ ถาผูท่ีถูกคัดคานเห็นวาตนไมมีเหตุตามท่ีถูก 

คัดคานจะทําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ได แตตองแจงใหประธานกรรมการทราบเพ่ือเรียกประชุม 

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเหตุคัดคานนั้น 

                          ขอ ๘ ในการพิจารณาคําคัดคาน  คณะกรรมการจะตองใหโอกาสผูถูกคัดคานชี้แจง

ขอเท็จจริงและตอบขอซักถาม  และคณะกรรมการอาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเรื่อง

นั้น ๆ โดยไมผูกพันกับคําคัดคานหรือคําชี้แจงของผูถูกคัดคานหรือพยานหลักฐานของคูกรณีเม่ือท่ีประชุมมี

มติเปนประการใดแลว  ใหประธานกรรมการแจงมติท่ีประชุมใหผูถูกคัดคานและคูกรณีทราบโดยไมชักชา  

                          ถาเปนกรณีมีพฤติการณอ่ืนท่ีชวนใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยไดวาผูนั้นอาจจะทํา

การพิจารณาทางปกครองโดยไมเปนกลางตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 16 หากผูนั้นตระหนักเองหรือถูกคูกรณี

คัดคานและผูนั้นเห็นพองดวยกับคําคัดคานผูนั้นตอง หยุดการพิจารณาเรื่องไวกอนและแจงใหประธาน

กรรมการทราบ เพ่ือท่ีประธานกรรมการจะไดเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและมีมติวาสมควรให

ผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องตอไปหรือไม  หากผูนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามท่ีคัดคานนั้น ผูนั้นจะทําการพิจารณา

เรื่องตอไปก็ไดแตตองแจงใหประธานกรรมการทราบ เพ่ือท่ีประธานกรรมการจะไดเรียกประชุม

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและมีมติวาสมควรใหผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องตอไปหรือไม   

                           ในการประชุมของคณะกรรมการเพ่ือพิจาณาวาสมควรใหกรรมการผูถูกคัดคานรวม

พิจารณาเรื่องตอไปหรือไมนี้ เม่ือกรรมการผูถูกคัดคานไดชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลวตองออก

จากท่ีประชุม 

                           อนึ่งในระหวางที่กรรมการผูถูกคัดคานตองออกจากที่ประชุม กฎหมาย ใหถือวา

คณะกรรมการคณะนัน้ประกอบดวยกรรมการทุกคนท่ีไมถกูคัดคาน  ถาท่ีประชุมมีมติใหกรรมการผูถูก
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คัดคานปฏิบัติหนาท่ีตอไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการท่ีไมถูกคัดคาน ก็ให

กรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดมติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและใหเปนท่ีสุด  

                 5.3 ขอยกเวนบทบังคับเรื่องความไมเปนกลาง 

              พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 18 บทบัญญัติวา 

มาตรา 18 บทบัญญัติ มาตรา 13 ถึงมาตรา 16 ไมใหนํามาใชบังคับกับกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน หาก

ปลอยใหลาชาไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไมมีทางแกไขได 

หรือไมมีเจาหนาท่ีอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีแทนผูนั้น 

 

สวนท่ี 4 คูกรณีในการทําคําสั่งทางปกครอง 

1. บุคคลที่เปนคูกรณี 

               มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นี้ให      

คํานิยามของคําวาคูกรณี ไวดังนี้ 

               "คูกรณี" หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูใน

บังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้น

จะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสัง่ทางปกครอง  

                         มาตรา 21  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

บัญญัติวา 

                         มาตรา 21 บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเปนคูกรณีในการพิจารณา

ทางปกครองไดตามขอบเขตท่ีสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได 

                       อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไววา 8

9  โดยหลักแลวบุคคล  

ทุกคนท่ีสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อาจเขามาเปน

คูกรณีไดแลว ไมวาโดยการเปนผูเริ่มใหเกิดการพิจารณาทางปกครองข้ึนหรือเขามาในภายหลังท่ีการ

พิจารณาทางปกครองเริ่มไปแลวก็ได อาจารยชัยวัฒน ฯ ไดยกตัวอยางของการเปนคูกรณีไว ดังตอไปนี้ 

    - นาย ก. ตองการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมซ่ึงบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบ 

อาชพี (มาตรา 48 เบญจ ของรัฐธรรมนูญ) แตการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีกฎหมายควบคุมโดยหามตั้ง

กอนไดรับอนุญาต (มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) การท่ีตองขออนุญาตเปนการไม

อิสระในการประกอบอาชีพ กรณีเปนการกระทบกระเทือนตอเสรีภาพแลว นาย ก.จึงอาจยื่นคําขออนุญาต

ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได นาย ก.จึงเปนคูกรณีคนหนึ่ง 

 

                                                           
9
 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต , กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, จิรรัชการพิมพ, กรุงเทพ, มิถุนายน 2540 หนา 250-252 
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             - นาย ข. ผูมีบานพักอาศัยใกลกับท่ีดินท่ีนาย ก.ยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงงาน เม่ือ 

ทราบขาวการจะตั้งโรงงานของนาย ก.  นาย ข.เห็นวาความเปนอยูอยางสงบของตนอาจถูก

กระทบกระเทือนจากเสียงดังของโรงงาน นาย ข. ก็อาจคัดคานการตั้งโรงงานของนาย ก. โดยยื่นหนังสือ

คัดคานตอเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาตตั้งโรงงานได นาย ข. จึงเปนคูกรณีอีกคนหนึ่ง 

   - นาย ค. ซ่ึงมีบานพักอาศัยอยูติดกับโรงงานเชนกัน แตมิไดทราบขาวการจะตั้ง 

โรงงานของ นาย ก. มากอน แตในระหวางการพิจารณา เจาหนาท่ีเห็นวาการใหตั้งโรงงานคงจะมีผลกระทบ

ถึงนาย ค. เจาหนาท่ีจึงแจงใหนาย ค. ทราบและเชิญใหมาแสดงความเห็นวาจะคัดคานการจะอนุญาตใหตั้ง

โรงงานหรือไม อยางไร นาย ค. ก็ถือวาเปนคูกรณีอีกคนหนึ่ง 

   - นาย ง. อาศัยอยูคนละจังหวัด แตเปนผูทํางานใหกับชมรมพิทักษสิ่งแวดลอมโดย 

เห็นวาโรงงานท่ีนาย ก. จะสรางข้ึนนั้นเปนโรงงานท่ีจะกอมลภาวะท่ีไมเหมาะสม นาย ง. จึงยื่นหนังสือ

คัดคานการจะอนุญาตใหตั้งโรงงานประเภทนั้น 

   โดยสรุป ทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของกับเรื่องท่ีพิจารณายอมเปนคูกรณีไดท้ังนั้น ไมวาจะ 

ยื่นเขามาเองหรือเจาหนาท่ีเรียกเขามา และไมวาสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือนมากนอยเพียงใด  

                          คณะบุคคลท่ีไมเปนนิติบุคคลก็อาจเปนคูกรณีในการพิจารณาได หากมีกรณีท่ีเก่ียวกับ

สิทธิของคณะบุคคลนั้น เชน คณะบุคคลรวมกันจัดทําหนังสือออกจําหนายในนามของคณะบุคคลแตเจา

พนักงานการพิมพเห็นวาหนังสือนั้นตองหามตามกฎหมายและดําเนินการพิจารณาเพ่ือสั่งใหงดจําหนาย   

คนหนึ่งคนใดในคณะบุคคลนั้นอาจโตแยงเขามาเปนคูกรณีได  

                     ในกรณีท่ีคูกรณีไมพอใจผลการพิจารณาทางปกครอง มีสิทธิท่ีจะโตแยงตอศาลปกครอง 

ในฐานะเปน “คูกรณี” ท่ีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจ

หลีกเลี่ยงไดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ตอไป เชน  

    - ขาราชการเปนผูเสียหาย เนื่องจากถูกเรียกเงินคาใชจายในการยายถ่ินท่ีอยูคืนตาม 

พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2541 (คําพิพากษาศาลปกครอง

สูงสุดท่ี ฟ. 8/2547) 

    - ประกาศของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ท่ีประกาศยกเลิกการประกวดราคาเปนการสั่งยกเลิก 

กระบวนการพิจารณาคําเสนอเก่ียวกับการจัดทําหรือใหสิทธิประโยชน ประกาศดังกลาวจึงเปนคําสั่งทาง

ปกครองตามความในวรรคสอง ขอ 1 (3) ของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2543)  ประกอบกับการท่ี   

ผูฟองคดีเปนผูท่ีไดซ้ือเอกสารประกวดราคาเขายื่นซองประกวดราคาและเปนผูเสนอราคาต่ําสุด              

จนคณะกรรมการเปดซองประกวดราคาไดเรียกผูฟองคดีเขาตอรองราคามีการทําบันทึกการตอรองราคาไว

เปนหลักฐานและคณะกรรมการไดทํารายงานวาควรเลือกผูฟองคดีใหเปนผูรับจางแลว จึงถือวาผูฟองคดี

เปนผูมีสิทธิไดเขาทําสัญญาจางตามประกาศประกวดราคาดังกลาว แตเม่ือผูถูกฟองคดีท่ี 1 ยกเลกิการ

ประกวดราคาครั้งนี้ จึงถือวาสิทธิของผูฟองคดีท่ีจะไดเขาทําสัญญาดังกลาวไดรับผลกระทบ ผูฟองคดีจึงเปน

คูกรณีในการท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 จะประกาศยกเลิกการประกวดราคา ตามนัย มาตรา 21 แหง



   -  22 -   

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.

61/2552)  

               ในกรณีการปฏิบัติราชการทางปกครองยังอยูในข้ันเตรียมการและการดําเนินการของ

เจาหนาท่ี   ซ่ึงยังไมมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธหรือผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล 

มิใชคูกรณีท่ีมีสิทธิฟองคดีเชน  

    - การฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีคําสั่งอนุมัติใหแกไข

เปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุลของบุคคลในรายการทางทะเบียนราษฎร เม่ือผูฟองคดีไมไดเปนผูยื่นคําขอ

และคําสั่งตามคําขอไมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานนิติสัมพันธใด ๆ ระหวางผูฟองคดีกับผูออกคําสั่ง 

รวมท้ังผูฟองคดีไมไดอยูในบังคับของคําสั่งดังกลาว จึงไมใชคูกรณีในการออกคําสั่ง(คําสั่งศาลปกครองสูงสุด

ท่ี 298/2546)  

     - การดําเนินการสืบสวนและสอบสวนการประทําผิดทางวินัยอยางรายแรงของผู    

ฟองคดี เปนเพียงการพิจารณาทางปกครองในการแสวงหาขอเท็จจริงตาง ๆ เพ่ือนําเสนอผูมีอํานาจ

พิจารณาสั่งการตอไป ความเห็นตามมติของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง (คําสั่งสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ) ยังไมมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธหรือผลกระทบตอสถานภาพของของสิทธิหรือหนาท่ีของผูถูก

ฟองคดี แตผลกระทบจะเกิดข้ึนเม่ือออกเปนคําสั่งทางปกครองไลผูฟองคดีออกจากราชการแลว 

คณะกรรมการท้ังสอง จึงมิใชคูกรณีพิพาททางปกครอง(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 719/2547) 

 

       2. ความสามารถของคูกรณี 

                       อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไววา9

10    บคุคลจะกระทําการ 

ใด ๆ ทางกฎหมายได จะตองมีความสามารถ ซ่ึงกฎหมายแพงจะวางหลักท่ัวไปวา บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะ

แลว (อายุ 20ปบริบูรณ) เปนผูมีความสามารถ (มาตรา 19 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) สวน

ผูเยาว คนไรความสามารถ และคนเสมือนไรความสามารถ ลวนเปนผูมีความสามารถโดยจํากัดและมี

ความสามารถกระทําการเพียงบางกรณี แตบุคคลตาง ๆ จะมีความสามารถกระทําการเปนคูกรณีในการ

พิจารณาทางปกครองไดเพียงใดนั้น  

             มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

บัญญัติวา มาตรา 22 ผูมีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองไดจะตองเปน 

   (1) ผูซ่ึงบรรลุนิติภาวะ 

   (2) ผูซ่ึงมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องท่ีกําหนดได  

แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

                        (3) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา 21 โดยผูแทนหรือตัวแทน แลวแตกรณี 

                        (4) ผูซ่ึงมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจา

                                                           
10

 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางแลวในเชงิอรรถ 5 หนา 252 
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นุเบกษากําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องท่ีกําหนดได แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือ

ความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

   อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายบทบัญญัติมาตรา 22 ดังกลาวขางตน 

ไว10

11 ดังนี้ 

                       (1) ผูซ่ึงบรรลุนิติภาวะกรณีนี้เปนหลักปกติเม่ือเปนท่ียอมรับในกฎหมายแพง จึงเปนท่ี

ยอมรับในกฎหมายปกครองดวย  

                       (2) ผูซ่ึงมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องท่ีกําหนดได 

แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ก็ตาม 

กรณีนี้ถากฎหมายเฉพาะกําหนดเชนใด ก็ตองเปนไปตามนั้น เชน บุคคลอายุ 18 ปข้ึนไปอาจยื่นขอรับ

ใบอนุญาตขับรถยนตชั่วคราวไดตามมาตรา 46 (1) แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522  

                        (3) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา 21 โดยผูแทนหรือตัวแทน แลวแตกรณี 

                        (4) ผูซ่ึงมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจา

นุเบกษากําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องท่ีกําหนดได แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือ

ความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กรณีนี้เปนการเพ่ิมเติมจากหลักปกติ แตเดิม

มาในทางปกครองก็ยึดหลักตามกฎหมายแพงเพราะไมมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน ผูไมมีความสามารถ

ตามกฎหมายแพงจึงกระทําการใด ๆ ไมได ท้ังท่ีโดยสภาพจะเห็นไดวาเปนเรื่องเล็กนอยหรือเพ่ือพิทักษสิทธิ

ของตน เชน การยื่นขอคัดสําเนาทะเบียนบานสวนของตนเปนตน ดังนั้น หากการใดสมควรยกเวนหลักปกติ

ของกฎหมายแพง ก็อาจประกาศตามมาตรา 22 (4)  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ได 

 

               3. การกระทําโดยตัวแทน 

                         ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองนั้น กฎหมายถือเปนสิทธิของคูกรณีท่ีจะแตงตั้ง

ผูกระทําการแทนได เนื่องจากในบางครั้งคูกรณีอาจไมสามารถดําเนินการเองได หรือไมมีความรูความ

เชี่ยวชาญหรือชํานาญการในเรื่องนั้น ๆ ดีเพียงพอ คูกรณีจึงอาจมีหนังสือแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซ่ึง

บรรลุนิติภาวะกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีกําหนดแทนตน เวนแตเปนกรณีท่ีคูกรณีมีหนาท่ีโดยตรงท่ี

จะตองกระทําการนั้นดวยตนเอง เจาหนาท่ีจะดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคูกรณีนั้น และ

ตองแจงใหผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนทราบดวย 

                         อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไววา 11

12 บคุคลทุกคนไมอาจ

กระทําการทุกอยางดวยตนเองได การใหคนอ่ืนทําการแทนไดจึงเปนเรื่องจําเปนเพราะทําใหเกิดความ

สะดวกข้ึน การมีตัวแทนในการพิจารณาทางปกครองเกิดข้ึนได 2 ประการ คือ  
                                                           
11

 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางแลวในเชงิอรรถ 5 หนา 252-253 

12
 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางแลวในเชงิอรรถ 5 หนา 253-254 
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                      3.1 ตัวแทนของคูกรณีรายเดียว 

                    มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

บัญญัติวา  

                    มาตรา 24 คูกรณีอาจมีหนังสือแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะ

กระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีกําหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ไดในการนี้

เจาหนาท่ีจะดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคูกรณีไดเฉพาะเม่ือเปนเรื่องท่ีผูนั้นมีหนาท่ีโดยตรง

ท่ีจะตองทําการนั้นดวยตนเองและตองแจงใหผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนทราบดวย  

                    หากปรากฏวาผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนผูใดไมทราบขอเท็จจริงในเรื่อง

นั้นเพียงพอหรือมีเหตุไมควรไววางใจในความสามารถของบุคคลดังกลาวใหเจาหนาท่ีแจงใหคูกรณีทราบโดย

ไมชักชา 

                               การแตงตั้งใหกระทําการแทนไมถือวาสิ้นสุดลงเพราะความตายของคูกรณีหรือ

การท่ีความสามารถหรือความเปนผูแทนของคูกรณีเปลี่ยนแปลงไป เวนแตผูสืบสิทธิตามกฎหมายของคูกรณี

หรือคูกรณีจะถอนการแตงตั้งดังกลาว 

                               อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายบทบัญญัติมาตรา 24 ดังกลาว

ขางตนไววา12

13 เม่ือกฎหมายบัญญัติไวเชนนี้ จึงเปนสิทธิของบุคคลท่ีจะดําเนินการโดยผานตัวแทน ในการนี้

เจาหนาท่ีจะตองดําเนินการโดยสัมพันธกับตัวแทนโดยตรง จะเรียกใหคูกรณีกระทําการอยางนั้นอยางนี้

ไมไดเพราะไดมอบอํานาจตั้งตัวแทนไวแลว เวนแตในกรณีท่ีคูกรณีมีหนาท่ีโดยตรงท่ีจะตองกระทําดวย

ตนเอง เจาหนาท่ีจึงจะติดตอกับคูกรณีโดยตรงได แตตองแจงใหตัวแทนทราบดวย  

                               กรณี “มีหนาท่ีโดยตรงจะตองทําการนั้นดวยตนเอง” นั้นไดแก การขอใหการใน

ฐานะพยานเก่ียวกับขอเท็จจริงท่ีคูกรณีมายืนยันความหมายของคําขอท่ีไดยื่นไวกอนตั้งตัวแทนเพ่ือความ

ม่ันใจในขอบเขตของปญหา 

                                 ความสัมพันธของคูกรณีและตัวแทนนอกจากที่กําหนดไวโดยเฉพาะใน

พระราชบัญญัตินี้แลว ยังตองปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องตัวแทนในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย 

                                 แมคูกรณีจะตั้งตัวแทนมา หากปรากฏวาตัวแทนไมทราบขอเท็จจริงในเรื่องนั้น

เพียงพอ เชน ซักถามแลวตอบไมได หรือมีเหตุไมควรไววางใจในความสามารถของตัวแทน เชน ดําเนินการ

ผิดพลาดบกพรองอันอาจทําใหคูกรณีเสียหาย ตามมาตร 24 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 253 จึงกําหนดใหเจาหนาท่ีแจงใหคูกรณีทราบ สวนคูกรณีจะตัดสินใจอยางไร

เปนเรื่องท่ีจะตองรับผิดชอบตนเองเพราะไดทราบขอเท็จจริงแลว  

                                 ตามหลักกฎหมายแพง ความเปนตัวแทนโดยปกติระงับลงเมื่อตัวการตายหรือไร

ความสามารถหรือลมละลาย (มาตร 826 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) แตในการดําเนิน

กระบวนการพิจารณาทางปกครองนั้น หากยึดหลักดังกลาวจะไมสะดวกแกฝายเอกชนท่ีมาเก่ียวของ เพราะ
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ตองตั้งตัวแทนใหมและอาจกอใหเกิดอุปสรรคแกการดําเนินการพิจารณาทางปกครองดวย เพราะอาจตอง

รอการดําเนินการไวเพ่ือใหโอกาสแกคูกรณีคนใหม ประกอบกับฝายปกครองมีหนาท่ีชวยดูแลประโยชนของ

เอกชนท่ีเก่ียวของตามมาตร 24 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

มาตรา 24 วรรคสามไดวางหลักการตั้งตัวแทนเพ่ือกระทําการในการพิจารณาทางปกครองไมระงับลง 

แมวาคูกรณีจะถึงแกความตายหรือความสามารถของคูกรณีเปลี่ยนแปลงไป เชน เปนคนไรความสามารถ 

หรือเสมือนไรความสามารถ หรือลมละลาย หรือความเปนผูแทนของคูกรณีเปลี่ยนไป เชน ในกรณีบริษัท

จํากัด อาจมีการแตงตั้งกรรมการบริษัทข้ึนใหม เปนตน เวนแตผูสืบสิทธิตามกฎหมายจะถอนการแตงตั้ง

ตัวแทนซ่ึง “ผูสืบสิทธิตามกฎหมาย” ในท่ีนี้หมายถึงผูอาจรับมรดกความเขามาเปนผูใชสิทธิในความเปน

คูกรณีแทนตอไป เชน ทายาทโดยธรรม เปนผูรับโอนทรัพยสินท่ีเก่ียวของ เปนบริษัทจากการควบเขากัน

ของบริษัทเดิม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของแตละเรื่อง 

 

                       3.2  ตัวแทนรวมของคูกรณีเกิน 50 คน  

                                ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

บัญญัติวา 

                      มาตรา 25 ในกรณีท่ีมีการยื่นคําขอโดยมีผูลงชื่อรวมกันเกินหาสิบคนหรือมี

คูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคําขอท่ีมีขอความอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถาในคําขอมีการระบุใหบุคคลใด

เปนตัวแทนของบุคคลดังกลาวหรือมีขอความเปนปริยายใหเขาใจไดเชนนั้น ใหถือวาผูท่ีถูกระบุชื่อดังกลาว

เปนตัวแทนรวมของคูกรณีเหลานั้น 

                                ในกรณีท่ีมีคูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคําขอใหมีคําสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน 

โดยไมมีการกําหนดใหบุคคลใดเปนตัวแทนรวมของตนตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาท่ีในเรื่องนั้นแตงตั้งบุคคลท่ี

คูกรณีฝายขางมากเห็นชอบเปนตัวแทนรวมของบุคคลดังกลาว ในกรณีนี้ใหนํามาตรา 24 วรรคสอง และ

วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม ตัวแทนรวมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองเปนบุคคลธรรมดา 

                                คูกรณีจะบอกเลิกการใหตัวแทนรวมดําเนินการแทนตนเม่ือใดก็ไดแตตองมี

หนังสือแจงใหเจาหนาท่ีทราบและดําเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตอไปดวยตนเอง  

                                ตัวแทนรวมจะบอกเลิกการเปนตัวแทนเม่ือใดก็ได แตตองมีหนังสือแจงให

เจาหนาท่ีทราบกับตองแจงใหคูกรณีทุกรายทราบดวย 

                                อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายบทบัญญัติดังกลาวขางตนไววา

13

14 ในทางปฏิบัติบอยครั้งท่ีชาวบานซ่ึงเดือดรอนเปนจํานวนหลายคน และไมใครจะมีความรูในการ

ดําเนินการในทางปกครอง การท่ีเจาหนาท่ีจะตองติดตอกับคูกรณีทุกรายเปนราย ๆ ไป ก็จะยุงยากเพราะ

ตองทําหนังสือโตตอบขอความอยางเดียวกันถึงทุกคน และการจะใหทุกคนเขามามีสวนรวมท้ังหมดก็จะทํา

ใหกระบวนการพิจารณาลาชา ท้ัง ๆ ท่ีรูปเรื่องในกรณีนั้นมีมูลเหตุเดียวกันและขอเท็จจริงเดียวกัน เชน    
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ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหตั้งโรงงานกําจัดขยะทางเคมี ชาวบานรอบ ๆ โรงงานจํานวนเปนรอยคน

อาจรวมกันคัดคาน เปนตน 

                          จากลักษณะเฉพาะดังกลาวทําใหการพิจารณาทางปกครองตองหาวิธีการพิเศษใหมี

ตัวแทนรวมของบุคคลเหลานั้นท้ังหมดโดยอาจเกิดข้ึนไดในกรณีดัง ตอไปนี้ 

                (1) กรณีท่ีการยื่นคําขอฉบับเดียวกัน (โดยมีวัตถุท่ีประสงคเดียวกันไมวาจะเปน 

การขอใหกระทําหรือขอมิใหกระทํา) โดยมีผูลงชื่อรวมกันเกิน 50 คน อยางท่ีเรียกกันวา”ลงลายมือชื่อ  

หากวา” ถาหนังสือนั้นมีขอความโดยแจงชัดหรือโดยปริยายวาประสงคใหผูใดเปนตัวแทน มาตรา 25 วรรค

หนึ่งแหงพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหถือวาผูนั้นเปนตัวแทนรวมของทุกคนท่ีลงชื่อ 

                (2) กรณีท่ีมีการยื่นคําขอหลายฉบับ (โดยมีวัตถุท่ีประสงคเดียวกันไมวาจะเปนการ 

ขอใหกระทําหรือขอมิใหกระทํา) จากบคุคลเกิน 50 คน โดยคําขอแตละฉบับมีขอความอยางเดียวกันหรือ

ทํานองเดียวกัน (ซ่ึงอาจใชวิธีการโรเนียวหรือถายสําเนามาจากฉบับเดียวกัน) ถาหนังสือนั้นมีขอความแจง

ชัดหรือโดยปริยายวาประสงคใหผูใดเปนตัวแทน มาตรา 25 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก็ใหถือวาผูนั้นเปนตัวแทนรวมของทุกคนในกรณีนั้น 

      (3) กรณีท่ีมีคูกรณีเกิน 50 คน ยื่นคําขอใหมีคําสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน  

โดยไมมีการกําหนดใหบุคคลใดเปนตัวแทนของตน มาตรา 25 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา  ใหเจาหนาท่ีในเรื่องนั้นแตงตั้งบุคคลท่ีคูกรณีฝายขางมาก

เห็นชอบเปนตัวแทนรวมของบุคคลดังกลาว โดยอาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ใหคําอธิบายเพ่ิมเติมวา

เจาหนาท่ีอาจดําเนินการโดยวิธีใด ๆ ก็ได เชน มีหนังสือใหแตละคนแสดงความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ 

สวนขอความในตอนตนของมาตรา 25 วรรคสองนี้ท่ีวา “...เกินหาสิบคนยื่นคําขอใหมีคําสั่งทางปกครอง” 

นั้น ขอความคอนขางจะยาวและอาจเขาใจวาเปนคําขอใหมีการอนุญาตหรืออนุมัติ แตเม่ือพิจารณาสภาพ

ของปญหาท่ีเกิดข้ึนและความหมายของ “คําสั่งทางปกครอง” แลว นาจะมีความหมายไปในทางขอให

อนุญาตหรือขอไมใหอนุญาต (เปนคําคัดคาน) ก็ได 

   การเปนตัวแทนรวมและอํานาจหนาท่ีของตัวแทนรวมนั้นเปนเชนเดียวกับตัวแทนของ 

คูกรณีรายเดียวทุกประการ แตมีลักษณะเพ่ิมเติมบางประการเปนการเฉพาะดังนี้ 

                      (1)  มาตรา 25 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง           

พ.ศ. 2539 บัญญัติวา ตัวแทนรวมนี้ตองเปนบุคคลธรรมดาเทานั้น เพราะความรับผิดชอบเปนสวนตัวจะมี

ผลจริงจังกวาผลท่ีมีตอนิติบุคคลเพราะนิติบุคคลจะจํากัดความรับผิด เม่ือนิติบุคคลลมเลิกไป ก็ไมมีผลตอ

บุคคลธรรมดาแตละคนท่ีมีสวนรวมในนิติบุคคลนั้น 

                      (2) มาตรา 25 วรรคสี่แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

บัญญัติวา คูกรณีแตละรายยังมีอิสระท่ีจะบอกเลิกการใหตัวแทนรวมดําเนินการแทนตน แตตองมีหนังสือ

แจงใหเจาหนาท่ีทราบและดําเนินการสวนตาง ๆ ของตนเองแยกออกไป ท้ังนี้ เพราะการใหมีตัวแทนรวม

เปนเรื่องความสะดวกของท้ังสองฝายเทานั้น แตในแงการระวังผลประโยชนถาคูกรณีรายใดไมม่ันใจในระบบ

รวม ก็ไมมีเหตุไปผูกมัดบังคับ 
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(1) โดยท่ีตัวแทนรวมตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง  พ.ศ. 2539 มิใชการแตงตั้งชัดเจนวาใหผูใดเปนตัวแทนและใหดําเนินการไดเพียงใด จึงอาจมี

ปญหาวาเม่ือความสัมพันธเกิดข้ึนตามกฎหมายแลว จะยุติความสัมพันธนั้นไดอยางไร มาตรา 25 วรรคหา 

จึงบัญญัติใหตัวแทนรวมมีอิสระท่ีจะบอกเลิกเปนตัวแทนไดโดยมีหนังสือแจงใหเจาหนาท่ีและคูกรณีทุกราย

ทราบ 

 

สวนท่ี 5 การพจิารณาออกคําสัง่ทางปกครอง 

         1. หลักการในการพิจารณาทางปกครอง 

              หลักในการพิจารณาทางปกครองมีหลักการที่สําคัญ 4 ประการดังนี้  

               1.1 หลักการไมยึดแบบพิธี 

           อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายเรื่องนี้ไววา 14

15 การพิจารณาทาง

ปกครองใหยึดหลักความเรียบงายและความสะดวกเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคมากกวา การมีแบบพิธีนั้นถือ

เปนขอยกเวนซ่ึงฝายปกครองจะตองทําเชนนั้นตอเม่ือกฎหมายบังคับใหตองทําเทานั้น ในการใชกฎหมาย

จะตองมีแนวโนมไปในทางท่ีเอาความสําเร็จตามวัตถุประสงคเปนหลัก การมิไดปฏิบัติตามแบบพิธีบางอยาง

ในการพิจารณาทางปกครองหากไมเปนกรณีสําคัญเพ่ือประกันสิทธิของเอกชน ก็ไมถือวาทําใหการทําคําสั่ง

ทางปกครองนั้นบกพรอง หลักดังกลาวจึงอาจใชในการตีความเม่ือมีปญหาไดวาควรดําเนินการเชนใด 

 

             1.2 หลักความรวดเร็วและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

           มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได

กําหนดใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือใหเจาหนาท่ีกําหนดเวลาสําหรับการ

พิจารณาทางปกครองข้ึนตามความเหมาะสม และมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันไดกําหนดให

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ .ศ. 2532 

เปนระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีวางข้ึนตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงปจจุบันระเบียบดังกลาวไดมี

การแกไขเพ่ิมเติมโดย ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงาน

ของรฐั (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2540 

                     มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

บัญญัติไววา มาตรา 33 เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนความประหยัดและความมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือให

เจาหนาท่ีกําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองข้ึนไวตามความเหมาะสมแกกรณี ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัด

หรือแยงกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น ในกรณีท่ีการดําเนินงานในเรื่องใดจะตองผานการพิจารณาของ

                                                           
 
15

ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางแลวในเชงิอรรถ 5 หนา 258 
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เจาหนาท่ีมากกวาหนึ่งราย เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมีหนาท่ีตองประสานงานกันในการกําหนดเวลาเพ่ือการ

ดําเนินงานในเรื่องนั้น 

                   มาตรา 85 ใหถือวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือ

ประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 เปนระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีวางข้ึนตามมาตรา 33 แหง

พระราชบัญญัตินี้ 

                นอกจากนี้เพ่ือใหการปฏิบัติราชการสามารถสนองตอบตอการพัฒนาประเทศและ

การใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อันจะนํามาซ่ึงประโยชนสุขของประชาชนและ

ประชาชนไดรับอํานวยความสะดวกและไดรับการสนองตอบตามความตองการอยางแทจริง ไดมีการตรา

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมาตรา 37 แหง

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กําหนดวา ในการปฏิบัติ

ราชการท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน   ใหสวน

ราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปน

การท่ัวไป  สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ  ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น  มี

ลักษณะท่ีสามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได   หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว   แต 

ก.พ.ร.  เห็นวาเปนระยะเวลาท่ีลาชาเกินสมควร  ก.พ.ร.จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตอง

ปฏิบัติก็ได  

     ใหเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีจะตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลว

เสร็จตามกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  

                     มาตรา  ๓๘  เม่ือสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจาก

ประชาชนหรือจากสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น   ใหเปนหนาท่ี

ของสวนราชการนั้น   ท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายในสิบหาวันหรือภายใน

กําหนดเวลาท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๓๗  

 

             1.3 หลักการใชภาษาไทย 

                มาตรา 26  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได

บัญญัติวา มาตรา 26  เอกสารท่ียื่นตอเจาหนาท่ีใหจัดทําเปนภาษาไทย ถาเปนเอกสารท่ีทําข้ึนเปน 

ภาษาตางประเทศ ใหคูกรณีจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยท่ีมีการรับรองความถูกตองมาใหภายในระยะเวลาท่ี

เจาหนาท่ีกําหนด ในกรณีนี้ใหถือวาเอกสารดังกลาวไดยื่นตอเจาหนาท่ีในวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับคําแปลนั้น เวน

แตเจาหนาท่ีจะยอมรับเอกสารท่ีทําข้ึนเปนภาษาตางประเทศ และในกรณีนี้ใหถือวาวันท่ีไดยื่นเอกสารฉบับ

ท่ีทําข้ึนเปนภาษาตางประเทศเปนวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับเอกสารดังกลาว  

                               การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารท่ีทําข้ึน

เปนภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
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                     การพิจารณาทางปกครองตองใชภาษาไทยเปนหลักเพราะเปนภาษาราชการ 

เอกสารใดท่ีเปนเอกสารตางประเทศหากนํามาใชในการพิจารณาทางปกครองก็ตองทําคําแปลเปนภาษาไทย 

มีการรับรองความถูกตอง ท้ังนี้ เพราะภาษามีหลายภาษา การท่ีเจาหนาท่ีตองจัดทําคําแปลเองจึงไมถูกตอง 

ภาษาควรอยูในความรับผิดชอบของผูมายื่น ซ่ึงการแปลเปนภาษาไทย การรับรับรองความถูกตองของ      

คําแปลเปนภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารท่ีทําข้ึนเปนภาษาตางประเทศใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง ดังนี้ 

                     ขอ 1. การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย ใหกระทําโดย 

                                (1) คนไทยท่ีจบการศึกษาในระดับท่ีไมต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตรท่ี

ใชภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียนการสอน 

                                           (2) อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปนผูสอนภาษาท่ี

ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกลาว 

                                           (3) สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศท่ีตั้งอยูในประเทศไทยโดย

ประเทศนั่นใชภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาราชการ 

                                (4) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ 

                                  ขอ 2. เจาหนาท่ีจะยอมรับเอกสารท่ีทําข้ึนเปนภาษาตางประเทศโดยไมตองให

จัดทําคําแปลเปนภาษาไทยไดในกรณีดังตอไปนี้ 

                    (1) เจาหนาท่ีนั้นเห็นวาตนสามารถเขาใจภาษาดังกลาวได 

                    (2) เจาหนาท่ีนั้นมีผูรวมงานท่ีมีความรูในภาษาดังกลาว 

 

             1.4 หลักการพิสูจนความจริงและการควบคุมดูแลการพิจารณาโดยเจาหนาท่ี 

                      มาตรา 28 และ มาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ไดบัญญัติเก่ียวกับเรื่องนี้ ไววา  

                      มาตรา 28  ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาท่ีอาจตรวจสอบขอเท็จจริงได

ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี 

                     มาตรา 29 เจาหนาท่ีตองพิจารณาพยานหลักฐานท่ีตนเห็นวาจําเปนแกการ

พิสูจนขอเท็จจริง ในการนี้ ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ 

                               (1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเก่ียวของ 

                               (2) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคล

หรือพยานผูเชี่ยวชาญท่ีคูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาท่ีเห็นวาเปนการกลาวอางท่ีไมจําเปนฟุมเฟอยหรือ

เพ่ือประวิงเวลา 

                               (3) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยาน 

ผูเชี่ยวชาญ 

                               (4) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารท่ีเก่ียวของ 
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                               (5) ออกไปตรวจสถานที่ 

                               คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาท่ีแจง

พยานหลักฐานท่ีตนทราบแกเจาหนาท่ี 

                               พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญท่ีเจาหนาท่ีเรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิ

ไดรับคาปวยการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                               การพิจารณาทางปกครอง15

16 มีสวนท่ีเหมือนกับการพิจารณาของศาลตรงท่ีวา

กอนท่ีศาลจะมีคําพิพากษา ศาลจะตองรับฟงขอเท็จจริงแหงคดีใหเปนท่ียุติเสียกอน ฝายปกครองก็

เหมือนกัน กอนจะออกคําสั่งทางปกครองจะตองตรวจสอบขอเท็จจริงของเรื่องใหเปนท่ียุติเสียกอนวา

ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและดํารงอยูนั้นเปนอยางไร เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองมีกระบวนการหรือระบบการ

แสวงหาขอเท็จจริงซ่ึงไมวาในชั้นเจาหนาท่ีหรือในชั้นศาลก็ตาม จะมีอยู 2 ระบบใหญ ๆ ดวยกัน คือ 

          (1) ระบบกลาวหา ซ่ึงเจาหนาท่ีหรือศาลจะพิจารณาและรับฟงขอเท็จจริงตามท่ี

คูกรณีหรือคูความกลาวอางและนําพยานหลักฐานมาแสดงเทานั้น และ 

          (2) ระบบไตสวน ซ่ึงเจาหนาท่ีหรือศาลไมจําเปนตองผูกพันอยูกับขอเท็จจริงและ 

พยานหลักฐานท่ีคูกรณี หรือคูความกลาวอางและนํามาแสดง แตเจาหนาท่ีหรือศาลมีอํานาจท่ีจะแสวงหา

ขอเท็จจริงท้ังหลายท่ีเห็นวาจําเปนแกการพิจารณาเรื่องนั้น 

           สําหรับการพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ใชระบบไตสวนซ่ึง

เจาหนาท่ีไมจําตองผูกพันอยูกับขอเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีคูกรณีกลาวอางและนํามาแสดง โดย

เจาหนาท่ีสามารถสั่งใหมีการแสวงหาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติมไดตามท่ีเจาหนาท่ีเห็นสมควร 

 

       2. สิทธิของคูกรณี 
               ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดสิทธิของ

คูกรณีไว ดังตอไปนี้ 

             2.1 สิทธิไดรับแจงผลกระทบตอสิทธิ 

                     มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได

บัญญัติไววา 

                       มาตรา 30 ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาท่ี

ตองใหคูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน

ของตน 

                               ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ เวนแตเจาหนาท่ีจะ

เห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอ่ืน 

                                                           
16

 ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, สํานักพิมพวิญูชน, 8 ตุลาคม 2554, หนา 135  
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                               (1) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหาย

อยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                               (2) เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําสั่งทาง

ปกครองตองลาชาออกไป 

                               (3) เม่ือเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง  

                               (4) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 

                               (5) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 

                               (6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                               หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหนึ่ง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยาง

รายแรงตอประโยชนสาธารณะ 

                              การใหสิทธิโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของคูกรณี มาตรา 30 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดหลักการคุมครองสิทธิของคูกรณีใน

กระบวนการพิจารณาทางปกครอง โดยการใหสิทธิคูกรณีมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงและมีโอกาสโตแยง

แสดงพยานหลักฐานของตนโดยมีเจตนาสําคัญ 2 ประการ คือ 

(1) เพ่ือประกันความเปนธรรมใหกับบุคคลท่ีเปนคูกรณีโดยการใหโอกาสคูกร ณีได

ทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน เพ่ือปกปองสิทธิเสรีภาพของตน 

          (๒) เพ่ือประกันคุณภาพของคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงการเปดโอกาสจะทําให

เจาหนาท่ีไดรับทราบขอเท็จจริงท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีจะออกคําสั่งอยางรอบดานและสมเจตนารมณของกฎหมาย 

อันถือเปนประโยชนสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็กระทบกับสิทธิเสรีภาพหรือประโยชนอัน

ชอบธรรมของปจเจกชนนอยท่ีสุด 

         หลักการสําคัญการใหโอกาส แกคูกรณีไดทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดง

พยานหลักฐาน   ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง           

พ.ศ. 2539 เจาหนาท่ีจะตองคํานึงถึงหลักการท่ีถือเปนเง่ือนไขสําคัญดังนี้ 

(1) ตองใหสิทธิอยางเพียงพอ  กลาวคือเจาหนาท่ีจะตองใหโอกาสดวยการแจงให 

คูกรณีทราบถึงสิทธิของตนลวงหนา เพ่ือใหมีระยะเวลาเตรียมตัวรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ พอสมควร

ดวย ซ่ึงหากไดใหโอกาสเชนนั้นแลว คูกรณีไมไดใชโอกาสนั้นหรือไมรักษาสิทธิของตนก็ตองถือวาฝาย

ปกครองไดปฏิบัติหนาท่ีของตนตามกฎหมายดังกลาวแลว ซ่ึงก็ยอมมีผลทําใหคําสั่งทางปกครองท่ีออกไปนั้น

มีผลสมบูรณและชอบดวยกฎหมาย 

(2) ใชบังคับสําหรับคําสั่งทางปกครองท่ีอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี  การให 

โอกาสจะไดทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน ไมไดหมายถึงคําสั่งทางปกครองหมดทุก

ประเภท ดังนั้น หากคําสั่งทางปกครองนั้นไมใชคําสั่งท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิของคูกรณี ฝายปกครองผูทํา

คําสั่งก็ยอมมีอํานาจท่ีจะทําคําสั่งโดยไมจําตองใหโอกาสดังกลาวแตอยางใด ท้ังนี้การจะพิจารณาวาคําสั่ง

ทางปกครองใดอาจจะกระทบถึงสิทธิของคูกรณีหรือไมนั้น ในทางปฏิบัติเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งจะตองเปนผู
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พิจารณาในเบื้องตนเสียกอนวาเปนกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุมครองสิทธิของคูกรณีดังกลาว

หรือไม หรือมีการรับรองสิทธิจากเจาหนาท่ี หรือผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายหรือไม หากพิจารณา    

เห็นวา เปนกรณีท่ีหากออกคําสั่งทางปกครองแลว สิทธิไดรับการรับรองหรือคุมครองตามกฎหมายหรือจาก

การไดรับอนุญาตของคูกรณีอาจไดรับความกระทบกระเทือนจากคําสั่งของตน เจาหนาท่ีผูทําคําสั่งจะตอง

ดําเนินการตามมาตรา 30 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือ

การใหโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานเสียกอน จึงจะออกคําสั่ง แตหาก

พิจารณาเห็นวาผูท่ีจะไดรับคําสั่งหาไดมีสิทธิตามกฎหมายหรือตามท่ีไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุญาต

ตามกฎหมายและเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งจําเปนตองออกคําสั่งบังคับผูนั้น เชน กรณีตองออกคําสั่งเพ่ือบังคับกับ

ผูฝาฝนกฎหมายอยางชัดแจงโดยปราศจากขอสงสัย  เจาหนาท่ีผูออกคําสั่งยอมพิจารณาออกคําสั่งไดโดยไม

ตองปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่งดังกลาว 

         กรณีท่ีไมตองถือปฏิบัติตอสิทธิ  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง     

พ.ศ. 2539 ไดกําหนดขอยกเวนท่ีฝายปกครองไมตองถือปฏิบัติตอสิทธิท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงและมี

โอกาสโตแยงและแสดงหลักฐานของตนไว 2 ลกัษณะ คือ 

           (1) ขอยกเวนเด็ดขาด เปนขอหามท่ีเจาหนาท่ีไมตองใชหลักการดังกลาวคือ  

กรณีท่ีอาจจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 

                     (2) ขอยกเวนไมเด็ดขาด เปนขอยกเวนท่ีกฎหมายกําหนดไวตามวรรคสองแหง 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงเจาหนาท่ีจะใหสิทธินี้แกคูกรณีหรือไมก็ได 

คือ 

1)  เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดค วามเสียหาย

อยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ เชน  

                                   - การออกใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (1) แหงพระราชบัญญัติ

สถานบริการ พ.ศ. 2509 ท่ีเกิดจากความสําคัญผิดในขอเท็จจริง ถือเปนสาระสําคัญอันเปนเรื่องเก่ียวกับ

ความสงบเรียบรอยและเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปอาจกอใหเกิดความเสียหาย

อยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.

139/2547 เม่ือปรากฏวาอาคารท่ีพิพาทเปนอาคารประเภทควบคมการใชท่ีกอสรางยังไมแลวเสร็จและ

ยังไมไดรับการตรวจสอบการกอสรางจากเจาพนักงานทองถ่ิน ซ่ึงในระหวางนั้นหามมิใหผูใดใชอาคารตาม

มาตรา 32 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หากมีการฝาฝน เจาพนักงานทองถ่ิน

มีอํานาจสั่งใหระงับการใช กรณีเชนนี้เจาของจึงยังไมมีสิทธิใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคาร

ดังกลาวได การท่ีเจาของทําสัญญาใหผูอ่ืนเชาเพ่ือเปนสถานบริการจึงไมชอบดวยกฎหมาย และความ

ยินยอมในการใหใชอาคารไมอาจมีผลใชบังคับได ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 ออกใบรับแจงการตั้งสถาน

บริการตามมาตรา 3(4) แหงพระราชบัญญัติสถานบริการฯ และออกใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตาม

มาตรา 3(1) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเกิดจากความสําคัญผิดในขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ อัน

เปนเรื่องเก่ียวกับความสงบเรียบรอยซ่ึงผูถูกฟองคดีท่ี 1 มีอํานาจเพิกถอนไดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง 
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ประกอบมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 มีคําสั่งเพิก

ถอนใบอนุญาตสถานบริการของผูฟองคดีโดยอาศัยเหตุดังกลาว จึงเปนการชอบดวยกฎหมาย เม่ือการออก

ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการเปนไปโดยสําคัญผิด อันเปนเรื่องท่ีจะขัดตอความสงบเรียบรอย กรณีจึงเปน

เรื่องท่ีมีความจําเปนรีบดวน หากปลอยใหเนิ่นชาไปอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด 

หรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะตาม มาตรา 30 วรรคสอง (1) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 จะออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานบริการของผูฟอง

คดี จึงไมจําเปนตองใหผูฟองคดีมีโอกาสทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดง

พยานหลักฐานของตนตามมาตรา 30วรรคหนึ่งแหงระราชบัญญัติเดียวกัน 

                             2)  เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําสั่งทาง

ปกครองตองลาชาออกไป  ซ่ึงระยะเวลานี้จะกําหนดไวในกฎหมาย กฎหรือระเบียบขอบังคับใด ๆ ในทาง

ราชการก็ได 

          3) เม่ือเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง  

ตัวอยางเชน 

                            - คูกรณียอมรับวาไดนําเอาตนฉบับหนังสือไปจริง เชน คําพิพากษาศาลปกครอง

สูงสุดท่ี  อ. 15/2551 ถึงแมคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงจะมิไดดําเนินการแจงใหผูฟองคดีไดทราบ

ขอเท็จจริงในเรื่องท่ีถูกกลาวหาวาพฤติการณของผูฟองคดีตามท่ีถูกกลาวหานั้น อาจเปนความผิดทางวินัยใน

เรื่องใดบางและมีพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาอยางไร อันเปนเหตุใหผูฟองคดีไมมีโอกาสโตแยง

และแสดงพยานหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีถูกลงโทษทางวินัยในแตละเรื่องไดอยางเพียงพอก็ตาม แตเม่ือ

พิจารณาถอยคําของผูฟองคดีท่ีไดใหไวแกคณะกรรมการสืบสวนในกรณีดังกลาว ปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟอง

คดียอมรับวาไดนําเอาตนฉบับของหนังสือกรมการศึกษานอกโรงเรียน ท่ี ศธ. 0414/2859 ลงวนัท่ี 20 

กรกฎาคม 2541  ไปจริง (ผูฟองคดีเปนผูตองหาคดีอาญากรณีเอาไปเสียซ่ึงเอกสารอันนาจะเกิดความ

เสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน แตคําสั่งลงโทษทางวินัยระบุความผิดวาไมปฏิบัติตามคําสั่งขอผูบังคับบัญชา  

กระทําการอันไดชื่อวาประพฤติชั่ว) และไมสามารถคืนใหแกโรงเรียนได เนื่องจากเปนเอกสารทางคดีในศาล 

นอกจากนั้นผูฟองคดียังไดแนบพยานเอกสารประกอบคําใหการอีก 7 ฉบับ กรณีดังกลาวจึงเปนขอเท็จจริง

ท่ีผูฟองคดีไดใหไวในคําใหการตามมาตรา 30 วรรคสอง (3) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงเปนขอยกเวนใหเจาหนาท่ีมิตองแจงขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ

อีก 

                      - กรณีท่ีคูกรณีไดใหถอยคําไวตอเจาหนาท่ี เชน คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี 

 อ.219/2551 การออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของคูกรณีไดพิจารณาจาก

หลักฐานและการใหถอยคําของคูกรณีเอง รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียวของเปนสําคัญ เปนกรณีท่ีไดนําเอขอเท็จจริง

ท่ีคูกรณีไดใหถอยคําตอเจาหนาท่ีตามมาตรา 30 วรรคสอง (3) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 

                                4) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 
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                             5) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 

                              6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ขณะนี้ไดมีการออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 

2 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (6) กําหนด

วา ใหคําสั่งดังตอไปนี้เปนคําสั่งทางปกครองท่ีไมตองแจงใหคูกรณีทราบในการทําคําสั่งทางปกครอง  

                                  (๑) การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งใหออก 

จากงานไวกอน หรือการใหพนจากตําแหนง 

                                  (๒) การแจงผลการสอบหรือการวัดผลความรูหรือความสามารถของบุคคล 

                                    (๓) การไมออกหนังสือเดินทางสําหรับการเดินทางไปตางประเทศ 

                                    (๔) การไมตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนตางดาว 

                                    (๕) การไมออกใบอนุญาตหรือการไมตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว 

                                    (๖) การสั่งใหเนรเทศ 

                                   สําหรับกรณีตาม ( 1) นั้นครอบคลุมถึงขาราชการ  พนักงานและลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐดวย  และหมายความถึงคําสั่งยายขาราชการ คําสั่งใหขาราชการประจํา

กระทรวง ประจํากรม และคําสั่งใหขาราชการมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตาม มาตรา 11 (4) 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ดวย 

                                 สวนคําสั่งโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพล

เรือนสามัญในตางกระทรวง  กรม นั้นไมถือเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เนื่องจากคําสั่งดังกลาวโดยสภาพท่ัวไปแลวไมมีผลกระทบตอ

สถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีหรือนิติฐานะของบุคคล 

 

             2.2 สิทธิมีทนายและท่ีปรึกษา  

                มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

บัญญัติวา  

                                  มาตรา 23 ในการพิจารณาทางปกครองท่ีคูกรณีตองมาปราก ฏตัวตอหนา

เจาหนาท่ีคูกรณีมีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทางปกครองได 

                                  การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาไดทําลงตอหนาคูกรณีใหถือวาเปนการ

กระทําของคูกรณี เวนแตคูกรณีจะไดคัดคานเสียแตในขณะนั้น 

                                  อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไว 16

17 วา เปนท่ี

ยอมรับกันมานานแลววาสิทธิมีทนายความเปนสิทธิพ้ืนฐานของบุคคลในการเขามาเก่ียวของกับกระบวนการ

ยุติธรรม ในการพิจารณาทางปกครองก็เชนกัน นอกจากนี้สาขาวิชาตาง ๆ ก็มีความละเอียดซับซอนมากข้ึน 

และบางครั้งคูกรณีอาจไมมีความรูลึกซ้ึงหรืออาจอธิบายเรื่องนั้นไดไมดี จึงตองอาศัยผูเชี่ยวชาญใหเปนท่ี

                                                           
 
17

ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางแลวในเชงิอรรถ 5 หนา 265 
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ปรึกษาในการกระทําการ เชน การโตแยงกับเจาหนาท่ีเก่ียวกับการขอตั้งโรงงาน คูกรณีอาจตองมีท่ีปรึกษา

ทางวิศวกรรมและทางสิ่งแวดลอม หรือในการชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการขออนุญาตผลิตยา ผูยื่นคําขอ

อาจตองมีท่ีปรึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเภสัชกรรม การจะใหคูกรณีซ่ึงเปนผูลงทุนขอตั้งโรงงานผลิตยา

เปนผูชี้แจงเองทุกเรื่อง จึงเปนไปไมได และจะไมเปนธรรมแกคูกรณี ดังนั้น สิทธิในการมีทนายความหรือท่ี

ปรึกษากฎหมายจึงจําเปนตองขยายกลายเปนสิทธิท่ีจะมีท่ีปรึกษาในทุกดาน 

                การท่ีคูกรณีตองมาปรากฏตัวตอหนาเจาหนาท่ีในการพิจารณาทางปกครอง

มาตรา 23 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา คูกรณีมี

สิทธิท่ีจะนําท่ีปรึกษาของตนเขามาดวยเพ่ือชวยเหลือในการชี้แจงหรือใหท่ีปรึกษาชี้แจงท้ังหมดหรือบางสวน

แทนตนก็ไดดวยเหตุนี้ มาตรา 23 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

จึงบัญญัติวาตองถือคําชี้แจงหรือการใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาไดกระทําตอหนาคูกรณีเปนการกระทํา

ของคูกรณีดวยเพราะหากคูกรณีไมยอมรับการนั้น คูกรณีก็คงไดคัดคานหรือโตแยงในขณะนั้นแลว ดังนั้น 

มาตรา 23 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงบัญญัติวา ถา

คูกรณีไมยอมรับการกระทําของทนายความหรือท่ีปรึกษาในเรื่องใด ก็ตองคัดคานเสียแตในขณะนั้น 

 

2.3 สิทธิแตงตั้งผูทําการแทน 

     สิทธิอีกประการหนึ่งของคูกรณีก็ คือ สิทธิแตงตั้งผูทําการแทนซ่ึงมีการบัญญัติ

รับรองสิทธิดังกลาวไวในมาตรา  24 และ 25 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 ซ่ึงบัญญัติวา  

                    มาตรา 24 คูกรณีอาจมีหนังสือแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะ

กระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีกําหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ไดในการนี้

เจาหนาท่ีจะดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคูกรณีไดเฉพาะเม่ือเปนเรื่องท่ีผูนั้นมีหนาท่ีโดยตรง

ท่ีจะตองทําการนั้นดวยตนเองและตองแจงใหผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนทราบดวย 

                      หากปรากฏวาผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนผูใดไมทราบขอเท็จจริงใน

เรื่องนั้นเพียงพอหรือมีเหตุไมควรไววางใจในความสามารถของบุคคลดังกลาวใหเจาหนาท่ีแจงใหคูกรณี

ทราบโดยไมชักชา 

                      การแตงตั้งใหกระทําการแทนไมถือวาสิ้นสุดลงเพราะความตายของคูกรณีหรือ

การท่ีความสามารถหรือความเปนผูแทนของคูกรณีเปลี่ยนแปลงไป เวนแตผูสืบสิทธิตามกฎหมายของคูกรณี

หรือคูกรณีจะถอนการแตงตั้งดังกลาว 

                       มาตรา 25 ในกรณีท่ีมีการยื่นคําขอโดยมีผูลงชื่อรวมกันเกินหาสิบคนหรือมี

คูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคําขอท่ีมีขอความอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถาในคําขอมีการระบุใหบุคคลใด

เปนตัวแทนของบุคคลดังกลาวหรือมีขอความเปนปริยายใหเขาใจไดเชนนั้น ใหถือวาผูท่ีถูกระบุชื่อดังกลาว

เปนตัวแทนรวมของคูกรณีเหลานั้น 



   -  36 -   

                       ในกรณีท่ีมีคูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคําขอใหมีคําสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน 

โดยไมมีการกําหนดใหบุคคลใดเปนตัวแทนรวมของตนตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาท่ีในเรื่องนั้นแตงตั้งบุคคลท่ี

คูกรณีฝายขางมากเห็นชอบเปนตัวแทนรวมของบุคคลดังกลาว ในกรณีนี้ใหนํามาตรา 24 วรรคสอง และ

วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม  ตัวแทนรวมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองเปนบุคคลธรรมดา  

                                คูกรณีจะบอกเลิกการใหตัวแทนรวมดําเนินการแทนตนเม่ือใดก็ไดแตตองมี

หนังสือแจงใหเจาหนาท่ีทราบและดําเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตอไปดวยตนเอง  

                                ตัวแทนรวมจะบอกเลิกการเปนตัวแทนเม่ือใดก็ได แตตองมีหนังสือแจงให

เจาหนาท่ีทราบกับตองแจงใหคูกรณีทุกรายทราบดวย 

 

              2.4 สิทธิไดรับคําแนะนําและไดรับแจงสิทธิหนาท่ีในกระบวนการพิจารณา 

                     มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

บัญญัติวา 

               มาตรา 27 ใหเจาหนาท่ีแจงสิทธิและหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ใหคูกรณีทราบตามความจําเปนแกกรณี  

               ถาคําขอหรือคําแถลงมีขอบกพรองหรือมีขอความท่ีอานไมเขาใจหรือหลงผิด    

อันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอของคูกรณีใหเจาหนาท่ีแนะนําใหคูกรณีแกไขเพ่ิมเติมให

ถูกตอง 

                        อาจารยชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไว 17

18  วา ตามหลักนิติ

ธรรมนั้นบุคคลจะตองไมสูญเสียสิทธิเพราะความไมรู ไมไดรับความชวยเหลือหรือไมมีประสบการณและ

เจาหนาท่ีมีหนาท่ีชวยเหลือคูกรณีท่ีเขามาเก่ียวของกับกระบวนการพิจารณาทางปกครอง มาตรา 27 วรรค

หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงกําหนดใหเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ี

จะตองแจงสิทธิหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใหคูกรณีทราบตามความจําเปนแกกรณี        

ซ่ึงกฎหมายมิไดกําหนดแบบหรือเวลาท่ีจะตองแจง จึงข้ึนอยูกับการพิจารณาความเหมาะสมของเจาหนาท่ี

วาจะแจงเรื่องใดในข้ันตอนใด ซ่ึงการแจงใหทราบถึงสิทธิหนาท่ีนั้นยอมรวมถึงการใหคําแนะนําดวย เม่ือ

พบวากรณีใดอาจมีปญหาเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีของคูกรณีโดยคําแนะนํา ท่ีจะใหถูกตองและชัดเจน หาก

เจาหนาท่ีไมปฏิบัติตามหนาท่ี คูกรณียอมมีสิทธิรองขอใหดําเนินการใหม ใหตนมีโอกาสในการตอสูใหมโดย

ถูกตอง และหากเกิดความเสียหายแกคูกรณี เจาหนาท่ีอาจตองรับผิดในทางละเมิดดวย แมแตในสวนของคํา

ขอหรือคําแถลงของคูกรณีหากเห็นวามีขอบกพรองหรือมีขอความอานไมเขาใจหรือผิดพลาดอันเกิดจาก

ความไมรูหรือความเลินเลอของคูกรณี มาตรา 27  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติวาเจาหนาท่ีตองแนะนําใหคูกรณีแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตองดวย  

                                                           
18

 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางแลวในเชงิอรรถ 5 หนา 266 , ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, 

สํานักพิมพวิญูชน, 8 ตุลาคม 2554, หนา 148 
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                ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาท่ีจะเห็นวาคูกรณีท่ีเขามามีบทบาทใน

กระบวนพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองเปนฝายท่ีเปนปฏิปกษกับตนไมได แตจะตองคิดวาถาเปนคูกรณี

ขาดความรูความเขาใจในกฎหมายหรือในเรื่องใด ๆ ท่ีจําเปนตอการปกปองประโยชนของเขาใน

กระบวนการพิจารณา เจาหนาท่ีก็จะตองใหคําปรึกษาแนะนําแกเขา ซ่ึงมีการบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวไว

ในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงบังคับใหเจาหนาท่ีตอง

แจงใหคูกรณีทราบวา เขามีสิทธิในกระบวนการพิจารณาอยางไรบาง เชนแจงใหคูกรณีทราบวา คูกรณีไม

จําเปนตองมาดําเนินกระบวนพิจารณาดวยตนเองเสมอไป จะตั้งตัวแทนมาก็ได หรือจะตั้งทนายความหรือท่ี

ปรึกษามาชวยเหลือในการดําเนินกระบวนพิจารณาเพ่ือออกคําสั่งทางปกครองดวยก็ได หรือถาเจาหนาท่ี

เห็นวาคูกรณียื่นคํารองเขามาโดยกรอกขอความคลาดเคลื่อน ขาดสาระสําคัญบางประการ เจาหนาท่ีก็

จะตองแนะนําเขามิใชปลอยใหคูกรณียืนคํารองมาโดยไมถูกตอง แลวปฏิเสธคํารองไปเลย 

 

2.5 สิทธิตรวจดูเอกสารของเจาหนาท่ี 

                2.5.1 บทบัญญัติของกฎหมาย 

                             มาตรา 31 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา 

                                         มาตรา 31 คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเปนตองรูเพ่ือการโตแยง

หรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตนได แตถายังไมไดทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คูกรณีไมมีสิทธิขอ

ตรวจดูเอกสารอันเปนตนรางคําวินิจฉัย 

                                         การตรวจดูเอกสาร คาใชจายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทําสําเนา

เอกสารใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                         มาตรา 32 เจาหนาท่ีอาจไมอนุญาตใหตรวจดูเอกสารหรือ

พยานหลักฐานไดถาเปนกรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับ 

                              อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายเรื่องนี้ไว 18

19 วาการจะ

โตแยงแสดงพยานหลักฐานขอคูกรณียอมเปนไปไดไมเต็มท่ี หากไมมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงในมือของ

เจาหนาท่ี มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงยอมรับใหคูกรณีมี

สิทธิตรวจดูเอกสารของเจาหนาท่ี ซ่ึงการตรวจดูนั้นมิใชจะใหเวลาและเอกสารท่ีนอยเกินไปจนไมอาจใชเปน

ประโยชนในการโตแยงหรือปองกันสิทธิของตน ดังนั้น เจาหนาท่ีจึงตองใหเวลาและจํานวนเอกสารเทาท่ี

จําเปนตองรูเพ่ือการโตแยงหรือชี้แจงเพ่ือปองกันสิทธิของตนได แตขณะเดียวกันมิใชวาคูกรณีจะขอตรวจดู

เอกสารไดทุกอยาง หากแตมีขอจํากัดในกรณีตอไปนี้ดวย  
                                                           
19

ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางแลวในเชงิอรรถ 5 หนา 266 , ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, 

สํานักพิมพวิญูชน, 8 ตุลาคม 2554, หนา 148 
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                             (1) ขอตรวจดูเกินความจําเปนท่ีจะตองใชในการโตแยงหรือชี้แจงหรือ

ปองกันสิทธิของตนไมได เชน เปนคูกรณีท่ีเก่ียวของในการคัดคานเพียงบางเรื่อง ก็อาจไมมีความจําเปนตอง

ตรวจดูท้ังหมด 

                   (2) ในกรณีท่ียังไมไดทําคําสั่งทางปกครอง คูกรณีไมมีสิทธิตรวจดูเอกสาร

อันเปนตนราง เพราะยังเปนเพียงความเห็นเบื้องตนอันเปนเรื่องภายในของเจาหนาท่ีเพ่ือท่ีเจาหนาท่ีจะไดมี

อิสระในการแสดงความเห็น 

                           (3) เอกสารท่ีเปนกรณีท่ีตองรักษาเปนความลับ 

                                         มาตรา 31 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ใชคําวา “เอกสาร” ซ่ึงหมายความถึงสิ่งท่ีบรรจุขอความท่ีใชในการสื่อความเขาใจของมนุษยได 

ในบางกรณีสิ่งท่ีใชสื่อความหมายอาจเปนสัญลักษณหรือเสียงก็ได และในบางกรณีสิ่งท่ีจําเปนตองตรวจดู

อาจเปนวัตถุพยานก็ได ดังนั้น ในทางปฏิบัติควรอนุโลมตามบทบัญญัติมาตรา 31 ในฐานะบทกฎหมาย

ใกลเคียงอยางยิ่ง โดยยอมใหคูกรณีไดตรวจดูดวย 

                     สําหรับการตรวจดูเอกสารอาจตองใชวิธีท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงาน

แตละแหง เชน ใหดูจากแฟมตัวจริงหรือใหแยกเอกสารบางสวนออกมาใหตรวจดู นอกจากนั้นยังตองมีวิธี

ปฏิบัติเก่ียวกับคาใชจายในการตรวจดูเอกสารและการจัดทําสําเนาเอกสารดวย มาตรา 31 วรรคสองแหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงบัญญัติใหกําหนดรายละเอียดในเรื่องดังกลาว

โดยกฎกระทรวงได 

                    ขณะนี้ไดมีการออกกฎกระทรวงตามความในมาตรา 31 วรรคสองแหง 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือ กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2540)  

ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2540 ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจดูเอกสารและคาใชจายใน

การตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทําสําเนาเอกสารไวดังนี้ 

                                       ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้  

                                       "เอกสาร" ใหหมายความรวมถึงสิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราว

ขอเท็จจริง ขอมูล รูป ตัวเลข หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือ

โดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของ หนังสือ แฟม รายงาน แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด 

ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร  หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไว

ปรากฏได และวัตถุใด ๆ บรรดาท่ีใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาทางปกครอง  

                             ขอ 2 คูกรณีท่ีประสงคจะขอเขาตรวจดูเอกสารใดเพ่ือประกอบการ

โตแยงหรือชี้แจงหรือ ปองกันสิทธิของตน ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง อาจทําคําขอดวยวาจา 

หรือทําเปนหนังสือโดยนํามายื่นดวยตนเองตอเจาหนาท่ี หรือหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดหรือ

โดยสงทางไปรษณีย โดยระบุเอกสารหรือลักษณะของเอกสารท่ีตองการจะตรวจดู  

                               ในกรณีมีคําขอดวยวาจาหรือมีคําขอเปนหนังสือโดยนํามายื่นดวยตนเอง

ใหเจาหนาท่ีพิจารณาใหคูกรณีไดตรวจ ดูเอกสารในขณะนั้น แตถาเจาหนาท่ีไมพรอมท่ีจะใหตรวจดูใน
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ขณะนั้นไดหรือเปนกรณีมีคําขอเปนหนังสือโดยสงทาง ไปรษณีย ใหเจาหนาท่ีพิจารณาและแจงกําหนดวัน 

เวลาและสถานท่ี ท่ีจะใหตรวจดูเอกสารใหคูกรณีทราบ  

                             ขอ 3 ในการตรวจดูเอกสาร ใหเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกการ

ตรวจดูตามความเหมาะสมและตองระมัดระวังมิใหเอกสารชํารุด เสียหายหรือสูญหาย  

                              เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หนวยงานของรัฐท่ี

เจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดอาจวางแนวปฏิบัติท่ีสมควรในการใหคูกรณีตรวจดูเอกสาร โดยคํานึงถึงประเภทหรือ

ลกัษณะของเอกสาร  

                            ขอ 4 ในการยื่นคําขอตรวจดูเอกสาร คูกรณีผูยื่นคําขอไมตองเสีย

คาธรรมเนียมเพ่ือการดังกลาว  

                           ในการใหคูกรณีตรวจดูเอกสารใด ถาตองมีคาใชจายเกินกวาการใหตรวจดู

ตามปกติ ใหหนวยงานของรัฐท่ี เจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราท่ีเห็นสมควร  

                           การกําหนดคาธรรมเนียมตามวรรคสอง  ใหคํานึงถึงคาใชจายจริงท่ีตองเสีย

ในการตรวจดูเอกสาร ตลอดจน  คาใชจายอ่ืนเก่ียวกับสํานักงานและบุคลากรของหนวยงานของรัฐแหงนั้น

ประกอบดวย  แตไมสูงกวาอัตราในตลาด หากใหเอกชนจัดทํา  แตในกรณีเล็กนอยจะยกเวนไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมก็ได  

                           ขอ 5 ถาคูกรณีตองการสําเนาเอกสารใด  ใหเจาหนาท่ีพิจารณาดําเนินการ

ใหตามความเหมาะสม โดยจะตองระมัดระวังมิใหตนฉบับเอกสารชํารุด เสียหาย หรือสูญหาย  

                            เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ี

ผูนั้นสังกัดอาจวางแนวปฏิบัติท่ี  สมควรในการจัดทําสําเนาเอกสาร โดยคํานึงถึงประเภทหรือลักษณะของ

เอกสาร  

                            ในการจัดทําสําเนาเอกสาร ใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดเรียก

เก็บคาใชจายในอัตราท่ีเห็นสมควร  แตในกรณีเล็กนอยจะยกเวนไมเรียกเก็บคาใชจายก็ได และใหนําความ

ในขอ 4 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 

2.6 สิทธิไดรับการพิจารณาโดยเร็ว 

                     อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายเรื่องนี้ไว 19

20 วา การพิจารณาลาชา

เกินไปอาจทําใหประโยชนของคูกรณีเสียหายได การพิจารณาทางปกครองจึงควรกระทําโดยรวดเร็วตาม

ความเหมาะสมของกรณี แตเดิมมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรงรัดการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 

2522 วางหลักเกณฑใหหนวยงานของรัฐกําหนดเวลาและข้ันตอนการปฏิบัติราชการ แตก็เปนเพียง

                                                           
20

 ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, สํานักพิมพวิญูชน, 8 ตุลาคม 2554, หนา 155 
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ระเบียบท่ีใหแตละหนวยงานของรัฐกําหนดเวลาของตนเองโดยความสมัครใจ แตตอมามีการยกเลิกระเบียบ

ดังกลาวเพ่ือเปนการกํากับใหเจาหนาท่ีตองมีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน และมีการออกระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 และระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี  วาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ข้ึน

ใชแทน แตอยางไรก็ตามในปจจุบันสํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิก

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีบางฉบับ พ.ศ. 2546 ข้ึน ยกเลิกระเบียบนํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

ปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย

การปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐ แลว  

                                ปจจุบัน ไดมี พระราชกฤษฎกีา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546 กําหนดใหสวนราชการท่ีปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือ

ติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศ

ใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการท่ัวไปซ่ึงกําหนดไวในมาตรา 37 แหงพระราชกฤษฎกีา  วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ซ่ึงบัญญัติวา 

                      มาตรา 37  ในการปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอ

ประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน   ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน

และประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการท่ัวไป   สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลว

เสรจ็ของงานใดและ   ก.พ.ร.  พิจารณาเห็นวางานนั้น  มีลักษณะท่ีสามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ

ได  หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว   แต ก.พ.ร.  เห็นวาเปนระยะเวลาท่ีลาชาเกิน

สมควร ก.พ.ร.จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได  

                      ใหเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีจะตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงานให 

แลวเสร็จตามกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  

 

2.7 สิทธิไดทราบเหตุผลของคําส่ังทางปกครอง 

                อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไว 20

21 วา การรูเหตุผล

ของคําสั่งทางปกครองทําใหคูกรณีสามารถใชสิทธิอุทธรณหรือนําคดีข้ึนสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดี

ปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะทราบถึงเหตุท่ีแทจริงวาเจาหนาท่ีมีคําสั่งทางปกครองข้ึน

เพราะเหตุใดและเหตุนั้นถูกตองเหมาะสมหรือไม และขัดกับขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอยางไร มาตรา 37 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงไดบังคับใหแสดงเหตุผลไวในคําสั่งทาง

ปกครองท่ีเปนหนังสือดวย 
                                                           
21

ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางใน ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, สํานักพิมพวิญูชน, 8 ตุลาคม 

2554, หนา 156 
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                     มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

บัญญัติวา 

                     มาตรา 37 คําสั่งทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครอง

เปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย 

                               (1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 

                               (2) ขอกฎหมายท่ีอางอิง 

                               (3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหคําสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใด

ตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบทายคําสั่งนั้นก็ได บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับ

กับกรณีดังตอไปนี้  

                               (1) เปนกรณีท่ีมีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาท่ีของบุคคลอ่ืน  

                               (2) เหตุผลนั้นเปนท่ีรูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก 

                               (3) เปนกรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา 32 

                               (4) เปนการออกคําสั่งทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวนแตตองให

เหตุผลเปนลายลักษณอักษรในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําสั่งนั้นรองขอขณะนี้ไดมีการออก

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 37 วรรคสองแลวคือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง คําสั่งทาง

ปกครองท่ีตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งหรือในเอกสารแนบทายคําสั่ง ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2543 โดย

กําหนดไว ดังนี้  

             “ใหคําสั่งทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปน

หนังสือในกรณีดังตอไปนี้ เปนคําสั่งทางปกครองท่ีตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งหรือในเอกสารแนบทายคําสั่ง

ตามมาตรา 37 วรรคสอง 

(1) คําสั่งทางปกครองท่ีเปนการปฏิเสธการกอตั้งสิทธิของคูกรณี เชน การไม 

รับคําขอ ไมอนุญาต ไมอนุมัติ ไมรับรอง ไมรับอุทธรณ หรือไมรับจดทะเบียน 

(2) คําสั่งทางปกครองท่ีเปนการเพิกถอนสิทธิ เชนการเพิกถอนใบอนุญาต 

(3) คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทําการ 

(4) สั่งทางปกครองท่ีเปนคําวินิจฉัยอุทธรณ 

                                 (5)  ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาผลการ

ดําเนินการดังกลาวแลว 

              ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชในกรณีท่ีไมอาจเปดเผยไดตามท่ีกําหนดใน  

มาตรา 32  

                                 ศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ ไดยกตัวอยางของการใหเหตุผลประกอบ

คําสั่งทางปกครองตามบทบัญญัติดังกลาวขางตนไววา การท่ีผูบังคับบัญชาจะออกคําสั่งลงโทษวินัยขาราการ

ผูใตบังคับบัญชาในขอหาดูหม่ินเหยียดหยามหรือกดข่ีขมเหงราษฎรไดนั้น ตองทําสั่งเปนหนังสือและให
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เหตุผลประกอบดวย เชน ขาราชการผูนั้นไดกลาวถอยคําใดตอราษฎรคนใด ในวันใด ณ สถานท่ีใด เหตุใด

จึงถือวาคํากลาวนั้นเปนคํากลาวท่ีดูหม่ินเหยียดหยามราษฎร การท่ีกฎหมายบังคับใหเจาหนาท่ีตองให

เหตุผลประกอบคําสั่งทางปกครองเชนนี้ ก็เพ่ือท่ีผูไดรับผลกระทบจากคําสั่งจะไดตรวจสอบไดวาเหตุผลท่ี

อางมานั้น ท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายถูกตองหรือไม ถาผูนั้นเห็นวาเหตุผลท่ีอางมานั้นไมถูกตองก็จะได

ใชสิทธิอุทธรณหรือฟองศาลตอไปได 

 

2.8 สิทธิไดรับแจงวิธีการอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังทางปกครอง 

                 2.8.1 บทบัญญัติของกฎหมาย 

                     มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 บัญญัติวา  

                              มาตรา 40 คําสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุ

กรณีท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการ

โตแยงดังกลาวไวดวย 

                                        ในกรณีท่ีมีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการ

อุทธรณหรือการโตแยงเริ่มนับใหมตั้งแตวันท่ีไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีการแจงใหมและ

ระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับคําสั่งทางปกครอง 

                                        อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไว 21

22  วา การ

โตแยงคําสั่งทางปกครองเพ่ือหาความยุติธรรมยอมเปนสิทธิประการหนึ่งตามหลักการควบคุมความชอบดวย

กฎหมาย มิใชใหยุติเพียงข้ันตอนของเจาหนาท่ีชั้นตนเทานั้น แตกฎหมายในสังคมมีอยูหลายเรื่องและแตละ

เรื่องก็มีหลักเกณฑเฉพาะตามความเหมาะสม ระยะเวลาในการอุทธรณหรือโตแยงจึงมีขอแตกตางกัน

มากมายตามกฎหมายเฉพาะนั้นๆ จนกลายเปนยากแกเอกชนจะทราบได ทําใหเอกชนตองเสียสิทธิกันไป

มาก จึงสมควรมีวิธีการทางปกครองชวยเหลือในเรื่องนี้เพ่ือใหกฎหมายมีผลใชบังคับไดจริง มิใชใหบุคคล

ตองเสียสิทธิเพราะความไมรู ดวยเหตุนี้ มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 จึงวางหลักวา ในการมีคําสั่งทางปกครองถาเปนกรณีท่ีอาจอุทธรณโตแยงตอไปได ก็ใหระบุ 

(ก) กรณีท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยง 

(ข) การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง 

(ค) ระยะเวลาท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยง 

                             โดยถามีหลักเกณฑตามกฎหมายเฉพาะอยางไร ก็ระยุอยางนั้น หากไมมีก็

ตองระบุการอุทธรณคําสั่งทางปกครองแบบบังคับท่ัวไปตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

                                                           
22
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2554, หนา 158 
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ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใหทราบ และถาเปนข้ันตอนสุดทายในทางปกครอง ก็ตองแจงหลักเกณฑ

การรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขหรือฟองคดีตอศาลไวดวย  

                                มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 ไมไดจํากัดโดยตรงวาใชเฉพาะกับคําสั่งทางปกครองท่ีเปนหนังสือ แตโดยสภาพแลวการจะระบุใน

คําสั่งยอจะปฏิบัติในกรณีคําสั่งดวยวาจาหรือคําสั่งท่ีเปนสัญญาณไมไดโดยสภาพ 

                     ถาเจาหนาท่ีฝาฝนไมแจงหลักเกณฑการอุทธรณหรือโตแยงตามมาตรา 

40 แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือแจงไมครบถวนตามเง่ือนไขของกฎหมาย ก็ใหเริ่มนับระยะเวลาใหมตั้งแต

ไดรับแจงหลักเกณฑการอุทธรณหรือโตแยงท่ีทําใหม 

                     การที่กฎหมายกําหนดเชนนั่นเปนเพราะระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ

หรือโตแยงในแตละเรื่องจะไมเทากัน จึงควรนับตามเวลาเดิมของกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ โดยเลื่อนเริ่มตนนับ

ออกไป 

                     อยางไรก็ตาม ถาเจาหนาท่ีไมแจงหลักเกณฑการอุทธรณหรือโตแยงให

ทราบตามมาตรา 40 วรรคสอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใหถือตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎหมายนั้นเปนหลักกอนโดยนับตั้งแตวันท่ีไดรับคําสั่งทางปกครอง แตถาระยะเวลา

ดังกลาวสั้นกวา  1 ปก็ใหขยายออกไปเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งทางปกครองนั้นเสมอทุกกรณี 

ดังนั้นโดยท่ัวไปในแงของผูรับคําสั่งทางปกครอง หากไมทราบข้ันตอนการอุทธรณหรือโตแยงใด ๆ เลย ก็ให

จดจํากําหนดเวลา 1 ปไวเปนหลักเสมอ และถาไมทราบข้ันตอนการอุทธรณหรือโตแยงข้ันถัดไป ก็ควรเสนอ

เรื่องตอองคการวินิจฉัยคดีปกครองไปเลย เพราะจะทําใหทราบไดในท่ีสุดวาข้ันตอนตอไปเปนข้ันตอนใด 

และจะไดรับประโยชนจากการท่ีอายุความสะดุดหยุดอยูในระหวางการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดี

ปกครอง (มาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และมาตรา 

193/17 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

                    รูปแบบในการแจงสิทธิอุทธรณ กฎหมายมิไดกําหนดรูปแบบไวแตอยาง

ใด จึงอาจระบุขอความวา “ถาหากทานประสงคจะอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งนี้ ใหยื่นอุทธรณหรือโตแยง

คําสั่งดังกลาวตอ........(ผูรับคําอุทธรณ)......ภายใน...(ระยะเวลาการยื่นอุทธรณท่ีกฎหมายกําหนด)......วัน นับ

แตวันท่ีรับคําสั่งนี้”  

                    ขอยกเวนการแจงสิทธิอุทธรณ โดยปกติเม่ือมีการออกคําสั่งทางปกครอง 

เจาหนาท่ีจะตองแจงสิทธิการอุทธรณใหคูกรณีทราบ แตถาไมใชคําสั่งทางปกครองก็ไมตองปฏิบัติตาม 

มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เชน คําพิพากษาศาลปกครอง

สูงสุดท่ี อ. 127/2547 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผูฟองคดีกรณีถูกกลาวหาวาเปนเจา

พนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ถือเปนกระบวนการภายในของฝายปกครองท่ีจะ

นําไปสูการออกคําสั่งทางปกครอง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยดังกลาว จึงยังไมเปนคําสั่งท่ี

จะตองแจงวิธีการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งตามมาตรา 40 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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       3. รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง 

              รูปแบบของคําสั่งทางปกครองไดกําหนดไวในมาตรา 34 แหง พระราชบัญญัติวิธี 

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติวา  

              มาตรา 34 คําสั่งทางปกครองอาจทําเปนหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมาย

ในรูปแบบอ่ืนก็ได แตตองมีขอความหรือความหมายท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเขาใจได 

              รูปแบบของคําสั่งทางปกครองจําแนกได 3 ลกัษณะ 

              (1) ทําดวยวาจา 

              (2) ทําเปนหนังสือ 

             (3) ทําโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืน 

                        ในการทําคําสั่งทางปกครองจะตองมีขอความหรือความหมายท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะ

เขาใจไดท้ังผูรับคําสั่งและบุคคลท่ีสาม โดยตองใหบุคคลดังกลาวเขาใจวัตถุประสงคและสามารถปฏิบัติไดวา 

ผูออกคําสั่งทางปกครองประสงคใหผูนั้นกระทําการหรือละเวนการกระทําใดอยางไร  คําสั่งทางปกครองท่ีไม

มีความชัดเจนเพียงพอจะตองถือวาเปนโมฆะ (เสียมาตั้งแตตน) เพราะผูรับคําสั่งไมอาจปฏิบัติตามได  

             ในกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวชัดเจนวา ใหตองทําคําสั่งเปนหนังสือในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง การออกคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นจะตองทําเปนหนังสือดวย จะเลือกใชวิธีปฏิบัติตามท่ีบัญญัติไว

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ยอมไมได ถาหากปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย

เฉพาะนั้นยอมมีผลทําใหคําสั่งทางปกครองนี้เปนโมฆะ แตถากฎหมายเฉพาะไมไดกําหนดไววาตองทําคําสั่ง

ในรูปแบบใด ผูออกคําสั่งยอมมีสิทธิท่ีจะเลือกออกคําสั่งทางปกครองในรูปแบบใด ๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดไวโดยพิจารณาความเรงดวนและความจําเปนของ

สถานการณเปนสําคัญ 

 

             3.1 คําส่ังดวยวาจา 

              มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

บัญญัติวา 

                              มาตรา 35 ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองเปนคําสั่งดวยวาจา ถาผูรับคําสั่งนั้นรองขอ

และการรองขอไดกระทําโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีคําสั่งดังกลาวเจาหนาท่ีผูออกคําสั่ง

ตองยืนยันคําสั่งนั้นเปนหนังสือ 

                              ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูออกคําสั่งทางปกครองไดออกคําสั่ง

ทางปกครองดวยวาจาแลวถาผูรับคําสั่งรองขอภายใน 7 วันนับแตวันท่ีมีคําสั่งดังกลาวและการรองขอนั้นได

กระทําโดยมีเหตุผลอันสมควร เจาหนาท่ีผูออกคําสั่งตองยืนยันคําสั่งนั้นเปนหนังสือ การท่ีกฎหมาย

กําหนดเวลาในการขอคํายืนยันคําสั่งเปนหนังสือนั้น เปนท่ีชัดเจนวาหากพนกําหนดแลวเจาหนาท่ีไมมีหนาท่ี

ตองทําเปนหนังสือยืนยันใหอีก และการยืนยันคําสั่งเปนหนังสือนี้ไมใชเปนการออกคําสั่งใหมท่ีจะมีผลทาง
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กฎหมายใหมแตอยางใด เพราะคําสั่งนั้นมีผลตั้งแตวันเวลาในการออกคําสั่งดวยวาจาแลว การออกหนังสือ

เปนการยืนยันวาคําสั่งดวยวาจาท่ีออกไปนั้นมีเนื้อหาและเหตุผลอยางไร โดยตองระบุเหตุผลตามท่ีกําหนด

ไวตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   

               กรณีการรองขอตองมีเหตุผลอันสมควร นั้นหมายความวาในการขอยืนยันมี 

เหตุผลและความจําเปนในการขอเพ่ือนําไปใชประโยชนอยางหนึ่งอยางใด เชน นําไปปรึกษาทนายความ 

หรือท่ีปรึกษาเพ่ือจะอุทธรณหรือโตแยงคําสั่ง หรือจะนําไปใชเปนหลักฐานในการอางอิงกับบุคคลอ่ืนวาตน

ตองมีภาระหนาท่ีตองปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองอยางไร 

 

             3.2 คําส่ังเปนหนังสือ 

               คําสั่งทางปกครองท่ีตองทําเปนหนังสือนั้นไดกําหนดไวในมาตรา 36 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติวา 

               มาตรา 36 คําสั่งทางปกครองท่ีทําเปนหนังสืออยางนอยตองระบุ วัน เดือนและ

ปท่ีทําคําสั่ง ชื่อและตําแหนงของเจาหนาท่ีผูทําคําสั่ง พรอมท้ังมีลายมือชื่อของเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งนั้น  

                                คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือจะตองมีรายการดังตอไปนี้เปนอยางนอยใน

คําสั่ง คือ 

(1) วัน เดือน และปท่ีทําคําสั่ง เพ่ือใหทราบวาคําสั่งทางปกครองนั้นไดกระทําข้ึน

เม่ือใด และอาจใชในการตรวจสอบการออกคําสั่งของเจาหนาท่ีผูออกคําสั่งวามีอํานาจหนาท่ีหรือไม 

นอกจากนี้ยังใชในการอางอิงคําสั่งดังกลาวดวย 

(2) ชื่อ และตําแหนงของเจาหนาท่ีผูทําคําสั่ง เพ่ือใหทราบวาเจาหนาท่ีผูใดเปนผู

ออกคําสั่ง มีตําแหนงหนาท่ีหรือไม มีอํานาจตามกฎหมายหรือไม กรณีท่ีคําสั่งไมระบุชื่อผูออกคําสั่งผูรับ

คําสั่งไมจําเปนตองปฏิบัติตาม และไมถือวาเปนคําสั่งโดยสภาพ 

(3) ลายมือชื่อของเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งนั้นเพ่ือใหทราบวาคําสั่งนั้นไดออกโดย

เจาหนาท่ีผูนั้นจริงไมมีการแอบอางการออกคําสั่ง 

                               อยางไรก็ตามมาตรา 38    แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ไดกําหนดยกเวนมิใหใชบังคับรายการตาง ๆ ดังกลาวขางตนกับคําสั่งทางปกครองบางประเภท 

ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหตราเปนกฎกระทรวงเพ่ือบังคับใชตอไป               

                     มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

บัญญัติวา 

                     มาตรา 38 บทบัญญัติตามมาตรา 36 และมาตรา 37 วรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับ

กับคําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
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    3.3 คําส่ังทางปกครองท่ีส่ือความหมายโดยวิธีการอ่ืน 

    เปนกรณีท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครองเลือกออกคําสั่งทางปกครองโดยวิธีการอ่ืน

นอกจากเปนหนังสือหรือวาจา เชน สัญญาณไฟจราจรถือเปนคําสั่งใหเคลื่อนไปไดหรือใหหยุด สัญญาณรอ

หรือไฟกระพริบของชาวเรือเปนตน  

 

                 4. การใหเหตุผลของคําสั่งทางปกครอง 

                         การที่กฎหมายกําหนดใหการออกคําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่ฝายปกครองตองให

เหตุผลถือเปนสิทธิของคูกรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองท่ีจะทราบไดวาตนเองไดรับการปฏิบัติ

ถูกตองหรือไม เจาหนาท่ีมีคําสั่งทางปกครองเพราะเหตุใด ถูกตองตามขอเท็จจริงและขอกฎหมายหรือไม 

อีกทั้งยังเปนประโยชนตอกระบวนการควบคุมทางกฎหมายโดยการพิจารณาทบทวนตามกระบวนการ

ยุติธรรมตอไป เชน การอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ หรือองคกรวินิจฉัยคดีปกครอง หรือแมกระท่ัง

ผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีผูออกคําสั่งก็สามารถทบทวนคําสั่งเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกคูกรณี และ

สามารถตรวจสอบไดวาเจาหนาท่ีไดกระทําโดยถูกตองตามขอกฎหมายหรือไม 

                         การใหเหตุผลของคําสั่งทางปกครองกฎหมายกําหนดใหตองทําตามแบบที่กําหนดซึ่ง

ถือเปนเง่ือนไขในความสมบูรณของคําสั่งทางปกครองท่ีผูออกคําสั่งจะตองถือปฏิบัติ หากฝาฝนไมปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขดังกลาวยอมมีผลทําใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมาย คูกรณีอาจฟองเพ่ือใหเพิก

ถอนคําสั่งนั้นไดตามมาตรา 9 (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. 2542  

 

               5. ขอกําหนดการระบุเหตุผล 

              มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา 

                         มาตรา 37 คําสั่งทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปน

หนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย 

(1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 

(2) ขอกฎหมายท่ีอางอิง 

(3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจนายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหคําสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใด

ตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบทายคําสั่งนั้นก็ได  บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับ

กับกรณีดังตอไปนี้  

                       (1) เปนกรณีท่ีมีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาท่ีของบุคคลอ่ืน  

                       (2) เหตุผลนั้นเปนท่ีรูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก 

                       (3) เปนกรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา 32 
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                        (4) เปนการออกคําสั่งทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวน แตตองใหเหตุผล

เปนลายลักษณอักษรในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําสั่งนั้นรองขอ  

                        ตามบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหคําสั่งทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือและการยืนยัน

คําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย  

                        (1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไดแกขอเท็จจริงท่ีเปนสาระสําคัญท่ีเจาหนาท่ีรับฟง

และใชในการออกคําสั่งทางปกครอง 

                        (2) ขอกฎหมายท่ีอางอิง ไดแกตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีเจาหนาท่ีใชในการออก

คําสั่งทางปกครอง 

                        (3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ ไดแกขอพิจารณาจากขอเท็จจริง

และขอกฎหมาย เหตุและมูลเหตุจูงใจท่ีเจาหนาท่ีใชเปนขอยุติในการออกคําสั่งทางปกครอง  

                        โดยการใหเหตุผลในคําสั่งทางปกครองตามหลักทั่วไปยึดหลักใหสามารถแสดงเหตุผลใน

ภายหลังได ซ่ึงในบางกรณีอาจไมเหมาะสมกับคําสั่งทางปกครองนั้น ๆ มาตรา 37 วรรคสองแหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหคําสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใด

ตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งนั้นเอง หรือในเอกสารแนบทายคําสั่งนั้นก็ได ซ่ึงไดมีประกาศสํานักประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี เรื่อง คําสั่งทางปกครองท่ีตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งหรือในเอกสารแนบทายคําสั่ง  ลงวันท่ี 

31 กรกฎาคม 2543 ใหคําสั่งทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือใน

กรณีดังตอไปนี้ เปนคําสั่งทางปกครองท่ีตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งหรือในเอกสารแนบทายคําสั่ง ตามมาตรา 

๓๗ วรรคสอง 

                         (๑) คําสั่งทางปกครองท่ีเปนการปฏิเสธการกอตั้งสิทธิของคูกรณี เชน การไมรับคําขอ   

ไมอนุญาต ไมอนุมัติ ไมรับรอง ไมรับอุทธรณ หรือไมรับจดทะเบียน  

                         (๒) คําสั่งทางปกครองท่ีเปนการเพิกถอนสิทธิ เชน การเพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอน   

การอนุมัติ เพิกถอนการรับรอง เพิกถอนการรับจดทะเบียน  

                         (๓) คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดใหกระทําการหรือละเวนกระทําการ  

                         (๔) คําสั่งทางปกครองท่ีเปนคําวินิจฉัยอุทธรณ 

                         (๕) คําสั่งยกเลิกการสอบราคา การประกวดราคา หรือการประมูลราคาท่ีมีผูไดรับ 

คัดเลือกจากคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาผลการดําเนินการดังกลาวแลว  

                         การจัดใหมีเหตุผลในคําสั่งทางปกครองนี้มีขอยกเวนตามมาตรา 37  วรรคสามแหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงกําหนดใหคําสั่งทางปกครองบางประเภทไม

ตองแสดงเหตุผล คือ 

                         (1) กรณีท่ีมีผลของคําสั่งทางปกครองตรงตามคําขอของคูกรณีและไมกระทบสทิธแิละ

หนาท่ีของบุคคลอ่ืน 
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                         (2) เหตุผลนั้นเปนท่ีรูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก เชน  กรณีมายื่นคําขอคัดสําเนา

ทะเบียนบาน ผูยื่นคําขอไดระบุไวในคําขอแลววาตองการอะไรและการอนุญาตใหคัด ก็ไมมีขอพิจารณาท่ี

ยุงยาก เพียงแคเซ็นชื่อและประทับตราวาอนุมัติก็เพียงพอแลว  

                        (3) เปนกรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับ หากการใหเหตุผลในการทําคําสั่งทางปกครอง

ท่ีจะตองรักษาความลับจะเปนการเปดเผยความลับโดยสภาพ จึงเปนขอยกเวนใหไมตองระบุเหตุผลได  

                        (4) เปนการออกคําสั่งทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวน แตตองใหเหตุผล

เปนลายลักษณอักษรในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําสั่งนั้นรองขอ  กรณีนี้เปนเรื่องท่ีโดยสภาพของ

คําสั่งไมอาจระบุเหตุผลได สวนการท่ีเจาหนาท่ีจะแจงเหตุผลใหผูรับคําสั่งทราบขณะมีคําสั่งทางปกครองนั้น

เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตก็ไมมีบันทึกอะไรเปนหลักฐานหรือกรณีเรงดวนนั้นถือเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา ถา

ปลอยใหเนิ่นชาอาจเกิดความเสียหายได อยางไรก็ตาม หากผูรับคําสั่งรองขอ เจาหนาท่ีตองแสดงเหตุผล

เปนลายลักษณอักษรภายในเวลาอันควรดวย โดยผูรับคําสั่งจะรองขอภายในเวลาเทาใดนับแตวันท่ีมีคําสั่ง

นั้นก็ได ซ่ึงแตกตางจากการออกคําสั่งดวยวาจาท่ีผูรับคําสั่งสามารถรองขอใหเจาหนาท่ียืนยันคําสั่งเปน

หนังสือไดแตผูรับคําสั่งจะตองรองขอใหยืนยันคําสั่งเปนหนังสือภายใน 7 วันนับแตวันท่ีมีคําสั่ง 

            

                 6. การแกไขความไมสมบูรณกรณีที่ไมระบุเหตุผล 

                         กรณีท่ีคําสั่งทางปกครองท่ีตองระบุเหตุผลเพราะไมเขาขอยกเวนตามมาตรา 37 วรรค

สาม หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัตินี้ แมการไมระบุเหตุผลจะเปน

การไมชอบดวยกฎหมาย แตจะถือวาคําสั่งนี้ไมมีผลบังคับไมได เพราะมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา “คําสั่งทางปกครองท่ีออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ ไมเปนเหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ ( 2) คําสั่งทางปกครองท่ีตองจัดให

มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถาไดจัดใหมีเหตุผลดังกลาวในภายหลัง”  จึงเปนกรณีท่ีกฎหมาย

ยินยอมใหมีการแกไขความไมสมบูรณของคําสั่งนี้ได โดยการจัดใหมีเหตุผลของคําสั่งในภายหลัง แต

กฎหมายก็ใหโอกาสเจาหนาท่ีเพียงชวงระยะเวลาเดียว คือกอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง

ดังกลาวโดยองคกรใดก็ไดท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคําสั่งนั้น โดยอาจเปนการอุทธรณผูบังคับบัญชาหรือผู

มีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามกฎหมายเฉพาะ แตหากพนชั้นนั้นไปแลวแสดงวาเจาหนาท่ีไมประสงคจะ

แกไขคําสั่งทางปกครองของตนใหถูกตองตามมาตรา 41 (2) ดังนั้น หากคดีไปสูการพิจารณาของผูอํานาจ

พิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครองเจาหนาท่ีก็ไมสามารถท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเหตุผลอีกตอไป  

นอกจากนั้นผูรับคําสั่งอาจโตแยงโดยอุทธรณตอผูบังคับบัญชาหรือนําคดีเขาสูการพิจารณาขององคกร

วินิจฉัยคดีปกครองไดเพ่ือใหมีคําสั่งใหเจาหนาท่ีแสดงเหตุผลหรือใหเพิกถอนคําสั่งนั้น 
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       7. การกําหนดเงื่อนไขในคําสั่งทางปกครอง  

                         มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา 

                        มาตรา 39 การออกคําสั่งทางปกครองเจาหนาท่ีอาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ไดเทาท่ี

จําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินิจเปนอยางอ่ืน  

การกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงการกําหนดเง่ือนไขในกรณีดังตอไปนี้ ตามความ

เหมาะสมแกกรณีดวย 

                         (1) การกําหนดใหสิทธิหรือภาระหนาท่ีเริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

                         (2) การกําหนดใหการเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหนาท่ีตองข้ึนอยูกับ

เหตุการณในอนาคตท่ีไมแนนอน 

                         (3) ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคําสั่งทางปกครอง 

                         (4) การกําหนดใหผูไดรับประโยชนตองกระทําหรืองดเวนกระทําหรือตองมีภาระหนาท่ี

หรือยอมรับภาระหนาท่ีหรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดขอความในการจัดใหเปลี่ยนแปลง 

หรือเพ่ิมขอกําหนดดังกลาว 

                         การมีคําสั่งทางปกครองในบางกรณี อาจมีความจําเปนท่ีจะตองมีเง่ือนไขประกอบดวย

เพ่ือใหเกิดผลสมตามเจตนารมยหรือวัตถุประสงคของกฎหมายและสมความตองการของสังคม ดังนั้น 

มาตรา 39 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงวางหลักวาในการ

ออกคําสั่งทางปกครองนั้นเจาหนาท่ีอาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ไดเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ

กฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินิจเปนอยางอ่ืน ซ่ึงคําวา เง่ือนไขหมายความถึงการ

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหปฏิบัติ ซ่ึงเปนขอยกเวนของหลักการกําหนดเง่ือนไขจึงเปนอํานาจของ

เจาหนาท่ีท่ีมีดุลพินิจท่ีจะกําหนดไดตามท่ีเห็นวาเหมาะสม 

                         นอกจากนี้ มาตรา 39 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ไดกําหนดวาการกําหนดเง่ือนไขเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามกฎหมายและมีความ

เหมาะสมไดแกกรณีดังตอไปนี้  

                         (1) การกําหนดใหสิทธิหรือภาระหนาท่ีเริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

                         (2) การกําหนดใหการเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหนาท่ีตองข้ึนอยูกับ

เหตุการณในอนาคตท่ีไมแนนอน 

                         (3) ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคําสั่งทางปกครอง 

                         (4) การกําหนดใหผูไดรับประโยชนตองกระทําหรืองดเวนกระทําหรือตองมีภาระหนาท่ี

หรือยอมรับภาระหนาท่ีหรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดขอความในการจัดใหมี 

เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมขอกําหนดดังกลาว 
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                8. การแกไขขอบกพรองในวธิพีจิารณา 

                        มาตรา 41 คําสั่งทางปกครองท่ีออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ ไมเปนเหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ 

                        (1) การออกคําสั่งทางปกครองโดยยังไมมีผูยื่นคําขอในกรณีท่ีเจาหนาท่ีจะดําเนินการ

เองไมไดนอกจากจะมีผูยื่นคําขอ ถาตอมาในภายหลังไดมีการยื่นคําขอเชนนั้นแลว  

                        (2) คําสั่งทางปกครองท่ีตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถาไดมีการจัดให

มีเหตุผลดังกลาวในภายหลัง 

                        (3) การรับฟงคูกรณีท่ีจําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการรับ

ฟงใหสมบูรณในภายหลัง 

                        (4) คําสั่งทางปกครองท่ีตองใหเจาหนาท่ีอ่ืนใหความเห็นชอบกอนถาเจาหนาท่ีนั้นไดให

ความเห็นชอบในภายหลัง 

                        เม่ือมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) หรอื (4) แลว และเจาหนาท่ีผูมีคําสั่ง

ทางปกครองประสงคใหผลเปนไปตามคําสั่งเดิม ใหเจาหนาท่ีผูนั้นบันทึกขอเท็จจริงและความประสงคของ

ตนไวในหรือแนบไวกับคําสั่งเดิมและตองมีหนังสือแจงความประสงคของตนใหคูกรณีทราบดวย  

                        กรณีตาม (2) (3) และ (4) จะตองกระทํากอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณตาม

สวนท่ี 5 ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น หรือถาเปนกรณีท่ีไมตองมีการอุทธรณ

ดังกลาวก็ตองกอนมีการนําคําสั่งทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตอง

ของคําสั่งทางปกครองนั้น 

                        การฝาฝนกระบวนการพิจารณาอาจทําใหคําสั่งทางปกครองไมสมบูรณได มาตรา 41 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงกําหนดหลักเกณฑท่ีเปนการเปดชองให

เจาหนาท่ีสามารถแกไขขอบกพรองของวิธี พิจารณาออกคําสั่งทางปกครอง นั้นได เพราะกระบวนการ

พิจารณาออกคําสั่งทางปกครองนี้เปนพียงข้ันตอนของการทําคําสั่งทางปกครอง มิใชเนื้อหาของคําสั่งทาง

ปกครอง 

              มาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนด

หลักเกณฑการแกไขขอบกพรองไววา คําสั่งทางปกครองท่ีออกโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ไมเปนเหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ 

                        (1) การออกคําสั่งทางปกครองโดยยังไมมีผูยื่นคําขอในกรณีท่ีเจาหนาท่ีจะดําเนินการ

เองไมไดนอกจากจะมีผูยื่นคําขอ กรณีนี้เปนคําสั่งทางปกครองท่ีเจาหนาท่ีออกเองไมได จะตองมีคําขอ

เทานั้น แตเม่ือ เจาหนาท่ีฝาฝนโดยออก คําสั่งทางปกครองไปโดยไมมีผูยื่นคําขอ ก็สามารถแกไขเยียวยา

ขอบกพรองนี้ไดเม่ือผูยื่นคําขอในภายหลังโดยถูกตอง อยางไรก็ตามการแกไขเยียวยาความบกพรองของ

คําสั่งทางปกครอง ในกรณีท่ีออกคําสั่งทางปกครองไปโดยมีผูยื่นคําขอ ท้ัง ๆ ท่ีจะตองมีผูยื่นคําขอเสียกอน 

หากปรากฏวาการยื่นคําขอนั้นมีกฎหมายกําหนดระยะเวลาไว การจัดใหมีการยื่นคําขอในภายหลังก็จะตอง

กระทําเสียภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย กําหนดไวดวย หากลวงพนระยะเวลาไปแลว  การเยียวยา  
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ความบกพรองของคําสั่งทางปกครองก็ยอมจะกระทําไมได 22

23 

                        (2) คําสั่งทางปกครองท่ีตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง  เปนกรณีท่ี

เจาหนาท่ีออกคําสั่งทางปกครองโดยไมไดระบุเหตุผลของคําสั่งทางปกครอง นั้น หรือจัดใหมีเหตุผลไวแต

เหตุผลนั้นไมสมบูรณ กรณียอมตองถือวา เปนคําสั่งทางปกครองท่ีไม ชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงสามารถแกไข

ขอบกพรองนี้ไดดวยการจัดใหมีเหตุผล ในภายหลัง เวนแตกรณีท่ีเปนคําสั่งท่ีออกตามประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี ซ่ึงกําหนดใหระบุเหตุผลไวในคําสั่ง นั้นหรือในเอกสารแนบทายคําสั่ง แมจะใหเหตุผลใน

ภายหลังก็ไมทําใหคําสั่งนั้นสมบูรณแตอยางใด เจาหนาท่ีจะตองเพิกถอนและดําเนินการใหม นอกจากนั้น 

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีไดจัดใหมีเหตุผลไวแลว แตตองการ เปลี่ยนแปลงเหตุผล ในการออกคําสั่งทางปกครอง 

ผูออกคําสั่งทางปกครองยอมไมอาจใชวิธีการเยียวยาความพกพรองของคําสั่งทางปกครอง ในกรณีนี้ได

เชนกัน 

                        (3) การรับฟงคูกรณีท่ีจําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการรับ

ฟงใหสมบูรณในภายหลัง เชน การไมไดใหโอกาสคูกรณีในการโตแยง ชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐาน 

รวมถึงการใหเวลานอยเกินไป ไมฟงขอเท็จจริงใหรอบดาน การไมยอมใหคูกรณีนําทนายความหรือท่ีปรึกษา

เขามาในการพิจารณาทางปกครองซ่ึงคูกรณีตองมาปรากฏตัวตอหนาเจาหนาท่ี การรับฟงคูกรณีในกรณีนี้

หมายความวา จะตองเปนเรื่องท่ีไดมีการดําเนินการมากอนบางแลว หากไมเคยดําเนินการมาเลยก็อาจ

เยียวยาความบกพรองของคําสั่งทางปกครองโดยการรับฟงในภายหลังได และในการจัดใหมีการรับฟงใน

ภายหลังผลการเนินการจะตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิม 

                        (4) คําสั่งทางปกครองท่ีตองใหเจาหนาท่ีอ่ืนใหความเห็นชอบกอน แตเจาหนาท่ีไดออก

คําสั่งไปเลยโดยท่ีไมไดดําเนินการใหเจาหนาท่ีอ่ืนใหความเห็นชอบกอนถาเจาหนาท่ีนั้นไดใหความเห็นชอบ

ในภายหลังก็ยอมถือวาความบกพรองของคําสั่งทางปกครองดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป  

 

                9. กรอบเวลาในการแกไขเยยีวยาขอบกพรอง 

                       กรณีตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (2) (3) และ (4) ไดกําหนดกรอบเวลาในการแกไขความ

ไมสมบูรณในกรณีนี้วา จะตองกระทํากอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณตามสวนท่ี 5  การอุทธรณ

คําสั่งทางปกครอง หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น หรือถาเปนกรณีท่ีไมตองมีการอุทธรณดังกลาว    

ก็ตองกอนมีการนําคําสั่งทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่ง

ทางปกครองนัน้ บทบัญญัติดังกลาวเปนการยินยอมใหเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองท่ีไมสมบูรณมีโอกาส

แกไขขอท่ีไมสมบูรณไดตราบเทาท่ียังไมมีการนําขอท่ีไมสมบูรณนั้นไปโตแยงคัดคานตอผูมีอํานาจวินิจฉัย

อุทธรณหรือตอผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครองนั้น  

                                                           
23

 วรเจตน ภาคีรัตน บทความเร่ือง คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย, วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – 

เมษายน) 2549 หนา 49 
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                       อนึ่ง เนื่องจากคําสั่งทางปกครองมีการดําเนินการแกไขสวนท่ีบกพรองใหม อาจทําให

คูกรณีบางฝายท่ีเก่ียวของอาจไมเห็นชอบดวยก็ได ในกรณีนี้ยอมกอใหเกิดสิทธิอุทธรณหรือโตแยงใหมนับแต

เม่ือนั้น 

สวนท่ี 6 ผลของคําสัง่ทางปกครอง 

              1. การเกิดผลของคําสั่งทางปกครอง 

                        มาตรา 42  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา       

                      มาตรา 42 คําสั่งทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะท่ีผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป  

                      คําสั่งทางปกครองยอมมีผลตราบเทาท่ียังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเง่ือนเวลาหรือ

โดยเหตุอ่ืน 

                      เม่ือคําสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ใหเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกผูซ่ึงครอบครองเอกสารหรือวัตถุ

อ่ืนใดท่ีไดจัดทําข้ึนเนื่องในการมีคําสั่งทางปกครองดังกลาว ซ่ึงมีขอความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู

ของคําสั่งทางปกครองนั้น ใหสงคืนสิ่งนั้นหรือใหนําสิ่งของดังกลาวอันเปนกรรมสิทธิ์ของผูนั้นมาใหเจาหนาท่ี

จัดทําเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของคําสั่งทางปกครองดังกลาวได  

                       การเกิดผลของคําสั่งทางปกครอง มาตรา 42 วรรคหนึ่ง กําหนดวาคําสั่งทางปกครองใหมี

ผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะท่ีผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป และมาตรา 8 วรรคสอง ประกอบกับกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

กําหนดวาในกรณีคําสั่งทางปกครองท่ีแสดงใหทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืน เชน โดยทางเสียง 

แสง หรือสัญญาณท่ีสามารถทําใหผูรับรูถึงคําสั่งทางปกครองนั้นไดทันที เปนคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลเม่ือได

แจง ดังนั้น คําสั่งทางปกครองจึงมีผลทันทีท่ีไดแจง หากยังไมมีการแจงคําสั่งทางปกครองยอม ไมมีผลใชยัน

บุคคลได ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากหลักฐานดังกลาว คําสั่งทางปกครองจะเกิดผลไดทางกฎหมาย   ก็ตอเม่ือไดมี

การแจงคําสั่งทางปกครองนั้นไปยังผูรับคําสั่งทางปกครองและผูรับคําสั่งทางปกครองไดรับแจงคําสั่งทาง

ปกครองดังกลาวแลว ท้ังนี้ โดยไมจําเปนวาผูรับคําสั่งทางปกครองจะทราบเนื้อหาของคําสั่งทางปกครองนั้น

หรือไม ดวยเหตุนี้ หากคําสั่งทางปกครองไปไมถึงผูรับคําสั่งทางปกครองไมวาดวยเหตุใด กรณียอมถือวาคําสั่ง

ทางปกครองนั้นยังไมเกิดผลทางกฎหมาย 

                        อยางไรก็ดี การแจงคําสั่งทางปกครองเปนเง่ือนไขแหงการเกิดผลของคําสั่งทาง

ปกครอง ไมใชเง่ือนไขแหงความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น เม่ือไดมีการแจงคําสั่งทาง

ปกครองไปยังผูรับรับคําสั่งทางปกครองแลว ยอมใชยันกับบุคคลผูรับคําสั่งทางปกครองได ถึงแมคําสั่งทาง

ปกครองดังกลาวอาจไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม ผลจากการนี้ทําใหบุคคลผูรับคําสั่งทางปกครองมีหนาท่ี

จะตองปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองนั้น ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองท่ีให

ประโยชน บุคคลผูรับคําสั่งยอมสามารถใชประโยชนอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองนั้นไดทันที สวนในกรณีท่ี

คําสั่งทางปกครองนั้นเปนคําสั่งทางปกครองท่ีตองการบังคับและบุคคลผูรับคําสั่งทางปกครองไมปฏิบัติตาม

คําสั่งทางปกครองนั้น องคกรฝายปกครองยอมสามารถดําเนินการบังคับใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองได 
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หากไดปฏิบัติครบถวนตามหลักเกณฑแหงการบังคับทางปกครองแลว อนึ่ง ท้ังองคกรฝายปกครองผูทํา

คําสั่งทางปกครองและผูรับคําสั่งทางปกครองและบุคคลผูรับคําสั่งทางปกครองยอมตองผูกพันกับเนื้อหา

ของกฎเกณฑท่ีปรากฏในคําสั่งทางปกครองนั้น สวนองคกรฝายปกครองอ่ืน  ตลอดจนองคกรตาง ๆ ของรัฐ 

ยอมตองผูกพันตามเนื้อหาของคําสั่งทางปกครองนั้นในการตัดสินวินิจฉัยสั่งการเรื่องราวตาง ๆ ท่ีอยูในเขต

อํานาจของตนดวย23

24 

                         ในขณะเดียวกัน เม่ือเจาหนาท่ีไดออกคําสั่งทางปกครองและคําสั่งทางปกครองนั้นมี

ผลในทางกฎหมายแลว พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดเปดชองใหเจาหนาท่ี

ผูมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองสามารถยกเลิกเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีตนออกไปแลวได หากมีเหตุ

แหงการท่ีจะยกเลิกเพิกถอน แมจะลวงพนระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงแลวก็ตาม และองคกรเจาหนาท่ี

ฝายปกครองสามารถเริ่มการไดเองโดยไมตองรอใหมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งรองขอเสียกอน ดังนั้น ความ

ผูกพันขององคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองตอคําสั่งทางปกครองท่ีออกไปแลว จึงไมใชความผูกพันเด็ดขาด 

เวนแตในกรณีท่ีเปนคําสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะของการใหประโยชนกับผูรับคําสั่งทางปกครองและฝาย

ปกครองรูเหตุท่ีจะตองยกเลิกหรือเพิกถอน แตไมดําเนินการภายในเวลาเกาสิบวันนับแตท่ีรูเหตุท่ีจะตอง

ยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น ฝายปกครองตองผูกพันตอคําสั่งทางปกครองนั้น จะยกเลิกเพิก

ถอนไมได24

25 

 

                2. การสิ้นผลของคําสั่งทางปกครอง 

                        มาตรา 42 วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ไดบัญญัติวา      

                  คําสั่งทางปกครองยอมมีผลตราบเทาท่ียังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเง่ือน 

เวลาหรือโดยเหตุอ่ืน 

                        เม่ือคําสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ใหเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกผูซ่ึงครอบครองเอกสารหรือ

วัตถุอ่ืนใดท่ีไดจัดทําข้ึนเนื่องในการมีคําสั่งทางปกครองดังกลาว ซ่ึงมีขอความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมี

อยูของคําสั่งทางปกครองนั้น ใหสงคืนสิ่งนั้นหรือใหนําสิ่งของดังกลาวอันเปนกรรมสิทธิ์ของผูนั้นมาให

เจาหนาท่ีจัดทําเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของคําสั่งทางปกครองดังกลาวได  

                        จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นวาเม่ือคําสั่งทางปกครองเกิดผลแลว คําสั่งทางปกครอง

นั่นยอมมีผลอยูตอไปจนกวาจะมีการเพิกถอน ซ่ึงการเพิกถอนนั้นจะตองดําเนินการโดยองคกรเจาหนาท่ีฝาย

                                                           
24

 วรเจตน ภาคีรัตน บทความเร่ือง คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย, วารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – 

เมษายน) 2549 หนา 42  

25
 วรเจตน ภาคีรันต ,บทความเร่ือง “ผลผูกพันคําสั่งทางปกครอง” รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสรบรอบ 72 ป ศาสตราจารย 

ดร. อมร จันทรสมบรูณ (กรุงเทพฯ : 2545), หนา 173 - 177 
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ปกครองอาศัยอํานาจตามกฎหมายออกคําสั่งใหมใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิม หรือศาลปกครองซ่ึงเปน

องคกรวินิจฉัยคดีปกครองมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย หรือสิ้นผลลงโดยเง่ือนเวลา

หรือโดยเหตุอ่ืน  

 

                3. การแกไขขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย 

                         มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา     

                         มาตรา 43 คําสั่งทางปกครองท่ีมีขอผิดพลาดเล็กนอยหรือผิดหลงเล็กนอยนั้น

เจาหนาท่ีอาจแกไขเพ่ิมเติมไดเสมอ 

                         ในการแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งใหแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบตาม

ควรแกกรณี ในการนี้เจาหนาท่ีอาจเรียกใหผูท่ีเก่ียวของจัดสงคําสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีได

จัดทําข้ึนเนื่องในการมีคําสั่งทางปกครองดังกลาวมาเพ่ือการแกไขเพ่ิมเติมได  

                        จากบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑแกไขขอบกพรองของคําสั่งทางปกครองไว

ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองมีขอผิดพลาดเล็กนอยหรือผิดหลงเล็กนอย เชน อาจพิมพผิดพลาด  ไมไดลงชื่อ

รับรองความถูกตอง  กรณีนี้ถึงแมวาคําสั่งทางปกครองจะมีขอบกพรองอยูบาง แตก็เปนคําสั่งทางปกครองท่ี

ชอบดวยกฎหมาย โดยเจาหนาท่ีสามารถแกไขเพ่ิมเติมไดเสมอไมวาเวลาจะผานมานานเพียงใดก็ตาม และ

ถาไดแกไขเพ่ิมเติมอยางใดแลวตองแจงใหคูกรณีทราบดวย  

 

สวนท่ี 7 การทบทวนคําสัง่ทางปกครอง 

              ในการออกคําสั่งทางปกครอง บางครั้งอาจไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ทําใหเกิดความ

ไมเปนธรรมกับคูกรณี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงไดวางหลักเกณฑ

เพ่ือใหมีการทบทวนคําสั่งทางปกครอง อันเปนการแกไขเยียวยาภายในฝายปกครองกอนท่ีจะเขาสู

กระบวนการพิจารณาขององคกรท่ีมีอํานาจวินิจฉัยคดีตอไป ท้ังนี้โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนดการทบทวนคําสั่งทางปกครองไว 3 วิธี คือ 

(1) การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

(2) การขอใหพิจารณาใหม 

(3) การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
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      ในการอธิบายในสวนนี้จึงแบงออกเปน 3 สวน 

 

 1. การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

                   1.1 หลักการท่ัวไป  

                         1.1.1 วัตถุประสงคของการอุทธรณ 

                                  การกําหนดใหมีการอุทธรณภายในฝายปกครองเพ่ือใหผูมีอํานาจพิจารณา

อุทธรณไดพิจารณาแกไขหรือทบทวนคําสั่งทางปกครองใหถูกตองและเปดโอกาสใหประชาชนไดรับความ

เปนธรรมกอนท่ีจะนําคดีข้ึนวินิจฉัยยังองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง การอุทธรณจึงมี

วัตถุประสงค25

26 สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

(1)   ในแงของประชาชนผูไดรับผลกระทบจากคําสั่งทางปกครองทางปกครอง 

การอุทธรณนั้นเปนมาตรการเยียวยาทางปกครองอยางหนึ่งท่ีมีข้ึนเพ่ือประโยชนของประชาชนในกรณีท่ีไม

พอใจคําสั่งทางปกครอง จึงไดอุทธรณเพ่ือขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง การอุทธรณจึงเปนมาตรการ

คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

(2)   ในแงของฝายปกครอง การเปดโอกาสใหอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้น ก็

เพ่ือใหฝายปกครองมีโอกาสรับรูและแกไขการสั่งการท่ีผิดพลาดหรือไมชอบดวยกฎหมายของตนเอง การ

อุทธรณจึงเปนมาตรการในการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองหรือผิดพลาดของฝายปกครองเพ่ือใหการ

บริหารงานของรัฐมีประสิทธิภาพ 

(3)   ในแงของการดําเนินคดีในศาล การเปดโอกาสใหอุทธรณนั้นเพ่ือใหคดีท่ีข้ึน

สูองคกรวินิจฉัยคดีปกครองมีลักษณะขอพิพาทท่ีเดนชัดข้ึนและมีผลเปนการลดจํานวนคดีท่ีจะข้ึนสูศาล 

เนื่องจากขอพิพาทบางเรื่องอาจระงับลงในชั้นอุทธรณ การอุทธรณจึงเปนมาตรการอยางหนึ่งในการ

บริหารงานยุติธรรมทางปกครองท่ีดี 

                                   เงื่อนไขสําคัญในการฟองคดีปกครอง มาตรา 42 วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กําหนดวา ในกรณีท่ีมีกฎหมาย

กําหนดข้ันตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดี

ปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําไดตอเม่ือมีการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการดังกลาว และไดมีการสั่งการ

ตามกฎหมายนั้นหรือมิไดดําเนินการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาท่ีกฎหมายนั้นกําหนด 

ดังนั้น หากคูกรณีท่ีไดรับคําสั่งทางปกครองเห็นวาคําสั่งทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก

กระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ีหรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไมถูกตองตามรูปแบบ 

                                                           
26

 ฤทัย หงสสิริ, บทความเร่ือง “การทบทวนคําสั่งทางปกครอง” รวมบทความทางวิชาการกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 , (กรุงเทพฯ : วิญูชน, กุมภาพันธ 2541), หนา 109  



   -  56 -   

ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะ

เปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิด

กับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ และประสงคจะฟองคดีตอศาลปกครองตาม

มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

คูกรณีผูรับคําสั่งทางปกครองมีหนาท่ีตองดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน

หรือเสียหาย เชน การอุทธรณหรือรองทุกข กอนจะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองและหากไมดําเนินการตาม

ข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว ศาลปกครองมีอํานาจท่ีจะสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา 

1.1.2   กรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดเก่ียวกับการอุทธรณไว 

(1)  กฎหมายเฉพาะกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณ 

                   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

                              มาตรา 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไป

ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใด

ไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวา

หลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

                                        ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือ

โตแยงท่ีกําหนดในกฎหมาย 

                                           จากบทบัญญัติดังกลาวมีหลักปฏิบัติเก่ียวกับการอุทธรณวาในกรณีท่ี

กฎหมายเฉพาะไดกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณคําสั่งทางปกครองไวอยูแลว ก็จะตองถือปฏิบัติตาม

กฎหมายเฉพาะนั้นกําหนดไว ถึงแมวาหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณจะมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรม

หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติต่ํากวาท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดไว

ก็ตาม เชน ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องเสร็จท่ี 294/2545 คําสั่งเจา

พนักงานทองถ่ินท่ีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เปนการใชอํานาจตามกฎหมายสองฉบับควบคูกัน 

คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539  โดยท่ีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณ

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินไวโดยเฉพาะ จึงไมตองนําข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณท่ีบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาใชบังคับ ท้ังนี้มาตรา 3  วรรคสองแหง

พระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น จึงใชบังคับตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ท่ีกําหนดใหผูไดรับคําสั่ง

จากเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวนท่ีทราบคําสั่ง และใหคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน ซ่ึงกรณีนี้คือ คําสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

              (2) กฎหมายเฉพาะกําหนดวิธีการและเจาหนาท่ีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   
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                               มาตรา 45 ใหเจาหนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณ

และแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ในกรณีท่ีเห็นดวยกับคํา

อุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตน

ภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย 

                                         ถาเจาหนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวา

ท้ังหมดหรือบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต

วันท่ีตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจ

พิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลา

พิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว  

                                        เจาหนาท่ีผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไป

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                        บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชกับกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

                                           บทบัญญัติของมาตรา 45 วรรคสี่ขางตน มีผลทําใหกรณีท่ีกฎหมาย

เฉพาะนั้น ๆ ไดกําหนดเก่ียวกับเจาหนาท่ีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ ตลอดจนวิธีการดําเนินการเก่ียวกับ

การอุทธรณไวโดยเฉพาะ ก็ไมอาจนําวิธีการอุทธรณตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาใชบังคับได เชน ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง

เสร็จท่ี 270/2548 ขอ 12 ของระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการยึดทรัพยสินตามความในมาตรา 12 

แหงประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2545 ไดกําหนดข้ันตอนการพิจารณาอุทธรณโดยใหนําหลักตามมาตรา 288 

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาปรับใชโดยอนุโลม คือ ใหผูมีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพยสิน

พิจารณาคํารองและมีคําวินิจฉัยชี้ขาด และมิไดกําหนดใหตองรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยัง

ผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยอีกชั้นหนึ่ง ถือวาเปนกฎหมายท่ีกําหนดข้ันตอนการพิจารณาอุทธรณไว

โดยเฉพาะ จึงไมอาจนําข้ันตอนการพิจารณาอุทธรณท่ีบัญญัติไวในมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชปฏิบัติได 

                                           (3)  กรณีท่ีกฎหมายเฉพาะไมไดกําหนดเก่ียวกับการอุทธรณไว  

                                           ในกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะมิไดกําหนดขั้นตอนหรือระยะเวลาอุทธรณไว 

ก็ตองบังคับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เชน คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 

281/2546 ท่ี 258/2546 ท่ี 524/2545 ท่ี 543/2545 วินิจฉัยวากรณีท่ีกฎหมายเฉพาะกําหนด

ข้ันตอนการอุทธรณหรือรองทุกขไวโดยเฉพาะ ตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายนั้นกําหนดไว และกรณีท่ีไมมี

กฎหมายเฉพาะกําหนดข้ันตอนการอุทธรณหรือรองทุกขไวโดยเฉพาะ ตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ท่ี 259/2546 ดวยเหตุท่ี

ขอบังคับมารยาททนายความไมไดกําหนดเรื่องอุทธรณไวโดยเฉพาะ ผูกลาวหาจึงตองอุทธรณคําสั่งดังกลาว

ตามมาตรา 45 ประกอบกับมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
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                     (4)  การอุทธรณเกิดข้ึนไดเฉพาะกรณีท่ีเปน”คําสั่งทางปกครอง” 

                                           การอุทธรณตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 กําหนดบังคับเฉพาะกรณีท่ีคําสั่งนั้นเปนคําสั่งทางปกครอง เทานั้น หากมิใชคําสั่งทางปกครองหรือ

กรณีท่ีเปนคําสั่งทางปกครองท่ัวไป จะไมอยูในบังคับท่ีจะอุทธรณคําสั่งแตอยางใด 

                            (5)  ขอยกเวนคําสั่งทางปกครองท่ีไมตองอุทธรณ 

                                          คําสั่งทางปกครองบางประเภทพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดวาไมตองอุทธรณกอนท่ีจะนําคดีไปสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดี

ปกครอง ถึงแมกฎหมายเฉพาะจะไมไดกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการอุทธรณไวก็ตาม คือ 

                                          (1) คําสั่งทางปกครองท่ีออกโดยรัฐมนตรี ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวาภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณี

ท่ีคําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณภายในฝายปกครอง

ไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน   

สิบหาวันนับแตวันท่ีตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว  จากบทบัญญัติดังกลาว ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองนั้นออก

โดยรัฐมนตรี คูกรณีไมตองอุทธรณคําสั่ง แตมีสิทธิท่ีจะโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้นตอคณะกรรมการวินิจฉัย

รองทุกข ปจจุบันคือ ศาลปกครองไดเลย ท้ังนี้เนื่องจากรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามกฎหมายเฉพาะฉบับใด 

ยอมเปนองคกรสูงสุดตามกฎหมายฉบับนั้น จึงไมมีผูบังคับบัญชาสูงกวาท่ีจะวินิจฉัยอุทธรณได ดังนั้น หาก

คูกรณีเห็นวาคําสั่งทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมายประการใด ก็จะตองโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้นตอ

องคกรวินิจฉัยคดีปกครองโดยตรง 

                                           (2) คําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการตาง ๆ  

                                           มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 บัญญัติวา คําสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการตาง ๆ ไมวาจะจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายหรือไม 

ใหคูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดท้ัง

ปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งนั้น แตถาคณะกรรมการ

ดังกลาวเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท สิทธิการอุทธรณและกําหนดเวลาอุทธรณใหเปนไปตามท่ี

บัญญัติในกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา  ประกอบกับ มาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 

บัญญัติวา เม่ือไดมีการจัดตั้งศาลปกครองข้ึนแลว บทบัญญัติมาตรา 48 ใหเปนอันยกเลิก 

                                           ดังนั้น จึงมีผลทําใหคําสั่งทางปกครองท่ีออกโดยคณะกรรมการตาง ๆ 

ไมวาคณะกรรมการนั้นจะไดจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายหรือไมก็ตาม คําสั่งนั้นจะไมอยูในบังคับใหตองอุทธรณ 

แตคูกรณีมีสิทธิโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้นตอองคกรวินิจฉัยคดีปกครองซ่ึงปจจุบันคือศาลปกครองได

โดยตรงภายในระยะเวลาท่ีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

กําหนด ท้ังนี้ เนื่องจากเจตนารมณของกฎหมายไมตองการใหมีการอุทธรณคําสั่งทางปกครองของ

คณะกรรมการ เพราะคณะกรรมการตาง ๆ ไมมีผูบังคับบัญชาท่ีจะพิจารณาอุทธรณตอไปได จึงบัญญัติให

โตแยงคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการตาง ๆ ตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา 48 ซ่ึง
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ปจจุบันไดมีการจัดจัดศาลปกครองแลวจึงเปนอันยกเลิกคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ดังนั้น ผูรับคําสั่ง

ทางปกครองของคณะกรรมการ สามารถนําคดีไปสูศาลปกครองไดโดยไมตองอุทธรณกอนแตอยางใด 

                                           คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 453/2546 การท่ีคณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาของผูถูกฟองคดีมีมติไมผานขอเสนอทางดานเทคนิคของผูฟองคดี เปนผลใหผูฟองคดี

ถูกตัดสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาขอเสนอทางดานราคา ทําใหผูฟองคดีไมมีสิทธิเขาแขงขันการประมูล มติ

ดังกลาวถือเปนคําสั่งไมรับคําเสนอของผูฟองคดีจึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 

9 วรรคหนึ่ง ( 1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ

คําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งคณะกรรมการ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองคดีตอศาลโดยไมตองอุทธรณคําสั่งกอนตาม

มาตรา 48 ประกอบกับมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

         (3)  คําสั่งทางปกครองท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนท่ีสุด  

         ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของเจาหนาท่ีเปนท่ีสุด 

จะมีผลทําใหคูกรณีไมตองดําเนินการอุทธรณ เชน คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 487/2547 มาตรา 47 ตรี 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 บัญญัติใหคําวินิจฉัย

ของนายอําเภอท่ีใหสมาชิก อบต.พนจากสมาชิกภาพเปนท่ีสุด การฟองเพิกถอนคําวินิจฉัยดังกลาวจึงไมตอง

อุทธรณกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

 

                1.2 ข้ันตอนการอุทธรณ 

                      1.2.1 ผูมีสิทธิอุทธรณ  

                               มาตรา 44 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา “……. ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาท่ีผูทํา

คําสั่งทางปกครอง ” และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ไดกําหนดคํานิยามของ “คูกรณี” 

หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง และผู

ซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของ

คําสั่งทางปกครอง  ดังนั้น บุคคลท่ีเปนคูกรณีจึงเปนผูมีสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองตอเจาหนาท่ีผูทํา

คําสั่งทางปกครอง สําหรับบุคคลท่ีไมใชคูกรณีแมจะไมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งทางปกครอง แตไมตัดสิทธิท่ีจะ

โตแยงคําสั่งทางปกครองโดยการฟองคดีแตอยางใด เชน 

                                          คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 165/2551 กรณีท่ีผูฟองคดีซ่ึงเปนผูมี

อาชีพหลักเก่ียวกับงานตามประกาศประกวดราคาไดซ้ือเอกสารประมูลจางโดยมีความประสงคท่ีจะเขา

เสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจางติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรโดยวิธีประมูลจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลนคร เห็นวาประกาศประกวดราคาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 

เนื่องจากกําหนดคุณสมบัติของพัสดุท่ีจะจัดซ้ือเปนการเอ้ือประโยชนแกผูเสนอราคากลุมใดกลุมหนึ่ง ทําใหผู

ฟองคดีไมอาจเขาเสนอราคาไดนั้น เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบ
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ดวยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 โดยผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายท่ีมีสิทธิ

ฟองคดีขอใหศาลเพิกถอนการประกวดราคาดังกลาวไดตามนัยมาตรา 42 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติ

ดังกลาว และโดยท่ีประกาศประกวดราคาไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหตองอุทธรณกอนยื่นตอศาล

ปกครอง นอกจากนั้น ประกาศดังกลาวมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองท่ัวไปท่ีมิไดกําหนดตัวผูรับคําสั่งไว

โดยเฉพาะทําใหโดยสภาพแลวผูซ้ือเอกสารประกวดราคาไมอาจเปนคูกรณีท่ีไดรับแจงใหใชสิทธิอุทธรณได

ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น ผูฟองคดีจึงไมตอง

ดําเนินการอุทธรณเพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี 

 

        1.2.2 ระยะเวลาการย่ืนอุทธรณ  

                                       ระยะเวลาอุทธรณคําสั่งทางปกครองมีวัตถุประสงคเพ่ือมิใหคําสั่งทาง

ปกครองอาจถูกโตแยงโดยไมมีท่ีสิ้นสุด อันจะทําใหเกิดความไมม่ันคงแนนอนทางกฎหมาย ระยะเวลา

อุทธรณคําสั่งทางปกครอง จึงเปนระยะเวลาท่ีมีผลบังคับท้ังตอคูกรณีผูมีสิทธิอุทธรณและเจาหนาท่ีผูมี

อํานาจพิจารณาอุทธรณ  กลาวคือ กรณียื่นอุทธรณเม่ือลวงพนระยะเวลา  ทําใหการอุทธรณดังกลาวไมมีผล 

ถือไดวามิไดอุทธรณ คูกรณียอมเสียสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาอุทธรณ และเจาหนาท่ียอมไมมีอํานาจท่ีจะ

รับคําอุทธรณและจะมีผลทําใหคูกรณีท่ีไมพอใจคําสั่งไมสามารถฟองคดีตอศาลปกครอง เนื่องจากมิได

ดําเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา 42 วรรคสอง

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เชน คําสั่งศาลปกครอง

สูงสุดท่ี 470/2547 ผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณไมรับอุทธรณ เนื่องจากยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดระยะเวลา

อุทธรณตามกฎหมาย ถือวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการใหครบถวนตามข้ันตอนและวิธีการสําหรับการแกไข

ความเดือดรอนหรือเสียหายตามท่ีกฎหมายกําหนด 

                               มาตรา  44 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา  ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดย

รัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณ

คําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตนไดรับแจง

คําสั่งดังกลาว  

                                          จากบทบัญญัติดังกลาวเห็นไดวาเมื่อคูกรณีไมพอใจคําสั่งทางปกครอง 

จะตองยื่นคําอุทธรณภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตนไดรับแจงคําสั่งทางปกครองและหากคูกรณียื่นอุทธรณ

เกินกําหนดระยะเวลา ยอมถือวามิไดมีการยื่นอุทธรณแตอยางใด 

                                          อยางไรก็ตามถึงแมจะพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณแลวก็ตาม เจาหนาที่

สามารถรับอุทธรณไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1)   กรณีท่ีมีการฝาฝนการแจงสิทธิอุทธรณใหคูกรณีทราบ ซ่ึงจะมีผลทํา

ใหระยะเวลายื่นอุทธรณขยายเปนหนึ่งปตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
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พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติวา  คําสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณ

หรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไว

ดวย 

        ในกรณีท่ีมีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการ

อุทธรณหรือการโตแยงเริ่มนับใหมตั้งแตวันท่ีไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีการแจงใหมและ

ระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับคําสั่งทางปกครอง 

(2)   กรณีท่ีคูกรณีมีคําขอขยายระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา 66 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงมาตรา 66 บัญญัติวา ในกรณีท่ีผูใดไมอาจ

กระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายไดเพราะมีพฤติการณท่ีจําเปนอันมิได

เกิดข้ึนจากความผิดของผูนั้น ถาผูนั้นมีคําขอเจาหนาท่ีอาจขยายระยะเวลาและดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดท่ี

ลวงมาแลวเสียใหมก็ได ท้ังนี้ตองยื่นคําขอภายในสิบหาวันนับแตพฤติการณเชนวานั้นไดสิ้นสุดลง  เชน 

ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องเสร็จท่ี 213/2550 ระยะเวลาอุทธรณตา

มาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เปนระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนดและมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กําหนดวา ในกรณีท่ีผูใดไมอาจกระทําการอยางหนึ่ง

อยางใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายไดเพราะมีพฤติการณท่ีจําเปนอันมิไดเกิดข้ึนจากความผิด

ของผูนั้น ถาผูนั่นมีคําขอเจาหนาท่ีอาจระยะเวลาได ดังนั้น จึงสามารถนํามาตรา 66 มาบังคับเพ่ือขยาย

ระยะเวลาอุทธรณไดภายใตเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 

(3)   กรณีท่ีเจาหนาท่ีรับคําอุทธรณในฐานะคํารองเรียนเพ่ือใชเปน

ขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง  แมเจาหนาท่ีจะไมมีอํานาจรับคําอุทธรณท่ียื่น

เกินระยะเวลาอุทธรณท่ีกฎหมายกําหนด แตมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 กําหนดใหเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได ไม

วาจะพนข้ันตอนการอุทธรณหรือโตแยงตามกฎหมายมาแลวหรือไม ซ่ึงเปนอํานาจท่ัวไปในการตรวจสอบ

ควบคุมภายในฝายปกครอง ดังนั้นเจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีจึงรับคําอุทธรณท่ียื่นเกิน

ระยะเวลานั้นไวในฐานะคํารองเรียนเพ่ือใชเปนขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครอง 

ซ่ึงหากพิจารณาแลวเห็นวาสมควรแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครอง ก็อาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง

โดยดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา 49 ถึงมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี 

213/2550) 

 

            1.2.3 การถอนคําอุทธรณ  

                                การอุทธรณตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539   มิไดกําหนด เรื่อง การถอนอุทธรณไว จึงมีประเด็นวา คูกรณีผูอุทธรณจะมีสิทธิถอนอุทธรณได

หรอืไม คณะกรรมการกฤษฎกีา  (ที่ประชุมกรรมการรางกฎหมายครบคณะ) เคยใหความเห็นเก่ียวกับการ
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อุทธรณตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ไวในเรื่องเสร็จท่ี 34/2514 สรุปวา 

วาพระราชบัญญัติดังกลาวจะมิไดกําหนดเก่ียวกับการถอนอุทธรณไว แตการท่ีไมมีกฎหมายบัญญัติไวมิได

หมายความวาจะเปนการหามมิใหผูอุทธรณขอถอนอุทธรณของตนไดเสียเลย เม่ือการอุทธรณเปนการใช

สิทธิอยางหนึ่งของผูอุทธรณ ผูอุทธรณก็ชอบท่ีจะไมอุทธรณหรือขอถอนอุทธรณไดในทํานองเดียวกัน แมวา

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จะมิไดกําหนดเรื่องการถอนอุทธรณไว แตก็มิได

บัญญัติหามมิใหมีการถอนอุทธรณ ดังนั้น เม่ือการอุทธรณเปนสิทธิอยางหนึ่งของคูกรณีในกระบวนการ

พิจารณาทางปกครองท่ีจะขอใหเจาหนาท่ีทบทวนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบตอ

สิทธิและหนาท่ีตามท่ีกฎหมายของตน โดยหลักแลวคูกรณีซ่ึงเปนผูทรงสิทธิยอมสละสิทธิ์ดังกลาวไดโดยการ

ไมยื่นอุทธรณหรือขอถอนอุทธรณท่ียื่นไปแลว 

                                           สวนประเด็นการถอนอุทธรณจะมีผลอยางไรตออุทธรณท่ีอยูในระหวาง

การพิจารณาของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณนั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมี

ความเห็นวา โดยท่ีกระบวนการพิจารณาอุทธรณเริ่มตนข้ึนดวยการยื่นอุทธรณของคูกรณี ดังนั้น หากคูกรณี

ไมประสงคท่ีจะอุทธรณตอไปและถอนอุทธรณในระหวางท่ียังอยูในการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณา

อุทธรณ ไมวาจะในชั้นพิจารณาของเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงเปนผูพิจารณาอุทธรณในชั้นตนตาม

มาตรา 44 ประกอบกับมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรอืใน

ชั้นการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ ซ่ึงไดแกผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 45 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาว

ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 การถอนอุทธรณยอมมีผลใหการพิจารณาอุทธรณเปนอันระงับ อยางไรก็ดี แมการ

ถอนอุทธรณจะทําใหการพิจารณาอุทธรณระงับไป แตก็ไมตัดอํานาจของเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครอง

ผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ท่ีจะทบทวนและแกไข

เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองไดเองไมวาจะพนข้ันตอนการอุทธรณตามกฎหมายมาแลวหรือไม อันเปน

อํานาจท่ัวไปในการควบคุมตรวจสอบภายในฝายปกครอง ซ่ึงหากเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองหรือ

ผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีพิจารณาแลวเห็นวาสมควรแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งก็อาจเพิกถอนคําสั่งโดย

ดําเนินการตามหลักเกณฑการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 49 ถึงมาตรา 53 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

                                          สวนกรณีท่ีเปนการอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามกฎหมายฉบับอ่ืนที่

มิใชกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และตามข้ันตอนการอุทธรณของกฎหมายฉบับนั้น 

เจาหนาท่ีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณเปนเจาหนาท่ีอ่ืนมิใชเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองหรือ

ผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ี ซ่ึงมีอํานาจตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ท่ีจะทบทวนและ

แกไขเปลี่ยนไดดวยตนเอง หากมีการอุทธรณเห็นผลใหการพิจารณาอุทธรณระงับไป แตเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ

พิจารณาอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา คําสั่งทางปกครองนั้นนาจะไมชอบดวยกฎหมายหรือชอบดวย

กฎหมาย แตอาจกอความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณก็อาจ
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ดําเนินการแจงใหเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมี

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายพิจารณาทบทวนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตอไปได ซ่ึงการ

ดําเนินการดังกลาวเปนการประสานงานระหวางเจาหนาท่ีฝายปกครองดวยกัน  อันเปนประโยชนแกการ

ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองและการคุมครองประโยชนสาธารณะ (ความเห็น

ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี 319/2551) 

 

1.3 การจัดทําคําอุทธรณ  

                               พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคสอง 

บัญญัติวา   คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีอางอิ ง

ประกอบดวย จากบทบัญญัติดังกลาวกําหนดวาคําอุทธรณตองทําเปนหนังสือและการอุทธรณไมเปนเหตุให

ทุเลาการบังคับคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับตามมาตรา 44 วรรคสาม ประกอบ

กับมาตรา 56 วรรคหนึ่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น ในกรณีท่ีคูกรณี

ประสงคท่ีจะอุทธรณคําสั่งทางปกครอง การจัดทําคําอุทธรณตองมีหลักการสําคัญดังนี้  

                                 (1)  ผูอุทธรณจะตองทําคําอุทธรณเปนหนังสือ 

                                 (2)  คําอุทธรณตองมีขอ โตแยงวาไมเห็นดวย กับคําสั่งทางปกครองนั้นดวย

เหตุใด 

                                 (3)  คําอุทธรณตองมีขอเท็จจริงประกอบและขอกฎหมายท่ียกข้ึนมาอางอิง

ประกอบ 

                                 ดังนั้น ในกรณีท่ีคูกรณีไดอุทธรณดวยวาจาหรือผูอุทธรณเพียงแตมีหนังสือขอ

ความเปนธรรมในลักษณะทวงสัญญาหรือสอบถามขอเท็จจริงและขอใหผูออกคําสั่งทางปกครองชี้แจงหรือ

ขอตรวจสอบขอเท็จจริงใหมนั้น ศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยวา ไมถือเปนการอุทธรณคําสั่งแตอยางใด 

เชน  

                                คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 391/2545 หนังสือขอความเปนธรรมในลักษณะ

เปนเพียงหนังสือทวงสัญญา ไมถือเปนหนังสือรองทุกขตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2540) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่อง

รองทุกข 

                                คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 403/2545 การขอตรวจสอบขอเท็จจริงใหมและ

การนําพยานหลักฐานและพยานบุคคลไปชี้แจงตอผูออกคําสั่ง ยังไมถือเปนการอุทธรณ 

                                อยางไรก็ดี เนื่องจากคําสั่งทางปกครองจะมีผลผูกพันคูกรณีตั้งแตผูนั้นไดรับแจง

คําสั่งเปนตนไป และจะมีผลอยูตราบเทาท่ียังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเง่ือนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน 

ประกอบกับบทบัญญัติในมาตรา 44 วรรคสาม กําหนดวาการอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตาม

คําสั่งทางปกครอง ดังนั้น แมคูกรณีจะอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ระหวางอุทธรณคูกรณีก็ยังมีหนาท่ีตอง

ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นตอไป เวนแตเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งนั้นเองหรือผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณหรือผูมี
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อํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครอง จะมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งไวกอน 

ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 

                      1.4 การย่ืนอุทธรณ  

                     มาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

บัญญัติวา 

                                มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดย

รัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณ

คําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตนไดรับแจง

คําสั่งดังกลาว 

                               จากบทบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดขั้นตอนในการยื่นอุทธรณไว คือ ใหคูกรณี

อุทธรณคําสั่งทางปกครองโดยยื่นตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองท่ีเปนเหตุใหอุทธรณนั้น เชน 

ผูอํานวยการโรงเรียนมีคําสั่งไมอนุมัติตามท่ีกรมสามัญศึกษาตอบขอหารือวาผูฟองคดีไมมีสิทธิเบิกคาเชา

บาน แตยื่นอุทธรณคําสั่งไมอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตอประธาน อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา ศาลปกครองสูงสุด

วินิจฉัยวา ผูฟองคดีเปนขาราชการครูไดยื่นเรื่องขอเบิกคาเชาบานตอผูถูกฟองคดี (ผูอํานวยการโรงเรียน) ผู

ถูกฟองคดีมีคําสั่งไมอนุมัติตามท่ีกรมสามัญศึกษาตอบขอหารือวาผูฟองคดีไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน ยังไมเปน

การยื่นอุทธรณตอผูออกคําสั่ง ตามนัยมาตรา 44 ประกอบกับมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ถือวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายโดย

การยื่นอุทธรณตอผูออกคําสั่งแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 239/2545) 

                                 1.4.1 กรณีท่ีมิไดยื่นอุทธรณตอผูทําคําสั่งแตถือวาไดยื่นอุทธรณแลว เชน  

                                          ในกรณีคูกรณีมิไดยื่นอุทธรณคําสั่งตอผูทําคําสั่งทางปกครองแตไดยื่น

อุทธรณตอผูบังคับบัญชาของตน ถือวามีการอุทธรณตามข้ันตอนท่ีกําหมายกําหนดแลว (คําสั่งศาลปกครอง

สูงสุดท่ี 553/2545) 

                                         การยื่นอุทธรณตอผูบังคับบัญชาของผูทําคําสั่งทางปกครองและเปนผูมี

อํานาจพิจารณาอุทธรณ ถือวาไดมีการอุทธรณแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 346/2547) 

                                         การยื่นอุทธรณตอประธานถือวาอุทธรณตอคณะกรรมการแลว  (คําสั่ง

ศาลปกครองสูงสุดท่ี  89/2544) 

                     1.4.2 กรณีท่ีมีการอุทธรณซํ้า  

                                         การพิจารณาวาอุทธรณตามกฎหมายใดจะเปนอุทธรณซํ้าหรือไมนั้น ยอม

ตองใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามกฎหมายนั้นเปนผูวินิจฉัย  
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1.5 กําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ  

                      มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

บัญญัติวา  

                               มาตรา 45 ใหเจาหนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจงผู

อุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ในกรณีท่ีเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวา

ท้ังหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลา

ดังกลาวดวย 

                               ถาเจาหนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมด

หรือบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนไดรับ

รายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณา

อุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลาพิจารณา

อุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว 

                               จากบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ ดังนี้ 

(1)   ใหเจาหนาท่ีท่ีรับคําอุทธรณพิจารณาอุทธรณในเบื้องตนและแจงผูอุทธรณ

โดยไมชักชาแตตองไมเกิน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ ในกรณีท่ีเห็นดวยกับคําอุทธรณท้ังหมดหรือ

บางสวน ก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาว

ดวย 

(2)   กรณีท่ีเจาหนาท่ีท่ีรับคําอุทธรณไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวน ก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลา 30 

วันนับแตวันไดรับคําอุทธรณและใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับ

แตวันท่ีตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจ

พิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลา

พิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน 30 วันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว 

                                 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 854/2547 ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ

คําสั่งทางปกครองหมายถึง ระยะเวลาท่ีผูออกคําสั่งทางปกครองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบ

วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสืออุทธรณคําสั่ง รวมกับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณโดยผูมีอํานาจพิจารณา

อุทธรณอีกไมเกินหกสิบวันตามมาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งงดเบิกจายเงินเดือนจึงไดแก

ระยะเวลาเกาสินวันนับแตวันท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดรับหนังสืออุทธรณ 
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(3)   กรณีท่ีกฎหมายเฉพาะมิไดกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณไวผูมี

อํานาจพิจารณาอุทธรณตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณซ่ึงเปน

ระยะเวลาตามท่ีมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติไว ท้ังนี้

ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539            

                                 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี  73/2547 กรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ

พิจารณาคําขอใหสั่งจายบํานาญตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด เม่ือไมมีกฎหมาย

กําหนดระยะเวลาปฏิบัติไวเปนการเฉพาะ หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐควรดําเนินการภายใน

ระยะเวลาอันสมควร โดยเทียบเคียงจากคําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 260/2546 (ท่ีประชุมใหญ) ซ่ึงไดวาง

แนวทางเก่ียวกับระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาอุทธรณสําหรับกรณีท่ีกฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลา

ในการพิจารณาอุทธรณไววาควรมีระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณโดยเทียบเคียงจากระยะเวลาข้ัน

สูงในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองฝายปกครองตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539    

                                 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่   565/2547  เนื่องจากกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนและกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 16 (พ.ศ. 2540) วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ

มิไดกําหนดระยะเวลาสําหรับการพิจารณาอุทธรณไว การพิจารณาเรื่องดังกลาวจึงตองอาศัยบทบัญญัติของ

กฎหมายปกครองท่ีเก่ียวของ คือ มาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539   ซ่ึงพิจารณาไดวา การพิจารณาอุทธรณทุกข้ันตอนจะตองกระทําภายใน

ระยะเวลาเกาสิบวัน ดังนั้น เม่ือผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาอุทธรณจนเลยเกาสิบวันนับแตได

รับคําอุทธรณ จึงเปนกรณีท่ีไมไดสั่งการภายในเวลาอันสมควร 

 

1.6 การพิจารณาอุทธรณ 

                                 มาตรา 45 และมาตรา 46แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539  บัญญัติวา  

                                มาตรา 45 ใหเจาหนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจง

ผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ในกรณีท่ีเห็นดวยกับคําอุทธรณไม

วาท้ังหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายใน

กําหนดเวลาดังกลาวดวย 

                               ถาเจาหนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมด

หรือบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนไดรับ

รายงาน ถามีเหตุจําเปนไม อาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณา

อุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลาพิจารณา

อุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว 
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                               เจาหนาท่ีผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไปตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

                               บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชกับกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

                               มาตรา 46 ในการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาท่ีพิจารณาทบทวนคําสั่งทาง

ปกครองไดไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง 

และอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใดท้ังนี้ ไมวาจะเปนการ

เพ่ิมภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครองหรือมี

ขอกําหนดเปนเง่ือนไขอยางไรก็ได 

                               จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาในการพิจารณาอุทธรณนั้นเจาหนาท่ีพิจารณา

ทบคําสั่งทางปกครองได ไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่ง

ทางปกครอง และอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใด  ท้ังนี้ ไม

วาจะเปนการเพ่ิมภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําสั่งทาง

ปกครองหรือมีขอกําหนดเปนเง่ือนไขอยางไรก็ได 

                     ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นกฎหมายกําหนดใหเจาหนาท่ีผูทํา

คําสั่งทางปกครองมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองเม่ือพิจารณาแลวหากเห็นดวยกับคําอุทธรณไม

วาท้ังหมดหรือบางสวน ก็ใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกลาว หากไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวา

ท้ังหมดหรือบางสวน ใหเรงรายงานความเห็นพรอมดวยเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณดําเนินการ

พิจารณาอุทธรณตอไป ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะเปนผูใดนั้นกฎหมายกําหนดใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว

ในกฎกระทรวง ซ่ึงปจจุบันไดมีการออกกฎกระทรวงตามความในมาตรา 45 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2540) กําหนดผูมีอํานาจ

พิจารณาอุทธรณไว ดังนี้  

                                 (๑) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปน

เจาหนาท่ีในสังกัดของสวนราชการประจําจังหวัดหรือสวนราชการประจําอําเภอของ  กระทรวงทบวง  กรม 

เดียวกัน 

                                 (๒) เลขานุการรัฐมนตรี  เลขานุการกรม  หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือ

เทียบเทา  หัวหนาสวนราชการตามมาตรา  ๓๑ วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน  

พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขต  แลวแตกรณี  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปน

เจาหนาท่ีในสังกัดของสวนราชการนั้น 

                                 (๓) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทํา

คําสั่งทางปกครองเปนเลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวนราชการตามมาตรา  ๓๑ วรรค

สอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขต

หรือผูอยูใตบังคับบัญชาของอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมซ่ึงดํารงตําแหนงสูงกวานั้น 
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                                 (๔) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครอง

เปนผูดํารงตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทา 

                                 (๕) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครอง

เปนหัวหนาสวนราชการท่ีข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือเปนผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือ

ปลัดทบวง 

                                 (๖) ประธานวุฒิสภา  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารงตําแหนง

เลขาธิการวุฒิสภา 

                                 (๗) ประธานสภาผูแทนราษฎร  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารง

ตําแหนงเลขาธิการ สภาผูแทนราษฎร 

                                 (๘) ผูวาราชการจังหวัด  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนหัวหนาสวน

ราชการประจําจังหวัด  นายอําเภอ เจาหนาท่ีของสวนราชการของจังหวัด  เจาหนาท่ีของสวนราชการของ

อําเภอ หรือเจาหนาท่ีของสภาตําบล เวนแตกรณีท่ีกําหนดไวแลวใน (๑) หรือ (๓) 

                                 (๙) ผูบริหารทองถ่ินหรือคณะผูบริหารทองถ่ิน  แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทําคําสั่ง

ทางปกครอง เปนเจาหนาท่ีขององครบริหารสวนทองถ่ิน 

                                 (๑๐) ผูวาราชการจังหวัด  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูบริหารทองถ่ิน

หรือคณะผูบริหารทองถ่ิน 

                                 (๑๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  หรือผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือใน

ฐานะราชการในสวนภูมิภาค 

                                 (๑๒) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  แลวแตกรณีในกรณีท่ีผูทํา

คําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาท่ีของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

                                 (๑๓) เจาหนาท่ีผูมีอํานาจสั่งการหรือมอบหมายใหเอกชนปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี

กฎหมายกําหนด  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเอกชนซ่ึงไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมายจาก

เจาหนาท่ีดังกลาว 

                                 (๑๔) ผูบังคับบัญชา  ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมชั้นเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง  แลวแต

กรณีในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาท่ีอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวขางตน 

                                 (๑๕) เจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองนั้นเอง  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครอง

เปนผูซ่ึงไมมีผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุม 

                     คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  235/2547 ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งยายไปยังผูวา

ราชการจังหวัด ซ่ึงในกรณีดังกลาวผูวาราชการจังหวัดจะตองสงเรื่องไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงเพ่ือพิจารณา 

แตผูวาราชการจังหวัดกลับมีคําวินิจฉัยเสียเองและแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ เปนกรณีท่ีผูฟอง

คดีไดดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการเพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายแลว 



   -  69 -   

                    คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที ่283/2547 ผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทธรณตอ

นายอําเภอกรณีไมรับสมัครผูฟองคดีใหเปนผูเขารับเลือกเปนผูใหญบาน ซ่ึงตอมานายอําเภอไดมีหนังสือแจง

ยืนยันการมีคําสั่งไมรับสมัครดังกลาว เปนกรณีท่ีผูฟองคดีไดดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการเพ่ือแกไข

ความเดือดรอนหรือเสียหายแลว 

                     คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 322/2547 ผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งเพิกถอนหนังสือ

รับรองการทําประโยชน (น.ส. 3 ก.) ของผูฟองคดี จึงไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตออธิบดีกรมท่ีดิน ซ่ึง

พิจารณาแลวไมเห็นดวยกับคําอุทธรณของผูฟองคดีและไดสงคําอุทธรณพรอมรายงานความเห็นไปยัง

ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2540) ออก

ตามความในมาตรา 45 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพ่ือให

ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามนัยมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ตอมาปลัดกระทรวง

มหาดไทยมีคําสั่งไมรับอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณาเนื่องจากการยื่นอุทธรณตออธิบดีกรมท่ีดินเกิน

กําหนดระยะเวลาสิบหาวันตามมาตรา45 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติดังกลาว อยางไรก็ตามอธิบดีกรม

ท่ีดินในฐานะเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองไดรับอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณาและรายงานความเห็น

ตามความในมาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว รวมท้ังไดแจงผูฟองคดี

วาไดรายงานปงปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ เพ่ือพิจารณาตอไปแลว  

ซ่ึงปลัดกระทรวงจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนไดรับรายงานและหากมีเหตุผล

จําเปนไมอาจพิจารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาได ใหมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอน

ครบกําหนดเวลาตามมาตรา 45 วรรคสองดังกลาว แตเม่ือปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเกินกําหนด

ระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันไดรับรายงานและไมปรากฏวามีหนังสือแจงขยายระยะเวลาการพิจารณา

อุทธรณใหผูฟองทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง  ถือไดวาผู

ฟองคดีไดดําเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาตามท่ีกฎหมายกําหนดไวแลว 

ดวยเหตุนี้ผูฟองคดีจึงมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ไดตามมาตรา 42 วรรคสองแหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

                     ขอสังเกต ผูฟองคดีนี้ยื่นอุทธรณเกินระยะเวลาท่ีกํากฎหมายกําหนดแตฝาย

ปกครองรับคําอุทธรณไวพิจารณา จึงมีผลทําใหฝายปกครองจะตองพิจารณาคําอุทธรณโดยดําเนินการตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 กําหนดไว  

                               ขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.2539 จึงเปนการพิจารณา 2 ชั้น คือชั้นท่ี 1 เปนการพิจารณาโดยเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครอง

เอง และชั้นท่ี 2 การพิจารณาโดยผูอํานาจพิจารณาอุทธรณ ดังนั้น จึงไมสามารถอุทธรณคําสั่งทางปกครอง

ตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณโดยตรง 
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                                ทั้งนี้โดยสรุป 

                                (1) เม่ือเจาหนาท่ีมีคําสั่งทางปกครอง หากกฎหมายเฉพาะไมไดกําหนด

หลักเกณฑและระยะเวลาการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไวเปนอยางอ่ืนแลว คูกรณีสามารถยื่นอุทธรณคําสั่ง

ทางปกครองไดภายใน 15 วันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่ง 

                                 (2) เจาหนาท่ีจะตองพิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชาแตตอง

ไมเกิน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ในกรณีท่ีเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ก็ให

ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย 

กรณีเจาหนาท่ีไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไป

ยังผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณภายในระยะเวลาขางตน 

                                 (3) ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับ

แตวันท่ีตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจ

พิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลา

พิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน 30 วันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว 

                                 (4) เม่ือวินิจฉัยอุทธรณเสร็จแลวจะตองแจงใหคูกรณีทราบ ในกรณีท่ีผูมีอํานาจ

พิจารณาอุทธรณไมไดพิจารณาอุทธรณ แตไดแจงใหผูอุทธรณฟองคดีตอศาลปกครองไดเลย ไมถือเปนการ

แจงผลการพิจารณาอุทธรณและถือวาการอุทธรณอยูในชั้นการพิจารณาของฝายปกครอง 

 

            1.7  การแจงผลการพิจารณาอุทธรณในกรณีท่ีอาจฟองคดีตอศาลปกครองได 

                                 มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 ไดวางหลักไววา คําสั่งใดท่ีอาจฟองตอศาลปกครองได ใหผูออกคําสั่งระบุวิธีการยื่นคําฟองและ

ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดวย ดังนั้น ในกรณีท่ีผลการวินิจฉัยอุทธรณทําใหผูรับคําสั่งนั้น

สามารถท่ีจะฟองคดีตอศาลปกครองได จึงตองระบุวิธีการยื่นฟองและระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองไวในคํา

วินิจฉัยอุทธรณนั้นดวย และกรณีท่ีไมมีการแจงจะตองดําเนินการแจงวิธีการฟองและระยะเวลาการฟองให

ผูรับคําสั่งทราบโดยเร็วและกรณีดังกลาวระยะเวลาสําหรับการฟองคดีจะเริ่มนับใหมนับแตวันท่ีผูรับคําสั่ง

ไดรับแจง และในกรณีท่ีไมมีการแจงเลยระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองมีระยะเวลานอยกวาหนึ่งป ใหขยาย

เวลาออกไปเปนหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง เชน 

                                 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 447/2547 บทบัญญัติมาตรา 50 แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ท่ีวา คําสั่งใดท่ีอาจฟองคดีตอ

ศาลปกครองได ใหผูออกคําสั่งระบุวิธีการยื่นคําฟองระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย ใน

กรณีท่ีผูออกคําสั่งมิไดแจงระยะเวลาสําหรับการยื่นคําฟองไว ถาระยะเวลาสําหรับการยื่นคําฟองมีกําหนด

ระยะเวลานอยกวาหนึ่งป ใหขยายเวลาสําหรับการยื่นคําฟองเปนหนึ่งปนับแตเวลาไดรับคําสั่งนั้น 

หมายความรวมถึงคําสั่งทางปกครองท่ีออกโดยหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐเทานั้น มิได

หมายความรวมถึงคําสั่งของศาล 
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2. การขอใหพจิารณาใหม 

                          พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดไวในมาตรา 54 

ซ่ึงบัญญัติวา 

                         มาตรา 54 เม่ือคูกรณีมีคําขอ เจาหนาท่ีอาจเพิกถอนหรือแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งทาง

ปกครองท่ีพนกําหนดอุทธรณตามสวนท่ี 5 ไดในกรณีดังตอไปนี้ 

                         (1) มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงท่ีฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไป

ในสาระสําคัญ 

                         (2) คูกรณีท่ีแทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาใน

กระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการ

พิจารณาทางปกครอง 

                         (3) เจาหนาท่ีไมมีอํานาจท่ีจะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 

                         (4) ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมา

ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางท่ีจะเปนประโยชนแกคูกรณี  

                        การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรอื (3) ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือคูกรณีไมอาจทราบ

ถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งท่ีแลวมากอนโดยไมใชความผิดของผูนั้น 

                        การยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซ่ึงอาจ

ขอใหพิจารณาใหมได 

                         จากหลักกฎหมายดังกลาวที่กําหนดใหมีการขอใหพิจารณาใหม ซึ่งหมายถึงกรณีท่ีตอง

มีการพิจารณาเรื่องใหมอีกครั้งหนึ่งในประเด็นท่ีไดวินิจฉัยไวแลวในคําสั่งทางปกครองท่ีไมอาจอุทธรณไดอีก

ตอไปซ่ึงโดยปกติการขอใหพิจารณาใหมยอมกระทําไดแมจะมีการอุทธรณคําสั่งทางปกครองมาแลวหรือไมก็

ตาม 26

27 ดังนั้น การขอใหพิจารณาใหมจึงเปนกระบวนการเยียวยาในฝายปกครองท่ีคูกรณีผูรับคําสั่งทาง

ปกครองมีสิทธิจะรองขอใหเจาหนาท่ีผูออกคําสั่งพิจารณาทบทวนคําสั่งอีกครั้งหนึ่งเพ่ือใหเกิดความแนนอน

หรือความม่ันคงแหงสิทธิแมจะพนกําหนดอุทธรณไปแลวหรือเปนกรณีท่ีไมอาจอุทธรณได เชน คําสั่งท่ีออก

โดยรัฐมนตรีท่ีไมอาจอุทธรณได ซ่ึงเปนคนละข้ันตอนกับการอุทธรณตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 49 ถึงมาตรา 53 

แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 

            ในการดําเนินการเก่ียวกับการขอใหพิจารณาใหมมีหลักดังนี้  

           1. หลักเกณฑการยื่นคําขอใหพิจารณาใหม   

1.1 ผูท่ีจะยื่นขอใหพิจารณาใหมไดแกคูกรณี 

1.2 เปนคําสั่งทางปกครองท่ีพนกําหนดอุทธรณแลว 

                                                           
27

 อางแลว, ในเชิงอรรถที่ 26, หนา 126 - 127  
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1.3 เปนกรณีท่ีคูกรณีไมอาจทราบถึงเหตุนั้นมากอนโดยไมใชความผิดของตน 

1.4 ตองยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองยื่นภายใน 90 วันนับแตวันท่ีไดรูถึงเหตุแหงการ

ขอใหพิจารณาใหมได 

2. เง่ือนไขท่ีจะขอใหพิจารณาใหม   

     ซ่ึงเปนการพิจารณาวาจะเขาเง่ือนไขการขอใหพิจารณาใหมหรือไม มีกรณีดังตอไปนี้ 

                         2.1 มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงท่ีฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไป

ในสาระสําคัญ 

                         2.2 คูกรณีท่ีแทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาใน

กระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการ

พิจารณาทางปกครอง 

                         2.3 เจาหนาท่ีไมมีอํานาจท่ีจะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 

                         2.4 ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมา

ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางท่ีจะเปนประโยชนแกคูกรณี  

                      3. ผูมีอํานาจพิจารณาคําขอใหพิจารณาใหม ในการยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองยื่นตอ

เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงหมายถึงเจาหนาท่ีผูออกคําสั่งทาง

ปกครอง 

                      4. การพิจารณาของเจาหนาท่ีผูรับคําขอใหพิจารณาใหม เม่ือเจาหนาท่ีไดรับคําขอให

พิจารณาใหมแลว ในการพิจารณาออกคําสั่งเจาหนาท่ีจะตองมีคําสั่งใหเปนอยางใดอยางหนึ่งตามขอเท็จจริง 

ดังนี้ 

                          (1) มีคําสั่งรับหรือไมรับคําขอใหพิจารณาใหมซ่ึงพิจารณาตามหลักเกณฑและเง่ือนไข

ท่ีกําหนดไวในมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

                          (2) มีคําสั่งรับไวพิจารณา เม่ือพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุท่ีจะเพิกถอนหรือแกไข

เพ่ิมเติมคําสั่งทางปกครองนั้นและสั่งยกคําขอ 

                           (3) มีคําสั่งรับไวพิจารณา เม่ือพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลใหมีคําสั่งใหเพิกถอนหรือ

แกไขคําสั่งทางปกครองตอไป 

                          การขอใหพิจารณาใหมตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้น เปน

บทบัญญัติท่ีเปดโอกาสใหประชาชนใชสิทธิในการขอทบทวนกระบวนพิจารณาท่ีเสร็จสิ้นไปแลวบนพ้ืนฐาน

ของขอเท็จจริงใหมคําสั่งของเจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีสั่งในกระบวนการพิจารณาใหยอมถือวาเปนคําสั่งทาง

ปกครอง ซ่ึงคูกรณีมีสิทธิอุทธรณหรือโตแยงตอไปได 

                           ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 

798/2551  การขอใหพิจารณาใหมตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้น เปนบทบัญญัติ

ท่ีเปดโอกาสใหประชาชนใชสิทธิในการขอทบทวนกระบวนพิจารณาท่ีเสร็จสิ้นไปแลวบนพ้ืนฐานของ

ขอเท็จจริงใหม และในกรณีท่ีคูกรณียื่นคําขอใหพิจารณาใหมถูกตองครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวตาม
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มาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คําสั่งของเจาหนาท่ีฝาย

ปกครองท่ีสั่งในกระบวนการพิจารณาใหมยอมถือวาเปนคําสั่งทางปกครองท่ีอาจมีการอุทธรณหรือโตแยง

ตอไปได  ดังนั้น ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีไดพิจารณาคําขอใหพิจารณาใหมของคูกรณีแลวเห็นวาไมเปนไปตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และจะมีคําสั่งแจงผลการพิจารณาใหมให

คูกรณีทราบวาคําขอไมเขาเง่ือนไขท่ีจะขอใหพิจารณาใหม จึงเปนการไมรับคําขอใหพิจารณาใหมของคูกรณี 

คําสั่งดังกลาวยอมเปนคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 เม่ือขอเท็จจริงท่ีหารือมานี้ ปรากฏวากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคําขอใหพิจารณาใหมและคณะกรรมการเห็นวา คําขอดังกลาวไมเขาเง่ือนไขตามท่ี

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนดโดยเห็นวาพยานหลักฐานท่ีคูกรณีกลาวอางไมเขาขาย

เปนพยานหลักฐานใหม เนื่องจากพยานหลักฐานไมมีน้ําหนักเพียงพอจนทําใหขอเท็จจริงท่ียุติเปลี่ยนแปลง

ไปในสาระสําคัญ ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะหนวยงานผูออกคําสั่งใหชดใชคา

สินไหมทดแทนและเปนหนวยงานผูพิจารณาคําขอใหพิจารณาใหม จึงตองเปนผูออกหนังสือแจงไปยังคูกรณี

ผูยื่นคําขอและมีคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาใหมเปนคําสั่งทางปกครอง กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีจึงควรแจงสิทธิในการอุทธรณตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ใหคูกรณีทราบดวย 
 

3. การเพกิถอนคําสัง่ทางปกครอง 

                  3.1 ขอพิจารณาเบื้องตนเกี่ยวกับการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 

               3.1.1 ผูมีอํานาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 

                                   รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน  อธิบาย27

28  วา คําสั่งทางปกครองนั้น

เม่ือออกมาแลว หากไมเปนคําสั่งทางปกครองท่ีเปนโมฆะยอมมีผลในทางกฎหมายผูกพันผูรับคําสั่งทาง

ปกครองใหตองปฏิบัติตาม หากผูรับคําสั่งทางปกครองเห็นวาคําสั่งทางปกครองใดไมชอบดวยกฎหมาย ผู

นั้นจะตองดําเนินการโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้น โดยการอุทธรณและโดยการฟองขอใหศาลปกครองเพิก

ถอนคําสั่งทางปกครองนั้น 

                                   การโตแยงคําสั่งทางปกครองเปนการมองในแงมุมของผูรับคําสั่งทางปกครอง 

สวนการลบลางคําสั่งทางปกครองนั้นเปนการมองในมุมขององคกรฝายปกครองและศาลปกครอง การ

โตแยงคําสั่งทางปกครองกับการลบลางคําสั่งทางปกครองยอมมีความสัมพันธกันเพราะการท่ีผูรับคําสั่งทาง

ปกครองโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้นก็เพ่ือใหองคกรของรัฐท่ีทรงอํานาจดําเนินการลบลางคําสั่งทางปกครอง

นั้นเอง 

                                                           
28

 วรเจตน ภาคีรัตน , ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายปกครอง : หลกัการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครองและการกระทาํทางปกครอง, 

สํานักพิมพวิญูชน, พิมพคร้ังที่ 3, พ.ศ. 2549 หนา 170-171  
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                                  การลบลางคําสั่งทางปกครองโดยองคกรฝายปกครองในกระบวนพิจารณาชั้น

อุทธรณนั้นมีความแตกตางกับการลบลางคําสั่งทางปกครองโดยองคกรฝายตุลาการ ในการดําเนินการลบ

ลางคําสั่งทางปกครองโดยองคกรฝายปกครอง องคกรฝายปกครองท่ีเปนผูพิจารณาอุทธรณมีอํานาจท่ีจะ

ตรวจสอบคําสั่งทางปกครองท่ีผูอุทธรณโตแยงไดในทุกมิติ ท้ังในแงความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทาง

ปกครองและในแงความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครองนั้น สวนการดําเนินการลบลางคําสั่งทาง

ปกครองโดยองคกรตุลาการโดยเฉพาะอยางยิ่งโดยศาลปกครองนั้น ศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบเฉพาะ

ความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองเทานั้น ซ่ึงหากศาลปกครองเห็นวาคําสั่งทางปกครองท่ีเปน

วัตถุแหงคดีไมชอบดวยกฎหมายศาลปกครองยอมจะตองลบลางคําสั่งทางปกครองนั้นโดยการพิพากษาเพิก

ถอนคําสั่งทางปกครอง หากศาลเห็นแตเพียงวาคําสั่งทางปกครองนั่นไมเหมาะสมในเชิงนโยบาย แตไมถึง

ขนาดท่ีคําสั่งทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองยอมไมอาจเขามาดําเนินการลบลางคําสั่ง

ทางปกครองนั้นโดยการพิพากษาเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได 

                                  ในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้นกฎหมายไดกําหนดไวในมาตรา 49 วรรค

หนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติวา 

                                  มาตรา 49  เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีอาจเพิกถอนคําสั่งทาง

ปกครองไดตามหลักเกณฑในมาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53 ไมวาจะพนข้ันตอนการกําหนดให

อุทธรณหรือใหโตแยงตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมาแลวหรือไม  

                                  จากหลักกฎหมายดังกลาวมีหลักการวา ฝายปกครองอาจเริ่มเพิกถอนคําสั่งทาง

ปกครองท่ีตนออกไดเองโดยไมตองมีผูใดรองขอหรือโตแยงและการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองจะกระทํา

เม่ือใดก็ได กลาวคือ จะกระทําเม่ือพนกําหนดเวลาอุทธรณภายในฝายปกครองหรือพนกําหนดนําคดีข้ึนสู

การพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดีปกครองก็ได 

 

         3.1.2 ลักษณะของคําส่ังทางปกครองท่ีอาจเพิกถอนได 

                                  รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน  อธิบาย 28

29  วา คําสั่งทางปกครองท่ี

เจาหนาท่ีจะลบลางนั้นอาจเปนคําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายหรือเปนคําสั่งทางปกครองท่ีไมชอบ

ดวยกฎหมาย และถาพิจารณาจากแงมุมของบุคคลท่ีอยูใตบังคับแลว คําสั่งทางปกครองอาจเปนคําสั่งทาง

ปกครองท่ีใหประโยชนหรือเปนคําสั่งทางปกครองท่ีสรางภาระ 

                                  ในการพิเคราะหวาคําสั่งทางปกครองใดเปนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวย

กฎหมายหรือไมนั้นใหพิจารณาจากเวลาท่ีเจาหนาท่ีไดออกคําสั่งนั้นเปนสําคัญวา ในเวลานั้นเจาหนาท่ีได

ออกคําสั่งทางปกครองถูกตองครบถวนตามเง่ือนไขแหงความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครอง

หรือไม ถาออกคําสั่งทางปกครองมาโดยถูกตองตามเง่ือนไขแหงความชอบดวยกฎหมาย คําสั่งนั้นยอมชอบ

ดวยกฎหมาย การลบลางคําสั่งดังกลาวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการยกเลิกคําสั่งทางปกครองท่ี

                                                           
29

 วรเจตน ภาคีรัตน, อางแลวใน 28 ,หนา 220 – 221  
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ชอบดวยกฎหมาย แตถาออกคําสั่งทางปกครองโดยไมถูกตองตามเง่ือนไขแหงความชอบดวยกฎหมาย คําสั่ง

นั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย การลบลางคําสั่งดังกลาวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการเพิกถอน

คําสั่งทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

 

3.2 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

                ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  มาตรา 50 

บัญญัติวา 

                           มาตรา 50 คําสั่งทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือ

บางสวนโดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลไปในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดได 

แตถาคําสั่งนั้นเปนคําสั่งซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรับ การเพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 51 

และมาตรา 52 

                       3.2.1 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการสรางภาระ 

                                    รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน  อธิบาย 29

30  วา การเพิกถอนคําสั่ง

ทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการสรางภาระนั้นเปนไปตามหลักเกณฑท่ัวไปในสวนแรกของ

มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัตินี้ เจาหนาท่ีมีอํานาจในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาวท้ังหมดหรือ

บางสวนโดยจะกําหนดใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตก็ไดอํานาจในการเพิกถอนคําสั่ง

ดังกลาวเปนอํานาจดุลพินิจ ซ่ึงหมายความวาการท่ีคําสั่งทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายยังไมมีผลเปนการ

บังคับใหเจาหนาท่ีตองดําเนินการเพิกถอนคําสั่งดังกลาวแตอยางใด ผูรับคําสั่งทางปกครองดังกลาวมีสิทธิ

อุทธรณโตแยงคําสั่งดังกลาวได 

                    3.2.2 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหประโยชน

แกผูรับคําส่ังทางปกครอง  

                                   รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน  อธิบาย 30

31  วา ในการเพิกถอนคําสั่ง

ทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งนั้น เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในมาตรา 51 และมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงบทบัญญัติท้ังสองมาตรามี

ลักษณะเปนการจํากัดอํานาจของเจาหนาท่ีในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปน

การใหประโยชนตลอดจนกําหนดคาทดแทนความเสียหายใหแกผูรับคําสั่งทางปกครองดังกลาวไว                                   

                     3.2.3 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหเงิน 

ทรัพยสิน หรือประโยชนท่ีแบงแยกได 

                                 มาตรา 51  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

บัญญัติวา  

                                                           
30

 วรเจตน  ภาคีรัตน ,อางแลวใน 28, หนา 223  

31
 เร่ืองเดียวกัน, หนา 224 - 227 
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                                 มาตรา 51 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการให

เงินหรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนท่ีอาจแบงแยกได ใหคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชนใน

ความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน 

                                 จากบทบัญญัติดังกลาววางหลักวา การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวย

กฎหมายท่ีเปนการใหเงินหรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนท่ีอาจแบงแยกได นี้ จะตองคํานึงถึงความเชื่อโดย

สุจริตของผูรับประโยชนในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน คือ (1) 

หากความเชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชนในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้นมีมากกวาประโยชน

สาธารณะ เจาหนาท่ีอาจไมเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาว (2) หากประโยชนสาธารณะมีมากกวาความ

เชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชนในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้น เจาหนาท่ีจะตองเพิกถอนคําสั่งทาง

ปกครอง 

                              อยางไรก็ดี โดยหลักยอมตองถือวาบุคคลผูรับคําสั่งทางปกครองเชื่อในความคงอยู

ของคําสั่งทางปกครองนั้น ซ่ึงความเชื่อโดยสุจริตจะไดรับความคุมครองเม่ือผูรับคําสั่งทางปกครองไดใช

ประโยชนอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองหรือไดดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินไปแลวโดยไมอาจแกไขหรือ

เปลี่ยนแปลงได หรือการเปลี่ยนแปลงจะทําใหผูรับคําสั่งนั้นเกิดความเสียหาย 

                              การพิจารณาวาความเชื่อโดยสุจริตของผูรับคําสั่งทางปกครองจะอางความเชื่อโดย

สุจริตในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้นไมได หากเขาขายกรณี ดังตอไปนี้  

                             (1) ผูนั้นไดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงหรือ

ขมขู หรือชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือใหประโยชนอ่ืนใดท่ีมิชอบดวยกฎหมาย 

                             (2) ผูนั้นไดใหขอความซ่ึงไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสําคัญ  กรณีนี้ขอความท่ี

ไมถูกตองหรือไมครบถวนนั้นตองเปนสาระสําคัญ มีน้ําหนักท่ีทําใหเจาหนาท่ีตัดสินใจออกคําสั่งทางปกครอง

ท่ีใหประโยชนแกผูรับคําสั่งซ่ึงเปนผูใหขอความนั้น 

                             (3) ผูนั้นไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะไดรับคําสั่ง

ทางปกครองหรือการไมรูนั้นเปนไปโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

                             ในกรณีที่การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายท่ีใหประโยชนท่ีเปน

เงินหรือประโยชนท่ีแบงแยกไดใหมีผลยอนหลัง มาตรา 51 วรรคสี่แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 วางหลักไว ดังนี้  

                            1. ในกรณีท่ีเพิกถอนโดยใหมีผลยอนหลัง การคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนท่ีผูรับ

คําสั่งทางปกครองไดไป ใหนําบทบัญญัติวาดวยลาภมิควรไดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใช

บังคับโดยอนุโลม  

                            2. ผูรับคําสั่งทางปกครองตองรับผิดในการคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนท่ีไดรับไป

เต็มจํานวน ในกรณีดังตอไปนี้ 
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                                   2.1 ถาผูรับคําสั่งทางปกครองไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทาง

ปกครองหรือควรไดรูเชนนั้นหากผูนั้นมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรงใหถือวาผูนั้นตกอยูในฐานะไมสุจริต

ตั้งแตเวลานั้นเปนตนไป  

                                   2.2 กรณีท่ีอางความเชื่อโดยสุจริตไมไดตามมาตรา 51 วรรคสาม แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

                     3.2.4  การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายท่ีเปนการใหประโยชน

อ่ืน ซ่ึงมิใชเปนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนท่ีอาจแบงแยกได  

                                   รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน  อธิบาย 31

32  วา คําสั่งทางปกครองซ่ึง

ไมไดใหประโยชนท่ีเปนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนท่ีอาจแบงแยกได เชน ใบอนุญาตตาง ๆ คําสั่งบรรจุ

แตงตั้งบุคคลเขารับราชการ หรือคําสั่งทางปกครองท่ีกอตั้งสิทธิในลักษณะอ่ืน ๆ เชน คําสั่งอนุญาตใหแปลง

สัญชาติ คําสั่งทางปกครองในลักษณะดังกลาวนี้ไมสามารถแบงแยกได ดังนั้นคําสั่งทางปกครองประเภทนี้

เปนคําสั่งทางปกครองท่ีหากจะเพิกถอนแลวจะตองเพิกถอนท้ังหมดมิฉะนั้นแลว ก็จะเพิกถอนคําสั่งทาง

ปกครองไมไดเลย การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเพียงบางสวนตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัตินี้จึงไม

อาจนํามาใชกับการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองซ่ึงไมใชเปนการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนได แตตอง

เปนไปตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัตินี้ 

                                 อํานาจในการตัดสินใจวาจะเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาวเปนอํานาจ

ดุลพินิจของเจาหนาท่ีซ่ึงตองคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับคําสั่งทางปกครองในความคงอยูของคําสั่ง

ทางปกครองดังกลาวดวย ท้ังนี้ โดยจะชั่งน้ําหนักระหวางความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทาง

ปกครองกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน 

                                 ในกรณีท่ีมีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาว หากผูรับคําสั่งทางปกครอง

ซ่ึงเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองไดรับความเสียหาจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง

นั้นและความเชื่อโดยสุจริตสมควรไดรับความคุมครอง เจาหนาท่ียอมจะตองชดใชความเสียหายใหแกผูรับ

คําสั่งทางปกครองดังกลาว ท้ังนี้คาทดแทนความเสียหายตองดูไมสูงกวาประโยชนท่ีผูรับคําสั่งทางปกครอง

ไดรับหากไมมีการเพิกถอนคําสั่งนั้น การเรียกรองคาทดแทนความเสียหายจากการเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 

จะตองกระทําภายใน 180 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาว 

คําสั่งกําหนดจํานวนคาทดแทนความเสียหายถือวาเปนคําสั่งทางปกครองท่ีผูรับคําสั่งอาจใชสิทธิอุทธรณ

โตแยงและฟองคดีตอศาลปกครองได 

                                 สําหรับระยะเวลาในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่ง

เปนการใหประโยชนนั้น มาตรา 49 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 บัญญัติวาตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีรูถึงเหตุใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น เวนแต

                                                           
32

 วรเจตน ภาคีรัตน , อางแลวใน 28 ,หนา 227 - 229 
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คําสั่งดังกลาวจะไดทําข้ึนเพราะการขมขูหรือการชักจูงโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมิชอบดวย

กฎหมาย 

 

3.3 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมาย 

               การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายนี้ไดบัญญัติไวในมาตรา 53 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติวา 

                         มาตรา 53 คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงไมเปนการใหประโยชนแกผูรับ

คําสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะท่ีเพิกถอนหรือมีผลในอนาคต

ไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดได เวนแตเปนกรณีท่ีคงตองทําคําสั่งทางปกครองท่ีมีเนื้อหาทํานอง

เดียวกันนั้นอีก หรือเปนกรณีท่ีการเพิกถอนไมอาจกระทําไดเพราะเหตุอ่ืน ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของ

บุคคลภายนอกประกอบดวย 

                         คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทาง

ปกครองอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะท่ีเพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะ

ใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดไดเฉพาะเม่ือมีกรณี ดังตอไปนี้  

                         (1) มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนไดในคําสั่งทาง

ปกครองนั้นเอง 

                         (2) คําสั่งทางปกครองนั้นมีขอกําหนดใหผูรับประโยชนตองปฏิบัติแตไมมีการปฏิบัติ

ภายในเวลาท่ีกําหนด 

                         (3) ขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีขอเท็จจริงและพฤติการณ

เชนนี้ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแลวเจาหนาท่ีคงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น และหากไมเพิกถอนจะ

กอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 

                         (4) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีบทกฎหมายเชนนี้ในขณะทําคําสั่งทาง

ปกครองแลวเจาหนาท่ีคงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น แตการเพิกถอนในกรณีนี้ใหกระทําไดเทาท่ีผูรับ

ประโยชนยังไมไดใชประโยชน หรือยังไมไดรับประโยชนตามคําสั่งทางปกครองดังกลาวและหากไมเพิกถอน

จะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 

                         (5) อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชนอัน

จําเปนตองปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว 

                         ในกรณีท่ีมีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง  (3) (4) และ (5) ผู

ไดรับประโยชนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่ง

ทางปกครองได และใหนํามาตรา 52 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                         คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหเงินหรือใหทรัพยสินหรือให

ประโยชนท่ีอาจแบงแยกได อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลยอนหลังหรือไมมีผลยอนหลัง

หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดไดในกรณีดังตอไปนี้  
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                         (1) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

คําสั่งทางปกครอง 

                         (2) ผูไดรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตาม

เง่ือนไขของคําสั่งทางปกครอง 

                         ท้ังนี้ ใหนําความในมาตรา 51 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                         จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาคําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงอาจถูก

เพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ คําสั่งทางปกครองท่ีไมเปนการใหประโยชนแก

ผูรับคําสั่งทางปกครอง และคําสั่งทางปกครองท่ีเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทางปกครอง  

                       3.3.1 การยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงไมเปนการใหประโยชน

แกผูรับคําส่ังทางปกครอง 

                                    มาตรา 53 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 วางหลักวา คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงไมเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทาง

ปกครองอาจถูกองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนได โดยมีผลตั้งแตขณะท่ีเพิกถอน

หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะหนึ่งขณะใดตามท่ีกําหนดได แตจะยกเลิกโดยใหมีผลยอนหลังไมได อยางไรก็

ตามองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองจะเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงไมเปนการให

ประโยชนแกผูรับคําสั่งทางปกครองไมได ในกรณีท่ีเปนคําสั่งทางปกครองท่ีเปนลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(1)   เปนกรณีท่ี เจาหนาท่ีตองทําคําสั่งทางปกครองท่ีมีเนื้อหาทํานองเดียวกันนั้น

อีก  

(2)   เปนกรณีท่ีการเพิกถอนไมอาจกระทําไดเพราะเหตุอ่ืน 

                    3.3.2 การยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหประโยชนแก

ผูรับคําส่ังทางปกครอง 

                                 มาตรา 53 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 ไดวางหลักไววา คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทาง

ปกครองอาจถูกเพิกถอนไดท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะท่ีเพิกถอน หรือผลในอนาคตไปถึง

ขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดได ดังนั้นการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายจะเพิกถอนโดย

ใหมีผลไปในอดีตไมได 

                              อยางไรก็ตาม แมคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายจะเพิกถอนไดก็ตาม แต

การเพิกถอนตองมีกฎเกณฑโดยเครงครัดตามมาตรา 53 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงกําหนดเหตุแหงการเพิกถอนไว 5 ประการ คือ 

                              (1) มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนไดในคําสั่งทาง

ปกครองนั้นเอง  

                              กรณีนี้เปนกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนได หรือการมีขอสงวนสิทธิในคําสั่ง

ทางปกครองนั้นวาคําสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนได ในการใชอํานาจดังกลาวจะตองเปนไปตาม
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วัตถุประสงคของการสงวนสิทธินั้นดวย 

                                (2) คําสั่งทางปกครองนั้นมีขอกําหนดใหผูรับประโยชนตองปฏิบัติแตไมมีการ

ปฏิบัติภายในเวลาท่ีกําหนด 

                                เปนขอกําหนดใหผูรับคําสั่งทางปกครองจะตองปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง 

เชน การอนุมัติใหทุนการศึกษาแกผูรับทุนตองปฏิบัติงานใหแกหนวยงานและตองรายงานผลการศึกษาทุก 

6 เดือนแตผูรับทุนไมปฏิบัติ 

                                (3) ขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีขอเท็จจริงและ

พฤติการณเชนนี้ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแลวเจาหนาท่ีคงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น และหากไม

เพิกถอนจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 

                                (4) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีบทกฎหมายเชนนี้ในขณะทําคําสั่งทาง

ปกครองแลว เจาหนาท่ีคงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น แตการเพิกถอนในกรณีนี้ใหกระทําไดเทาท่ีผูรับ

ประโยชนยังไมไดใชประโยชน หรือยังไมไดรับประโยชนตามคําสั่งทางปกครองดังกลาวและหากไมเพิกถอน

จะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 

                                (5) อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชน

อันจําเปนตองปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว 

                                การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทางปกครอง

เนื่องจากขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป หรือเพราะกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป หรือเปนคําสั่งทาง

ปกครองท่ีอาจเกิดความเสียหาอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชนตามมาตรา 53 วรรค

สาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดใหบุคคลผูรับคําสั่งทาง

ปกครองซ่ึงเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองและความเชื่อโดยสุจริตนั้นควรท่ีจะไดรับความ

คุมครอง  มีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายท่ีเกิดจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ท้ังนี้ ผูรับคําสั่งทาง

ปกครองจะตองใชสิทธิเรียกรองคาทดแทนความเสียหายภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงถึง

การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 

                                 คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายที่เปนการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน

ท่ีอาจแบงแยกได การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีเปนการใหเงิน ทรัพยสิน หรือ

ประโยชนท่ีอาจแบงแยกไดนี้ ไดกําหนดไวในมาตรา 53 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดวาคําสั่งดังกลาวอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลยอนหลัง

หรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดได ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)  มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ของคําสั่งทางปกครอง เปนกรณีท่ีการดําเนินการใหประโยชนตามคําสั่งทางปกครองไมอาจทําใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครองได 
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                               (2)  ผูไดรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดําเนินการใหเปนไป

ตามเง่ือนไขของคําสั่งทางปกครอง เปนกรณีท่ีผูรับคําสั่งทางปกครองไมปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีใหไวในคําสั่ง

ทางปกครองนัน้  ท้ังนี้ ใหนําความในมาตรา 51 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

สวนท่ี 8  การบังคับทางปกครอง 
                          นิติกรรมทางปกครองแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

(1) นิติกรรมทางปกครองท่ีไมตองมีการบังคับตามนิติกรรมทางปกครอง ไดแก นิติ

กรรมทางปกครองท่ีเปนการใหประโยชนแกผูรับนิติกรรมทางปกครอง เชน ใบอนุญาต หนังสืออนุมัติตาง ๆ 

หรือนิติกรรมทางปกครองท่ีรับรองสิทธิของผูรับนิติกรรมทางปกครอง เชน หนังสือรับรองนิติบุคคล สูติบัตร 

เปนตน 

              (2) นิติกรรมทางปกครองท่ีตองมีการบังคับใหเปนไปตามเจตนารมณของการออกนิติ

กรรมทางปกครองนั้น ในกรณีท่ีผูรับนิติกรรมฝาฝนไมยอมปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ในนิติกรรมทาง

ปกครอง ไดแก นิติกรรมทางปกครองท่ีเปนคําสั่งตาง ๆ  

                            การบังคับการตามนิติกรรมทางปกครองนี้ เปนการกระทําทางปกครองที่เปนการ

กาวเขาไปกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพและทรัพยสินของประชาชน เจาหนาท่ีฝายปกครองจึงกระทําการ

ได เม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดเจน ซ่ึงในกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะไดบัญญัติเรื่องการบังคับทาง

ปกครองไวก็ใหใชกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้น อยางไรก็ตาม ถึงแมกฎหมายเฉพาะเรื่องจะไดกําหนดมาตรการ

บังคับทางปกครองไวแลวก็ตาม แตเจาหนาท่ีเห็นวามาตรการนั้นมีลักษณะท่ีจะใหผลนอยกวามาตรการ

บังคับทางปกครองตามท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 

เจาหนาท่ีจะใชมาตรการบังคับทางปกครองก็ได 

1.   หลักเกณฑทั่วไป 

                         หลักทั่วไปในการใชมาตรการบังคับทางปกครองใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองในชั้น

ของเจาหนาท่ีฝายปกครอง มีดังนี้ 

1.1  การบังคับทางปกครองใชกับคําสั่งทางปกครองประเภทท่ีจะตองมีการบังคับการ

ใหเปนไปตามเจตนารมณของการออกคําสั่งทางปกครองนั้น ในกรณีท่ีผูรับคําสั่งทางปกครองฝาฝนไมยอม

ปฏิบัติ ปฏิบัติไมถูกตอง หรือปฏิบัติไมครบถวนตามขอกําหนดตาง ๆ ในคําสั่งทางปกครอง แตไมใชกับคําสั่ง

ทางปกครองท่ีใหสิทธิประโยชนกับผูรับคําสั่งทางปกครอง 

1.2  เจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองในฐานะท่ีเปนองคกรผูใชอํานาจรัฐ สามารถท่ี

จะพิจารณาดําเนินการบังคับการใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองไดเอง โดยไมตองฟองรองเปนคดีตอศาล 

อยางไรก็ตาม เจาหนาท่ีดังกลาวจะมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีซ่ึงอยูใตบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีอ่ืนเปน

ผูดําเนินการก็ไดตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
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(1) การมอบอํานาจใหดําเนินการของเจาหนาท่ีผูใชอํานาจทําคําสั่งทาง

ปกครองในราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน 

(2) การมอบอํานาจใหดําเนินการของเจาหนาท่ีผูมีใชอํานาจทําคําสั่งทาง

ปกครองในราชการสวนทองถ่ินใหเปนไปตามท่ีกฎหมายท่ีจัดตั้งราชการสวนทองถ่ินนั้น 

(3) การมอบอํานาจใหดําเนินการของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจทําคําสั่งทางปกครอง 

ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐใหเปนไปตามกฎหมายท่ีจัดตั้งรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

นั้น 

(4) การมอบอํานาจใหดําเนินการของเจาท่ีในระหวางหนวยงานตาม (1) (2)  

ท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล ใหเปนไปตามความตกลงระหวางหนวยงานนั้น โดยขอตกลงดังกลาวตองทําเปน

หนังสือและกําหนดตําแหนงของเจาหนาท่ีท่ีจะมอบและรับมอบไวในขอตกลงนั้น 

               1.3 การใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาหนาท่ีใหใชไดเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือให 

บรรลุวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนตอผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองนอย

ท่ีสุด 

               1.4 กอนท่ีเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองจะดําเนินการบังคับทางปกครองมีเง่ือนไข 

ตองไมมีการสั่งทุเลาการบังคับทางปกครองเก่ียวกับคําสั่งทางปกครองไวกอนโดยเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งหรือผูท่ี

อํานาจพิจารณาอุทธรณหรือผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครองดังกลาว และ

คําสั่งทุเลาการบังคับทางปกครองเปนคําสั่งทางปกครองท่ีอาจถูกเพิกถอนไดภายใตหลักเกณฑการเพิกถอน

คําสั่งทางปกครอง 

               1.5 การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาท่ีดวยกัน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 

เปนอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

อยางไรก็ตาม คําวาเจาหนาท่ี  หมายถึงเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติตาม อํานาจหนาท่ีอันเปนตัวแทนของรัฐ 

(ฝายปกครอง) เทานั้น ไมรวมถึงเจาหนาท่ีในความหมายมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539  

 

                 2. การบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้  

  2.1 ความหมายการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี ้

             มาตรา 56 เจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใชมาตรการ

บังคับทางปกครองเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของตนไดตามบทบัญญัติในสวนนี้ เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการ

บังคับไวกอนโดยเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งนั้นเอง ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณหรือผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย

ความถูกตองของคําสั่งทางปกครองดังกลาว 

             เจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งจะมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีซ่ึงอยูใตบังคับบัญชาหรือ

เจาหนาท่ีอ่ืนเปนผูดําเนินการก็ไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  



   -  83 -   

                               ใหเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใชมาตรการบังคับทางปกครองเพียง

เทาท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผูอยูในบังคับของ

คําสั่งทางปกครองนอยท่ีสุด 

      การบังคับทางปกครอง หมายถึงการดําเนินการของเจาหนาท่ีโดยใชมาตรการ

บังคับกับประชาชนท่ีมีภาระผูกพันตองปฏิบัติตามหนาท่ีเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครอง  

2.2 ขอบเขตการบังคบัการปกครอง 

2.2.1   ดานเนื้อหาของคําสั่งทางปกครอง 

                                     คําสั่งทางปกครองที่จะมีการบังคับทางปกครองไดนั้น จะตองเปนคําสั่งทาง

ปกครองประเภทท่ีตองมีการบังคับการใหเปนไปตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครองเทานั้น 

หากเปนคําสั่งทางปกครองประเภทท่ีเนื้อหาของคําสั่งทางปกครองนั้นมีความสมบูรณในตัวเอง ไม

จําเปนตองมีการบังคับทางปกครองตอไป ซ่ึงสวนใหญจะไดแก คําสั่งทางปกครองท่ีเปนการใหสิทธิ หรือ

รับรองสิทธิของประชาชนคําสั่งทางปกครอง เชนใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน  

                          2.2.2  ดานตัวบุคคลท่ีจะถูกบังคับทางปกครอง 

         มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

บัญญัติวา 

                                    มาตรา 55 การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาท่ีดวยกัน เวนแตจะมี

กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  

                                   จากบทบัญญัติดังกลาว กําหนดวาการบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาท่ี

ดวยกัน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ซ่ึงคําสั่งทางปกครองนั้นบุคคลท่ีจะอยูในบังคับไดแก

ประชาชนท่ีมีความผูกพันตองปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง 

 

2.3 หลักการท่ีสําคัญของการบังคับทางปกครอง 

                           มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   

บัญญัติวา 

                           มาตรา 63 ถาบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไวโดยเฉพาะแลว 

แตเจาหนาท่ีเห็นวามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะท่ีจะเกิดผลนอยกวามาตรการบังคับตามหมวดนี้ เจาหนาท่ี

จะใชมาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได 

                           โดยท่ีการบังคับทางปกครองเปนการใชมาตรการบังคับทางปกครองท่ีจะมีผลกระทบ

กระเทือนตอสิทธิของประชาชนผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง นอกจากนี้ในการใชมาตรการบังคับทาง

ปกครองนั้น เจาหนาท่ีก็มีดุลพินิจในการเลือกใชมาตรการบังคับทางปกครองได ดังนั้น ในการดําเนินการ

บังคับทางปกครอง เจาหนาท่ีจะตองคํานึงถึงหลักการท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

(1)   หลักความสมเหตุสมผล  (มาตรา 56 วรรคสาม) 

(2)   หลักการบังคับทางปกครองเทาท่ีจําเปน (มาตรา 59 วรรคสาม) 
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(3)   หลักความแนนอนชัดเจน (มาตรา 59 วรรคสอง และมาตรา 60 วรรคหนึ่ง) 

                        มาตรา 59 และมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 บัญญัติวา                  

                        มาตรา 59 กอนใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 58 เจาหนาท่ีจะตองมีคํา

เตือนเปนหนังสือใหมีการกระทําหรือละเวนกระทําตามคําสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตาม

สมควรแกกรณี คําเตือนดังกลาวจะกําหนดไปพรอมกับคําสั่งทางปกครองก็ได  

                        คําเตือนนั้นจะตองระบุ 

                        (1) มาตรการบังคับทางปกครองท่ีจะใชใหชัดแจง แตจะกําหนดมากกวาหนึ่งมาตรการ

ในคราวเดียวกันไมได 

                        (2) คาใชจายในการท่ีเจาหนาท่ีเขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืน

กระทําการแทน หรือจํานวนคาปรับทางปกครอง แลวแตกรณี 

                        การกําหนดคาใชจายในคําเตือน ไมเปนการตัดสิทธิท่ีจะเรียกคาใชจายเพ่ิมข้ึนหาก

จะตองเสียคาใชจายจริงมากกวาท่ีไดกําหนดไว 

                        มาตรา 60 เจาหนาท่ีจะตองใชมาตรการบังคับทางปกครองตามท่ีกําหนดไวในคําเตือน

ตามมาตรา 59 การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทําไดก็ตอเม่ือปรากฏวามาตรการท่ีกําหนดไวไมบรรลุตาม

วัตถุประสงค 

                        ถาผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครองเจาหนาท่ี

อาจใชกําลังเขาดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครองไดแตตองกระทําโดยสมควรแกเหตุ 

ในกรณีจําเปนเจาหนาท่ีอาจขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจได 

 

2.4  มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดใหชําระเงิน 

                           มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

                มาตรา 57 คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการ

ชําระโดยถูกตองครบถวน ใหเจาหนาท่ีมีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแตตองไมนอย

กวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัด

ทรัพยสินของผูนั้นและขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงินใหครบถวน 

                          วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 

                          จากบทบัญญัติดังกลาว เห็นวา สําหรับคําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดใหชําระเงิน มาตร

การังคับทางปกครองไดแกการยึด อายัดและการขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงิน โดยกอนใชมาตรการบังทาง

ปกครองดังกลาวเจาหนาท่ีตองทําหนังสือเตือนใหประชาชนผูอยูในบังคับคําสั่งทางปกครองตองชําระเงิน

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน นอกจากนั้น มาตรการบังคับทางปกครองดังกลาว
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ขางตน เจาหนาท่ียังสามารถนํามาใชในกรณีไมมีการชําระคาปรับทางปกครองไดเชนเดียวกัน โดยมาตรา 

61 บัญญัติวา มาตรา 61 ในกรณีไมมีการชําระคาปรับทางปกครอง ใหเจาหนาทีดําเนินการตอไปตาม  

มาตรา 57 

2.5  มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดใหกระทําหรือละเวน

กระทํา 

                            มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

บัญญัติวา 

                          มาตรา 58 คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับ

ของคําสั่งทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยาง

ใด ดังตอไปนี้ 

                          (1) เจาหนาท่ีเขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทน

โดยผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพ่ิมในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของ

คาใชจายดังกลาวแกเจาหนาท่ี 

                          (2) ใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนท่ีสมควรแกเหตุแตตองไมเกิน  

สองหม่ืนบาทตอวัน 

                          เจาหนาท่ีระดับใดมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองจํานวนเทาใดสําหรับในกรณีใด 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                          ในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองบังคับการโดยเรงดวนเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําท่ี

ขัดตอกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาหรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะเจาหนาท่ีอาจใช

มาตรการบังคับทางปกครองโดยไมตองออกคําสั่งทางปกครองใหกระทําหรือละเวนกระทํากอนก็ได แตท้ังนี้

ตองกระทําโดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของตน  

                          จากหลักกฎหมายดังกลาวคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา 

มาตรการบังคับทางปกครองท่ีเจาหนาท่ีจะนํามาใชไดแกมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ 

(1)   การจัดการแทน โดยเจาหนาท่ีเขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคล

อ่ืนกระทําการแทนโดยผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจาย และเงินเพ่ิมในอัตรารอย

ละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาวใหแกเจาหนาท่ี 

(2)   การกําหนดคาปรับทางปกครอง โดยเจาหนาท่ีเปนผูกําหนดคาปรับทาง 

ปกครองตามจํานวนท่ีสมควรแกเหตุแตตองไมเกินสองหม่ืนบาทตอวัน 

   2.6 สิทธิในการอุทธรณการบังคับทางปกครอง 

                            มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. 2539 

บัญญัติวา                             
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                           มาตรา 62 ผูถูกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณการบังคับ

ทางปกครองนั้นได  

                           การอุทธรณการบังคับทางปกครองใหใชหลักเกณฑและวิธีการเดียวกันกับการ

อุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

                           จากบทบัญญัติดังกลาวผูถูกดําเนินการมาตรการทางปกครองมีสิทธิอุทธรณการ

บังคับทางปกครองได เนื่องจากการบังคับทางปกครองมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง เชนเดียวกัน สําหรับ

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอุทธรณการบังคับทางปกครอง ใชหลักเกณฑและวิธีการเดียวกันกับการ

อุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

 

สวนท่ี 9 ระยะเวลาและอายุความ 
1. ระยะเวลา 

                มาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา 

                          มาตรา 64 กําหนดเวลาเปนวัน สัปดาห เดือน หรือปนั้น มิใหนับวันแรกแหง

ระยะเวลานั้นรวมเขาดวย เวนแตจะไดเริ่มการในวันนั้นหรือมีการกําหนดไวเปนอยางอ่ืนโดยเจาหนาท่ี 

                          ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีมีหนาท่ีตองกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด ใหนับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเขาดวยแมวาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับ

เจาหนาท่ี 

                          ในกรณีท่ีบุคคลใดตองทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดย

กฎหมายหรือโดยคําสั่งของเจาหนาท่ี ถาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาท่ีหรือวันหยุดตาม

ประเพณีของบุคคลผูรับคําสั่ง ใหถือวาระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํางานท่ีถัดจากวันหยุดนั้น เวนแตกฎหมาย

หรือเจาหนาท่ีท่ีมีคําสั่งจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

                            ในการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองหรือการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง

จําเปนตองมีเรื่องระยะเวลาเขามาเก่ียวของดวย การนับระยะเวลาหากกําหนดเปนวัน สัปดาห เดือน หรือป 

มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลารวมเขาไปดวย เวนแตจะเริ่มการในวันนั้นหรือมีการกําหนดเปนอยางอ่ืนโดย

เจาหนาท่ี 

                            สําหรับกรณีกําหนดเวลาท่ีสั้นกวาวัน พระราชบัญญัตินี้มิไดกลาวถึง กรณีก็คงตอง

นําหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใช กลาวคือตองนับระยะเวลาโดยละเอียดเปน

ชั่วโมง นาที ตามความเปนจริงในกรณีท่ีวันสุดทายของกําหนดเวลาเปนวันหยุดและเปนเรื่องท่ีเจาหนาท่ีตอง

กระทําการนั่น ใหนับวันหยุดรวมเขากับระยะเวลาดวย เพ่ือมิใหยืดเวลาการปฏิบัติใหแกเจาหนาท่ี ถึงมี

หนาท่ีตองปฏิบัติอยูเสมอ แมจะเปนวันหยุดก็ตาม แตถาหากเปนกรณีท่ีเอกชนมีหนาท่ีตองกระทําการ หาก

ไมมีกฎหมายหรือคําสั่งของเจาหนาท่ีกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ก็ใหถือวาระยะเวลาสิ้นสุดในวันทํางานท่ีถัด

จากวันหยุดนั้น ๆ เนื่องจากวันหยุดยอมไมมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน ทําใหเอกชนไมสามารถติดตอได 
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                          มาตรา 65 ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคําสั่งของเจาหนาท่ีอาจมีการขยายอีกได และถา

ระยะเวลานั้นไดสิ้นสุดลงแลวเจาหนาท่ีอาจขยายโดยกําหนดใหมีผลยอนหลังไดเชนกันถาการสิ้นสุดตาม

ระยะเวลาเดิมจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมท่ีจะใหสิ้นสุดลงตามนั้น 

                         บทบัญญัตินี้กําหนดใหเจาหนาท่ีขยายเวลาไดในกรณีท่ีเจาหนาท่ีไดกําหนดเวลาไวใน

คําสั่งทางปกครอง ซ่ึงโดยปกติจะตองนับเวลาท่ีขยายตอไปจกกําหนดเวลาเดิม แตอยางไรก็ดี ถาระยะเวลา

เดิมไดสิ้นสุดลงแลว และการสิ้นสุดลงนั้นจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมเจาหนาท่ีก็อาจขยายกําหนดเวลาให

มีผลยอนหลังไปถึงวันท่ีกําหนดเวลาเดิมสิ้นสุดลงได 

                         มาตรา 66 ในกรณีท่ีผูใดไมอาจกระทําการ อยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไวในกฎหมายไดเพราะมีพฤติการณท่ีจําเปนอันมิไดเกิดข้ึนจากความผิดของผูนั้น ถาผูนั้นมีคําขอ

เจาหนาท่ีอาจขยายระยะเวลาและดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดท่ีลวงมาแลวเสียใหมก็ได ท้ังนี้ตองยื่นคําขอ

ภายในสิบหาวันนับแตพฤติการณเชนวานั้นไดสิ้นสุดลง 

                        กรณีนี้กําหนดวา ผูท่ีตองกระทําการใดภายในเวลาท่ีกําหนดไมสามารถกระทําการ

ภายในเวลาดังกลาวไดถามีพฤติการณท่ีจําเปนโดยมิใชความผิดของตน ถามีคําขอขอขยายเวลาเจาหนาท่ี

อาจขยายระยะเวลาใหได แตในการยื่นคําขอขยายระยะเวลาดังกลาวตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี

ท่ีพฤติการณนั้นไดสิ้นสุดลง 

 

2. อายุความ 

               มาตรา 67 เม่ือมีการอุทธรณตามบทบัญญัติในสวนท่ี 5 ของหมวด 2 แหง

พระราชบัญญัตินี้  หรือการยื่นคําขอตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข

ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือใหวินิจฉัยชี้ขาดแลวใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับใน

ระหวางนั้นจนกวาการพิจารณาจะถึงท่ีสุดหรือเสร็จไปโดยประการอ่ืน แตถาเสร็จไปเพราะเหตุถอนคําขอ

หรือท้ิงคําขอใหถือวาอายุความเรียกรองของผูยื่นคําขอไมเคยมีการสะดุดหยุดอยูเลย 

              โดยปกติอายุความฟองคดียอมนับเดินไปตลอดเวลา แตอยางไรก็ดี หากผูไดรับคําสั่ง

ทางปกครองหรือผูถูกบังคับทางปกครองไมพอใจคําสั่งหรือคําบังคับดังกลาว ไดยื่นอุทธรณตามกฎหมายนี้

หรือกฎหมายอ่ืน หรือยื่นคําขอตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตาม

กฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีการแลว อายุความยอมสะดุดหยุดอยู คือไมนับระยะเวลาเดินจนกวา

การพิจารณาจะถึงท่ีสุด หรือเสร็จไปโดยประการอ่ืนท่ีมิใชการถอนคําขอหรือท้ิงคําขอเพ่ือใหโอกาสท่ีผูนั้นจะ

ไดใชสิทธิของตนในการขอใหองคกรวินิจฉัยขอพิพาททางปกครองไดพิจารณาโดยไมกระทบถึงอายุความใน

การฟองรอง 
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3. การแจง 

               มาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา 

               มาตรา 69 การแจงคําสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอยางอ่ืนท่ีเจาหนาท่ี

ตองแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบอาจกระทําดวยวาจาก็ได แตถาผูนั้นประสงคจะใหกระทําเปนหนังสือก็ใหแจง

เปนหนังสือ 

                        การแจงเปนหนังสือใหสงหนังสือแจงตอผูนั้น หรือถาไดสงไปยังภูมิลําเนาของผูนั้นก็ให

ถือวาไดรับแจงตั้งแตในขณะท่ีไปถึง 

                        ในการดําเนินการเรื่องใดท่ีมีการใหท่ีอยูไวกับ เจาหนาท่ีไวแลว การแจงไปยังท่ีอยู

ดังกลาวใหถือวาเปนการแจงไปยังภูมิลําเนาของผูนั้นแลว 

                        มาตรา 70 การแจงเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับหรือถาขณะ

นําไปสงไมพบผูรับ และหากไดสงใหกับบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะท่ีอยูหรือทํางานในสถานท่ีนั้น หรือในกรณี

ท่ีผูนั้นไมยอมรับ หากไดวางหนังสือนั้นหรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานท่ีนั้นตอหนา  

เจาพนักงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีไปเปนพยานก็ใหถือวาไดรับแจงแลว  

              จากบทบัญญัติดังกลาว เห็นวาการเจงเปนหนังสือจะมีผลตั้งแตหนังสือไปถึงผูรับ ไมวา

จะสงตอหนาผูรับนั้นหรือสงไปยังภูมิลําเนา ซ่ึงรวมไปถึงท่ีอยูท่ีไดใหไวตอเจาหนาท่ีดวย ในกรณีท่ีผูรับไม

ยอมรับ หรือไมพบผูรับและไดมีการวางหรือปดหนังสือนั้นไวตอหนาเจาพนักงานเจาหนาท่ี ก็ถือวาไดรับแจง

แลว  

              และขณะนี้ไดมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัตินี้แลว คือ 

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 ซ่ึงไดกําหนดเจาพนักงานท่ีจะเปนพยานไวดังนี้  

             เจาพนักงานท่ีจะเปนพยานในการวางหนังสือหรือปดหนังสือเพ่ือแจงคําสั่งทางปกครอง 

การนัดพิจารณา หรือการอยางอ่ืนท่ีจะตองแจงใหผูเก่ียวของทราบ ในกรณีท่ีผูรับไมยอมรับหรือไมมีผูรับ 

ไดแก 

(1)  เจาพนักงานตํารวจ 

(2)  ขาราชการสวนกลาง 

(3)  เจาพนักงานผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ี ไดแก 

(ก) กํานัน 

(ข) แพทยประจําตําบล 

(ค) สารวัตรกํานัน 

(ง) ผูใหญบาน 

(จ) ผูชวยผูใหญบาน 

(ฉ) ขาราชการสวนทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

(ช) ขาราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด 
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                        บทบัญญัติดังกลาวขางตนกําหนดวา การแจงเปนการทําใหทราบถึงคําสั่งทางปกครอง

ตลอดจนข้ันตอนการพิจารณาหรือการอ่ืน ๆ  โดยการแสดงดวยวิธีการตาง ๆ ใหผูรับทราบความหมายได 

ไมวาจะเปนการใชสัญญาณแสง เครื่องหมาย สัญญาณเสียง โดยปกติหากไมมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน 

การแจงอาจกระทําดวยวาจาก็ได ซ่ึงยอมมีผลทันทีเม่ือไดรับแจง แตอยางไรก็ดีหากผูรับแจงตองการให

กระทําเปนหนังสือ ก็ใหแจงเปนหนังสือ ซ่ึงก็เปนการดวยวาจาท่ีมีผลสมบูรณไปแลวนั้นเอง 

              มาตรา 71 และมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539     

              มาตรา 71 การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเม่ือครบกําหนด

เจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเม่ือครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไป

ยังตางประเทศ เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากวันนั้น 

                        มาตรา 74 ในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนการแจงคําสั่งทางปกครองจะใชวิธีสงทาง

เครื่องโทรสารก็ได แตตองมีหลักฐานการไดสงจากหนวยงานผูจัดบริการโทรคมนาคมท่ีเปนสื่อในการสง

โทรสารนั้น และตองจัดสงคําสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ใหแกผูรับในทันทีท่ีอาจ

กระทําได ในกรณีนี้ใหถือวาผูรับไดรับแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตามวัน เวลา ท่ีปรากฏในหลักฐาน

ของหนวยงานผูจัดบริการโทรคมนาคม 

                        จากบทบัญญัติดังกลาวการแจงคําสั่งทางปกครอง กฎหมายกําหนดใหสงโดยไปรษณีย

ตอบรับ ตามมาตรา 71 แตถาหากมีความจําเปนเรงดวนการแจงคําสั่งจะใชวิธีการสงทางโทรสารก็ไดโดย

ตองปฏิบัติตามมาตรา 74  

                        มาตรา 72 และมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง 

พ.ศ.2539 บัญญัติวา 

                        มาตรา 72 ในกรณีท่ีมีผูรับเกินหาสิบคนเจาหนาท่ีจะแจงใหทราบตั้งแตเริ่มดําเนินการ

ในเรื่องนั้นวาการแจงตอบุคคลเหลานั้นจะกระทําโดยวิธีปดประกาศไว ณ ท่ีทําการของเจาหนาท่ีและท่ีวา

การอําเภอท่ีผูรับมีภูมิลําเนาก็ได ในกรณีนี้ใหถือวาไดรับแจงเม่ือลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันท่ีได

แจงโดยวิธีดังกลาว 

                        มาตรา 73 ในกรณีท่ีไมรูตัวผูรับหรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนาหรือรูตัวและภูมิลําเนาแตมี

ผูรับเกินหนึ่งรอยคน การแจงเปนหนังสือจะกระทําโดยการประกาศในหนังสือพิมพซ่ึงแพรหลายในทองถ่ิน

นั้นก็ได ในกรณีนี้ใหถือวาไดรับแจงเม่ือลวงพนระยะเวลา สิบหาวันนับแตวันท่ีไดแจงโดยวิธีดังกลาว 

                        จากหลักกฎหมายดังกลาวเห็นวาการปดประกาศ ณ ท่ีทําการของเจาหนาท่ีและท่ีวา

การอําเภอท่ีผูรับมีภูมิลําเนาอยูก็สามารถกระทําได หากเปนกรณีท่ีมีผูรับเกิน 50 คน สําหรับการประกาศ

หนังสือพิมพซ่ึงแพรหลายในทองถ่ินก็สามารถกระทําไดในกรณีท่ีไมรูตัวผูรับ หรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนา  

หรือรูตัวและภูมิลําเนาแตมีผูรับเกิน 100 คน   

 

........................................................ 



บทที่ 3 
การจัดทําคําสั่งทางปกครองในการรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท 

 

สวนท่ี 1. 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ วาดวยหุนสวนและบริษัท  

                     ป.พ.พ. ไดบัญญัติหลักการท่ัวไปเก่ียวกับการจัดตั้งหางหุนสวนหรือบริษัท การดําเนินการ

เก่ียวกับการจดทะเบียนจัดตั้งไว ดังนี้                     

           มาตรา ๑๐๑๒  อันวาสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น  คือสัญญาซ่ึงบุคคลตั้งแต

สองคนข้ึนไปตกลงเขากันเพ่ือกระทํากิจการรวมกัน ดวยประสงคจะแบงปนกําไรอันจะพึงไดแตกิจการท่ีทํานั้น 

                     มาตรา ๑๐๑๓ อันหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น ทานกําหนดเปนสามประเภท คือ  

                      (1) หางหุนสวนสามัญ 

                      (๒) หางหุนสวนจํากัด  

                      (๓) บริษัทจํากัด 

                    มาตรา ๑๐๑๔  บรรดาสํานักงานสําหรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทท้ังหลายนั้น  

ใหเสนาบดี เจากระทรวงซ่ึงบัญชาการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทเปนผูออกกฎขอบังคับจัดตั้งข้ึน   

                    มาตรา ๑๐๑๕  หางหุนสวนหรือบริษัทเม่ือไดจดทะเบียนตามบัญญัติแหงลักษณะนี้แลว  

ทานจัดวาเปนนิติบุคคลตางหากจากผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนท้ังหลายซ่ึงรวมเขากันเปนหุนสวนหรือบริษัท

นั้น                                   

                    มาตรา ๑๐๑๖ การจดทะเบียนนั้น หางหุนสวนหรือบริษัทตั้งสํานักงานแหงใหญทํากิจการ

อยู ณ ตําบลใดในพระราชอาณาจักร  ทานใหจดทะเบียน ณ หอทะเบียนสําหรับตําบลนั้น   

การแกไขขอความท่ีไดจดทะเบียนประการหนึ่งประการใดในภายหลังก็ดี  กับท้ังแกไขการอ่ืนอยางหนึ่งอยาง

ใดอันบทบัญญัติแผนกนี้บังคับหรืออนุญาตใหจดทะเบียนก็ดี ก็ตองจด ณ หอทะเบียนแหงเดียวกันนั้น 

                   มาตรา ๑๐๑๘ ในการจดทะเบียน ทานใหเสียคาธรรมเนียมตามกฎขอบังคับซ่ึงรัฐมนตรี 

เจากระทรวงตั้งไว 

                   มาตรา ๑๐๑๙  ถาคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารซ่ึงตองจดทะเบียนไมมีรายการบริบูรณ

ตามท่ีบังคับไวในลักษณะนี้ วาใหจดแจงก็ดี หรือถารายการอันใดซ่ึงจะแจงในคําขอหรือในเอกสารนั้นขัดกับ

กฎหมายก็ดี หรือถาเอกสารใดซ่ึงกําหนดไววาใหสงดวยกันกับคําขอจดทะเบียนยังขาดอยูมิไดสงใหครบก็ดี  

หรือถาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขขออ่ืนซ่ึงกฎหมายบังคับไวก็ดี  นายทะเบียนจะไมยอมรับจดทะเบียนก็ได  

จนกวาคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารนั้นจะไดทําใหบริบูรณหรือแกไขใหถูกตอง หรือไดสงเอกสารซ่ึงกําหนด

ไวนั้นครบทุกสิ่งอันหรือไดปฏิบัติตามเง่ือนไขขอนั้นแลว 
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                   มาตรา ๑๐๖๔ อันหางหุนสวนสามัญนั้น จะจดทะเบียนก็ได การลงทะเบียนนั้น ทาน

บังคับใหมีรายการดั่งนี้ คือ  

                    (๑) ชื่อหางหุนสวน  

                    (๒) วัตถุท่ีประสงคของหางหุนสวน  

                    (๓) ท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาท้ังปวง  

                    (๔) ชื่อและท่ีสํานักกับท้ังอาชีวะของผูเปนหุนสวนทุกๆ คน ถาผูเปนหุนสวนคนใดมีชื่อยี่หอ

ก็ใหลงทะเบียนท้ังชื่อและยี่หอดวย  

                    (๕) ชื่อหุนสวนผูจัดการ ในเม่ือไดตั้งแตงใหเปนผูจัดการแตเพียงบางคน  

                    (๖) ถามีขอจํากัดอํานาจของหุนสวนผูจัดการประการใดใหลงไวดวย  

                    (๗) ตราซ่ึงใชเปนสําคัญของหางหุนสวน  

                    ขอความซ่ึงลงทะเบียนนั้นจะลงรายการอ่ืน  ๆอีกอันคูสัญญาเห็นสมควรจะใหประชาชนทราบ

ดวยก็ได  

                    การลงทะเบียนนั้น ตองลงลายมือชื่อของผูเปนหุนสวนทุกคน และตองประทับตราของหาง

หุนสวนนั้นดวย  

                    ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกหางหุนสวนนั้นฉบับหนึ่ง 

                  มาตรา ๑๐๖๔/๒  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหุนสวนผูจัดการ  ใหหางหุนสวนจดทะเบียนนํา

ความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                              

                  มาตรา ๑๐๗๗ อันหางหุนสวนจํากัดนั้น คือหางหุนสวนประเภทหนึ่ง ซ่ึงมีผูเปนหุนสวนสอง

จําพวก ดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ 

                  (๑) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซ่ึงมีจํากัดความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินท่ีตน รับ

จะลงหุนในหางหุนสวนนั้นจําพวกหนึ่ง และ 

                  (๒) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซ่ึงตองรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้ของหางหุนสวนไมมี

จํากัดจํานวนอีกจําพวกหนึ่ง 

                  มาตรา ๑๐๗๘  อันหางหุนสวนจํากัดนั้น  ทานบังคับวาตองจดทะเบียน การลงทะเบียนนั้น  

ตองมีรายการดั่งตอไปนี้ คือ 

                  (1) ชื่อหางหุนสวน 

                    (๒) ขอแถลงความวาเปนหางหุนสวนจํากัด และวัตถุท่ีประสงคของหางหุนสวนนั้น  

                    (3) ท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและสํานักงานสาขาท้ังปวง  

                    (๔) ชื่อ ยี่หอ สํานัก และอาชีวะของผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิด และจํานวนเงิน

ซ่ึงเขาเหลานั้นไดลงหุนดวยในหางหุนสวน  

                    (๕) ชื่อ ยี่หอ สํานัก และอาชีวะของผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด  

                    (๖) ชื่อหุนสวนผูจัดการ  

                    (๗) ถามีขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการอันจะผูกพันหางหุนสวนนั้นประการใดใหลงไวดวย  
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                    ขอความซ่ึงลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอ่ืนๆ อีกอันคูสัญญาเห็นสมควรจะใหประชาชน

ทราบดวยก็ได 

                    การลงทะเบียนนั้น ตองลงลายมือชื่อของผูเปนหุนสวนทุกคนและตองประทับตราของหาง

หุนสวนนั้นดวย  

                    ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกหางหุนสวนนั้นฉบับหนึ่ง                

                  มาตรา ๑๐๗๘/๒  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหุนสวนผูจัดการ  ใหหางหุนสวนจํากัดนําความไป

จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง         

                  มาตรา ๑๐๙๖ อันวาบริษัทจํากัดนั้น  คือบริษัทประเภทซ่ึงตั้งข้ึนดวยแบงทุนเปนหุนมี มูลคา

เทาๆ กัน โดยมีผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินท่ีตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนท่ีตนถือ                   

                  มาตรา ๑๐๙๗ บคุคลใดๆ ตั้งแตสามคนข้ึนไปจะเริ่มกอการและตั้งเปนบริษัทจํากัดก็ไดโดย

เขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิ และกระทําการอยางอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้  

                  มาตรา ๑๐๙๘ หนังสือบริคณหสนธินั้น ตองมีรายการดั่งตอไปนี้ คือ  

                    (๑) ชื่อบริษัทอันคิดจะตั้งข้ึน ซ่ึงตองมีคําวา"จํากัด"ไวปลายชื่อนั้นดวยเสมอไป  

                    (๒) ท่ีสํานักงานของบริษัทซ่ึงบอกทะเบียนนั้นจะตั้งอยู ณ ท่ีใดในพระราชอาณาเขต   

                    (๓) วัตถุท่ีประสงคท้ังหลายของบริษัท  

                    (๔) ถอยคําสําแดงวา ความรับผิดของผูถือหุนจะมีจํากัด  

                    (๕) จํานวนทุนเรือนหุนซ่ึงบริษัทคิดกําหนดจะจดทะเบียนแบงออกเปนหุนมีมูลคากําหนด

หุนละเทาไร  

                    (๖) ชื่อ สํานัก อาชีวะ และลายมือชื่อของบรรดาผูเริ่มกอการ ท้ังจํานวนหุนซ่ึงตางคนตาง

เขาชื่อซ้ือไวคนละเทาใด  

                   มาตรา ๑๐๙๙ หนังสือบริคณหสนธินั้น ทานใหทําเปนตนฉบับไวไมนอยกวาสองฉบับ  และ

ใหลงลายมือชื่อของบรรดาผูเริ่มกอการ  และลายมือชื่อท้ังปวงนั้นใหมีพยานลงชื่อรับรองดวยสองคน   

หนังสือบริคณหสนธิซ่ึงไดทํานั้น ทานบังคับใหนําฉบับหนึ่งไปจดทะเบียนและมอบไว ณ  หอทะเบียนในสวน

พระราชอาณาเขตซ่ึงบงไววาจะบอกทะเบียนตั้งสํานักงานของบริษัทนั้น  

                   มาตรา ๑๑๑๑ เม่ือจํานวนเงินซ่ึงวาไวในมาตรา ๑๑๑๐ ไดใชเสร็จแลว กรรมการตองไป ขอ

จดทะเบียนบริษัทนั้น 

                   คําขอและขอความท่ีลงในทะเบียนนั้น  ใหระบุรายการตามท่ีไดตกลงกันในท่ีประชุมตั้ง

บริษัท ดั่งตอไปนี้ คือ 

                   (๑) จํานวนหุนท้ังสิ้นซ่ึงไดมีผูเขาชื่อซ้ือ  หรือไดจัดออกใหแลวแยกใหปรากฏวาเปนชนิดหุ น

สามัญเทาใด หุนบุริมสิทธิเทาใด 

                    (๒) จํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ ซ่ึงออกใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคาแลวหรือไดใช

แตบางสวนแลว นอกจากท่ีใชเปนตัวเงิน และหุนท่ีไดใชแตบางสวนนั้น ใหบอกวาไดใชแลวเพียงใด 

                    (๓) จํานวนเงินท่ีไดใชแลวหุนละเทาใด 
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                      (๔) จํานวนเงินท่ีไดรับไวเปนคาหุนรวมท้ังสิ้นเทาใด 

                      (๕) ชื่อ อาชีวะ และท่ีสํานักของกรรมการทุกคน 

                    (๖) ถาใหกรรมการตางมีอํานาจจัดการของบริษัทไดโดยลําพังตัวใหแสดงอํานาจของ

กรรมการนั้น  ๆวาคนใดมีเพียงใด และบอกจํานวนหรือชื่อกรรมการซ่ึงจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดนั้นดวย 

                      (๗) ถาตั้งบริษัทข้ึนชั่วกาลกําหนดอันหนึ่ง ใหบอกกาลกําหนดอันนั้นดวย 

                      (๘) ท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาท้ังปวง 

                    การลงทะเบียนจะมีรายการอยางอ่ืนซ่ึงกรรมการเห็นสมควรจะใหทราบแกประชาชนก็ลงได 

                    ในการขอจดทะเบียนนั้น  ถาไดทําขอบังคับของบริษัทไวประการใดบางตองสงสําเนา

ขอบังคับนั้นๆ ไปดวย กับท้ังสําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัทหนังสือท้ังสองนี้ กรรมการตองลงลายมือชื่อ

รับรองคนหนึ่งเปนอยางนอย 

                    ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกบริษัทฉบับหนึ่ง 

                    มาตรา ๑๑๑๑/๑ ในการจัดตั้งบริษัท ถาไดดําเนินการครบทุกข้ันตอนดังตอไปนี้ภายในวัน

เดียวกับวันท่ีผูเริ่มกอการจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ กรรมการจะขอจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและ จด

ทะเบียนบริษัทไปพรอมกันภายในวันเดียวกันก็ได 

                    (๑)จัดใหมีผูเขาชื่อซ้ือหุนครบตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีบริษัทจะจดทะเบียน   

                    (๒) ประชุมจัดตั้งบริษัทเพ่ือพิจารณากิจการตางๆ ตามมาตรา ๑๑๐๘  โดยมีผูเริ่มกอการ

และผูเขาชื่อซ้ือหุนทุกคนเขารวมประชุม  และผูเริ่มกอการและผูเขาชื่อซ้ือหุนทุกคนใหความเห็นชอบใน

กิจการท่ีไดประชุมกันนั้น 

                     (๓) ผูเริ่มกอการไดมอบกิจการท้ังปวงใหแกกรรมการ  

                   (๔) กรรมการไดเรียกใหผูเขาชื่อซ้ือหุนใชเงินคาหุนตามมาตรา  ๑๑๑๐ วรรคสองและเงินคา

หุนดังกลาวไดใชเสร็จแลว 

                    มาตรา ๑๑๑๒ ถาการจดทะเบียนมิไดทําภายในสามเดือนนับแตประชุมตั้งบริษัทไซร ทานวา

บริษัทนั้นเปนอันไมไดตั้งข้ึน และบรรดาเงินท่ีไดรับไวจากผูเขาชื่อซ้ือหุนนั้นตองใชคืนเต็มจํานวนมิใหลดเลย 

                    ถามีจํานวนเงินเชนวานั้นคางอยูมิไดคืนในสามเดือนภายหลังการประชุมตั้งบริษัทไซร  ทาน

วากรรมการของบริษัทตองรับผิดรวมกันท่ีจะใชท้ังตนเงินและดอกเบี้ยคิดตั้งแตเวลาสิ้นกําหนดสามเดือนนั้น   

                    แตถากรรมการคนใดพิสูจนไดวา  การท่ีเงินขาดหรือท่ีใชคืนชาไปมิไดเปนเพราะความผิด

ของตนไซร กรรมการคนนั้นก็ไมตองรับผิดในการใชตนเงินหรือดอกเบี้ย 

                    มาตรา ๑๑๔๖  บรรดาขอบังคับอันไดตั้งข้ึนใหม  หรือไดเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงนั้น  เปน

หนาท่ีของบริษัทท่ีจะจัดใหไปจดทะเบียนภายในกําหนดสิบสี่วันนับแตวันท่ีไดมีการลงมติพิเศษ 

                    มาตรา ๑๑๕๗  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  ใหบริษัทนําความไปจดทะเบียนภายใน

สิบสี่วันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

                    มาตรา ๑๒๒๘ มติพิเศษซ่ึงอนุญาตใหเพ่ิมทุนหรือลดทุนนั้น บริษัทตองจดทะเบียนภายใน

สิบสี่วันนับแตวันท่ีไดลงมตินั้น 
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                   มาตรา ๑๒๓๙  มติพิเศษซ่ึงวินิจฉัยใหควบบริษัทจํากัดเขากันนั้น  บริษัทตองนําไปจด

ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับตั้งแตวันลงมติ 

                   มาตรา ๑๒๔๑ บริษัทไดควบเขากันแลวเม่ือใด  ตางบริษัทตองนําความไปจดทะเบียน

ภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีควบเขากัน และบริษัทจํากัดอันไดตั้งข้ึนใหมดวยควบเขากันนั้น  ก็ตองจดทะเบียน

เปนบริษัทใหม 

                   มาตรา ๑๒๔๖/๔ คณะกรรมการบริษัทตองขอจดทะเบียนการแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด

ตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีไดดําเนินการตามมาตรา  ๑๒๔๖/๓ ครบถวนแลว   

ในการขอจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด  คณะกรรมการตองยื่นรายงานการประชุมท่ีผูเปนหุนสวน

ไดรวมกันพิจารณาใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัดตามมาตรา  

๑๒๔๖/๒ หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และบัญชีรายชื่อผูถือหุนพรอมกับการขอจดทะเบียนดวย  

                   มาตรา ๑๒๕๔  การเลิกหุนสวนหรือบริษัทนั้น  ผูชําระบัญชีตองนําบอกใหจดทะเบียน

ภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีเลิกกัน และในการนี้ตองระบุชื่อผูชําระบัญชีทุกๆ คนใหจดลงทะเบียนไวดวย 

                   มาตรา ๑๒๗๐ เม่ือการชําระบัญชีกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทสําเร็จลง  ผูชําระบัญชี

ตองทํารายงานการชําระบัญชีแสดงวา การชําระบัญชีนั้นไดดําเนินไปอยางใด  และไดจัดการทรัพยสินของ

หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นไปประการใดแลวใหเรียกประชุมใหญเพ่ือเสนอรายงานนั้น  และชี้แจงกิจการตอท่ี

ประชุม 

                     เม่ือท่ีประชุมใหญไดใหอนุมัติรายงานนั้นแลว  ผูชําระบัญชีตองนําขอความท่ีไดประชุมกัน

นั้นไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันประชุม เม่ือไดจดทะเบียนแลวดั่งนี้ใหถือวาเปนท่ีสุดแหงการชําระบัญชี 

  

                    จากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาว ไดกําหนดหลักเกณฑ

เก่ียวกับการจดทะเบียนหุนสวนและบริษัท ไวดังนี ้

                    (1) การจัดตั้งหางหุนสวนหรือบริษัท (มาตรา 1012) กําหนดรายการท่ีตองจดทะเบียน 

                    (2) การจัดตั้งสํานักงานสําหรับจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท (มาตรา 1014) เขตอํานาจ

การจดทะเบียน รวมท้ังการแกไขขอความท่ีไดจดทะเบียน (มาตรา 1016) 

          (3) การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน (มาตรา 1018) 

                    (4) อํานาจการรับจดทะเบียนของนายทะเบียน (มาตรา 1019)  

                     (5) กําหนดระยะเวลาในการยื่นคําขอจดทะเบียน 
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2. การจัดตั้งสํานักงานสําหรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทและอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียน 

                      ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๑๔ บัญญัติวา บรรดาสํานักงานสําหรับจด

ทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทท้ังหลายนั้น  ใหเสนาบดีเจากระทรวงซ่ึงบัญชาการจดทะเบียนหางหุนสวน

และบริษัทเปนผูออกกฎขอบังคับจัดตั้งข้ึน 

                      จากบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหเสนาบดีเจากระทรวงซ่ึงบัญชาการจดทะเบียนหาง

หุนสวนและบริษัทเปนผูออกกฎจัดตั้งสํานักงานสําหรับจดทะเบียน ในการรับจดทะเบียนหางหุนสวนและ

บริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนอํานาจหนาท่ีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา สังกัดกระทรวง

พาณิชย จึงเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในการออกกฎกระทรวงดังกลาว ซ่ึงไดมีการ

ออกกฎกระทรวง  จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน  และกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวนัท่ี  8 พฤษภาคม 2549

และกฎกระทรวง จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน  และกําหนดหลักเกณฑและ  

วิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 

2553 ข้ึน ดังนี้ 

                      (1) จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางข้ึนในกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวง

พาณิชย โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนนายทะเบียนกลาง  และใหนายทะเบียนกลางมีอํานาจ

แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ  และประเภทวิชาการ

ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เปนผูชวยนายทะเบียนกลาง  เพ่ือ

ปฏิบัติงานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดท่ีมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดอ่ืนท่ัวราชอาณาจักร ซ่ึงนายทะเบียนกลางไดแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนกลาง ดังนี้ 

                            (๑) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

                            (๒) ผูอํานวยการสํานักทะเบียนธุรกิจ 

                            (๓) ผูอํานวยการสํานักบริการขอมูลธุรกิจ 

                            (๔) ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลธุรกิจ 

                            (๕) ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและคดี 

                            (๖) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบธุรกิจ 

                            (๗) ผูอํานวยการสํานักธุรกิจการคาภูมิภาค 

                     (2) จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทข้ึนในทองท่ีท่ีนายทะเบียนกลางเห็นสมควร  

โดยมีจํานวนสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และวันเปดทําการตามท่ีนายทะเบียนกลางกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

                      ในสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ใหขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร 

ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ  และประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานซ่ึงมี อายุราชการไมนอยกวาหาป  

และตั้งแตระดับชํานาญงานข้ึนไป ในสังกัดกระทรวงพาณิชย ซ่ึงนายทะเบียนกลางแตงตั้งเปนนายทะเบียน 
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                      อํานาจหนาท่ีของนายทะเบียน และหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวน

และบริษัทจํากัด ใหเปนไปตามท่ีนายทะเบียนกลางกําหนด 

                      ในการจัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทและเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบนั้นนายทะเบียน

กลางไดออก คําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง ท่ี ๕๘/๒๕๕๓ เรื่อง  จัดตั้งสํานักงานทะเบียน

หุนสวนบริษัท แตงตั้งผูชวยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2553 ดังนี้  

                      (1) จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครข้ึน ในกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย  เพ่ือปฏิบัติงานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดท่ีมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร  และ แตงตั้งใหขาราชการพลเรือนสามัญประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานซ่ึงมีอายุ

ราชการไมนอยกวาหาป และระดับชํานาญงานข้ึนไป ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ในสํานัก

ทะเบียนธุรกิจ สํานักบริการขอมูลธุรกิจ สํานักกํากับดูแลธุรกิจ  สํานักกฎหมายและคดี สํานักตรวจสอบ

ธุรกิจ และสํานักธุรกิจการคาภูมิภาค กรมพัฒนาธุรกิจการคา  เปนนายทะเบียนเพ่ือปฏิบัติงานทะเบียนของ

หางหุนสวนและบริษัทจํากัดท่ีมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  และปฏิบัติงานเก่ียวกับ

การใหตรวจเอกสารทางระบบคอมพิวเตอร  การรับรองขอความในทะเบียน (หนังสือรับรอง)  และรับรอง

สําเนาเอกสารทางทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดท่ัวราชอาณาจักร 

                        (2) จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัดข้ึนใน สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา

จังหวัดทุกจังหวัด  เพ่ือปฏิบัติงานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดท่ีมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูใน

เขตจังหวัดนั้น และแตงตั้งใหขาราชการพลเรือนสามัญประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานซ่ึงมีอายุราชการไม

นอยกวาหาป และระดับชํานาญงานข้ึนไป ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ในสํานักงานพัฒนา

ธุรกิจการคาจังหวัด เปนนายทะเบียนเพ่ือปฏิบัติงานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดท่ีมีสํานักงาน

แหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดนั้น  และปฏิบัติงานเก่ียวกับการใหตรวจเอกสารทางระบบคอมพิวเตอรการ

รับรองขอความในทะเบียน  (หนังสือรับรอง)  และรับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียนของหางหุนสวนและ

บริษัทจํากัดท่ัวราชอาณาจักร   

                      ในกรณีท่ีสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดใดไมมีขาราชการพลเรือนสามั ญดังกลาว  

หรือมีแตไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ใหขาราชการพลเรือนสามัญตามลําดับดังตอไปนี้  เปนนาย

ทะเบียนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีนายทะเบียน 

                        (๑) พาณิชยจังหวัด 

                        (๒) ผูรักษาราชการแทนพาณิชยจังหวัด สําหรับกรณีท่ีพาณิชยจังหวัดไมอยูหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาท่ีได 

                        (๓) ขาราชการพลเรือนสามัญประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานซ่ึงมีอายุราชการไมนอย

กวาหาป และระดับชํานาญงานข้ึนไป ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการข้ึนไปในสังกัดสํานักงาน

พาณิชยจังหวัดเรียงตามลําดับอาวุโส สําหรับกรณีท่ีไมมีผูรักษาราชการแทนพาณิชยจังหวัดหรือมีแตไมอยู

หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
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                     นอกจากนี้นายทะเบียน กลางไดออก คําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง            

ท่ี ๙๘/๒๕๔๙  ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2549 เรื่อง กําหนดอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดเปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ 

และอํานวยประโยชนตอภาคเอกชนมากยิ่งข้ึน อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓  วรรคสาม แหงกฎกระทรวง

จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน  และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจด

ทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (วา

ดวยหุนสวนและบริษัท) นายทะเบียนกลาง  จึงมีคําสั่งกําหนดอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนเพ่ิมเติมไว 

ดังตอไปนี้ ใหนายทะเบียนซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในสํานักทะเบียนธุรกิจ  และสํานักธุรกิจการคาภูมิภาค  มีอํานาจ

หนาท่ีตรวจพิจารณาและสั่งการคําขอจดทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดท่ียื่นคําขอจดทะเบียน

ทางอินเทอรเน็ตท่ัวราชอาณาจักร 

 

3. แบบพิมพคาํขอจดทะเบียน 

                     กฎกระทรวง  จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน  และกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด  พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 

2549 กําหนดใหนายทะเบียนกลางประกาศกําหนดแบบคําขอจดทะเบียน  ซ่ึงนายทะเบียนกลาง ไดออก

ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท  พ.ศ. ๒๕๕๔  

ลงวันท่ี 4 มกราคม 2554 กําหนดแบบพิมพในการยื่นคําขอจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทไวในขอ ๑๘  

โดยกําหนดวา 

                     ขอ 18 คําขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน  และ

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท ใหทําตามแบบพิมพท่ีนายทะเบียนกําหนดรูปแบบ

แนบทายระเบียบ 

                     การยื่นคําขอจดทะเบียนใหยื่นคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบจํานวนหนึ่งชุดตาม

ประเภทการจดทะเบียนแนบทายระเบียบนี้ 

                     รายละเอียดวัตถุท่ีประสงคท่ีจะจดทะเบียน  ผูขอจดทะเบียนจะจัดพิมพข้ึนโดยใชแบบ ว. 

หรือใชแบบ ว.๑ - แบบ ว.๕  แบบใดแบบหนึ่งท่ีกําหนดไวแนบทายระเบียบนี้ก็ได แตจะเพ่ิมเติม  หรอืแกไข 

หรือเปลี่ยนแปลงคําหรือขอความในแบบ ว.๑ - แบบ ว.๕ ไมได  หากประสงคจะกําหนดรายละเอียดวัตถุท่ี

ประสงคเพ่ิมเติม หรือแกไข  หรือเปลี่ยนแปลงคําหรือขอความใหแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในแบบ ว.๑ - 

แบบ ว.๕ ผูขอจดทะเบียนจะตองจัดพิมพข้ึนโดยใชแบบ ว. 

                     นอกจากนี้ ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหาง

หุนสวนและบริษัท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔. ไดยกเลิกแบบ หส.๑ 

และแบบ บอจ.๑  แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียน          

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=23883�
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=23883�
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หางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี 4 มกราคม 2554 โดยใหใช แบบ หส.๑ แบบ บอจ.๑ ท่ีแนบ

ทายระเบียบฉบบันี้แทน 

                     ทั้งนี้ ระเบียบ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวน

และบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี 4 มกราคม 2554 ขอ ๑๙ กําหนดวา การกรอกขอความในแบบพิมพคาํ

ขอจดทะเบียนและเอกสารท่ีใชในการจดทะเบียน ใหพิมพดวยเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร 

 

4. การลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียน 

                      กฎกระทรวง  จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน  และกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด  พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 

2549 กําหนดเก่ียวกับการลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนไว คือ  

                     การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน ผูขอจดทะเบียนตองลงลายมือชื่อดวยตนเองตอหนา

นายทะเบียน 

                     ในกรณีท่ีไมอาจลงลายมือชื่อตอหนานายทะเบียนได ไมวาดวยประการใดๆ  ใหถือวา

ลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเปนท่ีถูกตอง  เม่ือผูขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อดวยตนเอง ตอหนาบุคคล

ดังตอไปนี้  

                    (๑) กรณีลงลายมือชื่อในราชอาณาจักร  

                         (ก) พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญซ่ึงประจําอยูในทองท่ีท่ีผูขอจดทะเบียน

มีภูมิลําเนาอยู 

                         (ข) สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแหงเนติบัณฑิตยสภา หรือ  

                         (ค) บุคคลอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนกลางประกาศกําหนด  

                    (๒) กรณีลงลายมือชื่อในตางประเทศ  

                         (ก) เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหนาสํานักงาน

สังกัดกระทรวงพาณิชย ซ่ึงรับผิดชอบการดําเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจาหนาท่ี ผูไดรับมอบหมายใหทํา

การแทนบุคคลดังกลาว  

                         (ข) บุคคลซ่ึงสามารถใหการรับรองท่ีสมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้น 

หรือ  

                         (ค) บุคคลท่ีควรเชื่อถือไดสองคนมาลงลายมือชื่อรับรองตอหนานายทะเบียนวาเปน

ลายมือชื่อผูนั้นจริง  

                  สวนระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหุนสวนและ

บริษัท พ.ศ. 2554 ขอ 48 แกไขโดยระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง  วาดวย การจด

ทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดวา 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law01_business/file/Rule_of_office_2554/HS_1.pdf�
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/law/law01_business/file/Rule_of_office_2554/BOG_1.pdf�
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                    ขอ ๔๘ การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน กระทําไดตามวิธี ดังนี้  

                              (๑) การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร กระทําไดโดย  

                                   (๑.๑) ลงลายมือชื่อตอหนานายทะเบียน หรือ 

                                (๑.๒) ลงลายมือชื่อตอหนาพนักงานฝายปกครอง  ตํารวจชั้นผูใหญซ่ึงประจําอยู

ในทองท่ีท่ีผูขอจดทะเบียนมีภูมิลําเนาอยู  สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแหงเนติบัณฑิตยสภา  ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี  หรือบุคคลอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนกลางประกาศกําหนด   

การลงลายมือชื่อตอหนานายทะเบียน ผูลงลายมือชื่อตองแสดงบัตรประจําตัวตอนายทะเบียนเพ่ือตรวจสอบ  

และใหนายทะเบียนบันทึกขอความ “ไดเห็นตนฉบับแลว” ในสําเนาบัตรประจําตัวแลวลงลายมือชื่อกํากับไว

เปนหลักฐาน 

                                (๒) การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนในตางประเทศ ผูขอจดทะเบียนจะตอง

ลงลายมือชื่อตอหนาบุคคล ดังตอไปนี้ 

                                     (๒.๑)  เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย  หรือ

หัวหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซ่ึงรับผิดชอบการดําเนินงาน ณ ประเทศนั้น  หรือเจาหนาท่ีผูไดรับ

มอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือ 

                                     (๒.๒) บุคคลซ่ึงสามารถใหการรับรองท่ีสมบูรณตามแบบของกฎหมายแหง

ประเทศนั้น 

                                     (๒.๓)  บุคคลท่ีควรเชื่อถือไดสองคนมาลงลายมือชื่อรับรองตอหนานาย

ทะเบียนวาเปนลายมือชื่อผูนั้นจริง 

                                     การลงลายมือชื่อตามวิธีขางตน  ใหถือวาลายมือชื่อนั้นเปนลายมือชื่อท่ี

ถูกตองและนายทะเบียนไมตองตรวจสอบลายมือชื่อนั้นอีก 

 

5. อัตราคาธรรมเนียม 

                  อัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนตางๆ ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง ดังนี้ 

                     (1) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน  การขอตรวจเอกสารการขอ

สําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด  พ.ศ.๒๕๔๙  ลง

วันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙  

                     (2) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร  การขอ

สําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง  และคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด (ฉบับท่ี ๒)  ลง

วันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 

                     (3) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน  การขอตรวจเอกสาร  การขอ

สําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง  และคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวกับ  หางหุนสวนและบริษัทจํากัด  (ฉบบัท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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                      (4) กฎกระทรวง ลดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด  ในพ้ืนท่ีเขต

พัฒนาพิเศ ษเฉพาะกิจ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  ขอ ๒ . กําหนดใหลดอัตรา

คาธรรมเนียมในกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา

เอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙  ซ่ึงแกไข

เพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร  การขอสําเนา

เอกสารพรอมคํารับรอง  และคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ ลงก่ึงหนึ่ง สําหรับหางหุนสวนและบริษัทจํากัดท่ีมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในทองท่ีจังหวัดนราธิวาส  

จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในทองท่ีอําเภอจะนะ อําเภอเทพา  อําเภอนาทวี และ

อําเภอสะบายอย และจังหวัดสตูล ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๕ 

                     จากกฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนรายการตางๆ ของ

หางหุนสวนและบริษัทไว รายละเอียดสามารถตรวจสอบไดตามแนบทายภาคผนวก 

 

6. รายการที่ตองจดทะเบียนและกําหนดระยะเวลาในการยื่นจดทะเบียน 

                     ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดบัญญัติกําหนดรายการท่ีตองนําความมาจดทะเบียน 

ดังนี้ 

                     (1) การจดทะเบียนตั้งหางหุนสวน 

                     (2) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมผูเปนหุนสวนและ/หรือหุนสวนผูจัดการ 

                     (3) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและ/หรือสาขา 

                     (4) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมชื่อและ/หรือดวงตรา 

                     (5) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมวัตถุท่ีประสงค 

                     (6) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการและหรือ/รายการอ่ืนๆท่ี

เห็นสมควรใหประชาชนทราบ 

                     (7) การจดทะเบียนควบหางหุนสวน 

                     (8) การจดทะเบียนเลิกหางหุนสวน 

                     (9) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมตั้งหรือเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี 

                     (10) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมอํานาจผูชําระบัญชี 

                     (11) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชี 

                     (12) การจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของหางหุนสวน 

                     (13) การจดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด 

                     (14) การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ 

                     (15) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิกอนการจัดตั้งบริษัทจํากัด 
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                     (16) การจดทะเบียนตั้งบริษัทจํากัด 

                     (17) การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพรอมกันภายในวัน

เดียว 

                     (18) การจดทะเบียนมติพิเศษใหเพ่ิมทุน/ลดทุน 

                     (19) การจดทะเบียนเพ่ิมทุน/ลดทุน 

                     (20) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1 (ชื่อบริษัท) 

                     (21) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 2 (สํานักงานของบริษัท) 

                     (22) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุท่ีประสงคของบริษัท) 

                     (23) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5 (ทุน/หุน/มูลคาหุน) 

                     (24) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท 

                     (25) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมจํานวนกรรมการและหรือ/อํานาจกรรมการ 

                     (26) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและ/หรือสํานักงานสาขา 

                     (27) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมดวงตรา 

                     (28) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมรายการอ่ืนๆท่ีเห็นสมควรใหประชาชนทราบ 

                     (29) การจดทะเบียนควบบริษัท 

                     (30) การจดทะเบียนเลิกบริษัท 

                     (31) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมตั้งหรือเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี 

                     (32) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมอํานาจผูชําระบัญชี 

                     (33) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชี 

                     (34) การจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด 

                     รายการท่ีตองนําความมาจดทะเบียนขางตน บางรายการประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ไดกําหนดระยะเวลาในการยื่นคําขอจดทะเบียนวาจะตองดําเนินการใหเปนไปตามเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนด ดังนี ้

                     (๑) คําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลหรือ

หางหุนสวนจํากัด ตามมาตรา ๑๐๖๔/๒ หรือมาตรา ๑๐๗๘/๒  กําหนดหางหุนสวนจดทะเบียนนําความไป

จดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

                    (๒) คําขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ตามมาตรา ๑๑๑๒ ตองนําไปจดทะเบียนจัดตั้งภายใน 

3 เดือนนับแตวันประชุมตั้งบริษัท 

                    (๓) คําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทตามมาตรา ๑๑๔๖  ใหบริษัทนําไป

จดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันท่ีไดลงมติพิเศษ  

                    (๔) คําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท ตามมาตรา  ๑๑๕๗ ใหบริษัทนํา

ความไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
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                    (๕) คําขอจดทะเบียนมติพิเศษใหเพ่ิมทุน ลดทุน หรือควบบริษัท ตามมาตรา ๑๒๒๘ หรือ

มาตรา ๑๒๓๙ ใหบริษัทไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันท่ีไดลงมติ 

                    (๖) คําขอจดทะเบียนควบบริษัท ตามมาตรา ๑๒๔๑ กําหนดใหบริษัทท่ีควบเขากันแลว

เม่ือใดใหนําความไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันท่ีควบเขาดวยกัน 

                    (๗) คําขอจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนและบริษัท ตามมาตรา ๑๒๕๔ ผูชําระบัญชีตองนําไป

จดทะเบียนภายใน 14วันนับแตวันท่ีเลิกกัน  

                    (๘) คําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมผูชําระบัญชี ตามมาตรา ๑๒๕๘ ผูชําระบัญชีตองนํา

ความไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันท่ีไดเปลี่ยนตัว 

                   (9) คําขอจดทะเบียนอํานาจของผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัท มาตรา ๑๒๖๒  ตองนํา

ความไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันลงมติหรือวันท่ีศาลออกคําบังคับ  

                  (10) คําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัท ตามมาตรา ๑๒๗๐  ผู

ชําระบัญชีตองนําขอความไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันประชุมอนุมัติรายงานการชําระบัญชี 

                  (11) คําขอจดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวนจํากัดเปนบริษัท  มาตรา ๑๒๔๖/๔ กําหนดให

คณะกรรมการบริษัทตองขอจดทะเบียนการแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับ

แตวันท่ีดําเนินการตามมาตรา 1246/3 กลาวคือวันท่ีหุนสวนผูจัดการเดิมสงมอบกิจการ ทรัพยสินบัญชี

เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ของหางหุนสวนใหแกคณะกรรมการเสร็จสิ้นแลว หรือในกรณีท่ีผูเปนหุนสวนได

ชําระเงินคาหุนครบรอยละยี่สิบหาของมูลคาหุน หรือโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน หรือทําเอกสารหลักฐานการ

ใชสิทธิตาง ๆ ใหแกคณะกรรมการเรียบรอยแลว 

                      ในเรื่องกําหนดระยะเวลาท่ีตองยื่นคําขอจดทะเบียน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 66 บัญญัติวา ในกรณีท่ีผูใดไมอาจกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายไดเพราะมีพฤติการณท่ีจําเปนอันมิไดเกิดข้ึนจากความผิดของผูนั้น ถาผู

นั้นมีคําขอเจาหนาท่ีอาจขยายระยะเวลาและดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดท่ีลวงมาแลวเสียใหมก็ได ท้ังนี้  ตอง

ยื่นคําขอภายในสิบหาวันนับแตพฤติการณเชนวานั้นไดสิ้นสุดลง 

                      ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหุนสวนและบริษัท 

พ.ศ. 2554 ขอ 7 กําหนดวา คําขอจดทะเบียนท่ีไมไดยื่นภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเพราะมีพฤติการณ

ท่ีจําเปน  อันมิไดเกิดจากความผิดของผูมีหนาท่ีตองจดทะเบียน  ถาผูนั้นมีหนังสือขอขยายเวลาโดยแจง

พฤติการณท่ีจําเปนตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีพฤติการณเชนวานั้นสิ้นสุดลง  นายทะเบียน

อาจขยายเวลาใหอีกไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีขอขยายเวลา  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นวาควรขยาย

เวลาเกินกวาท่ีระเบียบกําหนด ใหสงเรื่องใหนายทะเบียนกลางพิจารณาสั่งการ  

       นอกจากกฎหมายจะกําหนดใหผูขอจดทะเบียนจะตองจดทะเบียนรายการจดทะเบียน

ใดบางและภายในกําหนดระยะเวลานานเทาใดแลว ในสวนของนายทะเบียนซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการรับ

จดทะเบียนก็จะมีกรอบระยะเวลาใหปฏิบัติหนาท่ีดวยเชนกัน ซ่ึงการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจดทะเบียน
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ถือเปน การปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน ดวย ซ่ึง พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ .ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน แตละงาน 

และประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการท่ัวไป ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๙  

พฤษภาคม ๒๕๔๖  เรื่อง การลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน กรมพัฒนาธุรกิจ

การคาจึงออกประกาศเรื่องการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕๕3 ณ วันท่ี 2 

พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕3  ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 104 - 

 

รายชื่อกระบวนงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ             

แลวเสร็จ 

๑. กระบวนงานท่ีแลวเสรจ็ใน ๑ วัน  

๑.๑ งานดานทะเบียนธรุกจิ สมาคมการคา หอการคา  

(1) การรับจองช่ือนิติบุคคล 20 นาที 

(2) การรับจดทะเบียนหางหุนสวน / บริษัทจํากัด / บริษัทมหาชนจํากัด 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

(3) การรับข้ึนทะเบียนเปนผูรับรองลายมือช่ือของบริษัทมหาชนจํากัด 1 ช่ัวโมง 

(4) การรับจดทะเบียนสมาคมการคาและหอการคา 3 ช่ัวโมง 

๑.๒ งานดานบริการขอมูลธุรกิจ  

(1) การรบังบการเงิน  / สาํเนาบัญชีรายช่ือผูถอืหุน               ๑0 นาที 

(2) การรับแจงเปลี่ยนคํานําหนาช่ือ  ช่ือตัว  ช่ือสกุล และท่ีตั้งสํานักงานท่ีทางราชการ

แกไข 

๑0 นาที 

(3) การใหบริการขอมูลสถิติ หรือรายงานนิติบุคคล ๑๐ นาที 

(4) การใหบริการตรวจคนเอกสารทะเบียนธุรกิจและงบการเงิน 22 นาที 

(5) การใหบริการออกหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และถายเอกสาร  ของนิติบุคคล         

ทางอินเตอรเน็ท 

25 นาที 

(6) การใหบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล 30 นาที 

(7) การใหบริการรับรองสําเนาเอกสารทะเบียน และงบการเงิน  ๓๐ นาที  

(8) การใหบริการถายโอนขอมูลจากระบบคอมพิวเตอร    (จํานวนขอมูลไมเกิน 

150,000 ระเบียน) 

1 ช่ัวโมง 40 นาที 

 

๑.๓ งานดานกํากับดูแลบัญชีธุรกิจ  

(1) การแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลของผูทําบัญชี (แบบ ส.บช. 6) 2 นาที 

(2) การออกรหัส User ID และ Password ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 2 นาที 

(3) การรับแจงเปนผูมีคุณสมบัติเปนผูทําบัญชีได (แบบ ส.บช. 5 ข) 4 นาที 

(4) การออกรหัส User ID และ Password ผูทําบัญชี 4 นาที 

(5) การรับแจงเปนผูทําบัญชีครั้งแรก (แบบ ส.บช. 5) 5 นาที 

(6) การอนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว    ณ สถานท่ีอ่ืน 

 

 

 

20 นาที 
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รายชื่อกระบวนงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ          

แลวเสร็จ 

(7) การอนุญาตใหเปลี่ยนรอบปบัญชี 30 นาที 

(8) การรับแจงสงมอบบัญชีกรณีเลิกประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 50 นาที 

(9) การรับแจงบัญชีสูญหายเสียหาย 1 ช่ัวโมง 20 นาที 

(10) การรับพิจารณาคุณวุฒิผูทําบัญชีท่ีจบการศึกษาจากตางประเทศ 1 วัน 

๑.๔ งานดานการประกอบธรุกจิของคนตางดาว  

(1) การรับแจงเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 1 ช่ัวโมง 5 นาที  

(2) การรับแจงเปลี่ยนผูรับผิดชอบการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 1 ช่ัวโมง 35 นาที 

(3) การรับแจงเปลี่ยนช่ือบริษัทไดรับอนุญาต / การขอรบัใบแทนใบอนุญาต/ หนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

6 ช่ัวโมง 

๑.๕ งานดานกฎหมาย  

(1) การรับชําระเงินคาปรับ 7 นาที 

๒. กระบวนงานท่ีแลวเสรจ็ภายใน 2 – 15 วัน  

2.1 งานดานทะเบียนธรุกจิ  

(1) การรับจดทะเบียนหางหุนสวน / บริษัทจํากัด / บรษิทัมหาชนจาํกัด       (กรณีตอง

ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานอ่ืน) 

15 วัน 

2.2 งานดานการประกอบธรุกจิของคนตางดาว  

(1) การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 1 วัน 1 ช่ัวโมง 15 นาที 

๓. กระบวนงานท่ีใชเวลามากกวา 15 วัน  

3.1 งานดานทะเบียนธรุกจิ  

(1) การพิจารณาคําขอจดทะเบียนหางหุนสวน / บริษัทจํากัด /                                

บริษัทมหาชนจํากัด (กรณีมีการคัดคานการจดทะเบียน) 

37 วัน 

3.2 งานดานการประกอบธรุกจิของคนตางดาว  

(1) การออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามมาตรา 17 60 วัน 

รวม  30 กระบวนงาน  
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สวนท่ี 2. 

                       มาตรา 26 เอกสารท่ียื่นตอเจาหนาท่ีใหจัดทําเปนภาษาไทย ถาเปนเอกสารท่ีทําข้ึนเปน

ภาษาตางประเทศ ใหคูกรณีจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยท่ีมีการรับรองความถูกตองมาใหภายในระยะเวลาท่ี

เจาหนาท่ีกําหนด ในกรณีนี้ใหถือวาเอกสารดังกลาวไดยื่นตอเจาหนาท่ีในวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับคําแปลนั้น เวน

แตเจาหนาท่ีจะยอมรับเอกสารท่ีทําข้ึนเปนภาษาตางประเทศ และในกรณีนี้ใหถือวาวันท่ีไดยื่นเอกสารฉบับ

ท่ีทําข้ึนเปนภาษาตางประเทศเปนวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับเอกสารดังกลาว 

                     การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารท่ีทําข้ึนเปน

ภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

                     มาตรา 28 ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาท่ีอาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความ

เหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี  

                   มาตรา 29 เจาหนาท่ีตองพิจารณาพยานหลักฐานท่ีตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจน

ขอเท็จจริง ในการนี้ ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ 

                     (1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเก่ียวของ 

                     (2) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือ

พยานผูเชี่ยวชาญท่ีคูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาท่ีเห็นวาเปนการกลาวอางท่ีไมจําเปนฟุมเฟอยหรือเพ่ือ

ประวิงเวลา 

                     (3) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ 

                     (4) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารท่ีเก่ียวของ 

                     (5) ออกไปตรวจสถานที่ 

                     คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาท่ีแจง

พยานหลักฐานท่ีตนทราบแกเจาหนาท่ี 

                     พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญท่ีเจาหนาท่ีเรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคา

ปวยการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

การพิจารณารับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด 

                     ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๑๙  บัญญัติวา  ถาคําขอจดทะเบียนหรือ

เอกสารซ่ึงตองจดทะเบียนไมมีรายการบริบูรณตามท่ีบังคับไวในลักษณะนี้  วาใหจดแจงก็ดี  หรือถารายการ

อันใดซ่ึงจะแจงในคําขอหรือในเอกสารนั้นขัดกับกฎหมายก็ดี  หรือถาเอกสารใดซ่ึงกําหนดไววาใหสงดวยกัน

กับคําขอจดทะเบียนยังขาดอยูมิไดสงใหครบก็ดี  หรือถาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขขออ่ืนซ่ึงกฎหมายบังคับไวก็ดี  

นายทะเบียนจะไมยอมรับจดทะเบียนก็ได  จนกวาคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารนั้นจะไดทําใหบริบูรณหรือ

แกไขใหถูกตอง หรือไดสงเอกสารซ่ึงกําหนดไวนั้นครบทุกสิ่งอันหรือไดปฏิบัติตามเง่ือนไขขอนั้นแลว 

                     พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 12 บัญญัติวา 

                     มาตรา 12 คําสั่งทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น 
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                      กฎกระทรวง  จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน  และกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด  พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 

2549 กําหนดหลักเกณฑในการรับจดทะเบียนไววา  เม่ือนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนของหาง

หุนสวนหรือบริษัทจํากัดแลวใหตรวจคําขอนั้น  ถาถูกตองตามกฎหมาย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมและใหสั่ง

รับจดทะเบียนไว  

                     ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหุนสวนและบริษัท 

พ.ศ. 2554 กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนไวดังนี้ 

                     ขอ ๙ เม่ือมีการยื่นคําขอจดทะเบียน ใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ

ตามท่ีไดรับมอบหมายสามารถตรวจพิจารณาสั่งการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจดทะเบียนไดเองท้ังหมด   

คําขอจดทะเบียนมีปญหาขอเท็จจริง ปญหาขอกฎหมาย หรือมีการคัดคานการขอจดทะเบียน นายทะเบียน

สามารถตรวจพิจารณาสั่งการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจดทะเบียนไดเอง และเม่ือดําเนินการแลวให

รายงานตามแบบรายงานท่ีกําหนดแนบทายระเบียบใหนายทะเบียนกลางหรือผูท่ีนายทะเบียนกลาง

มอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดพิจารณาสั่งการ  

                    คําขอจดทะเบียนใดท่ีนายทะเบียนไมอาจพิจารณาสั่งการได ใหสรุปขอเท็จจริง ขอ

กฎหมาย และทําความเห็นแสดงเหตุผล เสนอตามลําดับชั้นถึงนายทะเบียนกลางหรือผูท่ีนายทะเบียนกลาง

มอบหมายเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ  

                  ขอ ๑๐ ในกรณีคําขอจดทะเบียนใดมิไดดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้  แตนาย

ทะเบียนเห็นวาควรรับจดทะเบียนได ใหนายทะเบียนดําเนินการตามขอ ๙ วรรคสามโดยอนุโลม  

                   ขอ ๑๑ ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาคําขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบ

ขอเท็จจริงหรือใหจัดสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมไดโดยไมตองผูกพันเฉพาะอยูกับคําขอจดทะเบียนหรือ

พยานหลักฐานท่ีผูขอจดทะเบียนหรือผูท่ีเก่ียวของยื่นเปนหลักฐานเทานั้น 

                    การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากหัวหนา

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด ผูอํานวยการสวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา

ธุรกิจการคาเขต แลวแตกรณี และใหผูอนุญาตรายงานตามแบบรายงานท่ีกําหนดแนบทายระเบียบใหนาย

ทะเบียนกลางหรือผูท่ีนายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันอนุญาต  

                  จะเห็นไดวาในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนนั้นไดมีกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบฯ

ไดกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการไวเพ่ือเปนกรอบในการดําเนินการของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานให

ดําเนินการดวยความถูกตอง รอบคอบ เนื่องจากถาไดดําเนินการรับจดทะเบียนไปแลวถือวาเปนคําสั่งทาง

ปกครอง ตามมาตรา 5 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 จะมีผล

เปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอ

สถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล  จากหลักเกณฑดังกลาวในการดําเนินการรับจดทะเบียนหาง

หุนสวนและบริษัทนอกจากจะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายแลว กฎกระทรวง  จัดตั้งสํานักงาน

ทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน   และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหาง
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หุนสวนและบริษัทจํากัด  พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2549 ใหอํานาจนายทะเบียนกลางออก

ประกาศเก่ียวกับการดําเนินการจดทะเบียนใหเปนไปดวยความถูกตอง ไดแก ประกาศจัดตั้งสํานักงาน

ทะเบียนหุนสวนบริษัท การแตงตั้งนายทะเบียนและขอบเขตอํานาจหนาท่ี ท้ังนี้นายทะเบียนกลางไดออก

ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2554 

เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของนายทะเบียนผูขอจดทะเบียน ทําใหการจดทะเบียนหางหุนสวนและ

บริษัทมีความสะดวกและรวดเร็ว  ในการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนนายทะเบียนจะตองตรวจสอบคําขอ

จดทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบดังกลาว เม่ือคําขอจดทะเบียนครบถวนถูกตอง

นายทะเบียนจะตองสั่งชําระคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงและทําการรับจดทะเบียนคําขอตอไป 

                     การพิจารณาดําเนินการรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทของนายทะเบียนนั้น ไดมี

ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2554 

กําหนดหลักเกณฑวิธีการในการปฏิบัติงานของนายทะเบียนเพ่ือเปนกรอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ และสามารถปฏิบัติงานดวยความสะดวก รวดเร็ว สรางความเปนธรรมแก

ผูรับบริการ ในการพิจารณารับจดทะเบียนของนายทะเบียนนั้นเม่ือไดรับคําขอจดทะเบียนจากผูยื่นคําขอจด

ทะเบียนแลวจะตองตรวจสอบความถูกตองของคําขอจดทะเบียนวาถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 

ตาง ๆ หรือไม ซ่ึงคําขอจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทท่ียื่นขอจดทะเบียนไดแกคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง คํา

ขอจดทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลง คําขอจดทะเบียนควบบริษัท คําขอจดทะเบียนแปรสภาพหางเปนบริษัท 

คําขอจดทะเบียนเลิก คําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ในปจจุบันแบงประเภทการพิจารณารับจด

ทะเบียนออกไดเปน 2 ประเภทไดแก 

1. คําขอจดทะเบียนประเภทไมมีขอยุงยาก 

2. คําขอจดทะเบียนประเภทมีขอยุงยาก 

 

1. คาํขอจดทะเบียนประเภทไมมีขอยุงยาก 

                      คําขอจดทะเบียนประเภทไมมีขอยุงยากในความเห็นของผูเขียนเห็นวาเปนกรณีท่ีมีการ

ยื่นคําขอจดทะเบียนไมวาจะเปนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนหรือบริษัท  คําขอจดทะเบียนแกไข

เปลี่ยนแปลงหางหุนสวนบริษัท คําขอจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนและเสร็จการชําระบัญชี ท่ีผูยื่นคําขอได

ดําเนินการครบถวนถูกตองตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหาง

หุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2554 โดยไมมีคูกรณีมีคําคัดคานการจดทะเบียนหรือมีการโตแยงรายการจด

ทะเบียน ในการจัดทําคําขอจดทะเบียนนั้น ระเบียบฯ ดังกลาวไดกําหนดไวในขอ 18 ซ่ึงกําหนดวาคําขอจด

ทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน  และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน

หางหุนสวนและบริษัท  ใหทําตามแบบพิมพท่ีนายทะเบียนกําหนดรูปแบบแนบทายระเบียบ   

                     การยื่นคําขอจดทะเบียนใหยื่นคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบจํานวนหนึ่งชุด  ตาม

ประเภทการจดทะเบียนแนบทายระเบียบฯ นี้ 



  - 109 - 

                   ดังนั้น เม่ือจัดทําคําขอจดทะเบียนและแนบเอกสารประกอบการจดทะเบียนครบถวนแลว

และไดดําเนินการเปนไปตามระเบียบฯเก่ียวกับการจดทะเบียนรายการตาง ๆ ดังนี้ 

1. การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวน เม่ือจัดทําคําขอจดทะเบียนแนบเอกสารประกอบ

ครบถวนและลงลายมือชื่อหุนสวนผูจัดการ 

2. การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมหางหุนสวน ซ่ึง คําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมหาง

หุนสวน ไดลงลายมือชื่อโดยหุนสวนผูจัดการตามท่ีจดทะเบียนไวเดิมพรอมแนบเอกสาร

ประกอบครบถวนถูกตอง 

3. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

                           3.1 คําขอจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิท่ี ผูเริ่มกอการคนใดคนหนึ่งลงลายมือ ชื่อ

เปนผูขอจดทะเบียนในคําขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน 

                           3.2  คําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิกอนการจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทจํากัด ไดสงหลักฐานการใหความยินยอมของผูเริ่มกอการทุกคนประกอบคําขอจดทะเบียน และผูเริ่ม

กอการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อเปนผูขอจดทะเบียนในคําขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน 

                          3.3 คําขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือ การจดทะเบียนหนังสือบริคณหและจด

ทะเบียนบริษัทพรอมกันในวันเดียวกันโดยจัดทําเปนคําขอเดียว มีกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทลง

ลายมือชื่อเปนผูขอจดทะเบียน 

                      4. คําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมบริษัทจํากัดท่ีกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัท

ตามท่ีไดขอจดทะเบียนไวเดิมเปนผูลงลายมือชื่อในคําขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน ตามระเบียบฯ

ขอ 83 วรรคหนึ่ง 

                      5. คําขอจดทะเบียนเลิกและอํานาจผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัท  

                          5.1 คําขอจดทะเบียนเลิกและอํานาจผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัท ลงลายมือ

ชื่อโดยผูชําระบัญชี ซ่ึงไดแกหุนสวนผูจัดการ หรือกรรมการ ท่ีลงชื่อผูกพันหางหุนสวนหรือบริษัทตามท่ีจด

ทะเบียนไวกอนเลิก ตามระเบียบฯ ขอ 97 วรรคหนึ่ง 

                          5.2 คําขอจดทะเบียนเลิกและอํานาจของผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีไม

เปนไประเบียบฯ ขอ ๙๗ วรรคหนึ่ง  ปรากฏขอเท็จจริงและมีหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนดังตอไปนี้  

แลวแตกรณี 

                              (๑) ขอบังคับของบริษัทกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  

                              (๒) มีขอสัญญาของหางหุนสวนไวเปนอยางอ่ืน โดยสงสําเนาขอสัญญาของหาง

หุนสวน  

                              (๓) หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการถึงแกกรรมโดยสงสําเนาใบมรณะบัตร  

                              (๔) ผูเปนหุนสวนทุกคนของหางหุนสวนตกลงใหความยินยอมตั้งผูชําระบัญชีและ

กําหนดอํานาจของผูชําระบัญชีเปนอยางอ่ืน โดยสงสําเนาขอตกลงของผูเปนหุนสวนทุกคนท่ีตกลงหรือให

ความยินยอมในการตั้งผูชําระบัญชีหรือตั้งผูอ่ืนท่ีไมใชหุนสวนผูจัดการทุกคนเปนผูชําระบัญชี หรือกําหนด
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อํานาจของผูชําระบัญชีเปนอยางอ่ืน  

                              (๕) ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติตั้งผูชําระบัญชีหรือกําหนดอํานาจของผูชําระ

บัญชีเปนอยางอ่ืน โดยสงสําเนารายงานการประชุมใหญผูถือหุนท่ีมีมติในการตั้งผูชําระบัญชีหรือกําหนด

อํานาจของผูชําระบัญชีเปนอยางอ่ืนโดยมีกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไวกอน

เลิกบริษัทลงลายชื่อรับรองความถูกตอง  

                              (๖) ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาโดยสงสําเนาคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลท่ี

แตงตั้งผูชําระบัญชี หรือกําหนดอํานาจของผูชําระบัญชี  

                    6.  คําขอจดทะเบียนท่ียื่นภายหลังจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนหรือบริษัท  ไดแก การจด

ทะเบียนเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี เปลี่ยนแปลงอํานาจผูชําระบัญชี เปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสํานักงานชําระบัญชี หรือ

คําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ได ลงลายมือชื่อโดยผูชําระบัญชีท่ีลงชื่อผูกพันหางหุนสวนหรือบริษัท

ตามท่ีจดทะเบียนไวเดิม  

  

2. คําขอจดทะเบียนท่ีมีขอยุงยาก 

                    คําขอจดทะเบียนประเภทมีขอยุงยากไดแกคําขอท่ีมีการคัดคานการจดทะเบียนหรือมีการ

โตแยงการจดทะเบียนโดยผูเก่ียวของกับหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นและเปนคําขอท่ีตองแนบเอกสาร

ประกอบการจดทะเบียนเพ่ิมเติมจากคําขอจดทะเบียนท่ีไมมีขอยุงยาก ซ่ึงกําหนดโดยระเบียบสํานักงาน

ทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัท พ.ศ. 2554 และอาจเรียก

เอกสารเพ่ิมเติมจากการพิจารณาของนายทะเบียนวาเอกสารท่ีเรียกเพ่ิมเติมนั้นเปนประโยชนและเปน

หลักฐานสําคัญในการประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนหรือไมรับจดทะเบียน โดยอาศัยอํานาจตาม 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 28 และมาตรา 29 และระเบียบ

สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัท พ.ศ. 2554 ขอ 11  

จากปรากฏการท่ีมีการจดทะเบียนท่ีผานมาเห็นไดวาในการยื่นจดทะเบียนคําขอจดทะเบียนท่ีมีการคัดคาน

หรือโตแยงการจดทะเบียนสวนใหญจะเกิดจากการขัดแยงกันเองระหวางกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนใน

บริษัท บางครั้งเปนบริษัทท่ีกรรมการหรือผูถือหุนเปนเครือญาติกันเองแตเกิดขัดแยงในเรื่องผลประโยชน 

ดังนั้น ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนเหลานี้นายทะเบียนจะตองมีความรอบรู ละเอียดรอบคอบโดย

พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ  ใหชัดเจนและมีความเปนธรรมแกทุกฝาย คํา

ขอจดทะเบียนท่ีมีขอยุงยากในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนของนายทะเบียน ไดมีกําหนดไวในระเบียบ

สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัท พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

1. คําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมหางหุนสวน 

                        1.1 คําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมหางหุนสวน  ลงลายมือชื่อโดยหุนสวนผูจัดการ

ตามท่ีจดทะเบียนไวเดิม  และมีหนังสือคัดคานการขอจดทะเบียนของผูเปนหุนสวน หรือผูมีสวนไดเสีย  หรือ

ผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาวโดยสงหนังสือมอบอํานาจ  และคําคัดคานนั้นเก่ียวของกับเรื่องท่ีขอจด
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ทะเบียน  ใหนายทะเบียนเรียกสัญญาหุนสวนแกไขเพ่ิมเติมซ่ึงลงลายมือชื่อโดยผูเปนหุนสวนทุกคนเปน

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนดวย  

                        1.2  คําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมหางหุนสวนท่ีหุนสวนผูจัดการตามท่ีจดทะเบียนไว

เดิมมิไดลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเนื่องจากออกจากการเปนหุนสวนผูจัดการ  โดยหุนสวนผูจัดการซ่ึง

ไดรับการแตงตั้งใหมเปนผูลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน และสงสัญญาหุนสวนแกไขเพ่ิมเติมซ่ึงลงลายมือ

ชื่อโดยผูเปนหุนสวนทุกคนเปนเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน                                                                                                                                              

                        1.3 คําขอจดทะเบียนท่ีหุนสวนผูจัดการตามท่ีจดทะเบียนไวเดิมมิไดลงลายมือชื่อในคํา

ขอจดทะเบียนเนื่องจากถึงแกกรรม  หุนสวนผูจัดการซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหมเปนผูลงลายมือชื่อในคําขอจด

ทะเบียน และสงสัญญาหุนสวนแกไขเพ่ิมเติมซ่ึงผูจัดการมรดกในฐานะเปนผูแทนทายาทของผูเปนหุนสวนท่ี

ถึงแกกรรม และผูเปนหุนสวนทุกคนลงลายมือชื่อครบถวนเปนเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน  และสง

สําเนาหลักฐานการเปนผูจัดการมรดกดวย  

                    2. คําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมบริษัท 

                        คําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมตามขอ 83 และ 84 แหงระเบียบสํานักงานทะเบียน

หุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2554  มีรายละเอียด ดังนี้     

                        2.1 คําขอจดทะเบียนกรรมการ  หรือแกไขเพ่ิมเติมอํานาจกรรมการโดยจะมีการจด

ทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมรายการอ่ืนใด มิไดลงลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทตามท่ีจด

ทะเบียนไวเดิมแตไดลงลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจซ่ึงไดรับแตงตั้งโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการหรือ

มติท่ีประชุมใหญผูถือหุน  และสงหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน  โดยเปนไปตามขอเท็จจริงของการจด

ทะเบียนแกไขรายการดังกลาววาเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกรรมการหรือมติท่ีประชุมผูถือหุน 

และกระบวนการในการเรียกนัดประชุมไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 

                             (๑) ถาการขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการผูขอจด ทะเบียนสง

หลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน ดังตอไปนี้ 

                                  (๑.๑) สําเนาหนังสือบอกกลาวนัดประชุมคณะกรรมการ  พรอมดวยหลักฐาน

การสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัด ประชุมของ

กรรมการทุกคน 

                                  (๑.๒) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรากฏมติแตงตั้ง กรรมการ

หรือกําหนดอํานาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

                                     (๑.๓) สําเนารายชื่อซ่ึงปรากฏลายมือชื่อกรรมการท่ีไดเขาประชุม

คณะกรรมการ 

                             (๒) ถาการขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมใหญผูถือหุนซ่ึงคณะกรรมการเปนผู

นัดเรียกประชุมโดยมิไดมีผูถือหุนรองขอใหเรียกประชุม  ใหผูขอจดทะเบียนสงหลักฐานประกอบคําขอ จด

ทะเบียน ดังตอไปนี้ 
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                                  (๒.๑) สําเนาหนังสือบอกกลาวนัดประชุมคณะกรรมการ  พรอมดวยหลักฐาน

การสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของ

กรรมการทุกคน 

                                   (๒.๒) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรากฏมติใหเรียกประชุม

ใหญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเรื่องกรรมการหรืออํานาจกรรมการ  

                                   (๒.๓)สําเนารายชื่อซ่ึงปรากฏลายมือชื่อกรรมการท่ีไดเขาประชุม

คณะกรรมการ 

                                   (๒.๔) หนังสือพิมพท่ีลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือ หุน 

                                   (๒.๕) สําเนาหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเรื่อง

กรรมการ หรืออํานาจกรรมการ  พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุน ทาง

ไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญผูถือหุน แลวแตกรณี 

                                   (๒.๖) สําเนารายงานการประชุมใหญผูถือหุนท่ีปรากฏมติแตงตั้งกรรมการหรือ

กําหนดอํานาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

                                   (๒.๗) สําเนารายชื่อซ่ึงปรากฏลายมือชื่อผูถือหุนท่ีไดเขาประชุมใหญผูถือหุน 

                              (๓) ถาการขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมใหญผูถือหุนซ่ึงคณะกรรมการเปนผู

นัดเรียกประชุมตามท่ีผูถือหุนจํานวนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัทรองขอใหเรียก

ประชุม ใหผูขอจดทะเบียนสงหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน ดังตอไปนี้  

                                   (๓.๑) สําเนาหนังสือของผูถือหุนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุน

ของบริษัทท่ีรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญผูถือหุน 

                                   (๓.๒) สําเนาหนังสือบอกกลาวนัดประชุมคณะกรรมการ  พรอมดวยหลักฐาน

การสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของ

กรรมการทุกคน 

                                   (๓.๓) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรากฏมติใหเรียกประชุม

ใหญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเรื่องกรรมการ หรืออํานาจกรรมการ 

                                   (๓.๔)สําเนารายชื่อซ่ึงปรากฏลายมือชื่อกรรมการท่ีไดเขาประชุม

คณะกรรมการ 

                                   (๓.๕) หนังสือพิมพท่ีลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุน 

                                   (๓.๖) สําเนาหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเรื่อง

กรรมการ หรืออํานาจกรรมการ  พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุน ทาง

ไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญผูถือหุน  แลวแตกรณี  

                                   (๓.๗) สําเนารายงานการประชุมใหญผูถือหุนท่ีปรากฏมติแตงตั้งกรรมการ  

หรือกําหนดอํานาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ  

                                   (๓.๘) สําเนารายชื่อซ่ึงปรากฏลายมือชื่อผูถือหุนท่ีไดเขาประชุมใหญผูถือหุน  
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                              (๔) ถาการขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมใหญผูถือหุนซ่ึงผูถือหุนจํานวน

รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัทรองขอใหเรียกประชุม  และเปนผูนัดเรียกประชุมเอง

ใหผูขอจดทะเบียนสงเอกสารหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน ดังตอไปนี้ 

                                   (๔.๑) สําเนาหนังสือของผูถือหุนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุน

ของบริษัทท่ีรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญผูถือหุน  พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือรองขอให

เรียกประชุมนั้นไปยังคณะกรรมการ หรือหลักฐานท่ีคณะกรรมการไดรับหนังสือรองขอ  

                                   (๔.๒) หนังสือพิมพท่ีลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุน   

                                   (๔.๓) สําเนาหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเรื่อง

กรรมการ หรืออํานาจกรรมการ พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุนทาง

ไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญผูถือหุน  แลวแตกรณี  

                                   (๔.๔) สําเนารายงานการประชุมใหญผูถือหุนท่ีปรากฏมติแตงตั้งกรรมการ 

หรือกําหนดอํานาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

                                (๔.๕) สําเนารายชื่อซ่ึงปรากฏลายมือชื่อผูถือหุนท่ีไดเขาประชุมใหญผูถือหุน 

                    ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียน กรรมการ  หรือแกไขเพ่ิมเติมอํานาจกรรมการท่ีมิไดลง

ลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไวเดิม  ใหนายทะเบียนมีหนังสือสง

ทางไปรษณียตอบรับแจงรายละเอียดเก่ียวกับการขอจดทะเบียนนั้นไปยังกรรมการผูมีอํานาจทําการแทน

บริษัทตามท่ีจดทะเบียนไวเดิม  หรือกรรมการผูท่ีถูกจดทะเบียนใหออกจากตําแหนงหรือผูคัดคานการจด

ทะเบียนแลวแตกรณีดวยทุกครั้ง ท้ังนี้ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอดังกลาว 

                   ถาผูท่ีนายทะเบียนไดมีหนังสือแจงใหทราบตามความในวรรคหนึ่งมิไดมีหนังสือคัดคานตอ

นายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีลงในหนังสือแจง  หรือไมไดมีกรรมการหรือผูถือหุนอ่ืนหรือผูมีสวน

ไดเสียคัดคานการจดทะเบียนไวกอน หรือมีการคัดคานแตคําคัดคานนั้นไมเก่ียวของกับเรื่องท่ีขอจดทะเบียน

หรือคําคัดคานนั้นฟงไมข้ึน  และในระหวางพิจารณาไมปรากฏแกนายทะเบียนวาศาลมีคําสั่งหามมิใหนาย

ทะเบียนรับจดทะเบียนเปนการชั่วคราวหรือมีคําสั่งศาลในทํานองเดียวกัน ก็ใหนายทะเบียน  พิจารณาคําขอ

จดทะเบียนตอไป ท้ังนี้เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 85 

                    ในกรณีท่ีระเบียบฯ ไดกําหนดใหมีหนังสือแจงดังกลาวขางตนนั้นเพ่ือเปนการเปดโอกาสให

คูกรณีหรือผูเก่ียวของไดมีโอกาสชี้แจงแสดงหลักฐานเพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงและโตแยงในการพิจารณารับจด

ทะเบียน ซ่ึงเปนไปตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 28 มาตรา 29 

และมาตรา 30 วรรคแรก ซ่ึงบัญญัติวา 

                    มาตรา 28 ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาท่ีอาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความ

เหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี  

                    มาตรา 29 เจาหนาท่ีตองพิจารณาพยานหลักฐานท่ีตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจน

ขอเท็จจริง ในการนี้ ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ 
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                    (1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเก่ียวของ 

                    (2) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือ

พยานผูเชี่ยวชาญท่ีคูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาท่ีเห็นวาเปนการกลาวอางท่ีไมจําเปนฟุมเฟอยหรือเพ่ือ

ประวิงเวลา 

                     (3) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ 

                     (4) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารท่ีเก่ียวของ 

                     (5) ออกไปตรวจสถานที่ 

                    คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาท่ีแจง

พยานหลักฐานท่ีตนทราบแกเจาหนาท่ี 

                    พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญท่ีเจาหนาท่ีเรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคา

ปวยการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                    มาตรา 30 ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาท่ีตองให

คูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน                     

                        2.2 คําขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมบริษัทจํากัดลงลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจ

ทําการแทนบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไวเดิม  และมีหนังสือคัดคานการขอจดทะเบียนของกรรมการ หรือผูถือ

หุน หรือผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาวโดยสงหนังสือมอบอํานาจ และคําคัดคานนั้นเก่ียวของกับเรื่องท่ี

ขอจดทะเบียน ในการยื่นคําขอจดทะเบียนผูยื่นคําขอจะตองสงเอกสารเพ่ิมเติมตามระเบียบฯ ขอ 84 และ 

85 ซ่ึงไดกลาวมาแลวตามขอ 1 

                    3. คําขอจดทะเบียนเลิกและอํานาจผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัท  ท่ีมีหนังสือคัดคาน

การขอจดทะเบียนของผูเปนหุนสวน กรรมการ หรือผูถือหุน  หรือผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาวโดยสง

หนังสือมอบอํานาจ  ตามระเบียบฯ ขอ 97 วรรคสาม กําหนดวา กอนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนและ

คําคัดคานนั้นเก่ียวของกับเรื่องท่ีขอจดทะเบียน  ในกรณีหางหุนสวนใหนําความในขอ ๖๐ วรรคสอง คือให

นายทะเบียนเรียกสัญญาหุนสวนแกไขเพ่ิมเติมซ่ึงลงลายมือชื่อโดยผูเปนหุนสวนทุกคนเปนเอกสารประกอบ

คําขอจดทะเบียนดวย  สวนในกรณีบริษัทใหนําความในขอ ๘๔  และขอ ๘๕ มาใชบังคับแกการพิจารณาคํา

ขอจดทะเบียนโดยอนุโลม คือใหเรียกเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนเพ่ิมเติมตามระเบียบฯ ขอ 84 และ

ใหนายทะเบียนมีหนังสือถึงผูคัดคานใหคัดคานการจดทะเบียนภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอจด

ทะเบียน ซ่ึงหากผูคัดคาน มิไดมีหนังสือคัดคานตอนายทะเบียนหรือมีการคัดคานแตคําคัดคานนั้นไม

เก่ียวของกับเรื่องท่ีขอจดทะเบียนหรือคําคัดคานนั้นฟงไมข้ึน  และในระหวางพิจารณาไมปรากฏแกนาย

ทะเบียนวาศาลมีคําสั่งหามมิใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนเปนการชั่วคราวหรือมีคําสั่งศาลในทํานอง

เดียวกัน ก็ใหนายทะเบียนพิจารณาคําขอจดทะเบียนตอไปท่ีไดกลาวมาแลวในขอ 2. 

                    การพิจารณารับจดทะเบียนของนายทะเบียนท้ังกรณีคําขอจดทะเบียนท่ีไมมีขอยุงยากและ

กรณียุงยาก นายทะเบียนจะตองดําเนินการตรวจพิจารณาคําขอจดทะเบียนใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
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ท่ีเก่ียวของ  และสั่งการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการรับจดทะเบียนไดตามระเบียบสํานักงานทะเบียน

หุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2554  

                     1. กรณีสั่งการรับจดทะเบียนใหชําระคาธรรมเนียมตามรายการท่ีกําหนดไวใน

กฎกระทรวงกฎกระทรวง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน  การขอตรวจเอกสารการขอสําเนา

เอกสารพรอมคํารับรอง  และคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด  พ.ศ.๒๕๔๙  ณ วันท่ี 

๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙  และกฎกระทรวง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน  การขอตรวจ

เอกสาร การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง  และคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด 

(ฉบับท่ี ๒)  ณ วันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดตามกฎกระทรวงแนบทายภาคผนวก 

                     คําขอจดทะเบียนท่ีนายทะเบียนสั่งการรับจดทะเบียนแลวถือวาเปนคําสั่งทางปกครองตาม

มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และตาม มาตรา 40 แหง

พระราชบัญญัติเดียวกันไดบัญญัติวา  

                     มาตรา 40 คําสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณ

หรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยงและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดวย 

                     ในกรณีท่ีมีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการ

โตแยงเริ่มนับใหมตั้งแตวันท่ีไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลา

ดังกลาวมีระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับคําสั่งทางปกครอง 

                     การโตแยงคําสั่งทางปกครองเพ่ือหาความยุติธรรมเปนสิทธิประการหนึ่งของประชาชน

ตามหลักการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย มิใชยุติเพียงข้ันตอนของเจาหนาท่ีข้ันตนเทานั้น จากหลัก

กฎหมายมาตรา 40 ดังกลาวกําหนดใหมีการแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งทางปกครองเพ่ือใหคูกรณีได

โตแยงคําสั่งพรอมจัดสงพยานเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนั้นในการออกคําสั่งรับจดทะเบียน

คําขอจดทะเบียนของนายทะเบียนและเปนกรณีท่ีเปนคําสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงได นาย

ทะเบียนผูออกคําสั่งทางปกครองจะตองแจงสิทธิอุทธรณใหผูรับคําสั่งทางปกครองทราบดวย โดยหลักการ

ในการแจงสิทธิอุทธรณมีองคประกอบ ดังนี้  

           (1) กรณีท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยง 

           (2) วิธีการยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง 

                     (3) ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง  

                    รูปแบบในการแจงสิทธิอุทธรณ กฎหมายมิไดกําหนดรูปแบบไวแตอยางใด ดังนั้นในกรณี

การรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทและเปนกรณีท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงไดจึงควรแจงสิทธิตาม

กฎหมายโดยการระบุไวในคําขอจดทะเบียนหรือทําเปนหนังสือแจงใหคูกรณีทราบวา “ถาหากทานประสงค

จะอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งรับจดทะเบียนนี้ ใหยื่นอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งดังกลาวตอ...(ชื่อนายทะเบียนผู

ออกคําสั่งรับจดทะเบียน)...ภายใน...(ระยะเวลาการยื่นอุทธรณท่ีกฎหมายกําหนด)...วันนับแตวันท่ีไดรับคําสั่งนี้  

                    การฝาฝนการแจงสิทธิอุทธรณ ในกรณีท่ีผูออกคําสั่งทางปกครองไมไดแจงสิทธิอุทธรณ 

ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงจะเริ่มนับใหมตั้งแตวันท่ีผูรับคําสั่งทางปกครองไดรับแจง
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หลักเกณฑการแจงสิทธิอุทธรณ แตถาไมมีการแจงสิทธิอุทธรณใหม ระยะเวลาอุทธรณมีระยะเวลาสั้นกวา 1 

ปใหขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับคําสั่งทางปกครอง ในการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนท่ีผานมาไม

วาเปนกรณีคําขอจดทะเบียนทามีขอยุงยากหรือไมมีขอยุงยากไมมีการแจงสิทธิอุทธรณใหผูรับคําสั่งรับจด

ทะเบียนไดรับทราบ ซ่ึงอาจเปนการเขาใจวานายทะเบียนไดรับจดทะเบียนตามคําขอท่ียื่นขอจดทะเบียน

เปนไปตามความตองการของผูยื่นขอจดทะเบียนจึงอาจไมมีการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งรับจดทะเบียน  จะ

มีกรณีท่ีนายทะเบียนไดแจงสิทธิอุทธรณใหคูกรณีทราบเฉพาะกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งปฏิเสธการรับจด

ทะเบียน หรือการจดทะเบียนท่ีมีผูคัดคานการจดทะเบียนและคําคัดคานฟงไมข้ึน ตามระเบียบสํานักงาน

ทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ขอ 108 กําหนดใหนายทะเบียนแจงผล

การพิจารณาพรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ ดังนี้ 

                     ขอ ๑๐๘ ในกรณีนายทะเบียนมีคําสั่งปฏิเสธการจดทะเบียน หรือการจดทะเบียนท่ีมีผู

คัดคานและคําคัดคานฟงไมข้ึน ใหนายทะเบียนแจงผลการพิจารณาคําขอจดทะเบียนหรือคําคัดคานเปน

หนังสือสงทางไปรษณียตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานแลวแตกรณีโดยระบุ  วัน 

เดือน และป ท่ีทําคําสั่ง ชื่อและตําแหนงของเจาหนาท่ีท่ีทําคําสั่ง ลายมือชื่อของเจาหนาท่ีท่ีทําคําสั่ง และ

เหตุผลท่ีทําคําสั่งซ่ึงประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีอางอิง ขอพิจารณาและ

ขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ พรอมท้ังแจงใหทราบดวยวาผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนภายใน

สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาว  

                    ในการพิจารณาอุทธรณของนายทะเบียนระเบียบดังกลาวไดกําหนดไวในขอ 110 ดังนี้ 

                    ขอ ๑๑๐ เม่ือไดรับคําอุทธรณ ใหนายทะเบียนผูออกคําสั่งพิจารณาคําอุทธรณ หากเห็น

ดวยกับคําอุทธรณก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง แตหากไมเห็นดวยกับคําอุทธรณใหสรุปขอเท็จจริง ขอ

กฎหมาย และทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ

ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

                       กรณีท่ีนายทะเบียนผูออกคําสั่งไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติงานได  ใหหัวหนาสํานักงาน

พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต หรือผูอํานวยการสวนจด

ทะเบียนธุรกิจกลาง หรือผูทําหนาท่ีแทนบุคคลดังกลาว เปนผูพิจาณาคําอุทธรณ หรือมอบหมายใหนาย

ทะเบียนอ่ืนเปนผูรับผิดชอบพิจารณาคําอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  

                     ในความเห็นของผูเขียนเห็นวาไมวาจะเปนคําสั่งรับจดทะเบียนกรณีท่ีไมมีขอยุงยากหรือมี

ขอยุงยากก็ตามควรแจงสิทธิการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไวในคําสั่งรับจดทะเบียนทุกคําขอเพ่ือเปนการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40 และเปนการมิ

ใหระยะเวลาในการอุทธรณหรือโตแยงขยายไปเปนหนึ่งป และเปนกรอบการปฏิบัติงานของนายทะเบียนใน

การพิจารณาการรองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนไปแลว  

..................................................................................  



บทที่ 4 
การทบทวนคําสัง่ทางปกครองในการรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษทั 

 

                    ในการออกคําสั่งทางปกครอง บางครั้งอาจไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ทําใหเกิดวามไมเปน

ธรรมกับคูกรณี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงไดวางหลักเกณฑเพ่ือใหมีการ

ทบทวนคําสั่งทางปกครอง อันเปนการแกไขเยียวยาภายในฝายปกครองกอนท่ีจะเขาสูกระบวนการพิจารณา

ขององคกรท่ีมีอํานาจวินิจฉัยคดีตอไป ท้ังนี้ โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ไดกําหนดการทบทวนคําสั่งทางปกครองไว 3 วิธี คือ 

                    (1) การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 

                    (2) การขอใหพิจารณาใหม 

                    (3) การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 

                    คําสั่งรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทถือเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงอาจมีการทบทวนไดตามหลักการท่ีกําหนดไว

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จากขอเท็จจริงในการรับจดทะเบียนหาง

หุนสวนและบริษัทท่ีผานมาเม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนไปแลวสวนใหญจะเปนการรองขอใหเพิกถอน

การจดทะเบียน ในการพิจารณาทบทวนคําสั่งดังกลาวนายทะเบียนยังไมมีหลักเกณฑในการพิจารณาให

เปนไปในแนวทางเดียวกัน แตสวนใหญจะพิจารณาเปนกรณีการขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 49 

ถึงมาตรา 53  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  จาการศึกษา

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ไดวาง

แนวทางในการทบทวนคําสั่งทางปกครองไว ซ่ึงผูเขียนเห็นวา ควรพิจารณาตามหลักการพิจารณาทบทวน

คําสั่งทางปกครอง มาใชในการปฏิบัติกรณีท่ีมีการรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทรายการใด ๆ ไปแลว

และตอมาไดมีการรองขอใหมีการเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียน ระยะเวลาในการรองขอใหเพิกถอนท่ีผาน ๆ 

มา มีเวลาตั้งแต 1 เดือนข้ึนไปจนถึงเวลากวา 10 ป ดังนั้น ในการพิจารณาหนังสือรองขอใหเพิกถอนควร

ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539  เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาของนายทะเบียน และเปนกรอบในการตอสูคดีในกรณีท่ีมีการ

ฟองรองตอศาลปกครอง ซ่ึงสวนใหญท่ีผานมาในกรณีท่ีถูกฟองคดีตอศาลปกครองในการตอสูคดีของ     

กรมพัฒนาธุรกิจการคา จะไมมีการตอสูในขอกฎหมาย แตจะตอสูในขอเท็จจริง ซ่ึงจากการศึกษาแนวคํา

พิพากษาศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาและตัดสินเก่ียวกับข้ันตอน และวิธีการในการปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย

กําหนดไวเก่ียวกับการอุทธรณ หรือการขอใหพิจารณาใหม วาไดดําเนินการภายในระยะเวลาหรือข้ันตอน

ถูกตองตามกฎหมายหรือไม ท้ังนี้ไดนําแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมาเปนแนวทางในการศึกษาใน

ทายคําบรรยายนี้ ดังนั้น ในการพิจารณากรณีมีการรองขอเพิกถอนการจดทะเบียนดังไดกลาวมาแลวควร

ดําเนินการพิจารณาตามลําดับ ดังนี้ 
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                      (1)  กรณีรองขอเพิกถอนคําขอจดทะเบียนท่ีไมไดแจงสิทธิอุทธรณ ถารองขอใหเพิกถอน

คําขอจดทะเบียนภายใน 1 ป นับแตวันท่ีมีคําสั่งรับจดทะเบียนใหพิจารณาเปนการอุทธรณคําสั่งรับจด

ทะเบียนและพิจารณาตามข้ันตอน และวิธีการของการอุทธรณตามขอกฎหมายและระเบียบตอไป 

                      (2)  ถารองขอใหเพิกถอนเม่ือพนระยะเวลาการอุทธรณใหพิจารณาวาเปนการขอให

พิจารณาใหม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการในการขอใหพิจารณาใหม 

                      (3) ถาการรองขอใหเพิกถอนไมเขาหลักเกณฑการอุทธรณ หรือการขอใหพิจารณาใหม 

ใหนายทะเบียนผูออกคําสั่งพิจารณาวาในการรองขอใหเพิกถอนนั้นมีขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือ

พยานหลักฐานใหม ท่ีสามารถนํามาพิจารณาเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนไดหรือไม  ถาพิจารณาแลวเห็นวา

สามารถเพิกถอนคําสั่งไดใหสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย พรอมเหตุผลเสนอตามลําดับชั้นถึงนายทะเบียน

กลางหรือผูชวยนายทะเบียนกลางมอบหมายวินิจฉัยสั่งการ 

                    ดังนั้น ในกรณีท่ีมีการรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทไปแลวหากมีการรองขอใหเพิก

ถอนการจดทะเบียน (ขอใหทบทวนคําสัง่ทางปกครอง) เม่ือพิจารณาแลวเขาขายวาเปนกรณีอุทธรณ หรือ

การขอใหพิจารณาใหม หรือไมเขาหลักเกณฑท้ังสองกรณี แตหากมีขอเท็จจริงท่ีสามารถนํามาเพิกถอนการ

การจดทะเบียนได ก็ใหดําเนินการพิจารณาเพิกถอน ท้ังนี้การพิจารณาดําเนินการในแตละกรณีจะตอง

ดําเนินการตามข้ันตอนในการพิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนี้ 

          (1) การพิจารณาวาเปนการอุทธรณคําส่ังทางปกครองหรือไม 

     ในการพิจารณาวาเปนการอุทธรณหรือไมนั้น มาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา                              

               มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดย

รัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณ

คําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตนไดรับแจง

คําสั่งดังกลาว 

                          จากบทบัญญัติดังกลาวในการอุทธรณคําสั่งทางปกครองจะตองยื่นอุทธรณตอ

เจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองซ่ึงในกรณีการจดทะเบียนคําขอของหางหุนสวนหรือบริษัทไดแกนาย

ทะเบียนผูออกคําสั่งรับจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง และในการพิจารณาอุทธรณ

ตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติวา  

                          มาตรา 45 ใหเจาหนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจงผู

อุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ในกรณีท่ีเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวา

ท้ังหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลา

ดังกลาวดวย 
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                          ถาเจาหนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลาตาม

วรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนไดรับ

รายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณา

อุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลาพิจารณา

อุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว 

                          จากบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ ดังนี้ 

                          (1) ใหเจาหนาท่ีท่ีรับคําอุทธรณพิจารณาอุทธรณในเบื้องตนและแจงผูอุทธรณโดยไม

ชักชา แตตองไมเกิน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ ในกรณีท่ีเห็นดวยกับคําอุทธรณท้ังหมดหรือ

บางสวน ก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาว

ดวย 

                          (2) กรณีท่ีเจาหนาท่ีท่ีรับคําอุทธรณไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวน ก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลา  

30 วันนับแตวันไดรับคําอุทธรณและใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน

นับแตวันท่ีตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมี

อํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยาย

ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน 30 วันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว 

                มาตรา 46 ในการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาท่ีพิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครอง

ไดไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง และอาจมี

คําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใดท้ังนี้ ไมวาจะเปนการเพ่ิมภาระ

หรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครองหรือมีขอกําหนดเปน

เง่ือนไขอยางไรก็ได 

                จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาในการพิจารณาอุทธรณนั้น เจาหนาท่ีพิจารณาทบ

คําสั่งทางปกครองไดไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทาง

ปกครอง และอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใด  

                           ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นกฎหมายกําหนดใหเจาหนาท่ีผูทําคําสั่ง

ทางปกครองมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองเม่ือพิจารณาแลวหากเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวา

ท้ังหมดหรือบางสวน ก็ใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกลาว หากไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวา

ท้ังหมดหรือบางสวน ใหเรงรายงานความเห็นพรอมดวยเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณดําเนินการ

พิจารณาอุทธรณตอไป ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะเปนผูใดนั้นกฎหมายกําหนดใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว

ในกฎกระทรวง ซ่ึงปจจุบันไดมีการออกกฎกระทรวงตามความในมาตรา 45 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2540) กําหนดผูมีอํานาจ

พิจารณาอุทธรณไว ดังนี้  
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                          (๑) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาท่ี

ในสังกัดของสวนราชการประจําจังหวัดหรือสวนราชการประจําอําเภอของ กระทรวงทบวง กรม เดียวกัน 

                          (๒) เลขานุการรัฐมนตรี  เลขานุการกรม  หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือเทียบเทา  

หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขต  แลวแตกรณี  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปน

เจาหนาท่ีในสังกัดของสวนราชการนั้น 

                          (๓) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทําคําสั่ง

ทางปกครองเปนเลขานุการกรม  หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวนราชการตามมาตรา  ๓๑ วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขตหรือผู

อยูใตบังคับบัญชาของอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมซ่ึงดํารงตําแหนงสูงกวานั้น 

                          (๔) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผู

ดํารงตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทา 

                          (๕) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปน

หัวหนาสวนราชการท่ีข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือเปนผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือปลัด

ทบวง 

                          (๖) ประธานวุฒิสภา  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ

วุฒิสภา 

                          (๗) ประธานสภาผูแทนราษฎร  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารงตําแหนง

เลขาธิการ สภาผูแทนราษฎร 

                          (๘) ผูวาราชการจังหวัด  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนหัวหนาสวนราชการ

ประจําจังหวัด  นายอําเภอ เจาหนาท่ีของสวนราชการของจังหวัด  เจาหนาท่ีของสวนราชการของอําเภอ  

หรือเจาหนาท่ีของสภาตําบล เวนแตกรณีท่ีกําหนดไวแลวใน (๑) หรือ (๓) 

                          (๙) ผูบริหารทองถ่ินหรือคณะผูบริหารทองถ่ิน  แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทาง

ปกครอง เปนเจาหนาท่ีขององครบริหารสวนทองถ่ิน 

                          (๑๐) ผูวาราชการจังหวัด  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูบริหารทองถ่ินหรือ

คณะผูบริหารทองถ่ิน 

                          (๑๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  หรือผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือใน

ฐานะราชการในสวนภูมิภาค 

                          (๑๒) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  แลวแตกรณีในกรณีท่ีผูทําคําสั่ง

ทางปกครองเปนเจาหนาท่ีของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

                          (๑๓) เจาหนาท่ีผูมีอํานาจสั่งการหรือมอบหมายใหเอกชนปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเอกชนซ่ึงไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีดังกลาว 
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                          (๑๔) ผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมชั้นเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาท่ีอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวขางตน 

                          (๑๕) เจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองนั้นเอง  ในกรณีท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผู

ซ่ึงไมมีผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุม 

               การแจงผลการพิจารณาอุทธรณในกรณีท่ีอาจฟองคดีตอศาลปกครองได 

                           มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542 ไดวางหลักไววา คําสั่งใดท่ีอาจฟองตอศาลปกครองได ใหผูออกคําสั่งระบุวิธีการยื่นคําฟองและ

ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดวย ดังนั้น ในกรณีท่ีผลการวินิจฉัยอุทธรณทําใหผูรับคําสั่งนั้น

สามารถท่ีจะฟองคดีตอศาลปกครองได จึงตองระบุวิธีการยื่นฟองและระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองไวในคํา

วินิจฉัยอุทธรณนั้นดวย และกรณีท่ีไมมีการแจงจะตองดําเนินการแจงวิธีการฟองและระยะเวลาการฟองให

ผูรับคําสั่งทราบโดยเร็วและกรณีดังกลาวระยะเวลาสําหรับการฟองคดีจะเริ่มนับใหมนับแตวันท่ีผูรับคําสั่ง

ไดรับแจง และในกรณีท่ีไมมีการแจงเลยระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองมีระยะเวลานอยกวาหนึ่งป ใหขยาย

เวลาออกไปเปนหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง 

                        ในการพิจารณาอุทธรณของนายทะเบียนระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง

วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2554 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการ

พิจารณาอุทธรณไวในขอ 110  ดังนี้ 

                      ขอ ๑๑๐ เม่ือไดรับคําอุทธรณ ใหนายทะเบียนผูออกคําสั่งพิจารณาคําอุทธรณ หากเห็น

ดวยกับคําอุทธรณก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง แตหากไมเห็นดวยกับคําอุทธรณใหสรุปขอเท็จจริง   

ขอกฎหมาย และทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคํา

อุทธรณตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

                    กรณีท่ีนายทะเบียนผูออกคําสั่งไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติงานได  ใหหัวหนาสํานักงานพัฒนา

ธุรกิจการคาจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต หรือผูอํานวยการสวนจดทะเบียน

ธุรกิจกลาง หรือผูทําหนาท่ีแทนบุคคลดังกลาว เปนผูพิจาณาคําอุทธรณ หรือมอบหมายใหนายทะเบียนอ่ืน

เปนผูรับผิดชอบพิจารณาคําอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  

 

                    2. การพิจารณาวาเปนการขอใหพิจารณาใหม 

                        เปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดไวใน 

มาตรา 54 เม่ือคูกรณีมีคําขอ เจาหนาท่ีอาจเพิกถอนหรือแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งทางปกครองท่ีพนกําหน ด

อุทธรณตามสวนท่ี 5 ไดในกรณี  ดังตอไปนี้ 

                        (1) มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงท่ีฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน 

สาระสําคัญ 
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                        (2) คูกรณีท่ีแทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาใน

กระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการ 

พิจารณาทางปกครอง 

                        (3) เจาหนาท่ีไมมีอํานาจท่ีจะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 

                        (4) ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมา

ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางท่ีจะเปนประโยชนแกคูกรณี  

                        การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรอื (3) ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือคูกรณีไมอาจทราบ

ถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งท่ีแลวมากอนโดยไมใชความผิดของผูนั้น 

                        การยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซ่ึงอาจ

ขอใหพิจารณาใหมได 

                        จากหลักกฎหมายดังกลาวที่กําหนดใหมีการขอใหพิจารณาใหม ซึ่งหมายถึงกรณีท่ีตองมี

การพิจารณาเรื่องใหมอีกครั้งหนึ่งในประเด็นท่ีไดวินิจฉัยไวแลวในคําสั่งทางปกครองท่ีไมอาจอุทธรณไดอีก

ตอไป ซ่ึงโดยปกติการขอใหพิจารณาใหมยอมกระทําไดแมจะมีการอุทธรณคําสั่งทางปกครองมาแลวหรือไม

ก็ตาม ดังนั้น การขอใหพิจารณาใหมจึงเปนกระบวนการเยียวยาในฝายปกครองท่ีคูกรณีผูรับคําสั่งทาง

ปกครองมีสิทธิจะรองขอใหเจาหนาท่ีผูออกคําสั่งพิจารณาทบทวนคําสั่งอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใหเกิดความแนนอน

หรือความม่ันคงแหงสิทธิแมจะพนกําหนดอุทธรณไปแลว 

                         ในการดําเนินการเก่ียวกับการขอใหพิจารณาใหมมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

          1. หลักเกณฑการยื่นคําขอใหพิจารณาใหม   

    1.1  ผูท่ีจะยื่นขอใหพิจารณาใหมไดแกคูกรณี 

1.2  เปนคําสั่งทางปกครองท่ีพนกําหนดอุทธรณแลว 

1.3  เปนกรณีท่ีคูกรณีไมอาจทราบถึงเหตุนั้นมากอนโดยไมใชความผิดของตน 

1.4  ตองยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองยื่นภายใน 90 วันนับแตวันท่ีไดรูถึงเหตุ 

 แหงการขอใหพิจารณาใหมได 

                           2. เง่ือนไขท่ีจะขอใหพิจารณาใหม   ซ่ึงเปนการพิจาณาวาจะเขาเง่ือนไขการขอให

พิจารณาใหมหรือไม มีกรณี ดังตอไปนี้ 

                              2.1 มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงท่ีฟงเปนยุติแลวนั้น

เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ 

                              2.2 คูกรณีท่ีแทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามา

ในกระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการ

พิจารณาทางปกครอง 

                              2.3 เจาหนาท่ีไมมีอํานาจท่ีจะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 
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                              2.4 ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและ

ตอมาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางท่ีจะเปนประโยชนแกคูกรณี  

                          3. ผูมีอํานาจพิจารณาคําขอใหพิจารณาใหม ในการยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองยื่น

ตอเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงหมายถึงเจาหนาท่ีผูออกคําสั่งทาง

ปกครอง 

                          4. การพิจารณาของเจาหนาท่ีผูรับคําขอใหพิจารณาใหม เม่ือเจาหนาท่ีไดรับคําขอให

พิจารณาใหมแลว ในการพิจารณาออกคําสั่งเจาหนาท่ีจะตองมีคําสั่งใหเปนอยางใดอยางหนึ่งตามขอเท็จจริง 

ดังนี้ 

                            (1) มีคําสั่งรับหรือไมรับคําขอใหพิจารณาใหมซ่ึงพิจารณาตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

                            (2) มีคําสั่งรับไวพิจารณา เม่ือพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุท่ีจะเพิกถอนหรือแกไข

เพ่ิมเติมคําสั่งทางปกครองนั้นและสั่งยกคําขอ 

                            (3) มีคําสั่งรับไวพิจารณา เม่ือพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลใหมีคําสั่งใหเพิกถอน

หรือแกไขคําสั่งทางปกครองตอไป 

                          การขอใหพิจารณาใหมตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้น เปน

บทบัญญัติท่ีเปดโอกาสใหประชาชนใชสิทธิในการขอทบทวนกระบวนพิจารณาท่ีเสร็จสิ้นไปแลวบนพ้ืนฐาน

ของขอเท็จจริงใหม คําสั่งของเจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีสั่งในกระบวนการพิจารณาใหยอมถือวาเปนคําสั่งทาง

ปกครอง ซ่ึงคูกรณีมีสิทธิอุทธรณหรือโตแยงตอไปได 

                           จะเห็นไดวาในการขอใหพิจารณาใหมนี้ กฎหมายมิไดกําหนดระยะเวลาในการ

พิจารณาของเจาหนาท่ีวาตองดําเนินการใหแลวเสร็จเม่ือใด กําหนดไวเพียงใหผูยื่นคําขอใหพิจารณาใหม

ตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาใหมได ดังนั้น เพ่ือใหมีกรอบ

ระยะเวลาในการดําเนินการของเจาหนาท่ีควรกําหนดไวในระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวา

ดวยการจดทะเบียนหุนสวนและบริษัท โดยกําหนดในลักษณะเดียวกับการพิจารณาอุทธรณ 

 

          3. การเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 

                       ขอพิจารณาเบื้องตนเก่ียวกับการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองในกรณีการรับจดทะเบียน

หางหุนหรือบริษัทแลว มีการจัดทําหนังสือขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนซ่ึงในการพิจารณาการรองขอให

เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นไดกลาวมาแลววาจะตองพิจารณาในเบื้องตนวาเขาขายเปนการอุทธรณ หรือ

เปนการขอใหพิจารณาใหม หากไมเขาขายกรณีดังกลาวแตนายทะเบียนผูรับหนังสือเห็นวามีขอเท็จจริงหรือ

หลักฐานท่ีแสดงวาหากปรากฏขอเท็จจริงหรือหลักฐานดังกลาวในระหวางพิจารณารับจดทะเบียนแลว จะ

ไมสามารถรับจดทะเบียนใหได นายทะเบียนก็สามารถพิจารณาเพิกถอนคําขอรับจดทะเบียนดังกลาวได 

ถึงแมวาจะพนกําหนดเวลาในการอุทธรณ หรือการขอใหพิจารณาใหมแลวก็ตาม ในการพิจารณาเพิกถอน
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คําขอจดทะเบียนจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 

49 ถึงมาตรา 53  

                       ในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้นกฎหมายไดกําหนดไวในมาตรา 49 วรรคหนึ่งแหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติวา 

             มาตรา 49 เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีอาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได

ตามหลักเกณฑในมาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53 ไมวาจะพนข้ันตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือให

โตแยงตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมาแลวหรือไม  

                       จากหลักกฎหมายดังกลาวมีหลักการวา ฝายปกครองอาจเริ่มเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง

ท่ีตนออกไดเองโดยไมตองมีผูใดรองขอหรือโตแยงและการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองจะกระทําเม่ือใดก็ได 

กลาวคือ จะกระทําเม่ือพนกําหนดเวลาอุทธรณภายในฝายปกครองหรือพนกําหนดนําคดีข้ึนสูการพิจารณา

ขององคกรวินิจฉัยคดีปกครองก็ได 

                       การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง แยกเปน 2 กรณี ดังนี้ 

             1. การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

                           ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 50 บัญญัติวา 

คําสั่งทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวน โดยจะใหมีผลยอนหลัง

หรือไมยอนหลังหรือมีผลไปในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดได แตถาคําสั่งนั้นเปนคําสั่งซ่ึงเปน

การใหประโยชนแกผูรับ การเพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 51 และมาตรา 52 มาตรา 51 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา  

                          มาตรา 51 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหเงิน

หรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนท่ีอาจแบงแยกได ใหคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชนใน

ความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน 

 

           2. การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมาย 

                           การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายนี้ไดบัญญัติไวในมาตรา 53 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติวา 

                           มาตรา 53 คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงไมเปนการใหประโยชนแกผูรับ

คําสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะท่ีเพิกถอนหรือมีผลในอนาคต

ไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดได เวนแตเปนกรณีท่ีคงตองทําคําสั่งทางปกครองท่ีมีเนื้อหาทํานอง

เดียวกันนั้นอีก หรือเปนกรณีท่ีการเพิกถอนไมอาจกระทําไดเพราะเหตุอ่ืน ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของ

บุคคลภายนอกประกอบดวย 

                           คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทาง

ปกครองอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะท่ีเพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะ

ใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดไดเฉพาะเม่ือมีกรณี ดังตอไปนี้ 
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                           (1) มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนไดในคําสั่งทาง

ปกครองนั้นเอง 

                           (2) คําสั่งทางปกครองนั้นมีขอกําหนดใหผูรับประโยชนตองปฏิบัติแตไมมีการปฏิบัติ 

ภายในเวลาท่ีกําหนด 

                          (3) ขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีขอเท็จจริงและพฤติการณ

เชนนี้ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแลวเจาหนาท่ีคงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น และหากไมเพิกถอนจะ

กอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 

                          (4) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีบทกฎหมายเชนนี้ในขณะทําคําสั่งทาง

ปกครองแลวเจาหนาท่ีคงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น แตการเพิกถอนในกรณีนี้ใหกระทําไดเทาท่ีผูรับ

ประโยชนยังไมไดใชประโยชน หรือยังไมไดรับประโยชนตามคําสั่งทางปกครองดังกลาวและหากไมเพิกถอน 

จะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 

                          (5) อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชนอัน

จําเปนตองปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว 

                          ในกรณีท่ีมีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง  (3) (4) และ (5) 

ผูไดรับประโยชนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่ง 

ทางปกครองได และใหนํามาตรา 52 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                          คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหเงินหรือใหทรัพยสินหรือให

ประโยชนท่ีอาจแบงแยกได อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลยอนหลังหรือไมมีผลยอนหลัง

หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดไดในกรณีดังตอไปนี้ 

                          (1) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

คําสั่งทางปกครอง 

                          (2) ผูไดรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตาม

เง่ือนไขของคําสั่งทางปกครอง 

                          ท้ังนี้ ใหนําความในมาตรา 51 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                       ในการพิจารณาเพิกถอนคําขอจดทะเบียน ก็เชนเดียวกันกับการขอใหพิจารณาใหมคือไม

มีการกําหนดเวลาในการดําเนินการพิจารณาเพิกถอนของนายทะเบียน  เพ่ือมิใหนายทะเบียนดําเนินการ

เปนไปดวยความลาชา หากนายทะเบียนไดรับการรองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนจะตองดําเนินการให

แลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยกําหนดไวในระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวย

การจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทตอไป 

                       ในการดําเนินการทบทวนคําสั่งทางปกครองกรณีการรับจดทะเบียนหางหุนสวนหรือ

บริษัทนั้น เพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการรองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนของ

นายทะเบียนและใชเปนแนวทางในการพิจารณาเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียน จึงขอนําคําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุดท่ีเก่ียวของกับการเพิกถอนคําสั่งการรับจดทะเบียน ดังนี้  
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.137/2552 

           นางสาวนยฏา  ศิลปวิสุทธิ์ ในฐานะผูชําระบัญชีของบริษัทศิลปวิสุทธิ์ จํากัด ผูฟองคดี  

           นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ 1                                 ผูถูกฟองคดี  

            กรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ 2                     

 

เรื่อง คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย   

       และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง  

 

           ผูฟองคดีเปนผูชําระบัญชีของบริษัท ศิลปวิสุทธิ์ จํากัด ซ่ึงไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล

ประเภทบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขท่ี 4502/2533 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2533 ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท

เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2545 และไดยื่นคําขอท่ี 05-460123-78 รับวันท่ี 23 มกราคม 2546 ขอจด

ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตอผูถูกฟองคดีท่ี 1 ผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเม่ือ

วันท่ี 23 มกราคม  2546 ผูฟองคดีท่ี 1 ไดรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 

2546 แตตอมาเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2548 ผูฟองคดีทราบวาบริษัท ศิลปวิสุทธิ์ จํากัด ยังมีสิทธิตาม

สัญญาเชาสถานท่ีในอาคารศูนยการคาธนิยะพลาซา ถนนสีลม แขวงสุริยะวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

มีกําหนดเวลาเชา 30 ป นับแตวันท่ี 1 เมษายน 2533 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงไดจดทะเบียนการ

เชา ณ สํานักงานท่ีดิน กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2533 และยังมิไดนําสิทธิตามสัญญาเชา

ดังกลาวมาแบงคืนใหแกผูถือหุน ผูฟองคดีมีความประสงคจะจําหนายสิทธิการเชาอาคารใหแก

บุคคลภายนอกเพ่ือนําเงินท่ีไดมาแบงคืนใหแกผูถือหุน จึงไปติดตอเจาพนักงานท่ีดินเพ่ือขอโอนสิทธิการเชา

ดังกลาว แตเจาพนักงานท่ีดินแจงวาไมสามารถดําเนินการใหไดเนื่องจากไดมีการจดทะเบียนเสร็จการชําระ

บัญชีแลว ผูฟองคดีไมมีอํานาจจัดการทรัพยสินของบริษัท ศิลปวิสุทธิ์ จํากัด วันท่ี 28 มกราคม 2548     

ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใต เพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระ

บัญชี แตศาลสั่งยกคํารองเนื่องจากไมใชเปนกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติวาผูรองขอจะตองใชสิทธิทางศาล ผูฟอง

คดีจึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีท่ี 1 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2548 ขอใหเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนเสร็จ

การชําระบัญชี แตผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดมีหนังสือท่ี พณ 0805.11/2870 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2548 แจงผู

ฟองคดีวานายทะเบียนไดรับจดทะเบียนโดยผูขอจดทะเบียนไดยื่นเอกสารหลักฐานครบถวนตามมาตรา 

1019 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แลว นายทะเบียนไมมีอํานาจเพิกถอนการจดทะเบียน โดย

หากขอความหรือเอกสารท่ีไดนําไปแสดงมีความผิดพลาดหรือไมถูกตองตามขอเท็จจริงก็เปนหนาท่ีของ

คูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียท่ีจะตองไปดําเนินการในศาลเพ่ือพิสูจนขอเท็จจริง ดังนั้น จึงขอใหผูฟองคดีใชสิทธิ

ทางศาลเพ่ือขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาว และเม่ือศาลมีคําสั่งประการใดแลวใหแจงนายทะเบียน

ทราบเพ่ือดําเนินการตอไป ตอมา เม่ือวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2548 ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

ขอใหผูถูกฟองคดีท้ังสองเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี และมีคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีเปนผูชําระ

บัญชีของบริษัท ศิลปวิสุทธิ์ จํากัด เพ่ือใหสามารถจําหนายทรัพยสินของบริษัทศิลปวิสุทธิ์ จํากัด  ไดตาม
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กฎหมาย ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของผูถูกฟองคดีท่ี 1 

ตามคําขอท่ี 05-460123-78 รับวันท่ี 23 มกราคม 2546 และคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ตามหนังสือ 

ท่ี พณ.0805.11/2870 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2548 ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีคดีถึงท่ีสุด คําขอ

อ่ืนนอกจากนี้ใหยก ผูถูกฟองคดีท้ังสองไมเห็นดวยกับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน จึงอุทธรณคํา

พิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด 

            คดีมีประเด็นท่ีจะตองวินิจฉัยวา การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 มีหนังสือ ที พณ 

0805.11/2870 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2548 แจงปฏิเสธเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเปน

การชอบดวยกฎหมายหรือไม 

  ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา มาตรา 54 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติวา เม่ือคูกรณีมีคําขอเจาหนาท่ีอาจเพิกถอนหรือแกไข

เพ่ิมเติมคําสั่งทางปกครองท่ีพนกําหนดอุทธรณในกรณีดังตอไปนี้ (1) มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําให

ขอเท็จจริงท่ีฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ (2) คูกรณีท่ีแทจริงมิไดเขามาในกระบวน

พิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาในกระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรม 

ในการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง (3) เจาหนาท่ีไมมีอํานาจท่ีจะทําคําสั่งทางปกครอง

ในเรื่องนั้น (4) ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใด และตอมาขอเท็จจริง

หรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางท่ีจะเปนประโยชนแกคูกรณี วรรคสอง บัญญัติวา 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรอื (3) ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือคูกรณีไมอาจทราบถึงเหตุนั้นในการ

พิจารณาครั้งท่ีแลวมากอน โดยไมใชความผิดของผูนั้น วรรคสาม บัญญัติวา การยื่นคําขอใหพิจารณาใหม

ตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาใหมได สําหรับคดีนี้ขอเท็จจริงรับฟง

ไดวา ผูฟองคดีเปนผูชําระบัญชีของบริษัท ศิลปวิสุทธิ์ จํากัด  ซ่ึงบริษัทดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกบริษัทเม่ือ

วันท่ี 13 ธันวาคม 2545   ผูฟองคดีไดดําเนินการชําระบัญชีแลวเสร็จและไดยื่นคําขอท่ี 05-460123-

78 รับวันท่ี 23 มกราคม 2546 ขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตอผูถูกฟองคดีท่ี 1 ซ่ึงผูถูกฟองคดีท่ี 

1 ไดรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2546 แตตอมาปรากฏขอเท็จจริงใหมวา

หลังจากท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 รับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตามคําขอของผูฟองคดี เม่ือวันท่ี 23 

มกราคม 2546 แลว   วันท่ี 5 มกราคม 2548 ไดมีผูมาติดตอขอซ้ือสิทธิตามสัญญาเชาสถานท่ีในอาคาร

ศูนยการคาธนิยะพลาซา ซ่ึงนางสาวสุดารัตน  ศิลปวิสุทธิ์ กรรมการของบริษัท ศิลปวิสุทธิ์ จํากัด ไดทํา

สัญญาไวกับ บริษัท ธนิยะ จํากัด ผูฟองคดี จึงเพ่ิงทราบวาผูฟองคดียังมิไดจําหนายสิทธิตามสัญญาเชา

ดังกลาวเพ่ือนําเงินมาแบงคืนใหแกผูถือหุน ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใตเม่ือวันท่ี 28 

มกราคม 2548 เปนคดีหมายเลขดําท่ี 611/2548 ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการ

ชําระบัญชี ซ่ึงศาลมีคําสั่งเม่ือวันท่ี 22 สงิหาคม 2548 ใหยกคํารอง ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีท่ี 

1 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2548 ขอใหเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ซ่ึงถือเปนการยื่น

คําขอใหพิจารณาใหมตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซ่ึงแม

ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 5 มกราคม 2548 อันเปนวันท่ีผูฟองคดีทราบวาผูฟองคดียังมิไดจําหนายสิทธิตาม
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สัญญาเชาอาคาร จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2548 อันเปนวันท่ีผูฟองคดียื่นคํารองขอใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 

เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีอันถือเปนการยื่นคําขอใหพิจารณาใหม จะเปนระยะเวลาเกิน

กวาเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูฟองคดีรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาใหมไดก็ตาม แตเนื่องจากผูถูกฟองคดีไดยื่น

คํารองตอศาลแพงกรุงเทพใตเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเม่ือวันท่ี 23 

มกราคม 2548 และศาลไดมีคําสั่งยกคํารองเม่ือวันท่ี 22 สงิหาคม 2548 กรณีดังกลาวแสดงใหเห็นวาผู

ฟองคดีมีการดําเนินการตลอดมา จึงถือไดวาผูฟองคดีรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาใหมไดตั้งแตวันท่ี 22 

สงิหาคม 2548 การท่ีผูฟองคดียื่นหนังสือลงวันท่ี 30 กันยายน 2548 ขอใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 เพิกถอน

การจดทะเบียนการชําระบัญชีเปนการยื่นคําขอใหพิจารณาใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีรูถึงเหตุซ่ึงอาจ

ขอใหพิจาณาใหม ตามมาตรา 54 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

ผูถูกฟองคดีท่ี 1 จึงมีหนาท่ีตองดําเนินการตรวจสอบวาขอกลาวอางตามคํารองขอของผูฟองคดีมีมูลความ

จริงหรือไมและมีเหตุอันสมควรจะตองเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีท่ีพิพาทกันหรือไม

เสียกอน การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 ดวนมีหนังสือ ท่ี พณ0805.11/2570 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2548 ปฏิเสธ

เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของผูฟองคดีโดยไมดําเนินการตรวจสอบความถูกตองเสียกอน 

เพียงแตอางวาไมมีภาระหนาท่ีจะตองเพิกถอนการจดทะเบียน จึงเปนการออกคําสั่งทางปกครองท่ีไมชอบ

ดวยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ.2542 อันมีผลเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีท่ี 1 จึงมีภาระหนาท่ีตอง

ดําเนินการและมีคําสั่งเก่ียวกับคํารองขอใหเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตามคําขอท่ี 

05-460123-78 รับวันท่ี 23 มกราคม 2546 ตามรูปแบบและข้ันตอนดังท่ีไดวินิจฉัยไวแลวขางตน แต

การเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ตามคําขอท่ี 05-460123-78 

ลงวันท่ี 23 มกราคม 2546 จะกระทําไดตอเม่ือผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดพิจารณาคําขอใหเพิกถอนคําสั่งรับจด

ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ตามหนังสือของผูฟองคดีฉบับลงวันท่ี 30 กันยายน 2548 การท่ีศาล

ปกครองชั้นตนกาวลวงพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของผูถูกฟองคดีท่ี 1 

ตามคําขอท่ี 05-460123-78 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2546 นาจะไมชอบจึงเห็นสมควรแกไขใหถูกตอง 

เปนใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ท่ีปฏิเสธการดําเนินการเพ่ือเพิกถอนการรับจดทะเบียนเสร็จการ

ชําระบัญชีตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ตามหนังสือ ท่ี พณ 0805.11/2870 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 

2548 และใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 ดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดีท่ีขอใหเพิกถอนการรับจดทะเบียนเสร็จ

การชําระบัญชี ตามหนังสือลงวันท่ี 30 กันยายน 2548 ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีคดีถึงท่ีสุด  

            อนึ่ง การท่ีผูถูกฟองคดีท้ังสองอุทธรณอางวาการฟองคดีนี้เปนการฟองซํ้านั้น เห็นวา ตาม

ขอ 97 แหงระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.

2543 กําหนดวา คดีท่ีไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีถึงท่ีสุดแลว หามมิใหคูกรณีเดียวกันฟองกันอีกใน

ประเด็นท่ีไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน ซ่ึงเหตุแหงการยกคํารองของศาลแพงกรุงเทพใตในคดี

หมายเลขดําท่ี 611/2548 ศาลแพงกรุงเทพใตมีคําสั่งวาการท่ีผูรองยื่นคํารองขอใหเพิกถอนการจด

ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัทศิลปวิสุทธิ์ จํากัด ไมปรากฏวาผูรองไดยื่นคํารองขอใหเพิกถอนการ
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จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัทดังกลาวตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครและนาย

ทะเบียนปฏิเสธไมรับดําเนินการให  ซ่ึงถือวาเปนการโตแยงสิทธิของผูรอง อันเปนเหตุใหผูรองมายื่นคํารอง

ขอเปนคดีนี้ อีกท้ังการรองขอเพิกถอนคดีนี้ก็ไมใชเปนกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติไววาผูรองจะตองใชสิทธิทาง

ศาล ดังนั้น ผูรองจึงไมมีสิทธิยื่นคํารองขอในคดีนี้ ใหยกคํารอง และเหตุแหงการไมรับคําฟองท่ีผูฟองคดียื่น

ฟองผูถูกฟองคดีท้ังสองตอศาลแพงกรุงเทพใตในคดีหมายเลขดําท่ี 9068/2548 ซ่ึงศาลมีคําสั่งวา

เนื่องจากคดีอยูในอํานาจของศาลปกครอง จึงไมรับคําฟองไวพิจารณา ซ่ึงท้ังสองคดีดังกลาวเปนการยกคํา

รองและคําฟองอันเนื่องมาจากผูฟองคดีไมมีอํานาจฟองและศาลไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา โดยศาลยัง

มิไดมีการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแหงคดี การฟองคดีนี้จึงไมเปนการฟองซํ้า ตามขอ 97 แหงระเบยีบของท่ี

ประชุมใหมตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 สวนเรื่องระยะเวลา

สัญญาเชามีผลบังคับกอนท่ีบริษัทจะมีฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น เห็นวา สัญญาเชาไดจดทะเบียนใน

วันท่ี 11 มิถุนายน 2533 ภายหลังจากผูฟองคดีไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดแลว จึงมีผลบังคับใชสวน

วันเริ่มตนของการเชาเปนไปตามขอตกลงไมมีผลทําใหสัญญาเชาเสียไปแตประการใด แตอยางไรก็ตาม 

ปญหาตามอุทธรณของผูถูกฟองคดีเปนขอเท็จจริงท่ีมิไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน 

และมิไดเปนปญหาอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ

ตามขอ 109 แหงระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2543  จึงเปนคําอุทธรณท่ีไมชอบ สวนอุทธรณท่ีวาศาลปกครองชั้นตนไมมีอํานาจในการรับรองสิทธิ

ท่ีเกิดจากการกระทําความผิดกฎหมายของผูฟองคดีเพราะเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาจากการ

แจงเท็จนั้น เห็นวา การแจงเท็จเปนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและเปนคนละข้ันตอน

กับขอพิพาทกันในคดีนี้ จึงไมเปนเหตุท่ีผูถูกฟองคดีจะกลาวอางเพ่ือไมดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดี 

อีกท้ังเปนขอเท็จจริงท่ีมิไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน และมิไดเปนปญหาอันเก่ียว

ดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเก่ียวกับประโยชนสาธารณะตามขอ 109 แหงระเบียบ

ขางตน จึงเปนคําอุทธรณท่ีไมชอบ ศาลปกครองสูงสุดไมรับวินิจฉัยให 

            พิพากษาแกเปนใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ท่ีปฏิเสธการดําเนินการเพ่ือเพิก

ถอนการรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ตามหนังสือ ท่ี พณ 

0805.11/2870 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2548 และใหผูถูกฟองคดีท่ี 1 ดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดีท่ี

ขอใหเพิกถอนการรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตามหนังสือลงวันท่ี 30 กันยายน 2548 ใหแลวเสร็จ

ภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีคดีถึงท่ีสุด 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 373/2552 

                     นายสุเทพ  วณิชยพัฒนพงศ      ผูฟองคดี  

                     กรมพัฒนาธุรกิจการคา  ที่ 1                                                      ผูถูกฟองคดี 

                     นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร  ที่ 2          

เรื่อง คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
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             ขอเท็จจริงรับฟงไดวา มูลคดีนี้เกิดข้ึนสืบเนื่องจากบริษัท มหากิจโยธา จํากัด จดทะเบียน

เลิกบริษัทเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม ๒535 และมีการแตงตั้งผูฟองคดีเปนผูชําระบัญชีของบริษัท มหากิจโยธา 

จํากัด เม่ือผูฟองคดีจัดทํารายงานการชําระบัญชีแลวเสร็จไดยื่นคําขอตอผูถูกฟองคดีท่ี 2 เพ่ือจดทะเบียน

การชําระบัญชีเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2536 ซ่ึงผูถูกฟองคดีท่ี 2 ดําเนินการจดทะเบียนเสร็จการชําระ

บัญชีในวันเดียวกัน ตอมาผูฟองคดีตรวจพบวาขณะท่ีบริษัท มหากิจโยธา จํากัด ยังมีสภาพเปนนิติบุคคลอยู

นั้นมีการดําเนินการจัดสรรท่ีดินดวย ซ่ึงในการจัดสรรท่ีดินดังกลาว กรรมการของบริษัทประชุมกันเม่ือวันท่ี 

20 กรกฎาคม 2535 มีมติเปนเอกฉันทยกท่ีดินโฉนดเลขท่ี 235961 เลขท่ีดิน 4446 ตําบลหนองบอน 

(พระโขนงฝงใต) อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อท่ี 1 งาน 96 ตารางวา เปนท่ีดินกันไวเปน

สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะประเภทโรงเรียน ใหแกนางวลี  เฑียรบุญเลิศรัตน เพ่ือนําไปสรางเปน

โรงเรียนอนุบาล ผูฟองคดีจึงไดไปยื่นคํารองขอใหสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมท่ีดินแปลงท่ีกันไวใหเปนโรงเรียนอนุบาลใหแกนางวลี เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2537  ซ่ึงใน

ท่ีสุดอธิบดีกรมท่ีดินคําสั่งวาบริษัทจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลวหากผูฟองคดีตองการมีอํานาจทําการ

ชําระบัญชีอีกจะตองไปดําเนินการรองขอตอศาลเพ่ือใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระ

บัญชี และเม่ือศาลมีคําพิพากษาแลว ผูฟองคดีจึงจะมายื่นคํารองขอจดทะเบียนยกใหท่ีดินแปลงดังกลาวได 

จากนั้นผูฟองคดีมีหนังสือลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2547 ถึงผูถูกฟองคดีท่ี 2 ขอใหเพิกถอนคําสั่งจดทะเบียน

เสร็จการชําระบัญชี โดยผูถูกฟองคดีท่ี 2 พิจารณาแลวเห็นวา ไมสามารถเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการ

ชําระบัญชี เนื่องจากการเพิกถอนเปนอํานาจของศาลยุติธรรมปรากฏตามหนังสือสํานักงานบริการจด

ทะเบียนธุรกิจ 2 ท่ี พณ 0805.08/2354 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2547 ในเวลาตอมาผูฟองคดีไปยื่นฟอง

คดีตอศาลแพงกรุงเทพใตขอใหศาลเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ซ่ึงศาลแพงกรุงเทพใตมี

คําสั่งวา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา บริษัท มหากิจโยธา จํากัด ยังไมไดกอสรางโรงเรียนอนุบาลแสดงวายังมี

งานของบริษัทคางอยูถือไมไดวาบริษัท มหากิจโยธา จํากัด ชําระบัญชีของบริษัทเสร็จลงแลว การจด

ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตอผูถูกฟองคดีท้ังสองของผูฟองคดีจึงเปนการดําเนินการท่ีไมเปนไปตาม

ข้ันตอนในการชําระบัญชี และถือวาเปนท่ีสุดแหงการชําระบัญชีไมได สภาพนิติบุคคลของบริษัทจึงยังคง

ตั้งอยูตราบเทาเวลาท่ีจําเปนเพ่ือการชําระบัญชีตอไป ผูฟองคดีในฐานะผูชําระบัญชีของบริษัทจึงยังมีหนาท่ี

สะสางการงานของบริษัทนั้นใหเสร็จไป แตไมมีกฎหมายรองรับสิทธิของผูฟองคดีท่ีจะใชสิทธิทางศาล ผูฟอง

คดีชอบท่ีจดตองดําเนินการแกไขทางทะเบียนตอนายทะเบียนเอง ศาลแพงกรุงเทพใตจึงมีคําสั่งยกคํารอง

ของผูฟองคดี ครั้นเม่ือผูฟองคดีทราบคําสั่งของศาลแพงกรุงใตแลว ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันท่ี 19 

พฤศจกิายน 2547 ถึงผูถูกฟองคดีท่ี 2 เพ่ืออุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ท่ีมีคําสั่งไมเพิกถอนการจด

ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี โดยแนบสําเนาคําสั่งของศาลแพงกรุงเทพใตไปประกอบการพิจารณาของผูถูก

ฟองคดีท่ี 2 ดวย จากนั้นผูถูกฟองคดี 2 เสนออุทธรณของผูฟองคดีไปยังผูถูกฟองคดีท่ี 1 ซ่ึงผูถูกฟองคดีท่ี 

1 ในฐานะผูพิจารณาอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวาการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีชอบดวยกฎหมาย 

ประกอบกับไมอยูในเง่ือนไขท่ีจะเพิกถอนตามมาตรา 53 วรรคสอง (3) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงไมสามารถเพิกถอนการจดทะเบียนปรากฏตามหนังสือสํานักงาน
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บริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ท่ี พณ 0805.08/0225 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2548 ผูฟองคดีไมเห็นดวย 

จึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 2 

ตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ท่ี พณ 0805.08/2354 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2547 

เพิกถอนหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ท่ี พณ 

0805.08/0225 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2548 และใหผูถูกฟองคดีท้ังสองมีคําสั่งเพิกถอนกาจดทะเบียน

เสร็จการชําระบัญชีของบริษัท มหากิจโยธา จํากัด ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําพิพากษาใหเพิก

ถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ท่ี พณ 0805.08/2354 

ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง ขอเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี และเพิกถอนคําสั่งของผู

ถูกฟองคดีท่ี 1 ตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ท่ี พณ 0805.08/0225 ลงวันท่ี 7 

กุมภาพันธ 2548 เรื่อง ขอเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี และใหผูถูกฟองคดีท่ี 2 กระทํา

การออกคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัท มหากิจโยธา จํากัด ภายในกําหนด

สามสิบวันนับแตวันมีคําพิพากษา คําขออ่ืนนอกจากนี้ใหยก ผูถูกฟองคดีท้ังสองไมเห็นดวยกับคําพิพากษา

ของศาลปกครองชั้นตนจึงไดอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด 

            คดีมีประเด็นท่ีจะตองวินิจฉัยรวมสองประเด็นดังนี้ ประเด็นทีหนึ่ง ผูฟองคดีเปนผูไดรับ

ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายท่ีมีสิทธิฟองคดีตอศาลหรือไม และประเด็นท่ี

สอง การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 และผูถูกฟองคดีท่ี 2 มีคําสั่งไมเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเปน

คําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไม 

  ประเด็นท่ีหนึ่ง ผูถูกฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอยหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน

หรือเสียหายท่ีมีสิทธิฟองคดีตอศาลหรือไม 

  พิเคราะหแลวเห็นวา โดยท่ีมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 บัญญัติวา ศาลปกครองมีอํานาจ

พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้ (1) คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใด 

เนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตอง

ตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต 

หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปนหรือสราง

ภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควรหรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ คดีนี้ปรากฏขอเท็จจริงวา หลังจาก

บริษัท มหากิจโยธา จํากัด จดทะเบียนเลิกบริษัทแลว ตอมาผูฟองคดีในฐานะผูชําระบัญชีของบริษัท มหา

กิจโยธา จํากัด ไดยื่นคํารองตอผูถูกฟองคดีท่ี 2 เพ่ือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 

2536 โดยผูถูกฟองคดีท่ี 2 มีคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีในวันเดียวกัน แตในภายหลังผูฟองคดี

ตรวจพบวาขณะท่ีบริษัท มหากิจโยธา จํากัด ยังมีสภาพเปนนิติบุคคลอยูนั้นมีการจัดสรรท่ีดินดวย ซ่ึงในการ

จัดสรรท่ีดินดังกลาวกรรมการของบริษัทมีการประชุมเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2535 แลวมีมติเปนเอก

ฉันทยกท่ีดินโฉนดเลขท่ี 235961 เลขท่ีดิน 4446 ตําบลหนองบอน (พระโขนงฝงใต) อําเภอพระโขนง 
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กรุงเทพมหานคร เนื้อท่ี 1 งาน 96 ตารางวา เปนท่ีดินท่ีกันไวเปนสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ

ประเภทโรงเรียน ใหแกนางวลี  เฑียรบุญเลิศรัตน เพ่ือนําไปสรางเปนโรงเรียนอนุบาล ผูฟองคดีจึงไปยื่นคํา

รองตอสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขาประเวศเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2537 เพ่ือใหจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมท่ีดินใหแกนางวลี แตในท่ีสุดอธิบดีกรมท่ีดินมีคําสั่งวา บริษัท มหากิจโยธา จํากัด จดทะเบียน

เสร็จการชําระบัญชีแลว และผูฟองคดีจะมายื่นคํารองขอจดทะเบียนเก่ียวกับท่ีดินไดตอเม่ือศาลมีคําสั่งเพิก

ถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี จากนั้น ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2547 ถึงผูถูกฟอง

คดีท่ี 2 ขอใหเพิกถอนคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี โดยผูถูกฟองคดีท่ี 2 พิจารณาแลวมีคําสั่งไม

เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี เนื่องจากการเพิกถอนเปนอํานาจของศาลยุติธรรมปรากฏตาม

หนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ท่ี พณ 0805.08/2354 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2547 ใน

เวลาตอมาผูฟองคดีไปยื่นฟองคดีตอศาลแพงกรุงเทพใตขอใหศาลเพิกถอนจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี  

ซ่ึงศาลแพงกรุงเทพใตมีคําสั่งวา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาบริษัท มหากิจโยธา จํากัดยังไมไดกอสรางโรงเรียน

อนุบาลแสดงวายังมีงานของบริษัทคางอยู ถือไมไดวาบริษัท มหากิจโยธา จํากัด ชําระบัญชีของบริษัทเสร็จ

ลงแลว การชําระบัญชีจึงยังไมถึงท่ีสุด ดังนั้น สภาพนิติบุคคลของบริษัทจึงยังคงตั้งอยูตราบเทาเวลาท่ีจําเปน

เพ่ือการชําระบัญชีตอไป ผูฟองคดีในฐานะผูชําระบัญชีของบริษัทจึงยังมีหนาท่ีสะสางการงานของบริษัทนั้น

ใหเสร็จไป แตไมมีกฎหมายรับรองสิทธิของผูฟองคดีท่ีจะใชสิทธิทางศาล ผูฟองคดีชอบท่ีจะตองดําเนินการ

แกไขทางทะเบียนตอนายทะเบียนเอง ศาลแพงกรุงเทพใตจึงมีคําสั่งยกคํารองของผูฟองคดี ครั้นเม่ือผูฟอง

คดีทราบคําสั่งของศาลแพงกรุงเทพใตแลว ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันท่ี 19 พฤศจกิายน 2547 ถึงผูถูกฟอง

คดีท่ี 2 เพ่ืออุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ท่ีมีคําสั่งไมเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีโดย

แนบสําเนาคําสั่งของศาลแพงกรุงเทพใตไปประกอบการพิจารณาของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ดวย จากนั้นผูถูก

ฟองคดีท่ี 2 เสนออุทธรณของผูฟองคดีไปยังผูถูกฟองคดีท่ี 1  ซ่ึงผูถูกฟองคดีท่ี 1 พิจารณาแลวเห็นวา การ

จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับไมอยูในเง่ือนไขท่ีจะเพิกถอนตามมาตร 53 

วรรคสอง (3) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงไมสามารถเพิกถอนการจด

ทะเบียน ปรากฏตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ท่ี พณ 0805.08/0225 ลงวันท่ี 7 

กุมภาพันธ 2548 ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงไดยื่นฟองคดีตอศาล ขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง

ของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ท่ี พณ 0805.08/2354 ลงวันท่ี 

28 ตุลาคม 2547 เพิกถอนหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียน

ธุรกิจ 2 ท่ี พณ 0805.08/0225 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2548 และใหผูถูกฟองคดีท้ังสองมีคําสั่งเพิก

ถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัท มหากิจโยธา จํากัด ถือเปนกรณีท่ีผูฟองคดียื่นฟองวา 

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง พ.ศ.2542 

                       แตอยางไรก็ตาม ในการท่ีผูใดจะยื่นฟองคดีตอศาลปกครองไดนั้น ผูนั้นจะตองมีสิทธิยื่น 

ฟองคดีตอศาลปกครอง ซ่ึงในประเด็นนี้ผูถูกฟองคดีท้ังสองไดยกข้ึนอางมาตั้งแตศาลปกครองชั้นตนแลววาผู

ฟองคดีมิใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง แตศาลปกครองชั้นตนไมไดมีคําพิพากษาในประเด็นนี้ตาม
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ขออางของผูถูกฟองคดีท้ังสองแตอยางใด จึงถือวาประเด็นดังกลาวเปนประเด็นท่ีไดยกข้ึนวากันมาแลวโดย

ชอบในศาลปกครองชั้นตน ตามขอ 101 วรรคสอง แหงระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุด วาดวยวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจท่ีจะพิจารณาพิพากษาใน

ประเด็นนี้ได  โดยผูท่ีจะมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองนั้น มาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  บัญญัติไววาผูใดไดรับความเดือดรอนหรือ

เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการ

กระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐหรือมีขอโตแยงเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง หรือ

กรณีอ่ืนใดท่ีอยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือ

ความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น  ตองมีคําบังคับตามท่ีกําหนดในมาตรา 72 ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาล

ปกครอง คดีนี้ปรากฏขอเท็จจริงวา บริษัท มหากิจโยธา จํากัด แตงตั้งใหผูฟองคดีเปนผูชําระบัญชี เม่ือผู

ฟองคดีตรวจพบวา บริษัท มหากิจโยธา จํากัด ชําระบัญชียังไมแลวเสร็จ เพราะยังไมไดจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรมท่ีดินใหแกนางวลี  เฑียรบุญเลิศรัตน  ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2547 ถึงผูถูกฟอง

คดีท่ี 2 ขอใหเพิกถอนคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี โดยผูถูกฟองคดีท่ี 2 พิจารณาแลวมีคําสั่งไม

เพิกถอนคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ปรากฏตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ท่ี 

พณ 0805.08/2354 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2547 และตอมาเม่ือผูฟองคดีมีหนังสือลงวันท่ี 19 

พฤศจกิายน 2547 ถึงผูถูกฟองคดีท่ี 2 เพ่ืออุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ซ่ึงผูถูกฟองคดีท่ี 1 ในฐานะ

ผูพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาแลวมีคําสั่งเชนเดียวกับผูถูกฟองคดีท่ี 2 ปรากฏตามหนังสือสํานักงานบริการ

จดทะเบียนธุรกิจ 2 ท่ี พณ 0805.08/0225 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2548 โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นวา 

การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 2 และผูถูกฟองคดีท่ี 1 มีคําสั่งไมเพิกถอนคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี มี

ผลกระทบตอผูถูกฟองคดีในฐานะผูชําระบัญชี และคําสั่งดังกลาวทําใหผูฟองคดีไมอาจชําระบัญชีใหแก

บริษัท มหากิจโยธา จํากัด ไดตามนัยมาตรา 1250 และมาตรา 1259 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย คําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 2 และคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 1 จึงกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหาย

หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีสิทธิยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟอง

คดีท่ี 2 และคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ท่ีผูถูกฟองคดีท้ังสองอุทธรณวาผูฟองคดีไมใชผูไดรับความ

เดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาล ฟงไมข้ึน 

ประเด็นท่ีสอง การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 และผูถูกฟองคดีท่ี 2 มีคําสั่งไมเพิกถอนคําสั่งจด 

ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเปนคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไม 

                       พิเคราะหแลวเห็นวา โดยที่มาตรา 54 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติวา เม่ือคูกรณีมีคําขอ เจาหนาท่ีอาจเพิกถอนหรือแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งทาง

ปกครองท่ีพนกําหนดอุทธรณตามสวนท่ี 5 ไดในกรณีดังตอไปนี้ (1) มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําให

ขอเท็จจริงท่ีฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ (2) คูกรณีแทจริงมิไดเขามาในกระบวนการ

พิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาในกระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลว แตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรม
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ในการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง (3) เจาหนาท่ีไมมีอํานาจท่ีจะทําคําสั่งทางปกครอง

ในเรื่องนั้น (4) ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใด และตอมาขอเท็จจริง

หรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญในทางท่ีจะเปนประโยชนแกคูกรณี การท่ีผูฟองคดีในฐานะผู

ชําระบัญชีของบริษัท มหากิจโยธา จํากัด มีหนังสือลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2547 ถึงผูถูกฟองคดีท่ี 2 ขอให

เพิกถอนคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ซ่ึงผูถูกฟองคดีท่ี 2 พิจารณาแลวมีคําสั่งไมเพิกถอนการจด

ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันท่ี 19 พฤศจกิายน 2547 ถึงผูถูกฟองคดีท่ี 

2 เพ่ืออุทธรณคําสั่ง โดยในท่ีสุดผูถูกฟองคดีท่ี 1 ในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ พิจารณาแลวมีคําสั่ง

เชนเดียวกับคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดเห็นวา การท่ีผูฟองคดีไดมีหนังสือดังกลาว

เปนกรณีท่ีผูฟองคดีขอใหผูถูกฟองคดีท้ังสองเพิกถอนคําส่ังจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ซ่ึงเปนคําส่ัง

ทางปกครองตามนัยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันหลังจากท่ีพนกําหนดอุทธรณแลวถือเปน

กรณีผูฟองคดีขอใหผูถูกฟองท้ังสองพิจารณาใหมตาม นัยมาตรา 54 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติ

เดียวกัน แตในการท่ีผูถูกฟองคดีท้ังสองจะพิจารณาใหมใหผูฟองคดีหรือไมนั้น ตามมาตรา 54 วรรคสาม 

แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติระยะเวลาในการท่ีจะขอใหพิจารณาใหมไววา การยื่นคําขอใหพิจารณา

ใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาใหมได คดีนี้ถึงแมจะไมปรากฏ

ขอเท็จจริงวาผูฟองคดีรูถึงเหตุท่ีจะขอใหพิจารณาใหมเม่ือใดก็ตาม การท่ีผูฟองคดีไดไปยื่นคํารองขอให

สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดินแปลงท่ีกันไวใหเปน

โรงเรียนอนุบาลใหแกนางวลี  เฑียรบุญเลิศรัตน เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2537 ถือวาผูฟองคดีรูเหตุแลว แต

อยางไรก็ตาม ในวันดังกลาวยังไมมีการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.

2539 ผูฟองคดีจึงยังไมอาจใชสิทธิขอใหพิจารณาใหมไดตามนัยมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 14 พฤศจกิายน 2539 และตาม

มาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันบัญญัติใหพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปด

สิบวันนับแตวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เม่ือพระราชบัญญัติฉบับมีการประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 14 พฤศจกิายน 2539 จึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2540 

เปนตนไป  ดังนั้น หากผูฟองคดีตองการใหผูถูกฟองคดีท้ังสองพิจารณาใหมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเสร็จ

การชําระบัญชีจึงตองขอตอผูถูกฟองคดีท้ังสองภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2540 และ

จะครบเกาสิบวันในวันท่ี 12 สิงหาคม 2540 การท่ีผูฟองคดีมีหนังสือลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2547 ถึงผู

ถูกฟองคดีท่ี 2 ถึงแมหนังสือฉบับนี้จะระบุวาขอใหผูถูกฟองคดีท่ี 2 เพิกถอนคําส่ังจดทะเบียนเสร็จการ

ชําระบัญชีก็ตาม แตก็ถือไดวาเปนกรณีผูฟองคดีตองการขอใหผูถูกฟองคดีท้ังสองพิจารณาใหมตามนัย

มาตร 54 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 การรองขอใหพิจารณาใหม

ของผูฟองคดีจึงลวงพนระยะเวลาขอใหพิจารณาใหมแลวตามนัยมาตรา 54 วรรคสามแหง

พระราชบัญญัติเดียวกัน การท่ีผูถูกฟองคดีมีคําส่ังปฏิเสธไมเพิกถอนคําส่ังจดทะเบียนเสร็จการชําระ

บัญชี จึงชอบดวยกฎหมาย ท่ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ตาม

หนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ท่ี พณ 0805.08/2354 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2547  เรื่อง 
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ขอเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี และเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ตามหนังสือ

สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ท่ี พณ 0805.08/0225 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง ขอ

เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี และใหผูถูกฟองคดีท่ี 2 กระทําการออกคําสั่งเพิกถอนการจด

ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัท มหากิจโยธา จํากัด ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันมีคํา

พิพากษา คําขออ่ืนนอกจากนี้ใหยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวยพิพากษากลับคําพิพากษาของ

ศาลปกครองชั้นตน เปนยกฟอง 

 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.42/2547           
  บริษัท อุดรเพ่ิมผล จํากัด ท่ี 1      ผูฟองคดี  

  นายถนอม  สถิตธรรมนิตย ท่ี 2 

  นายประเสริฐ  สถิตธรรมนิตย ท่ี 3  

  นายณรงคฤทธิ์  สถิตธรรมนิตย ท่ี 4  

  นายวัชรินทร  สถิตธรรมนิตย ท่ี 5  

  นายเทียรชัย  สถิตธรรมนิตย ท่ี 6  

  นางสมหวัง  สถิตธรรมนิตย ท่ี 7  

  นายภาวิดา  ตระกูลสุข ท่ี 8  

  นางประนอม  วงศธารณาวุฒิ ท่ี 9  

  นางประยูรศรี  สถิตธรรมนิตย ท่ี 10  

  นางสาววรางรัตน  สถิตธรรมนิตย ท่ี 11  

  บริษัท เพ่ิมธนา จํากัด ท่ี 12  

  นายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานี           ผูถูกฟองคดี  

เรื่อง  คดีพิพาทเก่ียวกับการเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  

  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีท่ี 1 เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดจดทะเบียนจัดตั้ง 

ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ผูฟองคดีท่ี 2 ถึงผูฟองคดีท่ี 12 เปนผูถือหุนของผูฟอง

คดีท่ี 1 ซ่ึงกอนวันท่ี 31 พฤษภาคม 2537 ผูฟองคดีท่ี 2 ผูฟองคดีท่ี 4 ถึงผูฟองคดีท่ี 6 และนายชาญ  

สถิตธรรมนิตย เปนกรรมการของผูฟองคดีท่ี 1 โดยกรรมการลงชื่อเปนสําคัญผูกพันผูฟองคดีท่ี 1 ไดคือนาย

ชาญและผูฟองคดีท่ี 5 ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  หลังจากนั้นไดมีการจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนตามคําขอจดทะเบียนอีกหลายครั้ง  ดังนี้ 

                    1. คําขอจดทะเบียนท่ี 277/2537 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 

2537 เปนการจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู

ถือหุน ครั้งท่ี 1/2537 เปนดังนี้ “จํานวนหรือชื่อกรรมการซ่ึงจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทได คือ นาย

ณรงคฤทธิ์  สถิตธรรมนิตย (ผูฟองคดีท่ี 4) ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท” ซ่ึงเปนคําขอท่ีผูถูกฟองคดี
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เพิกถอนตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 4 โดยเปนคําขอแรกท่ีถูกเพิกถอนตามคําสั่งสํานักงาน ทะเบียน

หุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ท่ี 1/2544 เรื่อง เพิกถอนการจดทะเบียน ลงวันท่ี 2 พฤศจกิายน 2544 

   2. คําขอจดทะเบียนท่ี 595/2537 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 

2537 เปนการจดทะเบียนเก่ียวกับกรรมการ โดยมีกรรมการออกจากตําแหนงสามคน คือ ผูฟองคดีท่ี 4 ผู

ฟองคดีท่ี 5 และนายชาญ กรรมการเขาใหมจํานวนสองคน คือ ผูฟองคดีท่ี 2 และผูฟองคดีท่ี 7 และแกไข

เพ่ิมเติมเก่ียวกับอํานาจกรรมการเปนดังนี้ “จํานวนหรือซ่ึงกรรมการซ่ึงจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทได 

คือ นายถนอม  สถิตธรรมนิตย (ผูฟองคดีท่ี 2) ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท” ท้ังนี้ โดยผูฟองคดีท่ี 4 

เปนผูยื่นคําขอและเปนคําขอท่ีสองท่ีผูถูกฟองคดีเพิกถอนตามคําสั่งในขอ 1 

             3. คําขอจดทะเบียนท่ี 432/2538 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 22 

พฤศจกิายน 2538 เปนการเพ่ิมทุนบริษัทข้ึนอีกจํานวน 17,000,000 บาท โดยการออกหุนใหมเปนหุน

สามัญจํานวน 17,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท จํานวนหุนของบริษัทท้ังหมดเม่ือรวมกับหุนเดิมแลว

เปน 34,000,000 บาท และแกไขหนังสือบริคณสนธิขอ 5 เปนดังนี้ “ทุนของบริษัทกําหนดไวเปนจํานวน

สามสิบสี่ลานบาท (34,000,000) แบงออกเปนสามหม่ืนสี่พันหุน (34,000) มูลคาหุนละหนึ่งพันบาท 

(1,000)” ท้ังนี้ โดยผูฟองคดีท่ี 2 เปนผูยื่นคําขอ และเปนคําขอท่ีสามท่ีผูถูกฟองคดีเพิกถอนตามคําสั่งในขอ 1  

   4. คําขอจดทะเบียนท่ี 909/2539 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 13 

พฤศจกิายน 2539 จดทะเบียนเพ่ิมเติมสํานักงานสาขาข้ึนมาอีกหนึ่งแหง โดยสํานักงานสาขาตั้งอยูเลขท่ี 

260 หมูท่ี 5 ตําบลน้ําพน อําเภอหนองวัวชอ จังหวัดอุดรธานี ท้ังนี้ โดยผูฟองคดีท่ี 2 เปนผูยื่นคําขอ และ

เปนคําขอท่ีสี่ท่ีผูถูกฟองคดีเพิกถอนตามคําสั่งในขอ 1 

   5. คําขอจดทะเบียนท่ี 529/2542 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 

2542 เปนการจดทะเบียนเก่ียวกับกรรมการ โดยมีกรรมการออกจากตําแหนงสองคน คือ ผูฟองคดีท่ี 6 

และผูฟองคดีท่ี 7 กรรมการเขาใหมจํานวนสองคน คือ ผูฟองคดีท่ี 3 และผูฟองคดีท่ี 4 และแกไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 6 เปนดังนี้ “จํานวนหรือชื่อกรรมการซ่ึงจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทได คือ 

กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท” ท้ังนี้ โดยผูฟองคดีท่ี 2 เปนผูยื่นคํา

ขอและเปนคําขอท่ีหาท่ีผูถูกฟองคดีเพิกถอนตามคําสั่งในขอ 1  

             วันที่ 6 ตุลาคม 2537 นายชาญเปนโจทกยื่นฟองผูฟองคดีท่ี 2 และผูฟองคดีท่ี 4 เปน

จําเลยในคดีแพงตอศาลจังหวัดอุดรธานีวา ผูฟองคดีท่ี 4 แสดงหลักฐานเท็จวาท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้ง

ท่ี 1/2537 ของผูฟองคดีท่ี 1 มีมติแตงตั้งผูฟองคดีท่ี 4 เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนผูฟองคดีท่ี 

1 แลวผูฟองคดีท่ี 4 ยื่นคํารองตอผูถูกฟองคดี ตามคําขอจดทะเบียนท่ี 277/2537 ขอจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงอํานาจกรรการของผูฟองคดีท่ี 1 จากนายชาญและผูฟองคดีท่ี 5 ลงลายมือชื่อและประทับตรา

บริษัทเปนผูฟองคดีท่ี 4 ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท  ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดดําเนินการจดทะเบียนให

เชนนั้น ทําใหนายชาญไดรับความเสียหาย ขอใหศาลพิพากษาบังคับใหผูฟองคดีท่ี 4 ไปดําเนินการจด

ทะเบียนแกไขใหชาญเปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทไดดังเดิม สวนมติท่ีประชุมวิสามัญผู
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ถือหุน ครั้งท่ี 2/2537 ครั้งท่ี 3/2538 ครั้งท่ี 4/2538 และครั้งท่ี 1/2542 ของผูฟองคดีท่ี 1 นั้น ไมมี

การรองขอใหเพิกถอนมติดังกลาวแตอยางใด 

             ตอมา วันที่ 20 สงิหาคม 2542 ศาลจังหวัดอุดรธานีพิพากษายกฟองนายชาญยื่น

อุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลจังหวัดอุดรธานีตอศาลอุทธรณภาค 4 หลังจากนั้น วันท่ี 19 มีนาคม 

2544 ศาลอุทธรณภาค 4 วินิจฉัยวา ขอเท็จจริงนาเชื่อวาไมมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2537 

ณ ท่ีทําการของผูฟองคดีท่ี 1 และการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2537 เปนการประชุมโดย

กรรมการท่ีไดรับแตงตั้งโดยไมชอบ การประชุมดังกลาวจึงไมมีผล ชอบท่ีจะเพิกถอนมติท่ีประชุมวิสามัญผู

ถือหุน ครั้งท่ี 1/2537 พิพากษากลับ ใหเพิกถอนมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2537 ของผูฟอง

คดีท่ี 1 หลังจากนั้นผูฟองคดีท่ี 2 และผูฟองคดีท่ี 4 ซ่ึงเปนจําเลยในคดีแพงดังกลาวยื่นอุทธรณคําพิพากษา

ของศาลอุทธรณภาค 4 ตอศาลฎีกาเม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2544 ขอใหพิพากษากลับคําพิพากษาของศาล

อุทธรณภาค 4 โดยขอใหพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดอุดรธานี ระหวางการพิจารณาของ

ศาลฎีกา นายชาญยื่นคํารองขอใหศาลจังหวัดอุดรธานีออกหมายบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณ

ภาค 4 หลังจากนั้น ศาลจังหวัดอุดรธานีไดออกหมายบังคับคดีตั้งเจาพนักงานบังคับคดี สํานักงานบังคับคดี

จังหวัดอุดรธานี เปนเจาพนักงานบังคับคดีทําการบังคับตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 4 เม่ือวันท่ี 1 

ตุลาคม 2544 ตอมาวันท่ี ๕ ตุลาคม 2544 เจาพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีใหดําเนินการ

บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 4 ท่ีใหเพิกถอนมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของผูฟองคดีท่ี 1 

ครั้งท่ี 1/2537 ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนจังหวัดอุดรธานี ท่ี 1/2544 เรื่องเพิกถอน

การจดทะเบียน ลงวันท่ี 2 พฤศจกิายน 2544 เพิกถอนการจดทะเบียนตามคําขอจดทะเบียนท่ี 

277/2537 รวมท้ังคําขอจดทะเบียนท่ีเกิดข้ึนภายหลัง คือ คําขอจดทะเบียนท่ี 595/2537 ท่ี 

432/2538 ท่ี 909/2539 และท่ี 529/2542 โดยใหเหตุผลวา ท้ังนี้ เนื่องจากผูขอจดทะเบียนเปนผูท่ี

ไมมีอํานาจกระทําการโดยไมชอบ หากไดมีการเพิกถอนมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2537 ของผู

ฟองคดีท่ี 1 ตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณ (ท่ีถูกคือ ศาลอุทธรณภาค 4) และคําบังคับคดี ” ผูฟองคดีท่ี 

2 และผูฟองคดีท่ี 4 ยื่นคัดคานคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาวเม่ือวันท่ี 8 พฤศจกิายน 2544 โดย

ขอใหระงับการเพิกถอนการจดทะเบียนท่ีเกิดข้ึนภายหลังคําขอจดทะเบียนท่ี 277/2537 ไวจนกวาจะมี

คูความหยิบยกข้ึนมาวากลาวใหเพิกถอนตามคําพิพากษาเทานั้น ผูถูกฟองคดีแจงผูฟองคดีท่ี 2 และผูฟอง

คดีท่ี 4 วา คําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาวเปนคําสั่งท่ีถูกตองแลว ยืนยันคําสั่งเดิม ผูฟองคดีเห็นวา 

คําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ท่ี 1/2544 ท่ีไดเพิกถอนกาจดทะเบียนตามคําขอ

จดทะเบียน ท่ี 595/2537 ท่ี 432/2538 ท่ี 909/2539 และท่ี 529/2542 ของผูฟองคดีท่ี 1 เปน

คําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองคดีนี้ตอศาลปกครองเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2544 ขอใหศาลมีคําสั่งให

ผูถูกฟองคดีในฐานะนายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ดําเนินการเพิกถอนคําสั่งสํานักงานทะเบียน

หุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานีท่ี 1/2544 เรื่องเพิกถอนการจดทะเบียน ลงวันท่ี 2 พฤศจกิายน 2544 ท่ี

ไดเพิกถอนการจดทะเบียนตามคําขอจดทะเบียนท่ี 595/2537 ท่ี 432/2538 ท่ี 909/25 39 และท่ี 

529/2542 
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   คดีมีประเด็นท่ีจะตองวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียววา คําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท

จังหวัดอุดรธานีท่ี 1/2544 ลงวันท่ี 2 พฤศจกิายน 2544 ท่ีเพิกถอนการจดทะเบียนตามคําขอจด

ทะเบียนท่ี 595/2537 ท่ี 432/2538 และท่ี 529/2542 ชอบดวยกฎหมายหรือไม 

   ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา มาตรา 1195 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บัญญัติวา “การประชุมใหญนั้นถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน

ลักษณะนี้ก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับชองบริษัทก็ดี เม่ือกรรมการหรือผูถือหุนคนหนึ่งคนใดรองข้ึนแลว ใหศาล

เพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญอันผิดระเบียบนั้นเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันลงมติ

นั้น” ซ่ึงมาตราดังกลาวเพียงแตบัญญัติใหสิทธิแกกรรมการหรือผูถือหุนของบริษัทจะขอใหศาลเพิกถอนมติ

ของท่ีประชุมใหญผูถือหุนของบริษัทได และไดกําหนดเวลาท่ีจะขอเชนนั้นไวเทานั้น โดยมิไดมีกฎหมาย

บัญญัติวา การประชุมใหญซ่ึงไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติในลักษณะหุนสวน

และบริษัท หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทนั้น มีผลใหการประชุมหรือมตินั้นเปนโมฆะแตอยางใด  ฉะนั้น 

หากไมมีการขอใหเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญหรือขอเม่ือลวงเลยกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว หรือศาลสั่งยก

คําฟองหรือคํารองขอใหเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญนั้นเสียแลว มติของท่ีประชุมใหญนั้นก็ตองถือวายังมี

อยูและใชบังคับได ดังนั้น เม่ือนายชาญ  สถิตธรรมนิตย ไดฟองขอใหเพิกถอนเฉพาะมติท่ีประชุมวิสามัญผู

ถือหุน ครั้งท่ี 1/2537 ของผูฟองคดีท่ี 1 และศาลอุทธรณภาค 4 พิพากษาใหเพิกถอนมติท่ีประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนดังกลาว แมในการพิพากษาคดีนั้น ศาลอุทธรณภาค 4 ไดกลาวในคําพิพากษาไววา “การประชุม

วิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2537 เปนการประชุมโดยกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งโดยมิชอบ การประชุมดังกลาว

จงึไมมีผล” ดวยก็ตาม แตเม่ือคดีดังกลาวมิใชคดีท่ีไดมีการรองขอใหเพิกถอนมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน 

ครั้งท่ี 2/2537 ของผูฟองคดีท่ี 1 ดวย การเพิกถอนมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของผูฟงคดท่ี 1 ตามท่ี

ศาลอุทธรณภาค 4 พิพากษานั้น ก็มีผลเฉพาะท่ีเก่ียวกับมติของท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2537 

เทานั้น เม่ือขอเท็จจริงไดความวา ไมมีกรรมการหรือผูถือหุนของผูฟองคดีท่ี 1 คนหนึ่งคนใด ไดรองขอให

เพิกถอนมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2537 ครั้งท่ี 3/2528 ครั้งท่ี 4/2538 และครั้งท่ี 

1/2542 ของผูฟองคดีท่ี 1 ภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันท่ีมีการลงมตินั้น ๆ มติของท่ีประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนครั้งดังกลาวท้ังหมด ซ่ึงไดมีการนํามาขอจดทะเบียนตามคําขอจดทะเบียนท่ี 595/2537 ท่ี 

432/2538 และท่ี 529/2542 จึงตองถือวายังมีอยูและใชบังคับได สําหรับการจดทะเบียนเพ่ิมเติม

สํานักงานสาขาแหงหนึ่งตามคําขอจดทะเบียนท่ี 909/2539 ซ่ึงผูฟองคดีท่ี 2 เปนผูยื่นคําขอนั้น เม่ือถือได

วามติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2537 ซ่ึงแตงตั้งผูฟองคดีท่ี 2 เปนกรรมการของผูฟองคดีท่ี 1 ยัง

มีอยูและใชไดเชนนั้นแลว  ผูฟองคดีท่ี 2 จึงชอบท่ีจะยื่นคําขอจดทะเบียนเชนนั้นได สวนการท่ีเจาพนักงาน

บังคับคดีไดดําเนินการบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 4 ซ่ึงพิพากษาใหเพิกถอนมติท่ี

ประชุมวิสามัญผูถือหุนของผูฟองคดีท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2537 โดยแจงใหผูถูกฟองคดีดําเนินการตามคํา

พิพากษาดังกลาวนั้น ก็ปรากฏชัดเจนจากสําเนาหมายบังคับคดีท่ีเจาพนักงานบังคับคดีแนบไปดวยวาศาล

อุทธรณภาค 4 ไดพิพากษาใหเพิกถอนมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของผูฟองคดีท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2537 

เทานั้น ผูถูกฟองคดีจึงชอบท่ีดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 4 เชนนั้น โดยเพิกถอน
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เฉพาะการจดทะเบียนท่ีไดมีการยื่นคําขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2537 

นั้นเทานั้น ผูถูกฟองคดีไมมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการจดทะเบียนตามคําขอจดทะเบียนท่ีไดยื่นโดยมิไดอาศัย

มติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งดังกลาวของผูฟองคดีท่ี 1 แตงอยางใด ดังนั้น การท่ีถูกฟองคดีออกคําสั่ง

สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ท่ี 1/2544 เรื่อง เพิกถอนการจดทะเบียน ลงวันท่ี 2 

พฤศจกิายน 2544 เพิกถอนการจดทะเบียนท่ีเกิดข้ึนภายหลังมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2537 

ของผูฟองคดีท่ี 1 คือเพิกถอนการจดทะเบียนตามคําขอจดทะเบียนท่ี 595/2537 ท่ี 432/2538 ท่ี 

909/2539 และท่ี 529/2542 ดวย โดยอางวา  “ท้ังนี้ เนื่องจากผูขอจดทะเบียนเปนผูท่ีไมมีอํานาจ

กระทําการโดยชอบ หากไดมีการเพิกถอนมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวตามคําพิพากษาของศาล

อุทธรณ (ท่ีถูกคือศาลอุทธรณภาค 4) และคําบังคับคดี” นั้น  จึงเปนการออกคําสั่งท่ีผูถูกฟองคดีไมมีอํานาจ

ท่ีจะสั่งไดโดยชอบ คําสั่งในสวนดังกลาวจึงเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ท่ีศาลปกครองชั้นตนพิพากษา

เพิกถอนคําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ท่ี 1/2544 ลงวันท่ี 2 พฤศจกิายน 2544 

เฉพาะสวนท่ีเพิกถอนการจดทะเบียนของผูฟองคดีท่ี 1 ตามคําขอจดทะเบียนท่ี 595/2537 ท่ี 

432/2538 ท่ี 909/2539 และ 529/2542 โดยใหมีผลเสมือนวาไมเคยมีคําสั่งเพิกถอนการจด

ทะเบียนมากอนนั้น จึงชอบแลว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                      จะเห็นไดวาจากตัวอยางคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกลาวไดพิพากษาเก่ียวกับ

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเพิกถอนคําขอจดทะเบียนไว เปนกรณีท่ีเห็นไดวาในการพิจารณาการรอง

ขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนนายทะเบียนจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองโดยเครงครัด โดยเฉพาะการพิจารณาเก่ียวกับการเพิกถอนการจดทะเบียน ดังนั้น เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพิจารณารับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทโดยเฉพาะอยางยิ่ง กระบวนการ

พิจารณาเก่ียวกับการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนายทะเบียนจะตองทําความรูความเขาใจใหถองแทเพ่ือให

การดําเนินการเปนไปดวยความถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้ควรทําความเขาใจและกําหนดหลักเกณฑ

ในการพิจารณาเก่ียวกับการทบทวนคําสั่งทางปกครองในการรับจดทะเบียนเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณ 

การขอใหพิจารณาใหม และกระบวนการเพิกถอนการจดทะเบียนใหเปนแนวทางปฏิบัติใหเปนแนวทาง

เดียวกันตอไป 
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