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คํานํา
ผูเขียนเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยในฐานะเปนผูชวยนายทะเบียนกลาง ไดมีโอกาสตรวจพิจารณาคําขอจดทะเบียนกรณีที่นาย
ทะเบียนประจําสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทประจําจังหวัดตาง ๆ ไดจัดสงคําขอจดทะเบียนกรณีที่มีปญหา
ขอเท็จจริง และขอกฎหมาย ที่ไมอาจวินิจฉัยสั่งการได หรือมีการคัดคานการจดทะเบียน หรือมีการรองขอให
เพิกถอนการจดทะเบียน การพิจารณาอุทธรณการจดทะเบียน ไดพบวาการปฏิบัติงานพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ในการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการรับจดทะเบียน หรือการพิจา รณาอุทธรณ หรือการพิจารณาเพิกถอนการ
จดทะเบียนก็ดี มีสวนที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เนื่องจากการรับจดทะเบียนหรือการปฏิเสธการรับจดทะเบียนเปนคําสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น การปฏิบัติงานในกระบวนพิจารณาจัดทําคําสั่งทางปกครองใน
การรับจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทจะตองดําเนินการในสวนที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อให
การดําเนินการเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
สามารถอํานวยความเปนธรรมใหกับประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดทําการศึกษาคนควา ทําความเขาใจหลักการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด หรือความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และปรับเขากับกระบวน
พิจารณาจัดทําคําสั่งในการพิจารณารับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการรับจดทะเบียน หรือการพิจารณาเพิกถอน
การรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท โดยจัดทําคําอธิบายเกี่ยวกับการพิจารณาจัดทําคําสั่งทางปกครองใน
การรับจดทะเบียน ใหเปนแนวทางในการศึกษาของนายทะเบียน หรือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับจด
ทะเบียนไดศึกษา คนควาและนําไปประยุกตใช ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพตอไป
ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของนายทะเบียน
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน หรือผูเกี่ยวของทั่วไป

นายดิเรก บุญแท
กันยายน 2555
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สารบาญ
หน้า
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ส่วนที่ 1 แนวคิดของใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ส่วนที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539
1. บังคับกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ
1.1 ขั้นตอนการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่
1.2 ขั้นตอนการออกคําสั่งทางปกครองหรือกฎ
1.3 ขั้นตอนการดําเนินการภายหลังการออกคําสั่งทางปกครอง
2. บังคับกับการกระทําทางปกครองที่เป็น “คําสั่งทางปกครอง”
(1) คําสั่งทางปกครองโดยเนื้อหา
(2) คําสั่งทางปกครองโดยผลของกฎหมาย
ส่วนที่ 3 เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง
1. เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. เจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้มีอํานาจในเรื่องนั้น
3. คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
4. เจ้าหน้าที่และกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา
ทางปกครองจะต้องมีความเป็นกลาง
5. วิธีปฏิบัตเิ มื่อเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา
ทางปกครองมีส่วนได้เสีย
5.1 เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจพิจารณาทางปกครองมีส่วนได้เสีย
5.2 กรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา
ทางปกครองมีส่วนได้เสีย
5.3 ข้อยกเว้นบทบังคับเรื่องความไม่เป็นกลาง
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วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการรับจดทะเบียนหาง
หุนสวนและบริษัท
บทที่ 1
บทนํา
การรับจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทไดกําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ลักษณะ 22 วาดวยหุนสวนและบริษัท หางหุนสวนหรือบริษัทเมื่อไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคลตางหาก
จากผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน มีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ซึ่งโดย
สภาพจะพึงมีพึงเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น จะเห็นไดวาการรับจดทะเบียนหางหุนสวนหรือ
บริษัท เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอใหเกิดสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล เปนคําสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกรอง พ.ศ. 2539 ในกระบวนการ
พิจารณาคําขอจดทะเบียนของนายทะเบียนไมวาจะเปนการรับจดทะเบียน หรือไมรับจดทะเบียน การเพิก
ถอนการจดทะเบียน การพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบียน จะตองดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติดังกลาวในกรณีที่กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวนและ
บริษัทมิไดกําหนดไวซึ่งเปนไปตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกรอง พ.ศ. 2539
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตใน
กรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกันความ
เปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ลักษณะ 22 วาดวยหุนสวนและบริษัท เปนบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ในการรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทตั้งแตตั้งหอทะเบียนจนถึงปจจุบันมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติ
บุคคลจํานวนทั้งสิ้นกวา 1,000,000 ราย มีนิติบุคคลที่ยังคงประกอบกิจการอยูประมาณ 500,000 ราย
มีสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทใหบริการรับจดทะเบียนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคจํานวน 86 แหง
ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 6 แหง ในสวนภูมิภาคจํานวน 80 แหง มีนายทะเบียนที่ปฏิบัติหนาที่กวา
300 คน ใหบริการรับจดทะเบียนในแตละปจํานวน 300,000 คําขอ ในการใหบริการรับจดทะเบียน
ดังกลาวเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการบริการรับจดทะเบียนเกิดความสะดวก รวดเร็วและถูกตอง แตใน
การปฏิบัติงานรับจดทะเบียนดังกลาวถือวาเปนคําสั่งทางปกครองดังที่กลาวมาแลว ในการปฏิบัติงานจะตอง
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ดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดวย แตในการ
ปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติดังกลาวผูเขียนเห็นวานายทะเบียนผูปฏิบัติงานยังขาด
ความรูความเขาใจในการนํามาปรับใชในกระบวนการดําเนินการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท
อยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการเกี่ยวกับการทบทวนคําสั่งทางปกครองในการรับจดทะเบียน
ไดแกการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง การขอใหพิจารณาใหม หรือการเพิกถอนการจดทะเบียน ยังปฏิบัติไม
เปนไปในแนวทางเดียวกัน
ผูเขียนเห็นวาเพื่อใหนายทะเบียนที่ปฏิบัติงานดังกลาวไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงไดรวบรวมแนวคิด
ทฤษฎี แนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อใหผูเกี่ยวของได
ศึกษาและนําไปใชเปนแนวปฏิบัติงานตอไป
………………………………………..

บทที่ 2
หลักกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
สวนที่ 1 แนวคิดการใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เลม 113 ตอนที่ 60 ก ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539
เป นกฎหมายที่กําหนด
หลักเกณฑและขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ฝายปกครองไว โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ออกคําสั่งทางปกครองวาจะตองเตรียมการและดําเนินการอยางไรเพื่อใหเจาหนาที่ฝายปกครองใชเปนหลัก
ในการปฏิบัติราชการ ขณะเดียวกันก็ไดกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนใน
กระบวนการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งเปนการพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยภายใตหลักนิติรัฐ การดําเนินงานทางปกครอง ของเจาหนาที่รัฐตอง เปนไปโดย ชอบดวย
กฎหมาย มีประสิทธิภาพในการใชบังคับกฎหมายใหสามารถรักษาประโยชนสาธารณะได และอํานวยความ
เปนธรรมแกประชาชน อีกทั้งยังเปนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มีขอบเขตการ
บังคับใชไวดังนี้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 3 บัญญัติวา วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตใน
กรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกันความ
เปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงที่กําหนดใน
กฎหมาย
รองศาตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน ไดอธิบายเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาวขางตนไววา 1
เปนการแสดงเจตนารมณของกฎหมายที่จะใหหลักเกณฑการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้เปน
หลักเกณฑที่เปนมาตรฐานกลางที่จะใชบังคับกับการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ตางๆ ทุกฉบับไมวาจะมีกฎหมายรองรับอํานาจทางปกครองของเจาหนาที่ของรัฐไวอยางไรก็ตาม ในการใช
อํานาจนั้น เจาหนาที่ของรัฐจะตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการในการใชอํานาจที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ดวยเสมอ บทบัญญัติมาตรา 3 นี้ เปนวิธีการบัญญัติกฎหมายที่จะใหมีผลเปนการปรับปรุง
0

1

สุรพล นิตไิ กรพจน. บทความเรื่อง ปญหาวาดวยขอบเขตของการบังคับใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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กระบวนการใชอํานาจตามกฎหมายอื่น ๆ ทั้งหมดโดยไมจําเปนตองมีการแกไขกฎหมายเหลานั้นเปนราย
ฉบับอีก

ขอยกเวนการนําหลักเกณฑไปใชกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะ
1) กรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมไวไมต่ํากวา
หลักเกณฑที่กําหนดตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2) กฎหมายเฉพาะกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไวไมต่ํากวาหลักเกณฑตาม
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

สวนที่ 2 ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีหลักการสําคัญของวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองคือการวางหลักเกณฑทั่วไปที่จะประกันความเปนธรรมในการปฏิบัติราชการหรือ
มาตรฐานในปฏิบัติราชการ อันเปนการจัดระบบวิธีการทํางานหรือกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ให
เปนไปในทิศทางที่ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได และสามารถสรางหลักประกันความเปน
ธรรมและการคุมครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองไดอยางแทจริง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการกําหนดหลักเกณฑในการออกคําสั่งทางปกครองวาเจาหนาที่จะตองเตรียมการและดําเนินการ
อยางไร เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและมิใหการดําเนินการทางปกครองเกิดความ
ผิดพลาดจนสงผลกระทบตอสิทธิของประชาชน ทั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตการบังคับใชไว ดังนี้

1. บังคับกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เปนกฎหมายกลางที่ใช
บังคับกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองเรื่องใดไวเฉพาะแลว และวิธีปฏิบัติราชการนั้นมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรม
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดไวตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนด
คํานิยามของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่
เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
ดังนั้น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงใชบังคับกับการ
เตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ รวมถึงการดําเนินการ
ใด ๆ ในทางปกครองดวย
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วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จึงแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
(1) ขั้นตอนการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่
(2) ขั้นตอนการออกคําสั่งทางปกครองหรือกฎ
(3) ขั้นตอนการดําเนินการภายหลังการออกคําสั่งทางปกครอง
1.1 ขั้นตอนการเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 บัญญัติ
วา การพิจารณาทางปกครอง หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมี
คําสั่งทางปกครอง
ในขั้นตอนการดําเนินการและการดําเนินการของเจาหนาที่นี้เปนกระบวนการ
ภายในของฝายปกครองที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐยังไมไดใชอํานาจทางปกครองเพียงแต
มีการดําเนินการเพื่อนําไปสูการการจัดใหมีคําสั่งทางปกครองเทานั้น จึงยังไมมีผลบังคับตามกฎหมายอันมี
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของประชาชนแตอยางใด
1.2 ขั้นตอนการออกคําสั่งทางปกครองหรือกฎ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ "คําสั่งทางปกครอง" หมายความวา
(1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ
หนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ
(2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
"กฎ" หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ กระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ
ดังนั้น ขั้นตอนการออกคําสั่งทางปกครองและการออกกฎจึงเปนการกระทําของ
เจาหนาที่ฝายปกครองที่ไดมีการใชอํานาจตามกฎหมาย อันมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของบุคคล
1.3
ขั้นตอนการดําเนินการภายหลังการออกคําสั่งทางปกครอง
เปนขั้นตอนที่คําสั่งทางปกครองมีผลออกสูภายนอกองคกรฝายปกครอง ซึ่งจะมีผล
ผูกพันตามกฎหมายตอผูรับคําสั่ง ตั้งแตขณะที่ผูนั้นไดรับแจงเปนตนไปและจะมีผลอยูตราบเทาที่ยังไมมีการ
เพิกถอนหรือสิ้นผลโดยเงื่อนเวลาหรือเหตุอื่น และหากผูรับคําสั่งทางปกครองเห็นวาคําสั่งนั้นไมชอบดวย
กฎหมายยอมมีสิทธิที่จะขอใหองคกรฝายปกครองหรือเจาหนาที่ทบทวนคําสั่งทางปกครองไดใน 3 ลักษณะ
คือ การขอใหพิจารณาใหม การอุทธรณคําสั่งทางปกครองหรือการที่องคกรฝายปกครองหรือเจาหนาที่ฝาย
ปกครองใชอํานาจทบทวนคําสั่งทางปกครองโดยการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง แมมิไดมีคําขอของผูรับ
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คําสั่งทางปกครองก็ตามและในทายที่สุดก็มีสิทธิที่จะนําคดีเขาสูการวินิจฉัยขององคกรวินิจฉัยชี้ขาด คือศาล
ปกครองได

2. บังคับกับการกระทําทางปกครองที่เปน “คําสั่งทางปกครอง”

การกระทําทางปกครอง 2 คือ ผลผลิต (Product) ของการใชอํานาจรัฐตามกฎหมาย
ของฝายปกครอง เชน การออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง การใชอํานาจ
ตามกฎหมายของฝายปกครองมีความหมายเฉพาะที่เปนกฎหมายปกครองเทานั้น ไมรวมถึงการใชอํานาจ
ตามกฎหมายแพง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฝายปกครอง หมายถึง หนวยงานของรัฐฝายบริหารและองคกรของรัฐฝายปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐฝายปกครอง
หนวยงานของรัฐฝายบริหาร ไดแกบรรดาหนวยงานของรัฐที่อยูในบังคับบัญชา หรือใน
กํากับหรือควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง เชน กระทรวง กรม หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมในระเบียบบริหารราชการสวนกลาง จังหวัด อําเภอในระเบียบ
บริหารราชการสวนภูมิภาค องคการปกครองสวนทองถิ่นคือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลในระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ธนาคารออมสินเปนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489
หนวยงานอื่นของรัฐที่ใชอํานาจตามกฎหมาย เชน สภาทนายความเปนนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาทนายความ พ.ศ. 2528 เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทาง
ปกครองจึงเปนหนวยงานทางปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 69/2551) บริษัทไปรษณียไทย จํากัด
จัดตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของการสื่อสารแหงประเทศไทยเปนหุนตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และมีอํานาจหนาที่ในกิจการไปรษณียตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัทไปรษณียจํากัด พ.ศ. 2546 จึงมีฐานะเปนหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินกิจการทางปกครอง จึงเปนหนวยงานทางปกครอง (ตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
211/2551 )
ประเภทของการกระทําของฝายปกครอง 3 การกระทําของฝายปกครองจําแนกไดเปน 2
ประเภท คือ ( 1) นิติกรรมทางปกครอง หมายถึงการอันองคกรของรัฐฝายปกครอง องคกรอื่นของรัฐหรือ
องคกรเอกชนอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีคาบังคับเสมอกับพระราชบัญญัติ ทําลง
1

2

2

วรพจน วิศรุตพิชญ เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับตน เรื่อง การกระทําของฝายปกครอง : หลัก
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง พฤศจิกายน 2548

3

อางแลว ในเชิงอรรถที่ 2
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แทนหนวยงานของรัฐฝายบริหารหรือหนวยงานอื่นของรัฐและในนามของหนวยงานดังกลาวแตเพียง
ฝายเดียว เพื่อแสดงเจตนาใหปรากฏตอบุคคลคนหนึ่งหรือบุคคลคณะหนึ่งวาตนประสงคจะใหเกิดผล
ทางกฎหมายเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางหนวยงานของรัฐฝายบริหารหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
กับบุคคลนั้นหรือบุคคลคณะนั้นโดยที่บุคคลนั้นหรือบุคคลคณะนั้นไมจําเปนตองใหความยินยอม ซึ่งนิติ
กรรม ทางปกครองจําแนกออกไดเปนการกระทําฝายเดียวทางปกครอง เชน การออกกฎ กับการออกคําสั่ง
และการกระทําสองฝายหรือหลายฝายทางปกครอง เรียกวา สัญญาทางปกครอง และ ( 2) ปฏิบัติการทาง
ปกครอง หมายถึง การอันองคกรของรัฐฝายปกครอง องคกรอื่นของรัฐ หรือองคกรเอกชนอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีคาบังคับเสมอกับพระราชบัญญัติทําลงแทนหนวยงานของรัฐฝายบริหาร
หรือหนวยงานอื่นของรัฐและในนามของหนวยงานดังกลาว โดยที่การกระทํานั้นไมใชนิติกรรมทางปกครอง
ดังนั้น ปฏิบัติการทางปกครองจึงเปนการกระทําที่ใชอํานาจตามกฎหมายหรือมีกฎหมายใหอํานาจกระทํา
การ โดยเปนการกระทําทางกายภาพใชกําลังรางกายของบุคคล เชน การที่เจาพนักงานทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารรื้อถอนอาคารดังกลาวแลว แตเจาของอาคารไมยอมปฏิบัติตาม และยัง
หมายความรวมถึงการกระทําอื่นที่มิใชเปนการออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง เชนการที่คณะกรรมการ
สอบสวนความผิดวินัยอยางรายแรงแจงขอกลาวหาใหขาราชการที่ถูกกลาวหาทราบและใหโอกาส
ขาราชการผูนั้นในการแกขอกลาวหา เปนตน
“คําสั่งทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ใช
บังคับกับการกระทําทางปกครองที่เปนคําสั่งทางปกครองเทานั้น โดยมาตรา 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดใหความหมายของ "คําสั่งทางปกครอง " วาหมายความวา
(1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวาง
บุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของ
บุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การ
รับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ
(2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
คําสั่งทางปกครองจึงจําแนกได 2 ประเภท คือ 1) คําสั่งทางปกครองโดยเนื้อหา และ
2) คําสั่งทางปกครองโดยผลของกฎหมาย
(1) คําสั่งทางปกครองโดยเนื้อหา
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัติ นี้ "คําสั่งทางปกครอง " หมายความวาการใชอํานาจตาม
กฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน
สงวน ระงับ หรือ มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวร
หรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจด
ทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ
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สาระสําคัญของคําสั่งทางปกครองโดยเนื้อหา จําแนกได 5 ประการ 4 คือ ( 1) การ
กระทําโดยเจาหนาที่ ( 2) เปนการใชอํานาจรัฐ ( 3) เปนการกําหนดสภาพทางกฎหมาย ( 4) เกิดผลเฉพาะ
กรณี (5) มีผลภายนอกโดยตรง
1) เปนการกระทําโดยเจาหนาที่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ “เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือ
นิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตาม
กฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม
จากบทบัญญัติดังกลาว จึงจําแนกประเภทของเจาหนาที่ที่ใชอํานาจทางปกครองได
3 ประเภท คือ
(1) บุคคลธรรมดา คือ ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ เชน บรรดาขาราชการตาง ๆ
(2) คณะบุคคล คือ คณะกรรมการตาง ๆ ที่ใชอํานาจทางปกครอง
(3) นิติบุคคล การใชอํานาจทางปกครองของนิติบุคคลจะตองผานบุคคลธรรมดา
2) คําสั่งทางปกครองเปนการใชอํานาจรัฐ
คําสั่งทางปกครองนั้นจะตองเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย เปนการใชอํานาจฝาย
เดียวบังคับกับเอกชน กรณีใดไมไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายก็จะเปนเรื่องอื่น เชน สัญญาอันเปน
การตกลงกับเอกชน
3) คําสั่งทางปกครองเปนการกําหนดสภาพทางกฎหมาย
คําสั่งทางปกครองนั้นตองมุงประสงคใหกําหนดผลทางกฎหมายอันเปนนิติสัมพันธ
ระหวางบุคคลอยางหนึ่งอยางใดเกิดขึ้น องคประกอบในการมุงตอผลในกฎหมายนี้เองที่ทําใหคําสั่งทาง
ปกครองแตกตางไปจากการกระทําที่กอใหเกิดความรับผิดและองคประกอบนี้ทําใหเจตนาในการมุงตอผลมี
ความสําคัญตอความสมบูรณของนิติกรรม คําสั่งทางปกครองนั้นไมวาจะมุงประสงคในทางใดก็ตามหาก
กระทบถึงสิทธิหนาที่ของบุคคลแลว ก็ถือวาเปนคําสั่งทางปกครองได
4) คําสั่งทางปกครองกอใหเกิดผลเฉพาะกรณี
คําสั่งทางปกครองจะตองกระทําโดยมุงกําหนดสภาพทางกฎหมายที่เปนอยูใน
กรณีหนึ่งโดยเฉพาะ เชน การออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร หรือออกคําสั่งใหบุคคลออกจากที่รุกล้ําทาง
สาธารณะ
5) คําสั่งทางปกครองมีผลภายนอกโดยตรง
คุณสมบัติขอนี้มีความสําคัญในการชี้ใหเห็นวาคําสั่งทางปกครองเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่ง
โดยปกติจะเกิดผลนับแตมีการแจงคําสั่งทางปกครองโดยชอบเปนตนไป โดยตราบใดผลยังคงอยูภายในฝาย
3

4

ชัยวัฒน วงศวัฒนาศานต กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, (กรุงเทพ : จิรรัชการพิมพ, มิถุนายน 2540)
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ปกครองยังไมแจงผูรับคําสั่งก็ยังเปนเพียงการเตรียมการหรือพิจารณาเพื่อออกคําสั่งทางปกครองเทานั้น
และเจาหนาที่ผูพิจารณาจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได
(2) คําสัง่ ทางปกครองโดยผลของกฎหมาย
คําสั่งทางปกครองโดยผลของกฎหมาย หมายถึง การกระทําทางปกครองอื่นที่มี
กฎกระทรวงกําหนดใหเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 วรรคสาม (2) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดแกกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งกําหนดใหการดําเนินการของเจาหนาที่
ตอไปนี้ เปนคําสั่งทางปกครอง
๑. การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือใหสิทธิประโยชนในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การสั่งรับหรือไมรับคําเสนอขาย รับจาง แลกเปลี่ยน ใหเชา ซื้อ เชา หรือใหสิทธิ
ประโยชน
(๒) การอนุมัติสั่งซื้อ จาง แลกเปลี่ยน เชา ขาย ใหเชา หรือใหสิทธิประโยชน
(๓) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนินการอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน
(๔) การสั่งใหเปนผูทิ้งงาน
๒. การใหหรือไมใหทุนการศึกษา
ขอยกเวนในการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้
นอกจากการนํามาบังคับใชกับการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ตาม
กฎหมาย อื่น ๆ ทุกฉบับ โดยมีขอยกเวนเกี่ยวกับเรื่องที่มิใหนํากฎหมายไปบังคับใชแลว บทบัญญัติ มาตรา
4 ของพระราชบัญญัตินี้ ก็ไดกําหนดขอยกเวนการบังคับใชกฎหมายตามประเภทขององคกรและประเภท
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ดังนี้
(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(2) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
(4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ในกระบวน
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย
(5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกา
(6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ
(7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการ
รวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ
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(8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา

สวนที่ 3 เจาหนาทีซ่ ง่ึ มีอาํ นาจทําการพิจารณาทางปกครอง

รองศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ ไดใหคําอธิบายวา 5 เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจทําการ
พิจารณาทางปกครองในเรื่องใด ไมวาจะเปนเจาหนาที่ผูทรงอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง และไมวาจะอยูในฐานะผูออกคําสั่งทางปกครอง
หรือผูเสนอแนะใหออกคําสั่งทางปกครอง หรือผูอนุมัติหรือใหความเห็นชอบในการออกคําสั่งทางปกครอง
ก็ตาม จะตองมีความดํารงอยูในทางกฎหมายในเวลาที่กระทําการเหลานั้นและกระทําการเหลานั้นโดย
เคารพและปฏิบัติตามหลักการดําเนินงานบางประการดวย มิฉะนั้นแลว กฎหมายไมอาจถือไดวาการกระทํา
เหลานั้นเปนการอันทําลงโดยเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้น เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจในการพิจารณา
ทางปกครองมี ดังนี้
4

1. เจาหนาที่จะตองไดรับการแตงตั้งโดยชอบดวยกฎหมาย
บุคคลที่ทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องใด ตองไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งมี
อํานาจทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงซึ่งมีอํานาจทําการ
พิจารณาทางปกครองก็เปนคําสั่งทางปกครองเชนกัน ดังนั้น จึงอาจชอบหรือมิชอบดวยกฎหมายก็ไดเหตุที่
ทําใหการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย ไดแก
ผูแตงตั้งมิใชเจาหนาที่ที่มีอํานาจแตงตั้ง บุคคลที่ไดรับแตงตั้งขาดคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหนงนั้นได
หรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งมีลักษณะตองหามมิใหดํารงตําแหนงนั้น
บุคคลที่ไดรับแตงตั้งโดยไมชอบดวยกฎหมายใหดํารงตําแหนงซึ่งมีอํานาจทําการ
พิจารณาทางปกครองยอมจะตองพนจากตําแหนงนั้นในภายหลัง ปญหามีอยูวาการพนจากตําแหนงนั้นจะ
มีผลกระทบกระเทือนความสมบูรณของการพิจารณาทางปกครองที่ทําไปกอนหนาที่จะพนตําแหนงนั้น
หรือไมเพียงใด พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 บัญญัติถึงผลของการที่
เจาหนาที่ ไดรับการแตงตั้งโดยไมชอบดวยกฎหมายไวในมาตรา 19 ดังนี้
มาตรา 19 ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจ
พิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปน
เหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง การพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติ
ไปตามอํานาจหนาที่

5

วรพจน วิศรุตพิชญ บทความเรื่อง เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง นําเสนอที่ประชุมวิชาการเรื่อง พระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2540
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2. เจาหนาที่จะตองเปนผูมีอํานาจในเรื่องนั้น
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 12 บัญญัติวา
มาตรา 12 คําสั่งทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเรื่อง
นั้น

อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไว 6 ดังนี้
ความสามารถในการมีคําสั่งทางปกครองคือการมีอํานาจกระทํา เจาหนาที่ซึ่งมี
อํานาจหนาที่ในเรื่องใด จึงจะเปนผูมีความสามารถออกคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นได
การพิจารณาวาเจาหนาที่มีอํานาจในการพิจารณาในเรื่องนั้นหรือไมมีขอพิจารณาได
ดังนี้
(1) ในดานเนื้อหา หมายความวา เจาหนาที่จะตองมีอํานาจพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ
ความสามารถนี้อาจเกิดขึ้นไดโดยกฎหมายกําหนดหรือไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองตามกฎหมาย เชน
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กําหนดใหอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาออกใบอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ โดยหลักการแลวการใหมีอํานาจทางปกครอง
จะตองกระทําดวยความระมัดระวัง เพราะอํานาจกอใหเกิดสิทธิของบุคคลได การใหผูใดมีอํานาจทาง
ปกครองจึงตองกําหนดไวในกฎหมาย
(2) การมีอํานาจขึ้นอยูกับเวลา เจาหนาที่ที่จะทําการพิจารณาทางปกครองจะตอง
พิจารณาในขณะที่ตนเองมีอํานาจในเรื่องนั้น ๆ การพิจารณาทางปกครองที่ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นั้นไดทําลงหลังจากพนตําแหนงไปแลวจะไมสมบูรณตามกฎหมาย
(3) การมีอํานาจขึ้นอยูกับพื้นที่ การพิจารณาทางปกครองจะตองอยูในเขตอํานาจ
หนาที่ของผูที่จะทําการพิจารณาทางปกครองดวย
5

3. คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 มีบทบัญญัติวาดวย
คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 5 กลาวคือ
คณะกรรมการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครอบคลุมเฉพาะ
คณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคําสั่งทางปกครองเทานั้น โดยไมจํากัดวาเปน
คณะกรรมการระดับใด จัดตั้งตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองและคําสั่งในทาง
บริหารก็ได แตถามีบทบัญญัติเฉพาะกําหนดเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการไวก็ใหใชบังคับตาม
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
ในลักษณะที่เปนผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งโดยระบุตัวบุคคล
2) คณะกรรมการตองมีองคประกอบครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด
รองศาสตราจารย ดร. วรพจน วิศรุตพิชญ ไดใหคําอธิบายเรื่องนี้ไววา 7
คณะกรรมการซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องใด ตองมีองคประกอบครบจํานวนที่กฎหมาย
กําหนดไวเสียกอน จึงจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นได กฎหมายที่จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมี
อํานาจทําการพิจารณาทางปกครองจะกําหนดไวเสมอวาใหคณะกรรมการคณะนั้นประกอบดวยประธาน
กรรมการและกรรมการจํานวนกี่คน
คณะกรรมการจะเริ่มตนใชอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองไดก็ตอเมื่อไดมีการ
แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดไวแลว การพิจารณาทางปกครอง
ที่ทําลงโดยคณะกรรมการซึ่งยังไมมีองคประกอบครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดไวยอมไมสมบูรณ แมวา
จะไดมีการแตงตั้งประธานและกรรมการจนครบจํานวนมากพอที่จะเปนองคประชุมไดแลวก็ตาม
เมื่อไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอํานาจ
พิจารณาทางปกครองครบจํานวนที่กฎหมายกําหนดไวแลว คณะกรรมการก็เริ่มตนใชอํานาจทําการ
พิจารณาทางปกครองไดตามกฎหมาย และถึงแมจะปรากฏในภายหลังวา การแตงตั้งกรรมการบางคน
เปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย เพราะเหตุที่ผูทําการแตงตั้งมิใชเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจแตงตั้ง กรรมการผูนั้น
ขาดคุณสมบัติที่จะเปนกรรมการในคณะกรรมการคณะนั้นได หรือกรรมการผูนั้นมีลักษณะตองหามมิใหเปน
กรรมการ ในคณะกรรมการคณะนั้น อันเปนเหตุใหกรรมการผูนั้นตองพนจากตําแหนงไปในภายหลัง การ
พนจากตําแหนงของกรรมการผูนั้นก็ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของการพิจารณาทางปกครองที่
กรรมการผูนั้นไดทําไปในหนาที่กรรมการ ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 มาตรา 19 ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจ
พิจารณาทางปกครอ งใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปน
เหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนงการพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไป
ตามอํานาจหนาที่
เมื่อกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองพนจาก
ตําแหนงกอนวาระเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม และยังมิไดแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนเพื่อใหคณะกรรมการ
คณะนั้นมีองคประกอบครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดไว คณะกรรมการนั้นจะทําการพิจารณาทาง
ปกครองไดหรือไม กรณีนี้ไดกําหนดไวใน มาตรา 77 และ 79 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง
พ.ศ. 2539
6

7

วรพจน วิศรุตพิชญ อางแลวในเชิงอรรถ 5 หนา 14
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มาตรา 77 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ผูมีอํานาจแตงตั้งอาจแตงตั้ง
ผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ
อยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา 79 ภายใตบังคับมาตรา 15 วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการตองมี
กรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม เวนแตบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือกฎหรือคําสั่ง
ที่จัดใหมีคณะกรรมการชุดนั้นจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่มีกรรมการครบที่จะเปนองคประชุมได แตการพิจารณาเรื่องใดถาตองเลื่อน
มาเพราะไมครบองคประชุม ถาเปนการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใชคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท
หากไดมีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแตวันนัดประชุมที่เลื่อนมาและการประชุมครั้งหลังนี้มี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดใหถือวาเปนองคประชุม แตทั้งนี้ตอง
ระบุความประสงคใหเกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไวในหนังสือนัดประชุมดวย
จะเห็นไดวาเมื่อกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองพน
จากตําแหนงกอนวาระเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม และยังมิไดมีการแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนเพื่อให
คณะกรรมการคณะนั้นมีองคประกอบครบจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว คณะกรรมการนั้นก็ทําการพิจารณา
ทางปกครองได ถาหากวากรรมการที่ยังเหลืออยูมีจํานวนมากพอที่จะเปนองคประชุมได
3) การพิจารณาทางปกครองตองทําโดยที่ประชุมคณะกรรมการ การที่กฎหมาย
กําหนดใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณาทางปกครองเพื่อใหบุคคลที่รวมเปนคณะกรรมการไดแสดง
ความคิดเห็นทั้งปญหาขอเท็จจริง ปญหาขอกฎหมายและรวมกันตัดสินใจออกคําสั่งทางปกครอง เสนอแนะ
หรืออนุมัติ หรือใหความเห็นชอบในการออกคําสั่งทางปกครองภายหลังที่ไดอภิปรายแสดงเหตุผลสนับสนุน
และหักลางซึ่งกันและกันอยางกวางขวางแลว ดังนั้น ประธานกรรมการจึงตองเปดโอกาสใหกรรมการได
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ และการที่ประธานกรรมการตัดสินใจโดยการรับฟงหรือ
ปรึกษาหารือกรรมการอื่นโดยไมไดมีการประชุมยอมไมสมบูรณ การประชุมคณะกรรมการตองมีการนัด
ประชุมโดยจัดทําเปนหนังสือ เปนไปตามมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติวา
มาตรา 80 การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกําหนด
การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอย
กวาสามวัน เวนแตกรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนัดในที่ประชุมแลว กรณีดังกลาวนี้จะทําหนังสือแจงนัด
เฉพาะกรรมการที่ไมไดมาประชุมก็ได
บทบัญญัติในวรรคสองมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน ซึ่งประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอื่นก็ได

- 14 -

4. เจาหนาที่ และกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทาง
ปกครองจะตองมีความเปนกลาง
ในการพิจารณาทางปกครองนอกจากเจาหนาที่จะตองมีอํานาจตามกฎหมายแลว
กฎหมายยังกําหนดไววาเจาหนาที่นั้นจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง เพราะความไมเปนกลางของ
เจาหนาที่อาจทําใหการพิจารณาของเจาหนาที่บิดเบือนหรือเอนเอียงไปในทางหนึ่งทางใด ดังนั้น เพื่อให
กระบวนการพิจารณาทางปกครองเปนธรรมกับทุกฝายและเปนที่ไววางใจของคูกรณีที่เกี่ยวของ กฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองจึงไดกําหนดหลักความเปนกลาง ซึ่งเปนการกําหนดลักษณะของเจาหนาที่ไม
อาจพิจารณาทางปกครองไวเปน 2 กรณี คือ
(1) ความไมเปนกลางโดยสภาพภายนอก และ
(2) ความไมเปนกลางโดยสภาพภายใน
ความไมเปนกลางโดยสภาพภายนอก ตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติไววา
มาตรา 13 เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได
(1) เปนคูกรณีเอง
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(3) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นอง
หรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น
(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความไมเปนกลางโดยสภาพภายนอกตามมาตรา 13 ดังกลาวไดกําหนดความไมเปน
กลางโดยสภาพภายนอกไวซึ่งเปนกรณีที่เจาหนาที่มีความสัมพันธสวนตัวกับคูกรณีในทางใดทางหนึ่ง อัน
อาจเปนเหตุใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยไดวาเจาหนาที่จะทําการพิจารณาทางปกครองโดยไมเปนกลาง
โดยกฎหมายถือวาเจาหนาที่ดังกลาวมีสวนไดเสียในเรื่องที่จะตองออกคําสั่งทางปกครอง จึงทําการพิจารณา
ทางปกครองไมได ไมวาจะเปนผูออกคําสั่งเอง ผูเสนอแนะใหออกคําสั่ง หรือผูอนุมัติหรือใหความเห็นในการ
ออกคําสั่งก็ตาม ทั้งนี้ โดยเจาหนาที่ที่ถือวามีความไมเปนกลางโดยสภาพภายนอก มีดังนี้
(1) เจาหนาที่เปนคูกรณีเอง เชน เจาหนาที่นั้นเปนผูขออนุญาตตั้งโรงงานเองในขณะที่
ตนเองเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต เจาหนาที่เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(2) เจาหนาที่เปนญาติของคูกรณี คือเปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไววาชั้นใด ๆ หรือเปน
พี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายใน 3 ชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียง 2 ชั้น
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(ก) การเปน บุพการี คือเปนผูสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปนับตั้งแตปู ยา ตา ยาย
ทวดโดยถือตามความเปนจริง ไมจําเปนตองเปนบุพการีที่ชอบดวยกฎหมาย แตนาจะหมายถึงบุตรบุญธรรม
ของคูกรณีดวย
(ข) ผูสืบสันดาน คือผูสืบสายโลหิตโดยตรงลงมา เชน ลูก หลาน เหลน ลื้อ โดยถือ
ตามความเปนจริง ไมจําเปนตองเปนผูสืบสันดานที่ชอบดวยกฎหมาย
(ค) พี่นอง คือ พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน
(ง) ลูกพี่ลูกนอง คือ ลุง ปา นา อา ของคูกรณี หรือเปนหลานลุง หลานปา หลานนา
หลานอาของคูกรณี
(จ) ญาติเกี่ยวพันทางแตงงาน เชน พอตา แมยายหรือพอสามีของคูกรณี พี่เขย
นองเขย พี่สะใภของคูกรณี
(3) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
ตามประมลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน ผูแทนนิติบุคคลมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะทําการแทนนิติบุคคล
เจาหนาที่เปนกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการของบริษัท หรือเปนผูจัดการของหางหุนสวนจํากัด
ถือวามีสภาพไมเปนกลาง ซึ่งไมอาจทําคําสั่งทางปกครองหรือมีมติเกี่ยวกับหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นได
(4) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้หรือเปนนายจางของคูกรณี
การเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของคูกรณีนี้จะเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากนิติ
กรรมสัญญา จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได หรือละเมิดก็ได ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางตาม
สัญญาจางแรงงานก็เปนความสัมพันธระหวางเจาหนี้และลูกหนี้เชนเดียวกัน ดังนั้น ถึงแมกฎหมายจะ
กลาวถึงแตเฉพาะการเปนนายจางของคูกรณี ไมไดกลาวถึงการเปนลูกจางของคูกรณีไวดวยก็ตาม แตก็คง
ตองถือวาการเปนลูกจางของคูกรณีก็คือการเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของคูกรณีอยูนั้นเอง
ความไมเปนกลางโดยสภาพภายใน มาตรา 16 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติไววา ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 13
เกี่ยวกับเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจ
ทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองใน
เรื่องนั้นไมได ซึ่งความไมเปนกลางโดยสภาพภายในนี้ เปนกรณีที่เจาหนาที่มีพฤติการณอื่นที่ชวนใหเกิด
ความเคลือบแคลงสงสัยไดวาเจาหนาที่ที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง อาจจะทําใหการพิจารณาทาง
ปกครองไมเปนกลาง

5. วิธีปฏิบัติเมื่อเจาหนาที่หรือคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา
ทางปกครองมีสวนไดเสีย

รองศาสตราจารย ดร. วรพจน วิศรุตพิชญ ไดไหคําอธิบายในเรื่องนี้ไววา 8 เมื่อผูดํารง
ตําแหนงหรือกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองมีสวนไดเสีย ผูดํารง
7

8

วรพจน วิศรุตพิชญ อางแลวในเชิงอรรถที่ 5 หนา 22
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ตําแหนงนั้นและกรรมการในคณะกรรมการนั้นจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่มีรายละเอียดแตกตางกัน
ออกไป ดังนี้
5.1 เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจพิจารณาทางปกครองมีสวนไดเสีย เมื่อเจาหนาที่ซึ่งมี
อํานาจทําการพิจารณาทางปกครองมีสวนไดเสียผูนั้นจะตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) ถาเปนกรณีที่ผูนั้นมีความสัมพันธสวนตัวกับคูกรณีตามที่บัญญัติไวในมาตรา
13 ไมวาผูนั้นจะตระหนักเองหรือถูกคูกรณีอื่นคัดคานก็ตาม มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา
มาตรา 14 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคูกรณีคัดคานวาเจาหนาที่ผูใดเปน
บุคคลตามมาตรา 13 ใหเจาหนาที่ผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอน และแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้น
ไปชั้นหนึ่งทราบ เพื่อที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวจะไดมีคําสั่งตอไป
การยื่นคําคัดคาน การพิจารณาคําคัดคาน และการสั่งใหเจาหนาที่อื่นเขาปฏิบัติ
หนาที่แทนผูที่ถูกคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การคัดคานดังกลาวไดมีกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่
5 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2542 ไดวางหลักเกณฑไว คือ
ขอ 1 การคัดคานวาเจาหนาที่ผูใดจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องใดไมได
ตามมาตรา 13 หรือตามมาตรา 16 ใหคูกรณีทําคําคัดคานเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ผูนั้น โดยระบุขอ
คัดคานพรอมดวยขอเท็จจริง และขอกฎหมายที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานนั้นดวย
ขอ 2 การยื่นหนังสือคัดคาน ตองกระทํากอนไดรับแจงคําสั่งทางปกครอง โดย
คูกรณีจะยื่นดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได
ขอ 3 ในกรณีที่มายื่นหนังสือคัดคานดวยตนเอง คูกรณีจะยื่นตอเจาหนาที่ซึ่งถูก
คัดคานนั้นเอง หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคาน เจาหนาที่สารบรรณ หรือเจาหนาที่คนหนึ่ง
คนใดในหนวยงานที่เจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานสังกัดก็ได
ขอ 4 ในกรณีที่สงหนังสือคัดคานทางไปรษณียตอบรับ ใหจาหนาซองถึงเจาหนาที่
ซึ่งถูกคัดคานหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคาน เจาหนาที่สารบรรณ หรือเจาหนาที่คนหนึ่งคน
ใดในหนวยงานที่เจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานสังกัดก็ได
ขอ 5 เมื่อไดรับหนังสือคัดคานแลว ใหผูรับจัดใหมีการประทับตรารับ และลงทะเบียน
รับไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือคัดคานตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ
และในกรณีที่คูกรณียื่น
หนังสือคัดคานดวยตนเอง ใหผูรับออกใบรับหรือจัดใหออกใบรับใหดวย
ขอ 6 ในกรณีที่ผูรับหนังสือคัดคานมิใชเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคาน ใหผูรับนั้นแจงการ
รับพรอมทั้งหนังสือคัดคานใหเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการรุงขึ้น
ขอ 7 เมื่อเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานไดรับหนังสือคัดคานตามขอ 3 หรือขอ 6 แลวให
เจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคาน ปฏิบัติดังนี้
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(1) ในกรณีที่ถูกคัดคานเพราะเหตุมีสวนไดเสียตามมาตรา 14 ใหหยุดการ
พิจารณาเรื่องนั้นไวกอน และ สงหนังสือคัดคานพรอมคําชี้แจงไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
ภายในหาวันทําการเพื่อผูบังคับบัญชาดังกลาว จะไดพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
(2) ในกรณีที่ถูกคัดคานเพราะเหตุมาตรา 16 ถาเห็นวาตนมีเหตุตามที่ถูกคัดคาน
ใหปฏิบัติตาม (1) แตถาเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่ถูกคัดคาน จะทําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ได แตตอ งแจงให
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบเพื่อพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเหนือเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานขึ้นไปชั้นหนึ่งไมมีอํานาจ
พิจารณาและสั่งการ ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวเสนอหนังสือคัดคานและคําชี้แจงใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
พิจารณาสั่งการเพื่อมีคําสั่งตอไป
ขอ 8 ใหผูบังคับบัญชาตามขอ 7 พิจารณาสั่งการโดยไมชักชา ทั้งนี้ ไมเกินหาวันทําการนับ
แตวันไดรับ หนังสือคัดคานและคําชี้แจงจากเจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคาน
ในการพิจารณาคําคัดคาน ผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งอาจตรวจสอบขอเท็จจริง
ไดตามความเหมาะสม โดยไมผูกพันกับคําคัดคานหรือพยานหลักฐานของคูกรณี
ในกรณีที่พิจารณาเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลเพียงพอ ใหผูบังคับบัญชาสั่งให
เจาหนาที่ซึ่งถูกคัดคานพนจากหนาที่ในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่ทําใหถูกคัดคาน และสัง่ ให
เจาหนาที่อื่นซึ่งมีอํานาจพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือเจาหนาที่อื่นซึ่งตามกฎหมายอาจเปนผูทํา
หนาที่แทนไดเขาทําหนาที่นั้นและแจงใหคูกรณีทราบโดยไมชักชา
ในกรณีที่พิจารณาเห็นวาคําคัดคานมีเหตุผลไมเพียงพอ ใหผูบังคับบัญชาสั่งยกคํา
คัดคานและแจงใหคูกรณีทราบโดยไมชักชา
การพิจารณาสั่งการของผูบังคับบัญชาตามวรรคสามและวรรคสี่ไมตัดอํานาจ
ผูบังคับบัญชาในระดับที่สูงกวาที่จะพิจารณาสั่งการในเรื่องดังกลาว
ถาเปนกรณีมีพฤติการณอื่นที่ชวนใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยไดวาผูนั้นอาจจะ
ทําการพิจารณาทางปกครองโดยไมเปนกลางตามที่บัญญัติไวตามมาตรา
16 แหงพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติไววา
มาตรา 16 ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจาหนาที่
หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการ
พิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น
ไมไดในกรณีตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการดังนี้
(1) ถาผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไวกอนและ
แจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบแลวแตกรณี
(2) ถามีคูกรณีคัดคานวาผูนั้นมีเหตุดังกลาวหากผูนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่
คัดคานนั้น ผูนั้นจะทําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ไดแตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือ
ประธานกรรมการทราบแลวแตกรณี
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(3) ใหผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่ง
ผูนั้นเปนกรรมการอยูมีคําสั่งหรือมีมติโดยไมชักชา แลวแตกรณี วาผูนั้นมีอํานาจในการพิจารณาทาง
ปกครองในเรื่องนั้นหรือไม ใหนําบทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสอง และมาตรา 15 วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูบังคับบัญชาเหนือตนของผูดํารงตําแหนงซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองที่มี
สวนไดเสีย มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดบัญญัติไววา
มาตรา 20 ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา 14 และมาตรา 16 ใหหมายความรวมถึง ผูซึ่ง
กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแลสําหรับกรณีของเจาหนาที่ที่ไมมีผูบังคับบัญชาโดยตรง
และนายกรัฐมนตรีสําหรับกรณีที่เจาหนาที่ผูนั้นเปนรัฐมนตรี
5.2 กรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองมีสวนไดเสีย
เมื่อคณะกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองมี
สวนไดเสีย ผูนั้นตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 15 ดังนี้
มาตรา 15 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคูกรณีคัดคานวากรรมการในคณะกรรมการ
ที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกลาว ใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเหตุคัดคานนั้น ในการประชุมดังกลาวกรรมการผูถูกคัดคานเมื่อไดชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอ
ซักถามแลวตองออกจากที่ประชุม
ถาคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผูถูกคัดคาน ในระหวางที่
กรรมการผูถูกคัดคานตองออกจากที่ประชุม ใหถือวาคณะกรรมการคณะนั้นประกอบดวยกรรมการทุกคนที่
ไมถูกคัดคาน
ถาที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปไดมติดังกลาวใหกระทํา
โดยวิธีลงคะแนนลับและใหเปนที่สุด
การยื่นคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
การยื่นคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคาน ไดมีกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 116 ตอนที่ 5ก ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2542 ไดวางหลักเกณฑไว คือ
ขอ ๑ การคัดคานวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดในคณะกรรมการที่มี
อํานาจพิจารณาทางปกครองจะทําการพิจารณาทางปกครองเรื่องใดไมไดตามมาตรา ๑๓ ใหทําคําคัดคาน
ถึงประธานกรรมการ แตถาเปนการคัดคานตามมาตรา ๑๖ ใหทําคําคัดคานถึงผูถูกคัดคาน
การคัดคานตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือโดยระบุขอคัดคานพรอมดวยขอเท็จจริง
และขอกฎหมายที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือนั้นดวย
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ขอ ๒ การยื่นหนังสือคัดคาน คูกรณีจะยื่นดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได
แตตองกอนไดรับแจงคําสั่งทางปกครอง
ขอ ๓ ในกรณีที่มายื่นหนังสือคัดคานดวยตนเอง คูกรณีจะยื่นตอผูถูกคัดคานกรรมการ
คนหนึ่งคนใด หรือหนวยงานธุรการของคณะกรรมการก็ได
ขอ ๔ ในกรณีที่สงหนังสือคัดคานทางไปรษณียตอบรับ ใหจาหนาซองถึงประธาน
กรรมการ กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหนวยงานธุรการของคณะกรรมการก็ได
ขอ ๕ เมื่อไดรับหนังสือคัดคานแลว ใหผูรับจัดใหมีการประทับตรารับ และลงทะเบียน
รับไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือคัดคานตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ
และในกรณีที่คูกรณียื่น
หนังสือคัดคานดวยตนเอง ใหผูรับออกใบรับหรือจัดใหออกใบรับใหดวย
ขอ ๖ ในกรณีที่ผูรับหนังสือคัดคานมิใชประธานกรรมการหรือผูถูกคัดคานใหผูนั้นแจง
การรับพรอมทั้งหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการหรือผูถูกคัดคาน แลวแตกรณีทราบโดยไมชักชา
ขอ ๗ เมื่อไดรับหนังสือคัดคานตามขอ ๓ หรือขอ ๖ แลวแตกรณี ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในกรณีคัดคานตามมาตรา ๑๕ ใหประธานกรรมการเรียกประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดคานนั้น
(๒) ในกรณีคัดคานตามมาตรา ๑๖ ถาผูที่ถูกคัดคานเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่ถูก
คัดคานจะทําการพิจารณาเรื่องตอไปก็ได แตตองแจงใหประธานกรรมการทราบเพื่อเรียกประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดคานนั้น
ขอ ๘ ในการพิจารณาคําคัดคาน คณะกรรมการจะตองใหโอกาสผูถูกคัดคานชี้แจง
ขอเท็จจริงและตอบขอซักถาม และคณะกรรมการอาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเรื่อง
นั้น ๆ โดยไมผูกพันกับคําคัดคานหรือคําชี้แจงของผูถูกคัดคานหรือพยานหลักฐานของคูกรณีเมื่อที่ประชุมมี
มติเปนประการใดแลว ใหประธานกรรมการแจงมติที่ประชุมใหผูถูกคัดคานและคูกรณีทราบโดยไมชักชา
ถาเปนกรณีมีพฤติการณอื่นที่ชวนใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยไดวาผูนั้นอาจจะทํา
การพิจารณาทางปกครองโดยไมเปนกลางตามที่บัญญัติไวในมาตรา 16 หากผูนั้นตระหนักเองหรือถูกคูกรณี
คัดคานและผูนั้นเห็นพองดวยกับคําคัดคานผูนั้นตอง หยุดการพิจารณาเรื่องไวกอนและแจงใหประธาน
กรรมการทราบ เพื่อที่ประธานกรรมการจะไดเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติวาสมควรให
ผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องตอไปหรือไม หากผูนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่คัดคานนั้น ผูนั้นจะทําการพิจารณา
เรื่องตอไปก็ไดแตตองแจงใหประธานกรรมการทราบ
เพื่อที่ประธานกรรมการจะไดเรียกประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติวาสมควรใหผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องตอไปหรือไม
ในการประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจาณาวาสมควรใหกรรมการผูถูกคัดคานรวม
พิจารณาเรื่องตอไปหรือไมนี้ เมื่อ กรรมการผูถูกคัดคานไดชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลวตองออก
จากที่ประชุม
อนึ่งในระหวางที่กรรมการผูถูกคัดคานตองออกจากที่ประชุม กฎหมาย ใหถือวา
คณะกรรมการคณะนัน้ ประกอบดวยกรรมการทุกคนทีไ่ มถกู คัดคาน ถาที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูถูก

- 20 -

คัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ให
กรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปไดมติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและใหเปนที่สุด
5.3 ขอยกเวนบทบังคับเรื่องความไมเปนกลาง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 18 บทบัญญัติวา
มาตรา 18 บทบัญญัติ มาตรา 13 ถึงมาตรา 16 ไมใหนํามาใชบังคับกับกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน หาก
ปลอยใหลาชาไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไมมีทางแกไขได
หรือไมมีเจาหนาที่อื่นปฏิบัติหนาที่แทนผูนั้น

สวนที่ 4 คูกรณีในการทําคําสั่งทางปกครอง
1. บุคคลที่เปนคูกรณี
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นี้ให
คํานิยามของคําวาคูกรณี ไวดังนี้
"คูก รณี" หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูใน
บังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้น
จะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสัง่ ทางปกครอง
มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา
มาตรา 21 บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเปนคูกรณีในการพิจารณา
ทางปกครองไดตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได
อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไววา 9 โดยหลักแลวบุคคล
ทุกคนที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได อาจเขามาเปน
คูกรณีไดแลว ไมวาโดยการเปนผูเริ่มใหเกิดการพิจารณาทางปกครองขึ้นหรือเขามาในภายหลังที่การ
พิจารณาทางปกครองเริ่มไปแลวก็ได อาจารยชัยวัฒน ฯ ไดยกตัวอยางของการเปนคูกรณีไว ดังตอไปนี้
- นาย ก. ตองการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมซึ่งบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ (มาตรา 48 เบญจ ของรัฐธรรมนูญ) แตการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีกฎหมายควบคุมโดยหามตั้ง
กอนไดรับอนุญาต (มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) การที่ตองขออนุญาตเปนการไม
อิสระในการประกอบอาชีพ กรณีเปนการกระทบกระเทือนตอเสรีภาพแลว นาย ก.จึงอาจยื่นคําขออนุญาต
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได นาย ก.จึงเปนคูกรณีคนหนึ่ง
8

9

ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต , กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, จิรรัชการพิมพ, กรุงเทพ, มิถุนายน 2540 หนา 250-252
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- นาย ข. ผูมีบานพักอาศัยใกลกับที่ดินที่นาย ก.ยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงงาน เมื่อ
ทราบขาวการจะตั้งโรงงานของนาย ก. นาย ข.เห็นวาความเปนอยูอยางสงบของตนอาจถูก
กระทบกระเทือนจากเสียงดังของโรงงาน นาย ข. ก็อาจคัดคานการตั้งโรงงานของนาย ก. โดยยื่นหนังสือ
คัดคานตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตั้งโรงงานได นาย ข. จึงเปนคูกรณีอีกคนหนึ่ง
- นาย ค. ซึ่งมีบานพักอาศัยอยูติดกับโรงงานเชนกัน แตมิไดทราบขาวการจะตั้ง
โรงงานของ นาย ก. มากอน แตในระหวางการพิจารณา เจาหนาที่เห็นวาการใหตั้งโรงงานคงจะมีผลกระทบ
ถึงนาย ค. เจาหนาที่จึงแจงใหนาย ค. ทราบและเชิญใหมาแสดงความเห็นวาจะคัดคานการจะอนุญาตใหตั้ง
โรงงานหรือไม อยางไร นาย ค. ก็ถือวาเปนคูกรณีอีกคนหนึ่ง
- นาย ง. อาศัยอยูคนละจังหวัด แตเปนผูทํางานใหกับชมรมพิทักษสิ่งแวดลอมโดย
เห็นวาโรงงานที่นาย ก. จะสรางขึ้นนั้นเปนโรงงานที่จะกอมลภาวะที่ไมเหมาะสม นาย ง. จึงยื่นหนังสือ
คัดคานการจะอนุญาตใหตั้งโรงงานประเภทนั้น
โดยสรุป ทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของกับเรื่องที่พิจารณายอมเปนคูกรณีไดทั้งนั้น ไมวาจะ
ยื่นเขามาเองหรือเจาหนาที่เรียกเขามา และไมวาสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือนมากนอยเพียงใด
คณะบุคคลที่ไมเปนนิติบุคคลก็อาจเปนคูกรณีในการพิจารณาได หากมีกรณีที่เกี่ยวกับ
สิทธิของคณะบุคคลนั้น เชน คณะบุคคลรวมกันจัดทําหนังสือออกจําหนายในนามของคณะบุคคลแตเจา
พนักงานการพิมพเห็นวาหนังสือนั้นตองหามตามกฎหมายและดําเนินการพิจารณาเพื่อสั่งใหงดจําหนาย
คนหนึ่งคนใดในคณะบุคคลนั้นอาจโตแยงเขามาเปนคูกรณีได
ในกรณีที่คูกรณีไมพอใจผลการพิจารณาทางปกครอง มีสิทธิที่จะโตแยงตอศาลปกครอง
ในฐานะเปน “คูก รณี” ที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ตอไป เชน
- ขาราชการเปนผูเสียหาย เนื่องจากถูกเรียกเงินคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูคืนตาม
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ ฟ. 8/2547)
- ประกาศของผูถูกฟองคดีที่ 1 ที่ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเปนการสั่งยกเลิก
กระบวนการพิจารณาคําเสนอเกี่ยวกับการจัดทําหรือใหสิทธิประโยชน ประกาศดังกลาวจึงเปนคําสั่งทาง
ปกครองตามความในวรรคสอง ขอ 1 (3) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) ประกอบกับการที่
ผูฟองคดีเปนผูที่ไดซื้อเอกสารประกวดราคาเขายื่นซองประกวดราคาและเปนผูเสนอราคาต่ําสุด
จนคณะกรรมการเปดซองประกวดราคาไดเรียกผูฟองคดีเขาตอรองราคามีการทําบันทึกการตอรองราคาไว
เปนหลักฐานและคณะกรรมการไดทํารายงานวาควรเลือกผูฟองคดีใหเปนผูรับจางแลว จึงถือวาผูฟองคดี
เปนผูมีสิทธิไดเขาทําสัญญาจางตามประกาศประกวดราคาดังกลาว แตเมื่อผูถูกฟองคดีที่
1 ยกเลิกการ
ประกวดราคาครั้งนี้ จึงถือวาสิทธิของผูฟองคดีที่จะไดเขาทําสัญญาดังกลาวไดรับผลกระทบ ผูฟองคดีจึงเปน
คูกรณีในการที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 จะประกาศยกเลิกการประกวดราคา ตามนัย มาตรา
21 แหง
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
61/2552)
ในกรณีการปฏิบัติราชการทางปกครองยังอยูในขั้นเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่ ซึ่งยังไมมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธหรือผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล
มิใชคูกรณีที่มีสิทธิฟองคดีเชน
- การฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ที่มีคําสั่งอนุมัติใหแกไข
เปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุลของบุคคลในรายการทางทะเบียนราษฎร เมื่อผูฟองคดีไมไดเปนผูยื่นคําขอ
และคําสั่งตามคําขอไมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานนิติสัมพันธใด ๆ ระหวางผูฟองคดีกับผูออกคําสั่ง
รวมทั้งผูฟองคดีไมไดอยูในบังคับของคําสั่งดังกลาว จึงไมใชคูกรณีในการออกคําสั่ง(คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ 298/2546)
- การดําเนินการสืบสวนและสอบสวนการประทําผิดทางวินัยอยางรายแรงของผู
ฟองคดี เปนเพียงการพิจารณาทางปกครองในการแสวงหาขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อนําเสนอผูมีอํานาจ
พิจารณาสั่งการตอไป ความเห็นตามมติของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง (คําสั่งสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ) ยังไมมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธหรือผลกระทบตอสถานภาพของของสิทธิหรือหนาที่ของผูถูก
ฟองคดี แตผลกระทบจะเกิดขึ้นเมื่อออกเปนคําสั่งทางปกครองไลผูฟองคดีออกจากราชการแลว
คณะกรรมการทั้งสอง จึงมิใชคูกรณีพิพาททางปกครอง(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 719/2547)

2. ความสามารถของคูก รณี

อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไววา 10 บุคคลจะกระทําการ
ใด ๆ ทางกฎหมายได จะตองมีความสามารถ ซึ่งกฎหมายแพงจะวางหลักทั่วไปวา บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
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) ผูซึ่งบรรลุนิติภาวะ
(2) ผูซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได
แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(3) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา 21 โดยผูแทนหรือตัวแทน แลวแตกรณี
(4) ผูซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจา
9

10
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นุเบกษากําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือ
ความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายบทบัญญัติมาตรา 22 ดังกลาวขางตน
11
ไว ดังนี้
(1) ผูซึ่งบรรลุนิติภาวะกรณีนี้เปนหลักปกติเมื่อเปนที่ยอมรับในกฎหมายแพง จึงเปนที่
ยอมรับในกฎหมายปกครองดวย
(2) ผูซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได
แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ก็ตาม
กรณีนี้ถากฎหมายเฉพาะกําหนดเชนใด ก็ตองเปนไปตามนั้น เชน บุคคลอายุ 18 ปขึ้นไปอาจยื่นขอรับ
ใบอนุญาตขับรถยนตชั่วคราวไดตามมาตรา 46 (1) แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522
(3) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา 21 โดยผูแทนหรือตัวแทน แลวแตกรณี
(4) ผูซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได แมผูนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือ
ความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กรณีนี้เปนการเพิ่มเติมจากหลักปกติ แตเดิม
มาในทางปกครองก็ยึดหลักตามกฎหมายแพงเพราะไมมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น ผูไมมีความสามารถ
ตามกฎหมายแพงจึงกระทําการใด ๆ ไมได ทั้งที่โดยสภาพจะเห็นไดวาเปนเรื่องเล็กนอยหรือเพื่อพิทักษสิทธิ
ของตน เชน การยื่นขอคัดสําเนาทะเบียนบานสวนของตนเปนตน ดังนั้น หากการใดสมควรยกเวนหลักปกติ
ของกฎหมายแพง ก็อาจประกาศตามมาตรา 22 (4) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ได
10

3. การกระทําโดยตัวแทน
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองนั้น กฎหมายถือเปนสิทธิของคูกรณีที่จะแตงตั้ง
ผูกระทําการแทนได เนื่องจากในบางครั้งคูกรณีอาจไมสามารถดําเนินการเองได หรือไมมีความรูความ
เชี่ยวชาญหรือชํานาญการในเรื่องนั้น ๆ ดีเพียงพอ คูกรณีจึงอาจมีหนังสือแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่ง
บรรลุนิติภาวะกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดแทนตน เวนแตเปนกรณีที่คูกรณีมีหนาที่โดยตรงที่
จะตองกระทําการนั้นดวยตนเอง เจาหนาที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคูกรณีนั้น และ
ตองแจงใหผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนทราบดวย
อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไววา 12 บุคคลทุกคนไมอาจ
กระทําการทุกอยางดวยตนเองได การใหคนอื่นทําการแทนไดจึงเปนเรื่องจําเปนเพราะทําใหเกิดความ
สะดวกขึ้น การมีตัวแทนในการพิจารณาทางปกครองเกิดขึ้นได 2 ประการ คือ
11

11
12
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3.1 ตัวแทนของคูกรณีรายเดียว
มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา
มาตรา 24 คูกรณีอาจมีหนังสือแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ไดในการนี้
เจาหนาที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคูกรณีไดเฉพาะเมื่อเปนเรื่องที่ผูนั้นมีหนาที่โดยตรง
ที่จะตองทําการนั้นดวยตนเองและตองแจงใหผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนทราบดวย
หากปรากฏวาผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนผูใดไมทราบขอเท็จจริงในเรื่อง
นั้นเพียงพอหรือมีเหตุไมควรไววางใจในความสามารถของบุคคลดังกลาวใหเจาหนาที่แจงใหคูกรณีทราบโดย
ไมชักชา
การแตงตั้งใหกระทําการแทนไมถือวาสิ้นสุดลงเพราะความตายของคูกรณีหรือ
การที่ความสามารถหรือความเปนผูแทนของคูกรณีเปลี่ยนแปลงไป เวนแตผูสืบสิทธิตามกฎหมายของคูกรณี
หรือคูกรณีจะถอนการแตงตั้งดังกลาว
อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายบทบัญญัติมาตรา 24 ดังกลาว
13
ขางตนไววา เมื่อกฎหมายบัญญัติไวเชนนี้ จึงเปนสิทธิของบุคคลที่จะดําเนินการโดยผานตัวแทน ในการนี้
เจาหนาที่จะตองดําเนินการโดยสัมพันธกับตัวแทนโดยตรง จะเรียกใหคูกรณีกระทําการอยางนั้นอยางนี้
ไมไดเพราะไดมอบอํานาจตั้งตัวแทนไวแลว เวนแตในกรณีที่คูกรณีมีหนาที่โดยตรงที่จะตองกระทําดวย
ตนเอง เจาหนาที่จึงจะติดตอกับคูกรณีโดยตรงได แตตองแจงใหตัวแทนทราบดวย
กรณี “มีหนาที่โดยตรงจะตองทําการนั้นดวยตนเอง” นั้นไดแก การขอใหการใน
ฐานะพยานเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่คูกรณีมายืนยันความหมายของคําขอที่ไดยื่นไวกอนตั้งตัวแทนเพื่อความ
มั่นใจในขอบเขตของปญหา
ความสัมพันธของคูกรณีและตัวแทนนอกจากที่กําหนดไวโดยเฉพาะใน
พระราชบัญญัตินี้แลว ยังตองปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องตัวแทนในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย
แมคูกรณีจะตั้งตัวแทนมา หากปรากฏวาตัวแทนไมทราบขอเท็จจริงในเรื่องนั้น
เพียงพอ เชน ซักถามแลวตอบไมได หรือมีเหตุไมควรไววางใจในความสามารถของตัวแทน เชน ดําเนินการ
ผิดพลาดบกพรองอันอาจทําใหคูกรณีเสียหาย ตามมาตร 24 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 253 จึงกําหนดใหเจาหนาที่แจงใหคูกรณีทราบ สวนคูกรณีจะตัดสินใจอยางไร
เปนเรื่องที่จะตองรับผิดชอบตนเองเพราะไดทราบขอเท็จจริงแลว
ตามหลักกฎหมายแพง ความเปนตัวแทนโดยปกติระงับลงเมื่อตัวการตายหรือไร
ความสามารถหรือลมละลาย (มาตร 826 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) แตในการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาทางปกครองนั้น หากยึดหลักดังกลาวจะไมสะดวกแกฝายเอกชนที่มาเกี่ยวของ เพราะ
12

13
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ตองตั้งตัวแทนใหมและอาจกอใหเกิดอุปสรรคแกการดําเนินการพิจารณาทางปกครองดวย เพราะอาจตอง
รอการดําเนินการไวเพื่อใหโอกาสแกคูกรณีคนใหม ประกอบกับฝายปกครองมีหนาที่ชวยดูแลประโยชนของ
เอกชนที่เกี่ยวของตามมาตร 24 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 24 วรรคสามไดวางหลักการตั้งตัวแทนเพื่อกระทําการในการพิจารณาทางปกครองไมระงับลง
แมวาคูกรณีจะถึงแกความตายหรือความสามารถของคูกรณีเปลี่ยนแปลงไป เชน เปนคนไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือลมละลาย หรือความเปนผูแทนของคูกรณีเปลี่ยนไป เชน ในกรณีบริษัท
จํากัด อาจมีการแตงตั้งกรรมการบริษัทขึ้นใหม เปนตน เวนแตผูสืบสิทธิตามกฎหมายจะถอนการแตงตั้ง
ตัวแทนซึ่ง “ผูสืบสิทธิตามกฎหมาย” ในที่นี้หมายถึงผูอาจรับมรดกความเขามาเปนผูใชสิทธิในความเปน
คูกรณีแทนตอไป เชน ทายาทโดยธรรม เปนผูรับโอนทรัพยสินที่เกี่ยวของ เปนบริษัทจากการควบเขากัน
ของบริษัทเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของแตละเรื่อง
3.2 ตัวแทนรวมของคูกรณีเกิน 50 คน
ตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา
มาตรา 25 ในกรณีที่มีการยื่นคําขอโดยมีผูลงชื่อรวมกันเกินหาสิบคนหรือมี
คูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคําขอที่มีขอความอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถาในคําขอมีการระบุใหบุคคลใด
เปนตัวแทนของบุคคลดังกลาวหรือมีขอความเปนปริยายใหเขาใจไดเชนนั้น ใหถือวาผูที่ถูกระบุชื่อดังกลาว
เปนตัวแทนรวมของคูกรณีเหลานั้น
ในกรณีที่มีคูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคําขอใหมีคําสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน
โดยไมมีการกําหนดใหบุคคลใดเปนตัวแทนรวมของตนตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาที่ในเรื่องนั้นแตงตั้งบุคคลที่
คูกรณีฝายขางมากเห็นชอบเปนตัวแทนรวมของบุคคลดังกลาว ในกรณีนี้ใหนํามาตรา 24 วรรคสอง และ
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม ตัวแทนรวมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองเปนบุคคลธรรมดา
คูกรณีจะบอกเลิกการใหตัวแทนรวมดําเนินการแทนตนเมื่อใดก็ไดแตตองมี
หนังสือแจงใหเจาหนาที่ทราบและดําเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตอไปดวยตนเอง
ตัวแทนรวมจะบอกเลิกการเปนตัวแทนเมื่อใดก็ได แตตองมีหนังสือแจงให
เจาหนาที่ทราบกับตองแจงใหคูกรณีทุกรายทราบดวย
อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายบทบัญญัติดังกลาวขางตนไววา
14
ในทางปฏิบัติบอยครั้งที่ชาวบานซึ่งเดือดรอนเปนจํานวนหลายคน และไมใครจะมีความรูในการ
ดําเนินการในทางปกครอง การที่เจาหนาที่จะตองติดตอกับคูกรณีทุกรายเปนราย ๆ ไป ก็จะยุงยากเพราะ
ตองทําหนังสือโตตอบขอความอยางเดียวกันถึงทุกคน และการจะใหทุกคนเขามามีสวนรวมทั้งหมดก็จะทํา
ใหกระบวนการพิจารณาลาชา ทั้ง ๆ ที่รูปเรื่องในกรณีนั้นมีมูลเหตุเดียวกันและขอเท็จจริงเดียวกัน เชน
13

14
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ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหตั้งโรงงานกําจัดขยะทางเคมี ชาวบานรอบ ๆ โรงงานจํานวนเปนรอยคน
อาจรวมกันคัดคาน เปนตน
จากลักษณะเฉพาะดังกลาวทําใหการพิจารณาทางปกครองตองหาวิธีการพิเศษใหมี
ตัวแทนรวมของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดโดยอาจเกิดขึ้นไดในกรณีดัง ตอไปนี้
(1) กรณีที่การยื่นคําขอฉบับเดียวกัน (โดยมีวัตถุที่ประสงคเดียวกันไมวาจะเปน
การขอใหกระทําหรือขอมิใหกระทํา) โดยมีผูลงชื่อรวมกันเกิน 50 คน อยางที่เรียกกันวา”ลงลายมือชื่อ
หากวา” ถาหนังสือนั้นมีขอความโดยแจงชัดหรือโดยปริยายวาประสงคใหผูใดเปนตัวแทน มาตรา 25 วรรค
หนึ่งแหงพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหถือวาผูนั้นเปนตัวแทนรวมของทุกคนที่ลงชื่อ
(2) กรณีที่มีการยื่นคําขอหลายฉบับ (โดยมีวัตถุที่ประสงคเดียวกันไมวาจะเปนการ
ขอใหกระทําหรือขอมิใหกระทํา) จากบุคคลเกิน 50 คน โดยคําขอแตละฉบับมีขอความอยางเดียวกันหรือ
ทํานองเดียวกัน (ซึ่งอาจใชวิธีการโรเนียวหรือถายสําเนามาจากฉบับเดียวกัน) ถาหนังสือนั้นมีขอความแจง
ชัดหรือโดยปริยายวาประสงคใหผูใดเปนตัวแทน มาตรา 25 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก็ใหถือวาผูนั้นเปนตัวแทนรวมของทุกคนในกรณีนั้น
(3) กรณีที่มีคูกรณีเกิน 50 คน ยื่นคําขอใหมีคําสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน
โดยไมมีการกําหนดใหบุคคลใดเปนตัวแทนของตน มาตรา 25 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา ใหเจาหนาที่ในเรื่องนั้นแตงตั้งบุคคลที่คูกรณีฝายขางมาก
เห็นชอบเปนตัวแทนรวมของบุคคลดังกลาว โดยอาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ใหคําอธิบายเพิ่มเติมวา
เจาหนาที่อาจดําเนินการโดยวิธีใด ๆ ก็ได เชน มีหนังสือใหแตละคนแสดงความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
สวนขอความในตอนตนของมาตรา 25 วรรคสองนี้ที่วา “...เกินหาสิบคนยื่นคําขอใหมีคําสั่งทางปกครอง”
นั้น ขอความคอนขางจะยาวและอาจเขาใจวาเปนคําขอใหมีการอนุญาตหรืออนุมัติ แตเมื่อพิจารณาสภาพ
ของปญหาที่เกิดขึ้นและความหมายของ “คําสั่งทางปกครอง” แลว นาจะมีความหมายไปในทางขอให
อนุญาตหรือขอไมใหอนุญาต (เปนคําคัดคาน) ก็ได
การเปนตัวแทนรวมและอํานาจหนาที่ของตัวแทนรวมนั้นเปนเชนเดียวกับตัวแทนของ
คูกรณีรายเดียวทุกประการ แตมีลักษณะเพิ่มเติมบางประการเปนการเฉพาะดังนี้
(1) มาตรา 25 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 บัญญัติวา ตัวแทนรวมนี้ตองเปนบุคคลธรรมดาเทานั้น เพราะความรับผิดชอบเปนสวนตัวจะมี
ผลจริงจังกวาผลที่มีตอนิติบุคคลเพราะนิติบุคคลจะจํากัดความรับผิด เมื่อนิติบุคคลลมเลิกไป ก็ไมมีผลตอ
บุคคลธรรมดาแตละคนที่มีสวนรวมในนิติบุคคลนั้น
(2) มาตรา 25 วรรคสี่แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา คูกรณีแตละรายยังมีอิสระที่จะบอกเลิกการใหตัวแทนรวมดําเนินการแทนตน แตตองมีหนังสือ
แจงใหเจาหนาที่ทราบและดําเนินการสวนตาง ๆ ของตนเองแยกออกไป ทั้งนี้ เพราะการใหมีตัวแทนรวม
เปนเรื่องความสะดวกของทั้งสองฝายเทานั้น แตในแงการระวังผลประโยชนถาคูกรณีรายใดไมมั่นใจในระบบ
รวม ก็ไมมีเหตุไปผูกมัดบังคับ
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(1) โดยที่ตัวแทนรวมตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มิใชการแตงตั้งชัดเจนวาใหผูใดเปนตัวแทนและใหดําเนินการไดเพียงใด จึงอาจมี
ปญหาวาเมื่อความสัมพันธเกิดขึ้นตามกฎหมายแลว จะยุติความสัมพันธนั้นไดอยางไร มาตรา 25 วรรคหา
จึงบัญญัติใหตัวแทนรวมมีอิสระที่จะบอกเลิกเปนตัวแทนไดโดยมีหนังสือแจงใหเจาหนาที่และคูกรณีทุกราย
ทราบ

สวนที่ 5 การพิจารณาออกคําสัง่ ทางปกครอง
1. หลักการในการพิจารณาทางปกครอง
หลักในการพิจารณาทางปกครองมีหลักการที่สําคัญ 4 ประการดังนี้
1.1 หลักการไมยึดแบบพิธี
อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายเรื่องนี้ไววา 15 การพิจารณาทาง
ปกครองใหยึดหลักความเรียบงายและความสะดวกเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคมากกวา การมีแบบพิธีนั้นถือ
เปนขอยกเวนซึ่งฝายปกครองจะตองทําเชนนั้นตอเมื่อกฎหมายบังคับใหตองทําเทานั้น ในการใชกฎหมาย
จะตองมีแนวโนมไปในทางที่เอาความสําเร็จตามวัตถุประสงคเปนหลัก การมิไดปฏิบัติตามแบบพิธีบางอยาง
ในการพิจารณาทางปกครองหากไมเปนกรณีสําคัญเพื่อประกันสิทธิของเอกชน ก็ไมถือวาทําใหการทําคําสั่ง
ทางปกครองนั้นบกพรอง หลักดังกลาวจึงอาจใชในการตีความเมื่อมีปญหาไดวาควรดําเนินการเชนใด
14

1.2 หลักความรวดเร็วและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได
กําหนดใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหเจาหนาที่กําหนดเวลาสําหรับการ
พิจารณาทางปกครองขึ้นตามความเหมาะสม และมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันไดกําหนดให
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ .ศ. 2532
เปนระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งปจจุบันระเบียบดังกลาวไดมี
การแกไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงาน
ของรัฐ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2540
มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติไววา มาตรา 33 เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนความประหยัดและความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อให
เจาหนาที่กําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไวตามความเหมาะสมแกกรณี ทั้งนี้ เทาที่ไมขัด
หรือแยงกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น ในกรณีที่การดําเนินงานในเรื่องใดจะตองผานการพิจารณาของ
15
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เจาหนาที่มากกวาหนึ่งราย เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีหนาที่ตองประสานงานกันในการกําหนดเวลาเพื่อการ
ดําเนินงานในเรื่องนั้น
มาตรา 85 ใหถือวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 เปนระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา 33 แหง
พระราชบัญญัตินี้
นอกจากนี้เพื่อใหการปฏิบัติราชการสามารถสนองตอบตอการพัฒนาประเทศและ
การใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนํามาซึ่งประโยชนสุขของประชาชนและ
ประชาชนไดรับอํานวยความสะดวกและไดรับการสนองตอบตามความตองการอยางแทจริง ไดมีการตรา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมาตรา 37 แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดวา ในการปฏิบัติ
ราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวน
ราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปน
การทั่วไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น มี
ลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต
ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร.จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตอง
ปฏิบัติก็ได
ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลว
เสร็จตามกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๘ เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจาก
ประชาชนหรือจากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่
ของสวนราชการนั้น ที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายในสิบหาวันหรือภายใน
กําหนดเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๓๗
1.3 หลักการใชภาษาไทย
มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได
บัญญัติวา มาตรา 26 เอกสารที่ยื่นตอเจาหนาที่ใหจัดทําเปนภาษาไทย ถาเปนเอกสารที่ทําขึ้นเปน
ภาษาตางประเทศ ใหคูกรณีจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกตองมาใหภายในระยะเวลาที่
เจาหนาที่กําหนด ในกรณีนี้ใหถือวาเอกสารดังกลาวไดยื่นตอเจาหนาที่ในวันที่เจาหนาที่ไดรับคําแปลนั้น เวน
แตเจาหนาที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ และในกรณีนี้ใหถือวาวันที่ไดยื่นเอกสารฉบับ
ที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศเปนวันที่เจาหนาที่ไดรับเอกสารดังกลาว
การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้น
เปนภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

- 29 -

การพิจารณาทางปกครองตองใชภาษาไทยเปนหลักเพราะเปนภาษาราชการ
เอกสารใดที่เปนเอกสารตางประเทศหากนํามาใชในการพิจารณาทางปกครองก็ตองทําคําแปลเปนภาษาไทย
มีการรับรองความถูกตอง ทั้งนี้ เพราะภาษามีหลายภาษา การที่เจาหนาที่ตองจัดทําคําแปลเองจึงไมถูกตอง
ภาษาควรอยูในความรับผิดชอบของผูมายื่น ซึ่งการแปลเปนภาษาไทย การรับรับรองความถูกตองของ
คําแปลเปนภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ดังนี้
ขอ 1. การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย ใหกระทําโดย
(1) คนไทยที่จบการศึกษาในระดับที่ไมต่ํากวาปริญญาตรีในหลักสูตรที่
ใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียนการสอน
(2) อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปนผูสอนภาษาที่
ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกลาว
(3) สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทยโดย
ประเทศนั่นใชภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาราชการ
(4) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ
ขอ 2. เจาหนาที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศโดยไมตองให
จัดทําคําแปลเปนภาษาไทยไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) เจาหนาที่นั้นเห็นวาตนสามารถเขาใจภาษาดังกลาวได
(2) เจาหนาที่นั้นมีผูรวมงานที่มีความรูในภาษาดังกลาว
1.4 หลักการพิสูจนความจริงและการควบคุมดูแลการพิจารณาโดยเจาหนาที่
มาตรา 28 และ มาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไววา
มาตรา 28 ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาที่อาจตรวจสอบขอเท็จจริงได
ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี
มาตรา 29 เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการ
พิสูจนขอเท็จจริง ในการนี้ ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ
(2) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคล
หรือพยานผูเชี่ยวชาญที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปนฟุมเฟอยหรือ
เพื่อประวิงเวลา
(3) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยาน
ผูเชี่ยวชาญ
(4) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ
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(5) ออกไปตรวจสถานที่
คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาที่แจง
พยานหลักฐานที่ตนทราบแกเจาหนาที่
พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่เจาหนาที่เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิ
ไดรับคาปวยการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การพิจารณาทางปกครอง 16 มีสวนที่เหมือนกับการพิจารณาของศาลตรงที่วา
กอนที่ศาลจะมีคําพิพากษา ศาลจะตองรับฟงขอเท็จจริงแหงคดีใหเปนที่ยุติเสียกอน ฝายปกครองก็
เหมือนกัน กอนจะออกคําสั่งทางปกครองจะตองตรวจสอบขอเท็จจริงของเรื่องใหเปนที่ยุติเสียกอนวา
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและดํารงอยูนั้นเปนอยางไร เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองมีกระบวนการหรือระบบการ
แสวงหาขอเท็จจริงซึ่งไมวาในชั้นเจาหนาที่หรือในชั้นศาลก็ตาม จะมีอยู 2 ระบบใหญ ๆ ดวยกัน คือ
(1) ระบบกลาวหา ซึ่งเจาหนาที่หรือศาลจะพิจารณาและรับฟงขอเท็จจริงตามที่
คูกรณีหรือคูความกลาวอางและนําพยานหลักฐานมาแสดงเทานั้น และ
(2) ระบบไตสวน ซึ่งเจาหนาที่หรือศาลไมจําเปนตองผูกพันอยูกับขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานที่คูกรณี หรือคูความกลาวอางและนํามาแสดง แตเจาหนาที่หรือศาลมีอํานาจที่จะแสวงหา
ขอเท็จจริงทั้งหลายที่เห็นวาจําเปนแกการพิจารณาเรื่องนั้น
สําหรับการพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ใชระบบไตสวนซึ่ง
เจาหนาที่ไมจําตองผูกพันอยูกับขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คูกรณีกลาวอางและนํามาแสดง โดย
เจาหนาที่สามารถสั่งใหมีการแสวงหาขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เจาหนาที่เห็นสมควร
15

2. สิทธิของคูกรณี
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดสิทธิของ
คูกรณีไว ดังตอไปนี้
2.1 สิทธิไดรับแจงผลกระทบตอสิทธิ
มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได
บัญญัติไววา
มาตรา 30 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่
ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน
ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ เวนแตเจาหนาที่จะ
เห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น
16

ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, สํานักพิมพวิญูชน, 8 ตุลาคม 2554, หนา 135
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(1) เมื่อมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(2) เมื่อจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําสั่งทาง
ปกครองตองลาชาออกไป
(3) เมื่อเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง
(4) เมื่อโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได
(5) เมื่อเปนมาตรการบังคับทางปกครอง
(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หามมิใหเจาหนาที่ใหโอกาสตามวรรคหนึ่ง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยาง
รายแรงตอประโยชนสาธารณะ
การใหสิทธิโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของคูกรณี มาตรา 30 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดหลักการคุมครองสิทธิของคูกรณีใน
กระบวนการพิจารณาทางปกครอง โดยการใหสิทธิคูกรณีมี โอกาสไดทราบขอเท็จจริงและมีโอกาสโตแยง
แสดงพยานหลักฐานของตนโดยมีเจตนาสําคัญ 2 ประการ คือ
(1) เพื่อประกันความเปนธรรมใหกับบุคคลที่เปนคูกรณีโดยการใหโอกาสคูกร ณีได
ทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน เพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพของตน
(๒) เพื่อประกันคุณภาพของคําสั่งทางปกครอง ซึ่งการเปดโอกาสจะทําให
เจาหนาที่ไดรับทราบขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะออกคําสั่งอยางรอบดานและสมเจตนารมณของกฎหมาย
อันถือเปนประโยชนสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็กระทบกับสิทธิเสรีภาพหรือประโยชนอัน
ชอบธรรมของปจเจกชนนอยที่สุด
หลักการสําคัญการใหโอกาส แกคูกรณีไดทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดง
พยานหลักฐาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 เจาหนาที่จะตองคํานึงถึงหลักการที่ถือเปนเงื่อนไขสําคัญดังนี้
(1) ตองใหสิทธิอยางเพียงพอ กลาวคือเจาหนาที่จะตองใหโอกาสดวยการแจงให
คูกรณีทราบถึงสิทธิของตนลวงหนา เพื่อใหมีระยะเวลาเตรียมตัวรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ พอสมควร
ดวย ซึ่งหากไดใหโอกาสเชนนั้นแลว คูกรณีไมไดใชโอกาสนั้นหรือไมรักษาสิทธิของตนก็ตองถือวาฝาย
ปกครองไดปฏิบัติหนาที่ของตนตามกฎหมายดังกลาวแลว ซึ่งก็ยอมมีผลทําใหคําสั่งทางปกครองที่ออกไปนั้น
มีผลสมบูรณและชอบดวยกฎหมาย
(2) ใชบังคับสําหรับคําสั่งทางปกครองที่อาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี การให
โอกาสจะไดทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน ไมไดหมายถึงคําสั่งทางปกครองหมดทุก
ประเภท ดังนั้น หากคําสั่งทางปกครองนั้นไมใชคําสั่งที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิของคูกรณี ฝายปกครองผูทํา
คําสั่งก็ยอมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งโดยไมจําตองใหโอกาสดังกลาวแตอยางใด ทั้งนี้การจะพิจารณาวาคําสั่ง
ทางปกครองใดอาจจะกระทบถึงสิทธิของคูกรณีหรือไมนั้น ในทางปฏิบัติเจาหนาที่ผูทําคําสั่งจะตองเปนผู
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พิจารณาในเบื้องตนเสียกอนวาเปนกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุมครองสิทธิของคูกรณีดังกลาว
หรือไม หรือมีการรับรองสิทธิจากเจาหนาที่ หรือผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายหรือไม หากพิจารณา
เห็นวา เปนกรณีที่หากออกคําสั่งทางปกครองแลว สิทธิไดรับการรับรองหรือคุมครองตามกฎหมายหรือจาก
การไดรับอนุญาตของคูกรณีอาจไดรับความกระทบกระเทือนจากคําสั่งของตน เจาหนาที่ผูทําคําสั่งจะตอง
ดําเนินการตามมาตรา 30 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือ
การใหโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานเสียกอน จึงจะออกคําสั่ง แตหาก
พิจารณาเห็นวาผูที่จะไดรับคําสั่งหาไดมีสิทธิตามกฎหมายหรือตามที่ไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุญาต
ตามกฎหมายและเจาหนาที่ผูทําคําสั่งจําเปนตองออกคําสั่งบังคับผูนั้น เชน กรณีตองออกคําสั่งเพื่อบังคับกับ
ผูฝาฝนกฎหมายอยางชัดแจงโดยปราศจากขอสงสัย เจาหนาที่ผูออกคําสั่งยอมพิจารณาออกคําสั่งไดโดยไม
ตองปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่งดังกลาว
กรณีที่ไมตองถือปฏิบัติตอสิทธิ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง
พ.ศ. 2539 ไดกําหนดขอยกเวนที่ฝายปกครองไมตองถือปฏิบัติตอสิทธิที่จะไดทราบขอเท็จจริงและมี
โอกาสโตแยงและแสดงหลักฐานของตนไว 2 ลักษณะ คือ
(1) ขอยกเวนเด็ดขาด เปนขอหามที่เจาหนาที่ไมตองใชหลักการดังกลาวคือ
กรณีที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ
(2) ขอยกเวนไมเด็ดขาด เปนขอยกเวนที่กฎหมายกําหนดไวตามวรรคสองแหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเจาหนาที่จะใหสิทธินี้แกคูกรณีหรือไมก็ได
คือ
1) เมื่อมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดค วามเสียหาย
อยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ เชน
- การออกใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (1) แหงพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. 2509 ที่เกิดจากความสําคัญผิดในขอเท็จจริง ถือเปนสาระสําคัญอันเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบรอยและเปนเรื่องที่มีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปอาจกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.
139/2547 เมื่อปรากฏวาอาคารที่พิพาทเปนอาคารประเภทควบคมการใชที่กอสรางยังไมแลวเสร็จและ
ยังไมไดรับการตรวจสอบการกอสรางจากเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งในระหวางนั้นหามมิใหผูใดใชอาคารตาม
มาตรา 32 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หากมีการฝาฝน เจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจสั่งใหระงับการใช กรณีเชนนี้เจาของจึงยังไมมีสิทธิใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคาร
ดังกลาวได การที่เจาของทําสัญญาใหผูอื่นเชาเพื่อเปนสถานบริการจึงไมชอบดวยกฎหมาย และความ
ยินยอมในการใหใชอาคารไมอาจมีผลใชบังคับได ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ออกใบรับแจงการตั้งสถาน
บริการตามมาตรา 3(4) แหงพระราชบัญญัติสถานบริการฯ และออกใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตาม
มาตรา 3(1) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเกิดจากความสําคัญผิดในขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ อัน
เปนเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยซึ่งผูถูกฟองคดีที่ 1 มีอํานาจเพิกถอนไดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง
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ประกอบมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 มีคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตสถานบริการของผูฟองคดีโดยอาศัยเหตุดังกลาว จึงเปนการชอบดวยกฎหมาย เมื่อการออก
ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการเปนไปโดยสําคัญผิด อันเปนเรื่องที่จะขัดตอความสงบเรียบรอย กรณีจึงเปน
เรื่องที่มีความจําเปนรีบดวน หากปลอยใหเนิ่นชาไปอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด
หรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะตาม มาตรา 30 วรรคสอง (1) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 จะออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานบริการของผูฟอง
คดี จึงไมจําเปนตองใหผูฟองคดีมีโอกาสทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดง
พยานหลักฐานของตนตามมาตรา 30วรรคหนึ่งแหงระราชบัญญัติเดียวกัน
2) เมื่อจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําสั่งทาง
ปกครองตองลาชาออกไป ซึ่งระยะเวลานี้จะกําหนดไวในกฎหมาย กฎหรือระเบียบขอบังคับใด ๆ ในทาง
ราชการก็ได
3) เมื่อเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง
ตัวอยางเชน
- คูกรณียอมรับวาไดนําเอาตนฉบับหนังสือไปจริง เชน คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. 15/2551 ถึงแมคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงจะมิไดดําเนินการแจงใหผูฟองคดีไดทราบ
ขอเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกลาวหาวาพฤติการณของผูฟองคดีตามที่ถูกกลาวหานั้น อาจเปนความผิดทางวินัยใน
เรื่องใดบางและมีพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาอยางไร อันเปนเหตุใหผูฟองคดีไมมีโอกาสโตแยง
และแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยในแตละเรื่องไดอยางเพียงพอก็ตาม แตเมื่อ
พิจารณาถอยคําของผูฟองคดีที่ไดใหไวแกคณะกรรมการสืบสวนในกรณีดังกลาว ปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟอง
คดียอมรับวาไดนําเอาตนฉบับของหนังสือกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ ศธ. 0414/2859 ลงวันที่ 20
กรกฎาคม 2541 ไปจริง (ผูฟองคดีเปนผูตองหาคดีอาญากรณีเอาไปเสียซึ่งเอกสารอันนาจะเกิดความ
เสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน แตคําสั่งลงโทษทางวินัยระบุความผิดวาไมปฏิบัติตามคําสั่งขอผูบังคับบัญชา
กระทําการอันไดชื่อวาประพฤติชั่ว) และไมสามารถคืนใหแกโรงเรียนได เนื่องจากเปนเอกสารทางคดีในศาล
นอกจากนั้นผูฟองคดียังไดแนบพยานเอกสารประกอบคําใหการอีก 7 ฉบับ กรณีดังกลาวจึงเปนขอเท็จจริง
ที่ผูฟองคดีไดใหไวในคําใหการตามมาตรา 30 วรรคสอง (3) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเปนขอยกเวนใหเจาหนาที่มิตองแจงขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ
อีก
- กรณีที่คูกรณีไดใหถอยคําไวตอเจาหนาที่ เชน คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ.219/2551 การออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของคูกรณีไดพิจารณาจาก
หลักฐานและการใหถอยคําของคูกรณีเอง รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของเปนสําคัญ เปนกรณีที่ไดนําเอขอเท็จจริง
ที่คูกรณีไดใหถอยคําตอเจาหนาที่ตามมาตรา 30 วรรคสอง (3) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539
4) เมื่อโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได
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5) เมื่อเปนมาตรการบังคับทางปกครอง
6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ขณะนี้ไดมีการออกกฎกระทรวงฉบับที่
2 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (6) กําหนด
วา ใหคําสั่งดังตอไปนี้เปนคําสั่งทางปกครองที่ไมตองแจงใหคูกรณีทราบในการทําคําสั่งทางปกครอง
(๑) การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งใหออก
จากงานไวกอน หรือการใหพนจากตําแหนง
(๒) การแจงผลการสอบหรือการวัดผลความรูหรือความสามารถของบุคคล
(๓) การไมออกหนังสือเดินทางสําหรับการเดินทางไปตางประเทศ
(๔) การไมตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนตางดาว
(๕) การไมออกใบอนุญาตหรือการไมตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
(๖) การสั่งใหเนรเทศ
สําหรับกรณีตาม ( 1) นั้นครอบคลุมถึงขาราชการ พนักงานและลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐดวย และหมายความถึงคําสั่งยายขาราชการ คําสั่งใหขาราชการประจํา
กระทรวง ประจํากรม และคําสั่งใหขาราชการมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตาม มาตรา 11 (4)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ดวย
สวนคําสั่งโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพล
เรือนสามัญในตางกระทรวง กรม นั้นไมถือเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เนื่องจากคําสั่งดังกลาวโดยสภาพทั่วไปแลวไมมีผลกระทบตอ
สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่หรือนิติฐานะของบุคคล
2.2 สิทธิมีทนายและที่ปรึกษา
มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา
มาตรา 23 ในการพิจารณาทางปกครองที่คูกรณีตองมาปราก ฏตัวตอหนา
เจาหนาที่คูกรณีมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทางปกครองได
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาไดทําลงตอหนาคูกรณีใหถือวาเปนการ
กระทําของคูกรณี เวนแตคูกรณีจะไดคัดคานเสียแตในขณะนั้น
17
วา เปนที่
อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไว
ยอมรับกันมานานแลววาสิทธิมีทนายความเปนสิทธิพื้นฐานของบุคคลในการเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการ
ยุติธรรม ในการพิจารณาทางปกครองก็เชนกัน นอกจากนี้สาขาวิชาตาง ๆ ก็มีความละเอียดซับซอนมากขึ้น
และบางครั้งคูกรณีอาจไมมีความรูลึกซึ้งหรืออาจอธิบายเรื่องนั้นไดไมดี จึงตองอาศัยผูเชี่ยวชาญใหเปนที่
16

17

ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางแลวในเชิงอรรถ 5 หนา 265
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ปรึกษาในการกระทําการ เชน การโตแยงกับเจาหนาที่เกี่ยวกับการขอตั้งโรงงาน คูกรณีอาจตองมีที่ปรึกษา
ทางวิศวกรรมและทางสิ่งแวดลอม หรือในการชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตยา ผูยื่นคําขอ
อาจตองมีที่ปรึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเภสัชกรรม การจะใหคูกรณีซึ่งเปนผูลงทุนขอตั้งโรงงานผลิตยา
เปนผูชี้แจงเองทุกเรื่อง จึงเปนไปไมได และจะไมเปนธรรมแกคูกรณี ดังนั้น สิทธิในการมีทนายความหรือที่
ปรึกษากฎหมายจึงจําเปนตองขยายกลายเปนสิทธิที่จะมีที่ปรึกษาในทุกดาน
การที่คูกรณีตองมาปรากฏตัวตอหนาเจาหนาที่ในการพิจารณาทางปกครอง
มาตรา 23 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา คูก รณีมี
สิทธิที่จะนําที่ปรึกษาของตนเขามาดวยเพื่อชวยเหลือในการชี้แจงหรือใหที่ปรึกษาชี้แจงทั้งหมดหรือบางสวน
แทนตนก็ไดดวยเหตุนี้ มาตรา 23 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
จึงบัญญัติวาตองถือคําชี้แจงหรือการใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาไดกระทําตอหนาคูกรณีเปนการกระทํา
ของคูกรณีดวยเพราะหากคูกรณีไมยอมรับการนั้น คูกรณีก็คงไดคัดคานหรือโตแยงในขณะนั้นแลว ดังนั้น
มาตรา 23 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงบัญญัติวา ถา
คูกรณีไมยอมรับการกระทําของทนายความหรือที่ปรึกษาในเรื่องใด ก็ตองคัดคานเสียแตในขณะนั้น
2.3 สิทธิแตงตั้งผูทําการแทน
สิทธิอีกประการหนึ่งของคูกรณีก็ คือ สิทธิแตงตั้งผูทําการแทนซึ่งมีการบัญญัติ
รับรองสิทธิดังกลาวไวในมาตรา 24 และ 25 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ซึ่งบัญญัติวา
มาตรา 24 คูกรณีอาจมีหนังสือแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ไดในการนี้
เจาหนาที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคูกรณีไดเฉพาะเมื่อเปนเรื่องที่ผูนั้นมีหนาที่โดยตรง
ที่จะตองทําการนั้นดวยตนเองและตองแจงใหผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนทราบดวย
หากปรากฏวาผูไดรับการแตงตั้งใหกระทําการแทนผูใดไมทราบขอเท็จจริงใน
เรื่องนั้นเพียงพอหรือมีเหตุไมควรไววางใจในความสามารถของบุคคลดังกลาวใหเจาหนาที่แจงใหคูกรณี
ทราบโดยไมชักชา
การแตงตั้งใหกระทําการแทนไมถือวาสิ้นสุดลงเพราะความตายของคูกรณีหรือ
การที่ความสามารถหรือความเปนผูแทนของคูกรณีเปลี่ยนแปลงไป เวนแตผูสืบสิทธิตามกฎหมายของคูกรณี
หรือคูกรณีจะถอนการแตงตั้งดังกลาว
มาตรา 25 ในกรณีที่มีการยื่นคําขอโดยมีผูลงชื่อรวมกันเกินหาสิบคนหรือมี
คูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคําขอที่มีขอความอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถาในคําขอมีการระบุใหบุคคลใด
เปนตัวแทนของบุคคลดังกลาวหรือมีขอความเปนปริยายใหเขาใจไดเชนนั้น ใหถือวาผูที่ถูกระบุชื่อดังกลาว
เปนตัวแทนรวมของคูกรณีเหลานั้น
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ในกรณีที่มีคูกรณีเกินหาสิบคนยื่นคําขอใหมีคําสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน
โดยไมมีการกําหนดใหบุคคลใดเปนตัวแทนรวมของตนตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาที่ในเรื่องนั้นแตงตั้งบุคคลที่
คูกรณีฝายขางมากเห็นชอบเปนตัวแทนรวมของบุคคลดังกลาว ในกรณีนี้ใหนํามาตรา 24 วรรคสอง และ
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม ตัวแทนรวมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองเปนบุคคลธรรมดา
คูกรณีจะบอกเลิกการใหตัวแทนรวมดําเนินการแทนตนเมื่อใดก็ไดแตตองมี
หนังสือแจงใหเจาหนาที่ทราบและดําเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตอไปดวยตนเอง
ตัวแทนรวมจะบอกเลิกการเปนตัวแทนเมื่อใดก็ได แตตองมีหนังสือแจงให
เจาหนาที่ทราบกับตองแจงใหคูกรณีทุกรายทราบดวย
2.4 สิทธิไดรับคําแนะนําและไดรับแจงสิทธิหนาที่ในกระบวนการพิจารณา
มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา
มาตรา 27 ใหเจาหนาที่แจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ใหคูกรณีทราบตามความจําเปนแกกรณี
ถาคําขอหรือคําแถลงมีขอบกพรองหรือมีขอความที่อานไมเขาใจหรือหลงผิด
อันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอของคูกรณีใหเจาหนาที่แนะนําใหคูกรณีแกไขเพิ่มเติมให
ถูกตอง
อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไว 18 วา ตามหลักนิติ
ธรรมนั้นบุคคลจะตองไมสูญเสียสิทธิเพราะความไมรู ไมไดรับความชวยเหลือหรือไมมีประสบการณและ
เจาหนาที่มีหนาที่ชวยเหลือคูกรณีที่เขามาเกี่ยวของกับกระบวนการพิจารณาทางปกครอง มาตรา 27 วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงกําหนดใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่
จะตองแจงสิทธิหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใหคูกรณีทราบตามความจําเปนแกกรณี
ซึ่งกฎหมายมิไดกําหนดแบบหรือเวลาที่จะตองแจง จึงขึ้นอยูกับการพิจารณาความเหมาะสมของเจาหนาที่
วาจะแจงเรื่องใดในขั้นตอนใด ซึ่งการแจงใหทราบถึงสิทธิหนาที่นั้นยอมรวมถึงการใหคําแนะนําดวย เมื่อ
พบวากรณีใดอาจมีปญหาเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของคูกรณีโดยคําแนะนํา ที่จะใหถูกตองและชัดเจน หาก
เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามหนาที่ คูกรณียอมมีสิทธิรองขอใหดําเนินการใหม ใหตนมีโอกาสในการตอสูใหมโดย
ถูกตอง และหากเกิดความเสียหายแกคูกรณี เจาหนาที่อาจตองรับผิดในทางละเมิดดวย แมแตในสวนของคํา
ขอหรือคําแถลงของคูกรณีหากเห็นวามีขอบกพรองหรือมีขอความอานไมเขาใจหรือผิดพลาดอันเกิดจาก
ความไมรูหรือความเลินเลอของคูกรณี มาตรา 27 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติวาเจาหนาที่ตองแนะนําใหคูกรณีแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองดวย
17

18

ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางแลวในเชิงอรรถ 5 หนา 266 , ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง,
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ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาที่จะเห็นวาคูกรณีที่เขามามีบทบาทใน
กระบวนพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองเปนฝายที่เปนปฏิปกษกับตนไมได แตจะตองคิดวาถาเปนคูกรณี
ขาดความรูความเขาใจในกฎหมายหรือในเรื่องใด ๆ ที่จําเปนตอการปกปองประโยชนของเขาใน
กระบวนการพิจารณา เจาหนาที่ก็จะตองใหคําปรึกษาแนะนําแกเขา ซึ่งมีการบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวไว
ในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งบังคับใหเจาหนาที่ตอง
แจงใหคูกรณีทราบวา เขามีสิทธิในกระบวนการพิจารณาอยางไรบาง เชนแจงใหคูกรณีทราบวา คูกรณีไม
จําเปนตองมาดําเนินกระบวนพิจารณาดวยตนเองเสมอไป จะตั้งตัวแทนมาก็ได หรือจะตั้งทนายความหรือที่
ปรึกษามาชวยเหลือในการดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อออกคําสั่งทางปกครองดวยก็ได หรือถาเจาหนาที่
เห็นวาคูกรณียื่นคํารองเขามาโดยกรอกขอความคลาดเคลื่อน ขาดสาระสําคัญบางประการ เจาหนาที่ก็
จะตองแนะนําเขามิใชปลอยใหคูกรณียืนคํารองมาโดยไมถูกตอง แลวปฏิเสธคํารองไปเลย
2.5 สิทธิตรวจดูเอกสารของเจาหนาที่
2.5.1 บทบัญญัติของกฎหมาย
มาตรา 31 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา
มาตรา 31 คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยง
หรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตนได แตถายังไมไดทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คูกรณีไมมีสิทธิขอ
ตรวจดูเอกสารอันเปนตนรางคําวินิจฉัย
การตรวจดูเอกสาร คาใชจายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทําสําเนา
เอกสารใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 32 เจาหนาที่อาจไมอนุญาตใหตรวจดูเอกสารหรือ
พยานหลักฐานไดถาเปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับ
อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายเรื่องนี้ไว 19 วาการจะ
โตแยงแสดงพยานหลักฐานขอคูกรณียอมเปนไปไดไมเต็มที่ หากไมมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงในมือของ
เจาหนาที่ มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงยอมรับใหคูกรณีมี
สิทธิตรวจดูเอกสารของเจาหนาที่ ซึ่งการตรวจดูนั้นมิใชจะใหเวลาและเอกสารที่นอยเกินไปจนไมอาจใชเปน
ประโยชนในการโตแยงหรือปองกันสิทธิของตน ดังนั้น เจาหนาที่จึงตองใหเวลาและจํานวนเอกสารเทาที่
จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือชี้แจงเพื่อปองกันสิทธิของตนได แตขณะเดียวกันมิใชวาคูกรณีจะขอตรวจดู
เอกสารไดทุกอยาง หากแตมีขอจํากัดในกรณีตอไปนี้ดวย
18

19

ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางแลวในเชิงอรรถ 5 หนา 266 , ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง,
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(1) ขอตรวจดูเกินความจําเปนที่จะตองใชในการโตแยงหรือชี้แจงหรือ
ปองกันสิทธิของตนไมได เชน เปนคูกรณีที่เกี่ยวของในการคัดคานเพียงบางเรื่อง ก็อาจไมมีความจําเปนตอง
ตรวจดูทั้งหมด
(2) ในกรณีที่ยังไมไดทําคําสั่งทางปกครอง คูกรณีไมมีสิทธิตรวจดูเอกสาร
อันเปนตนราง เพราะยังเปนเพียงความเห็นเบื้องตนอันเปนเรื่องภายในของเจาหนาที่เพื่อที่เจาหนาที่จะไดมี
อิสระในการแสดงความเห็น
(3) เอกสารที่เปนกรณีที่ตองรักษาเปนความลับ
มาตรา 31 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ใชคําวา “เอกสาร” ซึ่งหมายความถึงสิ่งที่บรรจุขอความที่ใชในการสื่อความเขาใจของมนุษยได
ในบางกรณีสิ่งที่ใชสื่อความหมายอาจเปนสัญลักษณหรือเสียงก็ได และในบางกรณีสิ่งที่จําเปนตองตรวจดู
อาจเปนวัตถุพยานก็ได ดังนั้น ในทางปฏิบัติควรอนุโลมตามบทบัญญัติมาตรา 31 ในฐานะบทกฎหมาย
ใกลเคียงอยางยิ่ง โดยยอมใหคูกรณีไดตรวจดูดวย
สําหรับการตรวจดูเอกสารอาจตองใชวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน
แตละแหง เชน ใหดูจากแฟมตัวจริงหรือใหแยกเอกสารบางสวนออกมาใหตรวจดู นอกจากนั้นยังตองมีวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจายในการตรวจดูเอกสารและการจัดทําสําเนาเอกสารดวย มาตรา 31 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงบัญญัติใหกําหนดรายละเอียดในเรื่องดังกลาว
โดยกฎกระทรวงได
ขณะนี้ไดมีการออกกฎกระทรวงตามความในมาตรา 31 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540)
ใชบังคับตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2540 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจดูเอกสารและคาใชจายใน
การตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทําสําเนาเอกสารไวดังนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"เอกสาร" ใหหมายความรวมถึงสิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว
ขอเท็จจริง ขอมูล รูป ตัวเลข หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือ
โดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของ หนังสือ แฟม รายงาน แผนผัง แผนที่ ภาพวาด
ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไว
ปรากฏได และวัตถุใด ๆ บรรดาที่ใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาทางปกครอง
ขอ 2 คูกรณีที่ประสงคจะขอเขาตรวจดูเอกสารใดเพื่อประกอบการ
โตแยงหรือชี้แจงหรือ ปองกันสิทธิของตน ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง อาจทําคําขอดวยวาจา
หรือทําเปนหนังสือโดยนํามายื่นดวยตนเองตอเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดหรือ
โดยสงทางไปรษณีย โดยระบุเอกสารหรือลักษณะของเอกสารที่ตองการจะตรวจดู
ในกรณีมีคําขอดวยวาจาหรือมีคําขอเปนหนังสือโดยนํามายื่นดวยตนเอง
ใหเจาหนาที่พิจารณาใหคูกรณีไดตรวจ ดูเอกสารในขณะนั้น แตถาเจาหนาที่ไมพรอมที่จะใหตรวจดูใน
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ขณะนั้นไดหรือเปนกรณีมีคําขอเปนหนังสือโดยสงทาง ไปรษณีย ใหเจาหนาที่พิจารณาและแจงกําหนดวัน
เวลาและสถานที่ ที่จะใหตรวจดูเอกสารใหคูกรณีทราบ
ขอ 3 ในการตรวจดูเอกสาร ใหเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกการ
ตรวจดูตามความเหมาะสมและตองระมัดระวังมิใหเอกสารชํารุด เสียหายหรือสูญหาย
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หนวยงานของรัฐที่
เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดอาจวางแนวปฏิบัติที่สมควรในการใหคูกรณีตรวจดูเอกสาร โดยคํานึงถึงประเภทหรือ
ลักษณะของเอกสาร
ขอ 4 ในการยื่นคําขอตรวจดูเอกสาร คูกรณีผูยื่นคําขอไมตองเสีย
คาธรรมเนียมเพื่อการดังกลาว
ในการใหคูกรณีตรวจดูเอกสารใด ถาตองมีคาใชจายเกินกวาการใหตรวจดู
ตามปกติ ใหหนวยงานของรัฐที่ เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราที่เห็นสมควร
การกําหนดคาธรรมเนียมตามวรรคสอง ใหคํานึงถึงคาใชจายจริงที่ตองเสีย
ในการตรวจดูเอกสาร ตลอดจน คาใชจายอื่นเกี่ยวกับสํานักงานและบุคลากรของหนวยงานของรัฐแหงนั้น
ประกอบดวย แตไมสูงกวาอัตราในตลาด หากใหเอกชนจัดทํา แตในกรณีเล็กนอยจะยกเวนไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมก็ได
ขอ 5 ถาคูกรณีตองการสําเนาเอกสารใด ใหเจาหนาที่พิจารณาดําเนินการ
ใหตามความเหมาะสม โดยจะตองระมัดระวังมิใหตนฉบับเอกสารชํารุด เสียหาย หรือสูญหาย
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่
ผูนั้นสังกัดอาจวางแนวปฏิบัติที่ สมควรในการจัดทําสําเนาเอกสาร โดยคํานึงถึงประเภทหรือลักษณะของ
เอกสาร
ในการจัดทําสําเนาเอกสาร ใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดเรียก
เก็บคาใชจายในอัตราที่เห็นสมควร แตในกรณีเล็กนอยจะยกเวนไมเรียกเก็บคาใชจายก็ได และใหนําความ
ในขอ 4 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
2.6 สิทธิไดรับการพิจารณาโดยเร็ว
20
วา การพิจารณาลาชา
อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายเรื่องนี้ไว
เกินไปอาจทําใหประโยชนของคูกรณีเสียหายได การพิจารณาทางปกครองจึงควรกระทําโดยรวดเร็วตาม
ความเหมาะสมของกรณี แตเดิมมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรงรัดการปฏิบัติราชการ พ.ศ.
2522 วางหลักเกณฑใหหนวยงานของรัฐกําหนดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการ แตก็เปนเพียง
19

20

ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, สํานักพิมพวิญูชน, 8 ตุลาคม 2554, หนา 155
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ระเบียบที่ใหแตละหนวยงานของรัฐกําหนดเวลาของตนเองโดยความสมัครใจ แตตอมามีการยกเลิกระเบียบ
ดังกลาวเพื่อเปนการกํากับใหเจาหนาที่ตองมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และมีการออกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึ้น
ใชแทน แตอยางไรก็ตามในปจจุบันสํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีบางฉบับ พ.ศ. 2546 ขึ้น ยกเลิกระเบียบนํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ แลว
ปจจุบัน ไดมี พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กําหนดใหสวนราชการที่ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือ
ติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศ
ใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไปซึ่งกําหนดไวในมาตรา 37 แหง พระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งบัญญัติวา
มาตรา 37 ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอ
ประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน
และประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น มีลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาที่ลาชาเกิน
สมควร ก.พ.ร.จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได
ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงานให
แลวเสร็จตามกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
2.7 สิทธิไดทราบเหตุผลของคําสั่งทางปกครอง
อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไว 21 วา การรูเหตุผล
ของคําสั่งทางปกครองทําใหคูกรณีสามารถใชสิทธิอุทธรณหรือนําคดีขึ้นสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดี
ปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงเหตุที่แทจริงวาเจาหนาที่มีคําสั่งทางปกครองขึ้น
เพราะเหตุใดและเหตุนั้นถูกตองเหมาะสมหรือไม และขัดกับขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอยางไร มาตรา 37
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงไดบังคับใหแสดงเหตุผลไวในคําสั่งทาง
ปกครองที่เปนหนังสือดวย
20

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 คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครอง
เปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย
(1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
(2) ขอกฎหมายที่อางอิง
(3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ นายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหคําสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใด
ตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบทายคําสั่งนั้นก็ได บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับ
กับกรณีดังตอไปนี้
(1) เปนกรณีที่มีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาที่ของบุคคลอื่น
(2) เหตุผลนั้นเปนที่รูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก
(3) เปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา 32
(4) เปนการออกคําสั่งทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวนแตตองให
เหตุผลเปนลายลักษณอักษรในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําสั่งนั้นรองขอขณะนี้ไดมีการออก
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 37 วรรคสองแลวคือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง คําสั่งทาง
ปกครองที่ตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งหรือในเอกสารแนบทายคําสั่ง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 โดย
กําหนดไว ดังนี้
“ใหคําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปน
หนังสือในกรณีดังตอไปนี้ เปนคําสั่งทางปกครองที่ตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งหรือในเอกสารแนบทายคําสั่ง
ตามมาตรา 37 วรรคสอง
(1) คําสั่งทางปกครองที่เปนการปฏิเสธการกอตั้งสิทธิของคูกรณี เชน การไม
รับคําขอ ไมอนุญาต ไมอนุมัติ ไมรับรอง ไมรับอุทธรณ หรือไมรับจดทะเบียน
(2) คําสั่งทางปกครองที่เปนการเพิกถอนสิทธิ เชนการเพิกถอนใบอนุญาต
(3) คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทําการ
(4) สั่งทางปกครองที่เปนคําวินิจฉัยอุทธรณ
(5) ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาผลการ
ดําเนินการดังกลาวแลว
ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชในกรณีที่ไมอาจเปดเผยไดตามที่กําหนดใน
มาตรา 32
ศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ ไดยกตัวอยางของการใหเหตุผลประกอบ
คําสั่งทางปกครองตามบทบัญญัติดังกลาวขางตนไววา การที่ผูบังคับบัญชาจะออกคําสั่งลงโทษวินัยขาราการ
ผูใตบังคับบัญชาในขอหาดูหมิ่นเหยียดหยามหรือกดขี่ขมเหงราษฎรไดนั้น ตองทําสั่งเปนหนังสือและให
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เหตุผลประกอบดวย เชน ขาราชการผูนั้นไดกลาวถอยคําใดตอราษฎรคนใด ในวันใด ณ สถานที่ใด เหตุใด
จึงถือวาคํากลาวนั้นเปนคํากลาวที่ดูหมิ่นเหยียดหยามราษฎร การที่กฎหมายบังคับใหเจาหนาที่ตองให
เหตุผลประกอบคําสั่งทางปกครองเชนนี้ ก็เพื่อที่ผูไดรับผลกระทบจากคําสั่งจะไดตรวจสอบไดวาเหตุผลที่
อางมานั้น ทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมายถูกตองหรือไม ถาผูนั้นเห็นวาเหตุผลที่อางมานั้นไมถูกตองก็จะได
ใชสิทธิอุทธรณหรือฟองศาลตอไปได
2.8 สิทธิไดรับแจงวิธีการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งทางปกครอง
2.8.1 บทบัญญัติของกฎหมาย
มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 บัญญัติวา
มาตรา 40 คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุ
กรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการ
โตแยงดังกลาวไวดวย
ในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการ
อุทธรณหรือการโตแยงเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีการแจงใหมและ
ระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง
อาจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไว 22 วา การ
โตแยงคําสั่งทางปกครองเพื่อหาความยุติธรรมยอมเปนสิทธิประการหนึ่งตามหลักการควบคุมความชอบดวย
กฎหมาย มิใชใหยุติเพียงขั้นตอนของเจาหนาที่ชั้นตนเทานั้น แตกฎหมายในสังคมมีอยูหลายเรื่องและแตละ
เรื่องก็มีหลักเกณฑเฉพาะตามความเหมาะสม ระยะเวลาในการอุทธรณหรือโตแยงจึงมีขอแตกตางกัน
มากมายตามกฎหมายเฉพาะนั้นๆ จนกลายเปนยากแกเอกชนจะทราบได ทําใหเอกชนตองเสียสิทธิกันไป
มาก จึงสมควรมีวิธีการทางปกครองชวยเหลือในเรื่องนี้เพื่อใหกฎหมายมีผลใชบังคับไดจริง มิใชใหบุคคล
ตองเสียสิทธิเพราะความไมรู ดวยเหตุนี้ มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 จึงวางหลักวา ในการมีคําสั่งทางปกครองถาเปนกรณีที่อาจอุทธรณโตแยงตอไปได ก็ใหระบุ
(ก) กรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง
(ข) การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง
(ค) ระยะเวลาที่อาจอุทธรณหรือโตแยง
โดยถามีหลักเกณฑตามกฎหมายเฉพาะอยางไร ก็ระยุอยางนั้น หากไมมีก็
ตองระบุการอุทธรณคําสั่งทางปกครองแบบบังคับทั่วไปตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
21

22

ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางใน ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, สํานักพิมพวิญูชน, 8 ตุลาคม
2554, หนา 158
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ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใหทราบ และถาเปนขั้นตอนสุดทายในทางปกครอง ก็ตองแจงหลักเกณฑ
การรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขหรือฟองคดีตอศาลไวดวย
มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ไมไดจํากัดโดยตรงวาใชเฉพาะกับคําสั่งทางปกครองที่เปนหนังสือ แตโดยสภาพแลวการจะระบุใน
คําสั่งยอจะปฏิบัติในกรณีคําสั่งดวยวาจาหรือคําสั่งที่เปนสัญญาณไมไดโดยสภาพ
ถาเจาหนาที่ฝาฝนไมแจงหลักเกณฑการอุทธรณหรือโตแยงตามมาตรา
40 แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือแจงไมครบถวนตามเงื่อนไขของกฎหมาย ก็ใหเริ่มนับระยะเวลาใหมตั้งแต
ไดรับแจงหลักเกณฑการอุทธรณหรือโตแยงที่ทําใหม
การที่กฎหมายกําหนดเชนนั่นเปนเพราะระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ
หรือโตแยงในแตละเรื่องจะไมเทากัน จึงควรนับตามเวลาเดิมของกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ โดยเลื่อนเริ่มตนนับ
ออกไป
อยางไรก็ตาม ถาเจาหนาที่ไมแจงหลักเกณฑการอุทธรณหรือโตแยงให
ทราบตามมาตรา 40 วรรคสอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใหถือตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายนั้นเปนหลักกอนโดยนับตั้งแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง แตถาระยะเวลา
ดังกลาวสั้นกวา 1 ปก็ใหขยายออกไปเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งทางปกครองนั้นเสมอทุกกรณี
ดังนั้นโดยทั่วไปในแงของผูรับคําสั่งทางปกครอง หากไมทราบขั้นตอนการอุทธรณหรือโตแยงใด ๆ เลย ก็ให
จดจํากําหนดเวลา 1 ปไวเปนหลักเสมอ และถาไมทราบขั้นตอนการอุทธรณหรือโตแยงขั้นถัดไป ก็ควรเสนอ
เรื่องตอองคการวินิจฉัยคดีปกครองไปเลย เพราะจะทําใหทราบไดในที่สุดวาขั้นตอนตอไปเปนขั้นตอนใด
และจะไดรับประโยชนจากการที่อายุความสะดุดหยุดอยูในระหวางการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดี
ปกครอง (มาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 และมาตรา
193/17 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
รูปแบบในการแจงสิทธิอุทธรณ กฎหมายมิไดกําหนดรูปแบบไวแตอยาง
ใด จึงอาจระบุขอความวา “ถาหากทานประสงคจะอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งนี้ ใหยื่นอุทธรณหรือโตแยง
คําสั่งดังกลาวตอ........(ผูรับคําอุทธรณ)......ภายใน...(ระยะเวลาการยื่นอุทธรณที่กฎหมายกําหนด)......วัน นับ
แตวันที่รับคําสั่งนี้”
ขอยกเวนการแจงสิทธิอุทธรณ โดยปกติเมื่อมีการออกคําสั่งทางปกครอง
เจาหนาที่จะตองแจงสิทธิการอุทธรณใหคูกรณีทราบ แตถาไมใชคําสั่งทางปกครองก็ไมตองปฏิบัติตาม
มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เชน คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. 127/2547 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผูฟองคดีกรณีถูกกลาวหาวาเปนเจา
พนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ถือเปนกระบวนการภายในของฝายปกครองที่จะ
นําไปสูการออกคําสั่งทางปกครอง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยดังกลาว จึงยังไมเปนคําสั่งที่
จะตองแจงวิธีการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งตามมาตรา 40 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
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3. รูปแบบของคําสั่งทางปกครอง
รูปแบบของคําสั่งทางปกครองไดกําหนดไวในมาตรา 34 แหง พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติวา
มาตรา 34 คําสั่งทางปกครองอาจทําเปนหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมาย
ในรูปแบบอื่นก็ได แตตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจได
รูปแบบของคําสั่งทางปกครองจําแนกได 3 ลักษณะ
(1) ทําดวยวาจา
(2) ทําเปนหนังสือ
(3) ทําโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น
ในการทําคําสั่งทางปกครองจะตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะ
เขาใจไดทั้งผูรับคําสั่งและบุคคลที่สาม โดยตองใหบุคคลดังกลาวเขาใจวัตถุประสงคและสามารถปฏิบัติไดวา
ผูออกคําสั่งทางปกครองประสงคใหผูนั้นกระทําการหรือละเวนการกระทําใดอยางไร คําสั่งทางปกครองที่ไม
มีความชัดเจนเพียงพอจะตองถือวาเปนโมฆะ (เสียมาตั้งแตตน) เพราะผูรับคําสั่งไมอาจปฏิบัติตามได
ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดไวชัดเจนวา ใหตองทําคําสั่งเปนหนังสือในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง การออกคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นจะตองทําเปนหนังสือดวย จะเลือกใชวิธีปฏิบัติตามที่บัญญัติไว
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ยอมไมได ถาหากปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย
เฉพาะนั้นยอมมีผลทําใหคําสั่งทางปกครองนี้เปนโมฆะ แตถากฎหมายเฉพาะไมไดกําหนดไววาตองทําคําสั่ง
ในรูปแบบใด ผูออกคําสั่งยอมมีสิทธิที่จะเลือกออกคําสั่งทางปกครองในรูปแบบใด ๆ ตามที่พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดไวโดยพิจารณาความเรงดวนและความจําเปนของ
สถานการณเปนสําคัญ
3.1 คําสั่งดวยวาจา
มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา
มาตรา 35 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองเปนคําสั่งดวยวาจา ถาผูรับคําสั่งนั้นรองขอ
และการรองขอไดกระทําโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาวเจาหนาที่ผูออกคําสั่ง
ตองยืนยันคําสั่งนั้นเปนหนังสือ
ตามบทบัญญัติดังกลาวเปนกรณีที่เจาหนาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองไดออกคําสั่ง
ทางปกครองดวยวาจาแลวถาผูรับคําสั่งรองขอภายใน 7 วันนับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาวและการรองขอนั้นได
กระทําโดยมีเหตุผลอันสมควร เจาหนาที่ผูออกคําสั่งตองยืนยันคําสั่งนั้นเปนหนังสือ การที่กฎหมาย
กําหนดเวลาในการขอคํายืนยันคําสั่งเปนหนังสือนั้น เปนที่ชัดเจนวาหากพนกําหนดแลวเจาหนาที่ไมมีหนาที่
ตองทําเปนหนังสือยืนยันใหอีก และการยืนยันคําสั่งเปนหนังสือนี้ไมใชเปนการออกคําสั่งใหมที่จะมีผลทาง
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กฎหมายใหมแตอยางใด เพราะคําสั่งนั้นมีผลตั้งแตวันเวลาในการออกคําสั่งดวยวาจาแลว การออกหนังสือ
เปนการยืนยันวาคําสั่งดวยวาจาที่ออกไปนั้นมีเนื้อหาและเหตุผลอยางไร โดยตองระบุเหตุผลตามที่กําหนด
ไวตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
กรณีการรองขอตองมีเหตุผลอันสมควร นั้นหมายความวาในการขอยืนยันมี
เหตุผลและความจําเปนในการขอเพื่อนําไปใชประโยชนอยางหนึ่งอยางใด เชน นําไปปรึกษาทนายความ
หรือที่ปรึกษาเพื่อจะอุทธรณหรือโตแยงคําสั่ง หรือจะนําไปใชเปนหลักฐานในการอางอิงกับบุคคลอื่นวาตน
ตองมีภาระหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองอยางไร
3.2 คําสั่งเปนหนังสือ
คําสั่งทางปกครองที่ตองทําเปนหนังสือนั้นไดกําหนดไวในมาตรา
36 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติวา
มาตรา 36 คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสืออยางนอยตองระบุ วัน เดือนและ
ปที่ทําคําสั่ง ชื่อและตําแหนงของเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง พรอมทั้งมีลายมือชื่อของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้น
คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือจะตองมีรายการดังตอไปนี้เปนอยางนอยใน
คําสั่ง คือ
(1) วัน เดือน และปที่ทําคําสั่ง เพื่อใหทราบวาคําสั่งทางปกครองนั้นไดกระทําขึ้น
เมื่อใด และอาจใชในการตรวจสอบการออกคําสั่งของเจาหนาที่ผูออกคําสั่งวามีอํานาจหนาที่หรือไม
นอกจากนี้ยังใชในการอางอิงคําสั่งดังกลาวดวย
(2) ชื่อ และตําแหนงของเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง เพื่อใหทราบวาเจาหนาที่ผูใดเปนผู
ออกคําสั่ง มีตําแหนงหนาที่หรือไม มีอํานาจตามกฎหมายหรือไม กรณีที่คําสั่งไมระบุชื่อผูออกคําสั่งผูรับ
คําสั่งไมจําเปนตองปฏิบัติตาม และไมถือวาเปนคําสั่งโดยสภาพ
(3) ลายมือชื่อของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้นเพื่อใหทราบวาคําสั่งนั้นไดออกโดย
เจาหนาที่ผูนั้นจริงไมมีการแอบอางการออกคําสั่ง
อยางไรก็ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ไดกําหนดยกเวนมิใหใชบังคับรายการตาง ๆ ดังกลาวขางตนกับคําสั่งทางปกครองบางประเภท
ซึ่งกฎหมายกําหนดใหตราเปนกฎกระทรวงเพื่อบังคับใชตอไป
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา
มาตรา 38 บทบัญญัติตามมาตรา 36 และมาตรา 37 วรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับ
กับคําสั่งทางปกครองที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
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3.3 คําสั่งทางปกครองที่สื่อความหมายโดยวิธีการอื่น
เปนกรณีที่เจาหนาที่ฝายปกครองเลือกออกคําสั่งทางปกครองโดยวิธีการอื่น
นอกจากเปนหนังสือหรือวาจา เชน สัญญาณไฟจราจรถือเปนคําสั่งใหเคลื่อนไปไดหรือใหหยุด สัญญาณรอ
หรือไฟกระพริบของชาวเรือเปนตน

4. การใหเหตุผลของคําสั่งทางปกครอง
การที่กฎหมายกําหนดใหการออกคําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่ฝายปกครองตองให
เหตุผลถือเปนสิทธิของคูกรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองที่จะทราบไดวาตนเองไดรับการปฏิบัติ
ถูกตองหรือไม เจาหนาที่มีคําสั่งทางปกครองเพราะเหตุใด ถูกตองตามขอเท็จจริงและขอกฎหมายหรือไม
อีกทั้งยังเปนประโยชนตอกระบวนการควบคุมทางกฎหมายโดยการพิจารณาทบทวนตามกระบวนการ
ยุติธรรมตอไป เชน การอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ หรือองคกรวินิจฉัยคดีปกครอง หรือแมกระทั่ง
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ผูออกคําสั่งก็สามารถทบทวนคําสั่งเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคูกรณี และ
สามารถตรวจสอบไดวาเจาหนาที่ไดกระทําโดยถูกตองตามขอกฎหมายหรือไม
การใหเหตุผลของคําสั่งทางปกครองกฎหมายกําหนดใหตองทําตามแบบที่กําหนดซึ่ง
ถือเปนเงื่อนไขในความสมบูรณของคําสั่งทางปกครองที่ผูออกคําสั่งจะตองถือปฏิบัติ หากฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกลาวยอมมีผลทําใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมาย คูกรณีอาจฟองเพื่อใหเพิก
ถอนคําสั่งนั้นไดตามมาตรา 9 (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542

5. ขอกําหนดการระบุเหตุผล
มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา
มาตรา 37 คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปน
หนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย
(1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
(2) ขอกฎหมายที่อางอิง
(3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจนายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหคําสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใด
ตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบทายคําสั่งนั้นก็ได บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับ
กับกรณีดังตอไปนี้
(1) เปนกรณีที่มีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาที่ของบุคคลอื่น
(2) เหตุผลนั้นเปนที่รูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก
(3) เปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา 32
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(4) เปนการออกคําสั่งทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวน แตตองใหเหตุผล
เปนลายลักษณอักษรในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําสั่งนั้นรองขอ
ตามบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหคําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยัน
คําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย
(1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไดแกขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญที่เจาหนาที่รับฟง
และใชในการออกคําสั่งทางปกครอง
(2) ขอกฎหมายที่อางอิง ไดแกตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของที่เจาหนาที่ใชในการออก
คําสั่งทางปกครอง
(3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ ไดแกขอพิจารณาจากขอเท็จจริง
และขอกฎหมาย เหตุและมูลเหตุจูงใจที่เจาหนาที่ใชเปนขอยุติในการออกคําสั่งทางปกครอง
โดยการใหเหตุผลในคําสั่งทางปกครองตามหลักทั่วไปยึดหลักใหสามารถแสดงเหตุผลใน
ภายหลังได ซึ่งในบางกรณีอาจไมเหมาะสมกับคําสั่งทางปกครองนั้น ๆ มาตรา 37 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหคําสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใด
ตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งนั้นเอง หรือในเอกสารแนบทายคําสั่งนั้นก็ได ซึ่งไดมีประกาศสํานักประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง คําสั่งทางปกครองที่ตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งหรือในเอกสารแนบทายคําสั่ง ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2543 ใหคําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือใน
กรณีดังตอไปนี้ เปนคําสั่งทางปกครองที่ตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งหรือในเอกสารแนบทายคําสั่ง ตามมาตรา
๓๗ วรรคสอง
(๑) คําสั่งทางปกครองที่เปนการปฏิเสธการกอตั้งสิทธิของคูกรณี เชน การไมรับคําขอ
ไมอนุญาต ไมอนุมัติ ไมรับรอง ไมรับอุทธรณ หรือไมรับจดทะเบียน
(๒) คําสั่งทางปกครองที่เปนการเพิกถอนสิทธิ เชน การเพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอน
การอนุมัติ เพิกถอนการรับรอง เพิกถอนการรับจดทะเบียน
(๓) คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําการหรือละเวนกระทําการ
(๔) คําสั่งทางปกครองที่เปนคําวินิจฉัยอุทธรณ
(๕) คําสั่งยกเลิกการสอบราคา การประกวดราคา หรือการประมูลราคาที่มีผูไดรับ
คัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาผลการดําเนินการดังกลาวแลว
การจัดใหมีเหตุผลในคําสั่งทางปกครองนี้มีขอยกเวนตามมาตรา 37 วรรคสามแหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งกําหนดใหคําสั่งทางปกครองบางประเภทไม
ตองแสดงเหตุผล คือ
(1) กรณีที่มีผลของคําสั่งทางปกครองตรงตามคําขอของคูก รณีและไมกระทบสิทธิและ
หนาที่ของบุคคลอื่น
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(2) เหตุผลนั้นเปนที่รูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก เชน กรณีมายื่นคําขอคัดสําเนา
ทะเบียนบาน ผูยื่นคําขอไดระบุไวในคําขอแลววาตองการอะไรและการอนุญาตใหคัด ก็ไมมีขอพิจารณาที่
ยุงยาก เพียงแคเซ็นชื่อและประทับตราวาอนุมัติก็เพียงพอแลว
(3) เปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับ หากการใหเหตุผลในการทําคําสั่งทางปกครอง
ที่จะตองรักษาความลับจะเปนการเปดเผยความลับโดยสภาพ จึงเปนขอยกเวนใหไมตองระบุเหตุผลได
(4) เปนการออกคําสั่งทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวน แตตองใหเหตุผล
เปนลายลักษณอักษรในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําสั่งนั้นรองขอ กรณีนี้เปนเรื่องที่โดยสภาพของ
คําสั่งไมอาจระบุเหตุผลได สวนการที่เจาหนาที่จะแจงเหตุผลใหผูรับคําสั่งทราบขณะมีคําสั่งทางปกครองนั้น
เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตก็ไมมีบันทึกอะไรเปนหลักฐานหรือกรณีเรงดวนนั้นถือเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ถา
ปลอยใหเนิ่นชาอาจเกิดความเสียหายได อยางไรก็ตาม หากผูรับคําสั่งรองขอ เจาหนาที่ตองแสดงเหตุผล
เปนลายลักษณอักษรภายในเวลาอันควรดวย โดยผูรับคําสั่งจะรองขอภายในเวลาเทาใดนับแตวันที่มีคําสั่ง
นั้นก็ได ซึ่งแตกตางจากการออกคําสั่งดวยวาจาที่ผูรับคําสั่งสามารถรองขอใหเจาหนาที่ยืนยันคําสั่งเปน
หนังสือไดแตผูรับคําสั่งจะตองรองขอใหยืนยันคําสั่งเปนหนังสือภายใน 7 วันนับแตวันที่มีคําสั่ง

6. การแกไขความไมสมบูรณกรณีที่ไมระบุเหตุผล
กรณีที่คําสั่งทางปกครองที่ตองระบุเหตุผลเพราะไมเขาขอยกเวนตามมาตรา 37 วรรค
สาม หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัตินี้ แมการไมระบุเหตุผลจะเปน
การไมชอบดวยกฎหมาย แตจะถือวาคําสั่งนี้ไมมีผลบังคับไมได เพราะมาตรา 41 แหง พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา “คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ ไมเปนเหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ ( 2) คําสั่งทางปกครองที่ตองจัดให
มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถาไดจัดใหมีเหตุผลดังกลาวในภายหลัง” จึงเปนกรณีที่กฎหมาย
ยินยอมใหมีการแกไขความไมสมบูรณของคําสั่งนี้ได โดยการจัดใหมีเหตุผลของคําสั่งในภายหลัง แต
กฎหมายก็ใหโอกาสเจาหนาที่เพียงชวงระยะเวลาเดียว คือกอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวโดยองคกรใดก็ไดที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณคําสั่งนั้น โดยอาจเปนการอุทธรณผูบังคับบัญชาหรือผู
มีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามกฎหมายเฉพาะ แตหากพนชั้นนั้นไปแลวแสดงวาเจาหนาที่ไมประสงคจะ
แกไขคําสั่งทางปกครองของตนใหถูกตองตามมาตรา 41 (2) ดังนั้น หากคดีไปสูการพิจารณาของผูอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครองเจาหนาที่ก็ไมสามารถที่จะแกไขเพิ่มเติมเหตุผลอีกตอไป
นอกจากนั้นผูรับคําสั่งอาจโตแยงโดยอุทธรณตอผูบังคับบัญชาหรือนําคดีเขาสูการพิจารณาขององคกร
วินิจฉัยคดีปกครองไดเพื่อใหมีคําสั่งใหเจาหนาที่แสดงเหตุผลหรือใหเพิกถอนคําสั่งนั้น
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7. การกําหนดเงื่อนไขในคําสั่งทางปกครอง
มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา
มาตรา 39 การออกคําสั่งทางปกครองเจาหนาที่อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไดเทาที่
จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินิจเปนอยางอื่น
การกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงการกําหนดเงื่อนไขในกรณีดังตอไปนี้ ตามความ
เหมาะสมแกกรณีดวย
(1) การกําหนดใหสิทธิหรือภาระหนาที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
(2) การกําหนดใหการเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหนาที่ตองขึ้นอยูกับ
เหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอน
(3) ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งทางปกครอง
(4) การกําหนดใหผูไดรับประโยชนตองกระทําหรืองดเวนกระทําหรือตองมีภาระหนาที่
หรือยอมรับภาระหนาที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดขอความในการจัดใหเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มขอกําหนดดังกลาว
การมีคําสั่งทางปกครองในบางกรณี อาจมีความจําเปนที่จะตองมีเงื่อนไขประกอบดวย
เพื่อใหเกิดผลสมตามเจตนารมยหรือวัตถุประสงคของกฎหมายและสมความตองการของสังคม ดังนั้น
มาตรา 39 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงวางหลักวาในการ
ออกคําสั่งทางปกครองนั้นเจาหนาที่อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไดเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
กฎหมาย เวนแตกฎหมายจะกําหนดขอจํากัดดุลพินิจเปนอยางอื่น ซึ่งคําวา เงื่อนไขหมายความถึงการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหปฏิบัติ ซึ่งเปนขอยกเวนของหลักการกําหนดเงื่อนไขจึงเปนอํานาจของ
เจาหนาที่ที่มีดุลพินิจที่จะกําหนดไดตามที่เห็นวาเหมาะสม
นอกจากนี้ มาตรา 39 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ไดกําหนดวาการกําหนดเงื่อนไขเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามกฎหมายและมีความ
เหมาะสมไดแกกรณีดังตอไปนี้
(1) การกําหนดใหสิทธิหรือภาระหนาที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
(2) การกําหนดใหการเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหนาที่ตองขึ้นอยูกับ
เหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอน
(3) ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งทางปกครอง
(4) การกําหนดใหผูไดรับประโยชนตองกระทําหรืองดเวนกระทําหรือตองมีภาระหนาที่
หรือยอมรับภาระหนาที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดขอความในการจัดใหมี
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขอกําหนดดังกลาว
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8. การแกไขขอบกพรองในวิธพี จิ ารณา
มาตรา 41 คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ ไมเปนเหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ
(1) การออกคําสั่งทางปกครองโดยยังไมมีผูยื่นคําขอในกรณีที่เจาหนาที่จะดําเนินการ
เองไมไดนอกจากจะมีผูยื่นคําขอ ถาตอมาในภายหลังไดมีการยื่นคําขอเชนนั้นแลว
(2) คําสั่งทางปกครองที่ตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถาไดมีการจัดให
มีเหตุผลดังกลาวในภายหลัง
(3) การรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการรับ
ฟงใหสมบูรณในภายหลัง
(4) คําสั่งทางปกครองที่ตองใหเจาหนาที่อื่นใหความเห็นชอบกอนถาเจาหนาที่นั้นไดให
ความเห็นชอบในภายหลัง
เมื่อมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) หรือ (4) แลว และเจาหนาที่ผูมีคําสั่ง
ทางปกครองประสงคใหผลเปนไปตามคําสั่งเดิม ใหเจาหนาที่ผูนั้นบันทึกขอเท็จจริงและความประสงคของ
ตนไวในหรือแนบไวกับคําสั่งเดิมและตองมีหนังสือแจงความประสงคของตนใหคูกรณีทราบดวย
กรณีตาม (2) (3) และ (4) จะตองกระทํากอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณตาม
สวนที่ 5 ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น หรือถาเปนกรณีที่ไมตองมีการอุทธรณ
ดังกลาวก็ตองกอนมีการนําคําสั่งทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตอง
ของคําสั่งทางปกครองนั้น
การฝาฝนกระบวนการพิจารณาอาจทําใหคําสั่งทางปกครองไมสมบูรณได มาตรา 41
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงกําหนดหลักเกณฑที่เปนการเปดชองให
เจาหนาที่สามารถแกไขขอบกพรองของวิธี พิจารณาออกคําสั่งทางปกครอง นั้นได เพราะกระบวนการ
พิจารณาออกคําสั่งทางปกครองนี้เปนพียงขั้นตอนของการทําคําสั่งทางปกครอง มิใชเนื้อหาของคําสั่งทาง
ปกครอง
มาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนด
หลักเกณฑการแกไขขอบกพรองไววา คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ไมเปนเหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ
(1) การออกคําสั่งทางปกครองโดยยังไมมีผูยื่นคําขอในกรณีที่เจาหนาที่จะดําเนินการ
เองไมไดนอกจากจะมีผูยื่นคําขอ กรณีนี้เปนคําสั่งทางปกครองที่เจาหนาที่ออกเองไมได จะตองมีคําขอ
เทานั้น แตเมื่อ เจาหนาที่ฝาฝนโดยออก คําสั่งทางปกครองไปโดยไมมีผูยื่นคําขอ ก็สามารถแกไขเยียวยา
ขอบกพรองนี้ไดเมื่อผูยื่นคําขอในภายหลังโดยถูกตอง อยางไรก็ตามการแกไขเยียวยาความบกพรองของ
คําสั่งทางปกครอง ในกรณีที่ออกคําสั่งทางปกครองไปโดยมีผูยื่นคําขอ ทั้ง ๆ ที่จะตองมีผูยื่นคําขอเสียกอน
หากปรากฏวาการยื่นคําขอนั้นมีกฎหมายกําหนดระยะเวลาไว การจัดใหมีการยื่นคําขอในภายหลังก็จะตอง
กระทําเสียภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กําหนดไวดวย หากลวงพนระยะเวลาไปแลว
การเยียวยา
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ความบกพรองของคําสั่งทางปกครองก็ยอมจะกระทําไมได 23
(2) คําสั่งทางปกครองที่ตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง เปนกรณีที่
เจาหนาที่ออกคําสั่งทางปกครองโดยไมไดระบุเหตุผลของคําสั่งทางปกครอง นั้น หรือจัดใหมีเหตุผลไวแต
เหตุผลนั้นไมสมบูรณ กรณียอมตองถือวา เปนคําสั่งทางปกครองที่ไม ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งสามารถแกไข
ขอบกพรองนี้ไดดวยการจัดใหมีเหตุผล
ในภายหลัง เวนแตกรณีที่เปนคําสั่งที่ออกตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งกําหนดใหระบุเหตุผลไวในคําสั่ง นั้นหรือในเอกสารแนบทายคําสั่ง แมจะใหเหตุผลใน
ภายหลังก็ไมทําใหคําสั่งนั้นสมบูรณแตอยางใด เจาหนาที่จะตองเพิกถอนและดําเนินการใหม นอกจากนั้น
ในกรณีที่เจาหนาที่ไดจัดใหมีเหตุผลไวแลว แตตองการ เปลี่ยนแปลงเหตุผล ในการออกคําสั่งทางปกครอง
ผูออกคําสั่งทางปกครองยอมไมอาจใชวิธีการเยียวยาความพกพรองของคําสั่งทางปกครอง ในกรณีนี้ได
เชนกัน
(3) การรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการรับ
ฟงใหสมบูรณในภายหลัง เชน การไมไดใหโอกาสคูกรณีในการโตแยง ชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐาน
รวมถึงการใหเวลานอยเกินไป ไมฟงขอเท็จจริงใหรอบดาน การไมยอมใหคูกรณีนําทนายความหรือที่ปรึกษา
เขามาในการพิจารณาทางปกครองซึ่งคูกรณีตองมาปรากฏตัวตอหนาเจาหนาที่ การรับฟงคูกรณีในกรณีนี้
หมายความวา จะตองเปนเรื่องที่ไดมีการดําเนินการมากอนบางแลว หากไมเคยดําเนินการมาเลยก็อาจ
เยียวยาความบกพรองของคําสั่งทางปกครองโดยการรับฟงในภายหลังได และในการจัดใหมีการรับฟงใน
ภายหลังผลการเนินการจะตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิม
(4) คําสั่งทางปกครองที่ตองใหเจาหนาที่อื่นใหความเห็นชอบกอน แตเจาหนาที่ไดออก
คําสั่งไปเลยโดยที่ไมไดดําเนินการใหเจาหนาที่อื่นใหความเห็นชอบกอนถาเจาหนาที่นั้นไดใหความเห็นชอบ
ในภายหลังก็ยอมถือวาความบกพรองของคําสั่งทางปกครองดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป
22

9. กรอบเวลาในการแกไขเยียวยาขอบกพรอง
กรณีตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (2) (3) และ (4) ไดกําหนดกรอบเวลาในการแกไขความ
ไมสมบูรณในกรณีนี้วา จะตองกระทํากอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณตามสวนที่ 5 การอุทธรณ
คําสั่งทางปกครอง หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น หรือถาเปนกรณีที่ไมตองมีการอุทธรณดังกลาว
ก็ตองกอนมีการนําคําสั่งทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่ง
ทางปกครองนัน้ บทบัญญัติดังกลาวเปนการยินยอมใหเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองที่ไมสมบูรณมีโอกาส
แกไขขอที่ไมสมบูรณไดตราบเทาที่ยังไมมีการนําขอที่ไมสมบูรณนั้นไปโตแยงคัดคานตอผูมีอํานาจวินิจฉัย
อุทธรณหรือตอผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครองนั้น
23

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

เมษายน) 2549 หนา 49
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อนึ่ง เนื่องจากคําสั่งทางปกครองมีการดําเนินการแกไขสวนที่บกพรองใหม อาจทําให
คูกรณีบางฝายที่เกี่ยวของอาจไมเห็นชอบดวยก็ได ในกรณีนี้ยอมกอใหเกิดสิทธิอุทธรณหรือโตแยงใหมนับแต
เมื่อนั้น

สวนที่ 6 ผลของคําสัง่ ทางปกครอง
1. การเกิดผลของคําสั่งทางปกครอง
มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา
มาตรา 42 คําสั่งทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะที่ผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป
คําสั่งทางปกครองยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือ
โดยเหตุอื่น
เมื่อคําสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ใหเจาหนาที่มีอํานาจเรียกผูซึ่งครอบครองเอกสารหรือวัตถุ
อื่นใดที่ไดจัดทําขึ้นเนื่องในการมีคําสั่งทางปกครองดังกลาว ซึ่งมีขอความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู
ของคําสั่งทางปกครองนั้น ใหสงคืนสิ่งนั้นหรือใหนําสิ่งของดังกลาวอันเปนกรรมสิทธิ์ของผูนั้นมาใหเจาหนาที่
จัดทําเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของคําสั่งทางปกครองดังกลาวได
การเกิดผลของคําสั่งทางปกครอง มาตรา 42 วรรคหนึ่ง กําหนดวาคําสั่งทางปกครองใหมี
ผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะที่ผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป และมาตรา 8 วรรคสอง ประกอบกับกฎกระทรวง
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
กําหนดวาในกรณีคําสั่งทางปกครองที่แสดงใหทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น เชน โดยทางเสียง
แสง หรือสัญญาณที่สามารถทําใหผูรับรูถึงคําสั่งทางปกครองนั้นไดทันที เปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลเมื่อได
แจง ดังนั้น คําสั่งทางปกครองจึงมีผลทันทีที่ไดแจง หากยังไมมีการแจงคําสั่งทางปกครองยอม ไมมีผลใชยัน
บุคคลได ซึ่งเมื่อพิจารณาจากหลักฐานดังกลาว คําสั่งทางปกครองจะเกิดผลไดทางกฎหมาย ก็ตอเมื่อไดมี
การแจงคําสั่งทางปกครองนั้นไปยังผูรับคําสั่งทางปกครองและผูรับคําสั่งทางปกครองไดรับแจงคําสั่งทาง
ปกครองดังกลาวแลว ทั้งนี้ โดยไมจําเปนวาผูรับคําสั่งทางปกครองจะทราบเนื้อหาของคําสั่งทางปกครองนั้น
หรือไม ดวยเหตุนี้ หากคําสั่งทางปกครองไปไมถึงผูรับคําสั่งทางปกครองไมวาดวยเหตุใด กรณียอมถือวาคําสั่ง
ทางปกครองนั้นยังไมเกิดผลทางกฎหมาย
อยางไรก็ดี การแจงคําสั่งทางปกครองเปนเงื่อนไขแหงการเกิดผลของคําสั่งทาง
ปกครอง ไมใชเงื่อนไขแหงความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น เมื่อไดมีการแจงคําสั่งทาง
ปกครองไปยังผูรับรับคําสั่งทางปกครองแลว ยอมใชยันกับบุคคลผูรับคําสั่งทางปกครองได ถึงแมคําสั่งทาง
ปกครองดังกลาวอาจไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม ผลจากการนี้ทําใหบุคคลผูรับคําสั่งทางปกครองมีหนาที่
จะตองปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองนั้น ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองที่ให
ประโยชน บุคคลผูรับคําสั่งยอมสามารถใชประโยชนอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองนั้นไดทันที สวนในกรณีที่
คําสั่งทางปกครองนั้นเปนคําสั่งทางปกครองที่ตองการบังคับและบุคคลผูรับคําสั่งทางปกครองไมปฏิบัติตาม
คําสั่งทางปกครองนั้น องคกรฝายปกครองยอมสามารถดําเนินการบังคับใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองได
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หากไดปฏิบัติครบถวนตามหลักเกณฑแหงการบังคับทางปกครองแลว อนึ่ง ทั้งองคกรฝายปกครองผูทํา
คําสั่งทางปกครองและผูรับคําสั่งทางปกครองและบุคคลผูรับคําสั่งทางปกครองยอมตองผูกพันกับเนื้อหา
ของกฎเกณฑที่ปรากฏในคําสั่งทางปกครองนั้น สวนองคกรฝายปกครองอื่น ตลอดจนองคกรตาง ๆ ของรัฐ
ยอมตองผูกพันตามเนื้อหาของคําสั่งทางปกครองนั้นในการตัดสินวินิจฉัยสั่งการเรื่องราวตาง ๆ ที่อยูในเขต
อํานาจของตนดวย 24
ในขณะเดียวกัน เมื่อเจาหนาที่ไดออกคําสั่งทางปกครองและคําสั่งทางปกครองนั้นมี
ผลในทางกฎหมายแลว พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดเปดชองใหเจาหนาที่
ผูมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองสามารถยกเลิกเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ตนออกไปแลวได หากมีเหตุ
แหงการที่จะยกเลิกเพิกถอน แมจะลวงพนระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงแลวก็ตาม และองคกรเจาหนาที่
ฝายปกครองสามารถเริ่มการไดเองโดยไมตองรอใหมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งรองขอเสียกอน ดังนั้น ความ
ผูกพันขององคกรเจาหนาที่ฝายปกครองตอคําสั่งทางปกครองที่ออกไปแลว จึงไมใชความผูกพันเด็ดขาด
เวนแตในกรณีที่เปนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะของการใหประโยชนกับผูรับคําสั่งทางปกครองและฝาย
ปกครองรูเหตุที่จะตองยกเลิกหรือเพิกถอน แตไมดําเนินการภายในเวลาเกาสิบวันนับแตที่รูเหตุที่จะตอง
ยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น ฝายปกครองตองผูกพันตอคําสั่งทางปกครองนั้น จะยกเลิกเพิก
ถอนไมได 25
23

24

2. การสิ้นผลของคําสั่งทางปกครอง
มาตรา 42 วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ไดบัญญัติวา
คําสั่งทางปกครองยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อ น
เวลาหรือโดยเหตุอื่น
เมื่อคําสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ใหเจาหนาที่มีอํานาจเรียกผูซึ่งครอบครองเอกสารหรือ
วัตถุอื่นใดที่ไดจัดทําขึ้นเนื่องในการมีคําสั่งทางปกครองดังกลาว ซึ่งมีขอความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมี
อยูของคําสั่งทางปกครองนั้น ใหสงคืนสิ่งนั้นหรือใหนําสิ่งของดังกลาวอันเปนกรรมสิทธิ์ของผูนั้นมาให
เจาหนาที่จัดทําเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของคําสั่งทางปกครองดังกลาวได
จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นวาเมื่อคําสั่งทางปกครองเกิดผลแลว คําสั่งทางปกครอง
นั่นยอมมีผลอยูตอไปจนกวาจะมีการเพิกถอน ซึ่งการเพิกถอนนั้นจะตองดําเนินการโดยองคกรเจาหนาที่ฝาย
24

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

เมษายน) 2549 หนา 42
25

วรเจตน ภาคีรันต ,บทความเรื่อง “ผลผูกพันคําสั่งทางปกครอง” รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสรบรอบ 72 ป ศาสตราจารย

ดร. อมร จันทรสมบูรณ (กรุงเทพฯ : 2545), หนา 173 - 177
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ปกครองอาศัยอํานาจตามกฎหมายออกคําสั่งใหมใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิม หรือศาลปกครองซึ่งเปน
องคกรวินิจฉัยคดีปกครองมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลา
หรือโดยเหตุอื่น

3. การแกไขขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย
มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา
มาตรา 43 คําสั่งทางปกครองที่มีขอผิดพลาดเล็กนอยหรือผิดหลงเล็กนอยนั้น
เจาหนาที่อาจแกไขเพิ่มเติมไดเสมอ
ในการแกไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งใหแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบตาม
ควรแกกรณี ในการนี้เจาหนาที่อาจเรียกใหผูที่เกี่ยวของจัดสงคําสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ได
จัดทําขึ้นเนื่องในการมีคําสั่งทางปกครองดังกลาวมาเพื่อการแกไขเพิ่มเติมได
จากบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑแกไขขอบกพรองของคําสั่งทางปกครองไว
ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองมีขอผิดพลาดเล็กนอยหรือผิดหลงเล็กนอย เชน อาจพิมพผิดพลาด ไมไดลงชื่อ
รับรองความถูกตอง กรณีนี้ถึงแมวาคําสั่งทางปกครองจะมีขอบกพรองอยูบาง แตก็เปนคําสั่งทางปกครองที่
ชอบดวยกฎหมาย โดยเจาหนาที่สามารถแกไขเพิ่มเติมไดเสมอไมวาเวลาจะผานมานานเพียงใดก็ตาม และ
ถาไดแกไขเพิ่มเติมอยางใดแลวตองแจงใหคูกรณีทราบดวย

สวนที่ 7 การทบทวนคําสัง่ ทางปกครอง
ในการออกคําสั่งทางปกครอง บางครั้งอาจไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ทําใหเกิดความ
ไมเปนธรรมกับคูกรณี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงไดวางหลักเกณฑ
เพื่อใหมีการทบทวนคําสั่งทางปกครอง อันเปนการแกไขเยียวยาภายในฝายปกครองกอนที่จะเขาสู
กระบวนการพิจารณาขององคกรที่มีอํานาจวินิจฉัยคดีตอไป ทั้งนี้โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนดการทบทวนคําสั่งทางปกครองไว 3 วิธี คือ
(1) การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
(2) การขอใหพิจารณาใหม
(3) การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง

- 55 -

ในการอธิบายในสวนนี้จึงแบงออกเปน 3 สวน

1. การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
1.1 หลักการทั่วไป
1.1.1 วัตถุประสงคของการอุทธรณ
การกําหนดใหมีการอุทธรณภายในฝายปกครองเพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณไดพิจารณาแกไขหรือทบทวนคําสั่งทางปกครองใหถูกตองและเปดโอกาสใหประชาชนไดรับความ
เปนธรรมกอนที่จะนําคดีขึ้นวินิจฉัยยังองคกรที่มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง การอุทธรณจึงมี
วัตถุประสงค 26 สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
(1) ในแงของประชาชนผูไดรับผลกระทบจากคําสั่งทางปกครองทางปกครอง
การอุทธรณนั้นเปนมาตรการเยียวยาทางปกครองอยางหนึ่งที่มีขึ้นเพื่อประโยชนของประชาชนในกรณีที่ไม
พอใจคําสั่งทางปกครอง จึงไดอุทธรณเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง การอุทธรณจึงเปนมาตรการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(2) ในแงของฝายปกครอง การเปดโอกาสใหอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้น ก็
เพื่อใหฝายปกครองมีโอกาสรับรูและแกไขการสั่งการที่ผิดพลาดหรือไมชอบดวยกฎหมายของตนเอง การ
อุทธรณจึงเปนมาตรการในการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองหรือผิดพลาดของฝายปกครองเพื่อใหการ
บริหารงานของรัฐมีประสิทธิภาพ
(3) ในแงของการดําเนินคดีในศาล การเปดโอกาสใหอุทธรณนั้นเพื่อใหคดีที่ขึ้น
สูองคกรวินิจฉัยคดีปกครองมีลักษณะขอพิพาทที่เดนชัดขึ้นและมีผลเปนการลดจํานวนคดีที่จะขึ้นสูศาล
เนื่องจากขอพิพาทบางเรื่องอาจระงับลงในชั้นอุทธรณ การอุทธรณจึงเปนมาตรการอยางหนึ่งในการ
บริหารงานยุติธรรมทางปกครองที่ดี
เงื่อนไขสําคัญในการฟองคดีปกครอง มาตรา
42 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กําหนดวา ในกรณีที่มีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดี
ปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาว และไดมีการสั่งการ
ตามกฎหมายนั้นหรือมิไดดําเนินการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด
ดังนั้น หากคูกรณีที่ไดรับคําสั่งทางปกครองเห็นวาคําสั่งทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก
กระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไมถูกตองตามรูปแบบ
25

26

ฤทัย หงสสิริ, บทความเรื่อง “การทบทวนคําสั่งทางปกครอง” รวมบทความทางวิชาการกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ. 2539 , (กรุงเทพฯ : วิญูชน, กุมภาพันธ 2541), หนา 109
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ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิด
กับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ และประสงคจะฟองคดีตอศาลปกครองตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
คูกรณีผูรับคําสั่งทางปกครองมีหนาที่ตองดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหาย เชน การอุทธรณหรือรองทุกข กอนจะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองและหากไมดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว ศาลปกครองมีอํานาจที่จะสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
1.1.2 กรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดเกี่ยวกับการอุทธรณไว
(1) กฎหมายเฉพาะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใด
ไวโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวา
หลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือ
โตแยงที่กําหนดในกฎหมาย
จากบทบัญญัติดังกลาวมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณวาในกรณีที่
กฎหมายเฉพาะไดกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณคําสั่งทางปกครองไวอยูแลว ก็จะตองถือปฏิบัติตาม
กฎหมายเฉพาะนั้นกําหนดไว ถึงแมวาหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณจะมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรม
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติต่ํากวาที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดไว
ก็ตาม เชน ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องเสร็จที่ 294/2545 คําสั่งเจา
พนักงานทองถิ่นที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เปนการใชอํานาจตามกฎหมายสองฉบับควบคูกัน
คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นไวโดยเฉพาะ จึงไมตองนําขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชบังคับ ทั้งนี้มาตรา 3 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น จึงใชบังคับตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่กําหนดใหผูไดรับคําสั่ง
จากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวนที่ทราบคําสั่ง และใหคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งกรณีนี้คือ คําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(2) กฎหมายเฉพาะกําหนดวิธีการและเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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มาตรา 45 ใหเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณ
และแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคํา
อุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย
ถาเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
เจาหนาที่ผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชกับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น
บทบัญญัติของมาตรา 45 วรรคสี่ขางตน มีผลทําใหกรณีที่กฎหมาย
เฉพาะนั้น ๆ ไดกําหนดเกี่ยวกับเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ ตลอดจนวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับ
การอุทธรณไวโดยเฉพาะ ก็ไมอาจนําวิธีการอุทธรณตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชบังคับได เชน ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง
เสร็จที่ 270/2548 ขอ 12 ของระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการยึดทรัพยสินตามความในมาตรา 12
แหงประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2545 ไดกําหนดขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณโดยใหนําหลักตามมาตรา 288
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาปรับใชโดยอนุโลม คือ ใหผูมีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพยสิน
พิจารณาคํารองและมีคําวินิจฉัยชี้ขาด และมิไดกําหนดใหตองรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยัง
ผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอีกชั้นหนึ่ง ถือวาเปนกฎหมายที่กําหนดขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณไว
โดยเฉพาะ จึงไมอาจนําขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณที่บัญญัติไวในมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชปฏิบัติได
(3) กรณีที่กฎหมายเฉพาะไมไดกําหนดเกี่ยวกับการอุทธรณไว
ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะมิไดกําหนดขั้นตอนหรือระยะเวลาอุทธรณไว
ก็ตองบังคับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เชน คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
281/2546 ที่ 258/2546 ที่ 524/2545 ที่ 543/2545 วินิจฉัยวากรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนด
ขั้นตอนการอุทธรณหรือรองทุกขไวโดยเฉพาะ ตองดําเนินการตามที่กฎหมายนั้นกําหนดไว และกรณีที่ไมมี
กฎหมายเฉพาะกําหนดขั้นตอนการอุทธรณหรือรองทุกขไวโดยเฉพาะ ตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 259/2546 ดวยเหตุที่
ขอบังคับมารยาททนายความไมไดกําหนดเรื่องอุทธรณไวโดยเฉพาะ ผูกลาวหาจึงตองอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตามมาตรา 45 ประกอบกับมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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(4) การอุทธรณเกิดขึ้นไดเฉพาะกรณีที่เปน”คําสั่งทางปกครอง”
การอุทธรณตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 กําหนดบังคับเฉพาะกรณีที่คําสั่งนั้นเปนคําสั่งทางปกครอง เทานั้น หากมิใชคําสั่งทางปกครองหรือ
กรณีที่เปนคําสั่งทางปกครองทั่วไป จะไมอยูในบังคับที่จะอุทธรณคําสั่งแตอยางใด
(5) ขอยกเวนคําสั่งทางปกครองที่ไมตองอุทธรณ
คําสั่งทางปกครองบางประเภทพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดวาไมตองอุทธรณกอนที่จะนําคดีไปสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดี
ปกครอง ถึงแมกฎหมายเฉพาะจะไมไดกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการอุทธรณไวก็ตาม คือ
(1) คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรี ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณี
ที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครอง
ไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว จากบทบัญญัติดังกลาว ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองนั้นออก
โดยรัฐมนตรี คูกรณีไมตองอุทธรณคําสั่ง แตมีสิทธิที่จะโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้นตอคณะกรรมการวินิจฉัย
รองทุกข ปจจุบันคือ ศาลปกครองไดเลย ทั้งนี้เนื่องจากรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามกฎหมายเฉพาะฉบับใด
ยอมเปนองคกรสูงสุดตามกฎหมายฉบับนั้น จึงไมมีผูบังคับบัญชาสูงกวาที่จะวินิจฉัยอุทธรณได ดังนั้น หาก
คูกรณีเห็นวาคําสั่งทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมายประการใด ก็จะตองโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้นตอ
องคกรวินิจฉัยคดีปกครองโดยตรง
(2) คําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการตาง ๆ
มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 บัญญัติวา คําสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการตาง ๆ ไมวาจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไม
ใหคูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดทั้ง
ปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น แตถาคณะกรรมการ
ดังกลาวเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท สิทธิการอุทธรณและกําหนดเวลาอุทธรณใหเปนไปตามที่
บัญญัติในกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบกับ มาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน
บัญญัติวา เมื่อไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแลว บทบัญญัติมาตรา 48 ใหเปนอันยกเลิก
ดังนั้น จึงมีผลทําใหคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการตาง ๆ
ไมวาคณะกรรมการนั้นจะไดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไมก็ตาม คําสั่งนั้นจะไมอยูในบังคับใหตองอุทธรณ
แตคูกรณีมีสิทธิโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้นตอองคกรวินิจฉัยคดีปกครองซึ่งปจจุบันคือศาลปกครองได
โดยตรงภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542
กําหนด ทั้งนี้ เนื่องจากเจตนารมณของกฎหมายไมตองการใหมีการอุทธรณคําสั่งทางปกครองของ
คณะกรรมการ เพราะคณะกรรมการตาง ๆ ไมมีผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณาอุทธรณตอไปได จึงบัญญัติให
โตแยงคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการตาง ๆ ตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา 48 ซึ่ง
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ปจจุบันไดมีการจัดจัดศาลปกครองแลวจึงเปนอันยกเลิกคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ดังนั้น ผูรับคําสั่ง
ทางปกครองของคณะกรรมการ สามารถนําคดีไปสูศาลปกครองไดโดยไมตองอุทธรณกอนแตอยางใด
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 453/2546 การทีค่ ณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาของผูถูกฟองคดีมีมติไมผานขอเสนอทางดานเทคนิคของผูฟองคดี เปนผลใหผูฟองคดี
ถูกตัดสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาขอเสนอทางดานราคา ทําใหผูฟองคดีไมมีสิทธิเขาแขงขันการประมูล มติ
ดังกลาวถือเปนคําสั่งไมรับคําเสนอของผูฟองคดีจึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา
9 วรรคหนึ่ง ( 1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และ
คําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งคณะกรรมการ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิฟองคดีตอศาลโดยไมตองอุทธรณคําสั่งกอนตาม
มาตรา 48 ประกอบกับมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(3) คําสั่งทางปกครองที่กฎหมายกําหนดใหเปนที่สุด
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของเจาหนาที่เปนที่สุด
จะมีผลทําใหคูกรณีไมตองดําเนินการอุทธรณ เชน คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 487/2547 มาตรา 47 ตรี
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 บัญญัติใหคําวินิจฉัย
ของนายอําเภอที่ใหสมาชิก อบต.พนจากสมาชิกภาพเปนที่สุด การฟองเพิกถอนคําวินิจฉัยดังกลาวจึงไมตอง
อุทธรณกอนนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
1.2 ขั้นตอนการอุทธรณ
1.2.1 ผูมีสิทธิอุทธรณ
มาตรา 44 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา “……. ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทํา
คําสั่งทางปกครอง ” และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ไดกําหนดคํานิยามของ “คูก รณี”
หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง และผู
ซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของ
คําสั่งทางปกครอง ดังนั้น บุคคลที่เปนคูกรณีจึงเปนผูมีสิทธิยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองตอเจาหนาที่ผูทํา
คําสั่งทางปกครอง สําหรับบุคคลที่ไมใชคูกรณีแมจะไมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งทางปกครอง แตไมตัดสิทธิที่จะ
โตแยงคําสั่งทางปกครองโดยการฟองคดีแตอยางใด เชน
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 165/2551 กรณีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนผูมี
อาชีพหลักเกี่ยวกับงานตามประกาศประกวดราคาไดซื้อเอกสารประมูลจางโดยมีความประสงคที่จะเขา
เสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจางติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรโดยวิธีประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลนคร เห็นวาประกาศประกวดราคาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย
เนื่องจากกําหนดคุณสมบัติของพัสดุที่จะจัดซื้อเปนการเอื้อประโยชนแกผูเสนอราคากลุมใดกลุมหนึ่ง ทําใหผู
ฟองคดีไมอาจเขาเสนอราคาไดนั้น เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองออกคําสั่งโดยไมชอบ
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ดวยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 โดยผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่มีสิทธิ
ฟองคดีขอใหศาลเพิกถอนการประกวดราคาดังกลาวไดตามนัยมาตรา 42 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว และโดยที่ประกาศประกวดราคาไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหตองอุทธรณกอนยื่นตอศาล
ปกครอง นอกจากนั้น ประกาศดังกลาวมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไปที่มิไดกําหนดตัวผูรับคําสั่งไว
โดยเฉพาะทําใหโดยสภาพแลวผูซื้อเอกสารประกวดราคาไมอาจเปนคูกรณีที่ไดรับแจงใหใชสิทธิอุทธรณได
ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น ผูฟองคดีจึงไมตอง
ดําเนินการอุทธรณเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี
1.2.2 ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ
ระยะเวลาอุทธรณคําสั่งทางปกครองมีวัตถุประสงคเพื่อมิใหคําสั่งทาง
ปกครองอาจถูกโตแยงโดยไมมีที่สิ้นสุด อันจะทําใหเกิดความไมมั่นคงแนนอนทางกฎหมาย ระยะเวลา
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง จึงเปนระยะเวลาที่มีผลบังคับทั้งตอคูกรณีผูมีสิทธิอุทธรณและเจาหนาที่ผูมี
อํานาจพิจารณาอุทธรณ กลาวคือ กรณียื่นอุทธรณเมื่อลวงพนระยะเวลา ทําใหการอุทธรณดังกลาวไมมีผล
ถือไดวามิไดอุทธรณ คูกรณียอมเสียสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาอุทธรณ และเจาหนาที่ยอมไมมีอํานาจที่จะ
รับคําอุทธรณและจะมีผลทําใหคูกรณีที่ไมพอใจคําสั่งไมสามารถฟองคดีตอศาลปกครอง เนื่องจากมิได
ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา 42 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เชน คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ 470/2547 ผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณไมรับอุทธรณ เนื่องจากยื่นอุทธรณเมื่อพนกําหนดระยะเวลา
อุทธรณตามกฎหมาย ถือวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการใหครบถวนตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา 44 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดย
รัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณ
คําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจง
คําสั่งดังกลาว
จากบทบัญญัติดังกลาวเห็นไดวาเมื่อคูกรณีไมพอใจคําสั่งทางปกครอง
จะตองยื่นคําอุทธรณภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งทางปกครองและหากคูกรณียื่นอุทธรณ
เกินกําหนดระยะเวลา ยอมถือวามิไดมีการยื่นอุทธรณแตอยางใด
อยางไรก็ตามถึงแมจะพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณแลวก็ตาม เจาหนาที่
สามารถรับอุทธรณไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) กรณีที่มีการฝาฝนการแจงสิทธิอุทธรณใหคูกรณีทราบ ซึ่งจะมีผลทํา
ใหระยะเวลายื่นอุทธรณขยายเปนหนึ่งปตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติวา คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีที่อาจอุทธรณ
หรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไว
ดวย
ในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการ
อุทธรณหรือการโตแยงเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีการแจงใหมและ
ระยะเวลาดังกลาวมีระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง
(2) กรณีที่คูกรณีมีคําขอขยายระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา 66 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งมาตรา 66 บัญญัติวา ในกรณีที่ผูใดไมอาจ
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายไดเพราะมีพฤติการณที่จําเปนอันมิได
เกิดขึ้นจากความผิดของผูนั้น ถาผูนั้นมีคําขอเจาหนาที่อาจขยายระยะเวลาและดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดที่
ลวงมาแลวเสียใหมก็ได ทั้งนี้ตองยื่นคําขอภายในสิบหาวันนับแตพฤติการณเชนวานั้นไดสิ้นสุดลง
เชน
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องเสร็จที่ 213/2550 ระยะเวลาอุทธรณตา
มาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เปนระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดและมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กําหนดวา ในกรณีที่ผูใดไมอาจกระทําการอยางหนึ่ง
อยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายไดเพราะมีพฤติการณที่จําเปนอันมิไดเกิดขึ้นจากความผิด
ของผูนั้น ถาผูนั่นมีคําขอเจาหนาที่อาจระยะเวลาได ดังนั้น จึงสามารถนํามาตรา 66 มาบังคับเพื่อขยาย
ระยะเวลาอุทธรณไดภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
(3) กรณีที่เจาหนาที่รับคําอุทธรณในฐานะคํารองเรียนเพื่อใชเปน
ขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง แมเจาหนาที่จะไมมีอํานาจรับคําอุทธรณที่ยื่น
เกินระยะเวลาอุทธรณที่กฎหมายกําหนด แตมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 กําหนดใหเจาหนาที่และผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่มีอํานาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได ไม
วาจะพนขั้นตอนการอุทธรณหรือโตแยงตามกฎหมายมาแลวหรือไม ซึ่งเปนอํานาจทั่วไปในการตรวจสอบ
ควบคุมภายในฝายปกครอง ดังนั้นเจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่จึงรับคําอุทธรณที่ยื่นเกิน
ระยะเวลานั้นไวในฐานะคํารองเรียนเพื่อใชเปนขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครอง
ซึ่งหากพิจารณาแลวเห็นวาสมควรแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครอง ก็อาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
โดยดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 49 ถึงมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่
213/2550)
1.2.3 การถอนคําอุทธรณ
การอุทธรณตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 มิไดกําหนด เรื่อง การถอนอุทธรณไว จึงมีประเด็นวา คูกรณีผูอุทธรณจะมีสิทธิถอนอุทธรณได
หรือไม คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมกรรมการรางกฎหมายครบคณะ) เคยใหความเห็นเกี่ยวกับการ

- 62 -

อุทธรณตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ไวในเรื่องเสร็จที่ 34/2514 สรุปวา
วาพระราชบัญญัติดังกลาวจะมิไดกําหนดเกี่ยวกับการถอนอุทธรณไว แตการที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไวมิได
หมายความวาจะเปนการหามมิใหผูอุทธรณขอถอนอุทธรณของตนไดเสียเลย เมื่อการอุทธรณเปนการใช
สิทธิอยางหนึ่งของผูอุทธรณ ผูอุทธรณก็ชอบที่จะไมอุทธรณหรือขอถอนอุทธรณไดในทํานองเดียวกัน แมวา
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จะมิไดกําหนดเรื่องการถอนอุทธรณไว แตก็มิได
บัญญัติหามมิใหมีการถอนอุทธรณ ดังนั้น เมื่อการอุทธรณเปนสิทธิอยางหนึ่งของคูกรณีในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองที่จะขอใหเจาหนาที่ทบทวนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบตอ
สิทธิและหนาที่ตามที่กฎหมายของตน โดยหลักแลวคูกรณีซึ่งเปนผูทรงสิทธิยอมสละสิทธิ์ดังกลาวไดโดยการ
ไมยื่นอุทธรณหรือขอถอนอุทธรณที่ยื่นไปแลว
สวนประเด็นการถอนอุทธรณจะมีผลอยางไรตออุทธรณที่อยูในระหวาง
การพิจารณาของเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณนั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมี
ความเห็นวา โดยที่กระบวนการพิจารณาอุทธรณเริ่มตนขึ้นดวยการยื่นอุทธรณของคูกรณี ดังนั้น หากคูกรณี
ไมประสงคที่จะอุทธรณตอไปและถอนอุทธรณในระหวางที่ยังอยูในการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ ไมวาจะในชั้นพิจารณาของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง ซึ่งเปนผูพิจารณาอุทธรณในชั้นตนตาม
มาตรา 44 ประกอบกับมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือใน
ชั้นการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ ซึ่งไดแกผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 45 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 การถอนอุทธรณยอมมีผลใหการพิจารณาอุทธรณเปนอันระงับ อยางไรก็ดี แมการ
ถอนอุทธรณจะทําใหการพิจารณาอุทธรณระงับไป แตก็ไมตัดอํานาจของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ที่จะทบทวนและแกไข
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองไดเองไมวาจะพนขั้นตอนการอุทธรณตามกฎหมายมาแลวหรือไม อันเปน
อํานาจทั่วไปในการควบคุมตรวจสอบภายในฝายปกครอง ซึ่งหากเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองหรือ
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวาสมควรแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งก็อาจเพิกถอนคําสั่งโดย
ดําเนินการตามหลักเกณฑการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองตามที่กําหนดไวในมาตรา 49 ถึงมาตรา 53 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
สวนกรณีที่เปนการอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามกฎหมายฉบับอื่นที่
มิใชกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และตามขั้นตอนการอุทธรณของกฎหมายฉบับนั้น
เจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณเปนเจาหนาที่อื่นมิใชเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองหรือ
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ ซึ่งมีอํานาจตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ที่จะทบทวนและ
แกไขเปลี่ยนไดดวยตนเอง หากมีการอุทธรณเห็นผลใหการพิจารณาอุทธรณระงับไป แตเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา คําสั่งทางปกครองนั้นนาจะไมชอบดวยกฎหมายหรือชอบดวย
กฎหมาย แตอาจกอความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ เจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณก็อาจ
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ดําเนินการแจงใหเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่หรือเจาหนาที่อื่นที่มี
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายพิจารณาทบทวนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตอไปได ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวเปนการประสานงานระหวางเจาหนาที่ฝายปกครองดวยกัน อันเปนประโยชนแกการ
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองและการคุมครองประโยชนสาธารณะ (ความเห็น
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 319/2551)
1.3 การจัดทําคําอุทธรณ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคสอง
บัญญัติวา คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิ ง
ประกอบดวย จากบทบัญญัติดังกลาวกําหนดวาคําอุทธรณตองทําเปนหนังสือและการอุทธรณไมเปนเหตุให
ทุเลาการบังคับคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับตามมาตรา 44 วรรคสาม ประกอบ
กับมาตรา 56 วรรคหนึ่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น ในกรณีที่คูกรณี
ประสงคที่จะอุทธรณคําสั่งทางปกครอง การจัดทําคําอุทธรณตองมีหลักการสําคัญดังนี้
(1) ผูอุทธรณจะตองทําคําอุทธรณเปนหนังสือ
(2) คําอุทธรณตองมีขอ โตแยงวาไมเห็นดวย กับคําสั่งทางปกครองนั้นดวย
เหตุใด
(3) คําอุทธรณตองมีขอเท็จจริงประกอบและขอกฎหมายที่ยกขึ้นมาอางอิง
ประกอบ
ดังนั้น ในกรณีที่คูกรณีไดอุทธรณดวยวาจาหรือผูอุทธรณเพียงแตมีหนังสือขอ
ความเปนธรรมในลักษณะทวงสัญญาหรือสอบถามขอเท็จจริงและขอใหผูออกคําสั่งทางปกครองชี้แจงหรือ
ขอตรวจสอบขอเท็จจริงใหมนั้น ศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยวา ไมถือเปนการอุทธรณคําสั่งแตอยางใด
เชน
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 391/2545 หนังสือขอความเปนธรรมในลักษณะ
เปนเพียงหนังสือทวงสัญญา ไมถือเปนหนังสือรองทุกขตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่อง
รองทุกข
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 403/2545 การขอตรวจสอบขอเท็จจริงใหมและ
การนําพยานหลักฐานและพยานบุคคลไปชี้แจงตอผูออกคําสั่ง ยังไมถือเปนการอุทธรณ
อยางไรก็ดี เนื่องจากคําสั่งทางปกครองจะมีผลผูกพันคูกรณีตั้งแตผูนั้นไดรับแจง
คําสั่งเปนตนไป และจะมีผลอยูตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น
ประกอบกับบทบัญญัติในมาตรา 44 วรรคสาม กําหนดวาการอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตาม
คําสั่งทางปกครอง ดังนั้น แมคูกรณีจะอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ระหวางอุทธรณคูกรณีก็ยังมีหนาที่ตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นตอไป เวนแตเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้นเองหรือผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณหรือผูมี
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อํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครอง จะมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งไวกอน
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
1.4 การยื่นอุทธรณ
มาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.

2539

บัญญัติวา
มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดย
รัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณ
คําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจง
คําสั่งดังกลาว
จากบทบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดขั้นตอนในการยื่นอุทธรณไว คือ ใหคูกรณี
อุทธรณคําสั่งทางปกครองโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองที่เปนเหตุใหอุทธรณนั้น เชน
ผูอํานวยการโรงเรียนมีคําสั่งไมอนุมัติตามที่กรมสามัญศึกษาตอบขอหารือวาผูฟองคดีไมมีสิทธิเบิกคาเชา
บาน แตยื่นอุทธรณคําสั่งไมอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตอประธาน อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยวา ผูฟองคดีเปนขาราชการครูไดยื่นเรื่องขอเบิกคาเชาบานตอผูถูกฟองคดี (ผูอํานวยการโรงเรียน) ผู
ถูกฟองคดีมีคําสั่งไมอนุมัติตามที่กรมสามัญศึกษาตอบขอหารือวาผูฟองคดีไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน ยังไมเปน
การยื่นอุทธรณตอผูออกคําสั่ง ตามนัยมาตรา 44 ประกอบกับมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ถือวาผูฟองคดียังไมไดดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายโดย
การยื่นอุทธรณตอผูออกคําสั่งแตอยางใด (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 239/2545)
1.4.1 กรณีที่มิไดยื่นอุทธรณตอผูทําคําสั่งแตถือวาไดยื่นอุทธรณแลว เชน
ในกรณีคูกรณีมิไดยื่นอุทธรณคําสั่งตอผูทําคําสั่งทางปกครองแตไดยื่น
อุทธรณตอผูบังคับบัญชาของตน ถือวามีการอุทธรณตามขั้นตอนที่กําหมายกําหนดแลว (คําสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ 553/2545)
การยื่นอุทธรณตอผูบังคับบัญชาของผูทําคําสั่งทางปกครองและเปนผูมี
อํานาจพิจารณาอุทธรณ ถือวาไดมีการอุทธรณแลว (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 346/2547)
การยื่นอุทธรณตอประธานถือวาอุทธรณตอคณะกรรมการแลว (คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 89/2544)
1.4.2 กรณีที่มีการอุทธรณซ้ํา
การพิจารณาวาอุทธรณตามกฎหมายใดจะเปนอุทธรณซ้ําหรือไมนั้น ยอม
ตองใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามกฎหมายนั้นเปนผูวินิจฉัย
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1.5 กําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ
มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา
มาตรา 45 ใหเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจงผู
อุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวดวย
ถาเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมด
หรือบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับ
รายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
จากบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ ดังนี้
(1) ใหเจาหนาที่ที่รับคําอุทธรณพิจารณาอุทธรณในเบื้องตนและแจงผูอุทธรณ
โดยไมชักชาแตตองไมเกิน 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณทั้งหมดหรือ
บางสวน ก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ดวย
(2) กรณีที่เจาหนาที่ที่รับคําอุทธรณไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลา 30
วันนับแตวันไดรับคําอุทธรณและใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับ
แตวันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน 30 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 854/2547 ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ
คําสั่งทางปกครองหมายถึง ระยะเวลาที่ผูออกคําสั่งทางปกครองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณคําสั่ง รวมกับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณโดยผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณอีกไมเกินหกสิบวันตามมาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งงดเบิกจายเงินเดือนจึงไดแก
ระยะเวลาเกาสินวันนับแตวันที่เจาหนาที่ของรัฐไดรับหนังสืออุทธรณ
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(3) กรณีที่กฎหมายเฉพาะมิไดกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณไวผูมี
อํานาจพิจารณาอุทธรณตองพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณซึ่งเปน
ระยะเวลาตามที่มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติไว ทั้งนี้
ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 73/2547 กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
พิจารณาคําขอใหสั่งจายบํานาญตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด เมื่อไมมีกฎหมาย
กําหนดระยะเวลาปฏิบัติไวเปนการเฉพาะ หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐควรดําเนินการภายใน
ระยะเวลาอันสมควร โดยเทียบเคียงจากคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 260/2546 (ที่ประชุมใหญ) ซึ่งไดวาง
แนวทางเกี่ยวกับระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาอุทธรณสําหรับกรณีที่กฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาอุทธรณไววาควรมีระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณโดยเทียบเคียงจากระยะเวลาขั้น
สูงในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองฝายปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 565/2547 เนื่องจากกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนและกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
มิไดกําหนดระยะเวลาสําหรับการพิจารณาอุทธรณไว การพิจารณาเรื่องดังกลาวจึงตองอาศัยบทบัญญัติของ
กฎหมายปกครองที่เกี่ยวของ คือ มาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
ซึ่งพิจารณาไดวา การพิจารณาอุทธรณทุกขั้นตอนจะตองกระทําภายใน
ระยะเวลาเกาสิบวัน ดังนั้น เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาอุทธรณจนเลยเกาสิบวันนับแตได
รับคําอุทธรณ จึงเปนกรณีที่ไมไดสั่งการภายในเวลาอันสมควร
1.6 การพิจารณาอุทธรณ
มาตรา 45 และมาตรา 46แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 บัญญัติวา
มาตรา 45 ใหเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจง
ผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไม
วาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวดวย
ถาเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมด
หรือบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับ
รายงาน ถามีเหตุจําเปนไม อาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
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เจาหนาที่ผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชกับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา 46 ในการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาที่พิจารณาทบทวนคําสั่งทาง
ปกครองไดไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง
และอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใดทั้งนี้ ไมวาจะเปนการ
เพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครองหรือมี
ขอกําหนดเปนเงื่อนไขอยางไรก็ได
จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาในการพิจารณาอุทธรณนั้นเจาหนาที่พิจารณา
ทบคําสั่งทางปกครองได ไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่ง
ทางปกครอง และอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไม
วาจะเปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําสั่งทาง
ปกครองหรือมีขอกําหนดเปนเงื่อนไขอยางไรก็ได
ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นกฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่ผูทํา
คําสั่งทางปกครองมีหนาที่พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองเมื่อพิจารณาแลวหากเห็นดวยกับคําอุทธรณไม
วาทั้งหมดหรือบางสวน ก็ใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกลาว หากไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน ใหเรงรายงานความเห็นพรอมดวยเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณดําเนินการ
พิจารณาอุทธรณตอไป ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะเปนผูใดนั้นกฎหมายกําหนดใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง ซึ่งปจจุบันไดมีการออกกฎกระทรวงตามความในมาตรา 45 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) กําหนดผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณไว ดังนี้
(๑) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปน
เจาหนาที่ในสังกัดของสวนราชการประจําจังหวัดหรือสวนราชการประจําอําเภอของ กระทรวงทบวง กรม
เดียวกัน
(๒) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือ
เทียบเทา หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขต แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปน
เจาหนาที่ในสังกัดของสวนราชการนั้น
(๓) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทํา
คําสั่งทางปกครองเปนเลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขต
หรือผูอยูใตบังคับบัญชาของอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งดํารงตําแหนงสูงกวานั้น
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(๔) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
เปนผูดํารงตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทา
(๕) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
เปนหัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือเปนผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือ
ปลัดทบวง
(๖) ประธานวุฒิสภา ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารงตําแหนง
เลขาธิการวุฒิสภา
(๗) ประธานสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารง
ตําแหนงเลขาธิการ สภาผูแทนราษฎร
(๘) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ เจาหนาที่ของสวนราชการของจังหวัด เจาหนาที่ของสวนราชการของ
อําเภอ หรือเจาหนาที่ของสภาตําบล เวนแตกรณีที่กําหนดไวแลวใน (๑) หรือ (๓)
(๙) ผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครอง เปนเจาหนาที่ขององครบริหารสวนทองถิ่น
(๑๐) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูบริหารทองถิ่น
หรือคณะผูบริหารทองถิ่น
(๑๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปน
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือใน
ฐานะราชการในสวนภูมิภาค
(๑๒) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณีในกรณีที่ผูทํา
คําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) เจาหนาที่ผูมีอํานาจสั่งการหรือมอบหมายใหเอกชนปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเอกชนซึ่งไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมายจาก
เจาหนาที่ดังกลาว
(๑๔) ผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง แลวแต
กรณีในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่อื่นนอกจากที่กําหนดไวขางตน
(๑๕) เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองนั้นเอง ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
เปนผูซึ่งไมมีผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุม
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 235/2547 ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งยายไปยังผูวา
ราชการจังหวัด ซึ่งในกรณีดังกลาวผูวาราชการจังหวัดจะตองสงเรื่องไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อพิจารณา
แตผูวาราชการจังหวัดกลับมีคําวินิจฉัยเสียเองและแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ เปนกรณีที่ผูฟอง
คดีไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการเพื่อแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายแลว
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คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 283/2547 ผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทธรณตอ
นายอําเภอกรณีไมรับสมัครผูฟองคดีใหเปนผูเขารับเลือกเปนผูใหญบาน ซึ่งตอมานายอําเภอไดมีหนังสือแจง
ยืนยันการมีคําสั่งไมรับสมัครดังกลาว เปนกรณีที่ผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการเพื่อแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายแลว
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 322/2547 ผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งเพิกถอนหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส. 3 ก.) ของผูฟองคดี จึงไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตออธิบดีกรมที่ดิน ซึ่ง
พิจารณาแลวไมเห็นดวยกับคําอุทธรณของผูฟองคดีและไดสงคําอุทธรณพรอมรายงานความเห็นไปยัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออก
ตามความในมาตรา 45 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพื่อให
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามนัยมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ตอมาปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีคําสั่งไมรับอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณาเนื่องจากการยื่นอุทธรณตออธิบดีกรมที่ดินเกิน
กําหนดระยะเวลาสิบหาวันตามมาตรา45 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติดังกลาว อยางไรก็ตามอธิบดีกรม
ที่ดินในฐานะเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองไดรับอุทธรณของผูฟองคดีไวพิจารณาและรายงานความเห็น
ตามความในมาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว รวมทั้งไดแจงผูฟองคดี
วาไดรายงานปงปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ เพื่อพิจารณาตอไปแลว
ซึ่งปลัดกระทรวงจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงานและหากมีเหตุผล
จําเปนไมอาจพิจารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาได ใหมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอน
ครบกําหนดเวลาตามมาตรา 45 วรรคสองดังกลาว แตเมื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเกินกําหนด
ระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันไดรับรายงานและไมปรากฏวามีหนังสือแจงขยายระยะเวลาการพิจารณา
อุทธรณใหผูฟองทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ถือไดวาผู
ฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาตามที่กฎหมายกําหนดไวแลว
ดวยเหตุนี้ผูฟองคดีจึงมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ไดตามมาตรา 42 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ขอสังเกต ผูฟองคดีนี้ยื่นอุทธรณเกินระยะเวลาที่กํากฎหมายกําหนดแตฝาย
ปกครองรับคําอุทธรณไวพิจารณา จึงมีผลทําใหฝายปกครองจะตองพิจารณาคําอุทธรณโดยดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 กําหนดไว
ขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 จึงเปนการพิจารณา 2 ชั้น คือชั้นที่ 1 เปนการพิจารณาโดยเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
เอง และชั้นที่ 2 การพิจารณาโดยผูอํานาจพิจารณาอุทธรณ ดังนั้น จึงไมสามารถอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
ตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณโดยตรง
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ทั้งนี้โดยสรุป
(1) เมื่อเจาหนาที่มีคําสั่งทางปกครอง หากกฎหมายเฉพาะไมไดกําหนด
หลักเกณฑและระยะเวลาการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไวเปนอยางอื่นแลว คูกรณีสามารถยื่นอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครองไดภายใน 15 วันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง
(2) เจาหนาที่จะตองพิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชาแตตอง
ไมเกิน 30 วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ก็ให
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย
กรณีเจาหนาที่ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไป
ยังผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณภายในระยะเวลาขางตน
(3) ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับ
แตวันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน 30 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
(4) เมื่อวินิจฉัยอุทธรณเสร็จแลวจะตองแจงใหคูกรณีทราบ ในกรณีที่ผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณไมไดพิจารณาอุทธรณ แตไดแจงใหผูอุทธรณฟองคดีตอศาลปกครองไดเลย ไมถือเปนการ
แจงผลการพิจารณาอุทธรณและถือวาการอุทธรณอยูในชั้นการพิจารณาของฝายปกครอง
1.7 การแจงผลการพิจารณาอุทธรณในกรณีที่อาจฟองคดีตอศาลปกครองได
มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ไดวางหลักไววา คําสั่งใดที่อาจฟองตอศาลปกครองได ใหผูออกคําสั่งระบุวิธีการยื่นคําฟองและ
ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดวย ดังนั้น ในกรณีที่ผลการวินิจฉัยอุทธรณทําใหผูรับคําสั่งนั้น
สามารถที่จะฟองคดีตอศาลปกครองได จึงตองระบุวิธีการยื่นฟองและระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองไวในคํา
วินิจฉัยอุทธรณนั้นดวย และกรณีที่ไมมีการแจงจะตองดําเนินการแจงวิธีการฟองและระยะเวลาการฟองให
ผูรับคําสั่งทราบโดยเร็วและกรณีดังกลาวระยะเวลาสําหรับการฟองคดีจะเริ่มนับใหมนับแตวันที่ผูรับคําสั่ง
ไดรับแจง และในกรณีที่ไมมีการแจงเลยระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองมีระยะเวลานอยกวาหนึ่งป ใหขยาย
เวลาออกไปเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง เชน
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 447/2547
บทบัญญัติมาตรา 50 แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่วา คําสั่งใดที่อาจฟองคดีตอ
ศาลปกครองได ใหผูออกคําสั่งระบุวิธีการยื่นคําฟองระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย ใน
กรณีที่ผูออกคําสั่งมิไดแจงระยะเวลาสําหรับการยื่นคําฟองไว ถาระยะเวลาสําหรับการยื่นคําฟองมีกําหนด
ระยะเวลานอยกวาหนึ่งป ใหขยายเวลาสําหรับการยื่นคําฟองเปนหนึ่งปนับแตเวลาไดรับคําสั่งนั้น
หมายความรวมถึงคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น มิได
หมายความรวมถึงคําสั่งของศาล
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2. การขอใหพจิ ารณาใหม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดไวในมาตรา 54
ซึ่งบัญญัติวา
มาตรา 54 เมื่อคูกรณีมีคําขอ เจาหนาที่อาจเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมคําสั่งทาง
ปกครองที่พนกําหนดอุทธรณตามสวนที่ 5 ไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ในสาระสําคัญ
(2) คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาใน
กระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง
(3) เจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
(4) ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมา
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแกคูกรณี
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (3) ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคูกรณีไมอาจทราบ
ถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แลวมากอนโดยไมใชความผิดของผูนั้น
การยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซึ่งอาจ
ขอใหพิจารณาใหมได
จากหลักกฎหมายดังกลาวที่กําหนดใหมีการขอใหพิจารณาใหม ซึ่งหมายถึงกรณีที่ตอง
มีการพิจารณาเรื่องใหมอีกครั้งหนึ่งในประเด็นที่ไดวินิจฉัยไวแลวในคําสั่งทางปกครองที่ไมอาจอุทธรณไดอีก
ตอไปซึ่งโดยปกติการขอใหพิจารณาใหมยอมกระทําไดแมจะมีการอุทธรณคําสั่งทางปกครองมาแลวหรือไมก็
ตาม 27 ดังนั้น การขอใหพิจารณาใหมจึงเปนกระบวนการเยียวยาในฝายปกครองที่คูกรณีผูรับคําสั่งทาง
ปกครองมีสิทธิจะรองขอใหเจาหนาที่ผูออกคําสั่งพิจารณาทบทวนคําสั่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหเกิดความแนนอน
หรือความมั่นคงแหงสิทธิแมจะพนกําหนดอุทธรณไปแลวหรือเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณได เชน คําสั่งที่ออก
โดยรัฐมนตรีที่ไมอาจอุทธรณได ซึ่งเปนคนละขั้นตอนกับการอุทธรณตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 49 ถึงมาตรา 53
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการขอใหพิจารณาใหมมีหลักดังนี้
1. หลักเกณฑการยื่นคําขอใหพิจารณาใหม
1.1 ผูที่จะยื่นขอใหพิจารณาใหมไดแกคูกรณี
1.2 เปนคําสั่งทางปกครองที่พนกําหนดอุทธรณแลว
26

27

อางแลว, ในเชิงอรรถที่ 26, หนา 126 - 127
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1.3 เปนกรณีที่คูกรณีไมอาจทราบถึงเหตุนั้นมากอนโดยไมใชความผิดของตน
1.4 ตองยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองยื่นภายใน 90 วันนับแตวันที่ไดรูถึงเหตุแหงการ
ขอใหพิจารณาใหมได
2. เงื่อนไขที่จะขอใหพิจารณาใหม
ซึ่งเปนการพิจารณาวาจะเขาเงื่อนไขการขอใหพิจารณาใหมหรือไม มีกรณีดังตอไปนี้
2.1 มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ในสาระสําคัญ
2.2 คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาใน
กระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง
2.3 เจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
2.4 ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมา
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแกคูกรณี
3. ผูมีอํานาจพิจารณาคําขอใหพิจารณาใหม ในการยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองยื่นตอ
เจาหนาที่ที่มีอํานาจพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขคําสั่งทางปกครอง ซึ่งหมายถึงเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทาง
ปกครอง
4. การพิจารณาของเจาหนาที่ผูรับคําขอใหพิจารณาใหม เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอให
พิจารณาใหมแลว ในการพิจารณาออกคําสั่งเจาหนาที่จะตองมีคําสั่งใหเปนอยางใดอยางหนึ่งตามขอเท็จจริง
ดังนี้
(1) มีคําสั่งรับหรือไมรับคําขอใหพิจารณาใหมซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(2) มีคําสั่งรับไวพิจารณา เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุที่จะเพิกถอนหรือแกไข
เพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองนั้นและสั่งยกคําขอ
(3) มีคําสั่งรับไวพิจารณา เมื่อพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลใหมีคําสั่งใหเพิกถอนหรือ
แกไขคําสั่งทางปกครองตอไป
การขอใหพิจารณาใหมตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้น เปน
บทบัญญัติที่เปดโอกาสใหประชาชนใชสิทธิในการขอทบทวนกระบวนพิจารณาที่เสร็จสิ้นไปแลวบนพื้นฐาน
ของขอเท็จจริงใหมคําสั่งของเจาหนาที่ฝายปกครองที่สั่งในกระบวนการพิจารณาใหยอมถือวาเปนคําสั่งทาง
ปกครอง ซึ่งคูกรณีมีสิทธิอุทธรณหรือโตแยงตอไปได
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่
798/2551 การขอใหพิจารณาใหมตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้น เปนบทบัญญัติ
ที่เปดโอกาสใหประชาชนใชสิทธิในการขอทบทวนกระบวนพิจารณาที่เสร็จสิ้นไปแลวบนพื้นฐานของ
ขอเท็จจริงใหม และในกรณีที่คูกรณียื่นคําขอใหพิจารณาใหมถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตาม
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มาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คําสั่งของเจาหนาที่ฝาย
ปกครองที่สั่งในกระบวนการพิจารณาใหมยอมถือวาเปนคําสั่งทางปกครองที่อาจมีการอุทธรณหรือโตแยง
ตอไปได ดังนั้น ในกรณีที่เจาหนาที่ไดพิจารณาคําขอใหพิจารณาใหมของคูกรณีแลวเห็นวาไมเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และจะมีคําสั่งแจงผลการพิจารณาใหมให
คูกรณีทราบวาคําขอไมเขาเงื่อนไขที่จะขอใหพิจารณาใหม จึงเปนการไมรับคําขอใหพิจารณาใหมของคูกรณี
คําสั่งดังกลาวยอมเปนคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 เมื่อขอเท็จจริงที่หารือมานี้ ปรากฏวากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคําขอใหพิจารณาใหมและคณะกรรมการเห็นวา คําขอดังกลาวไมเขาเงื่อนไขตามที่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนดโดยเห็นวาพยานหลักฐานที่คูกรณีกลาวอางไมเขาขาย
เปนพยานหลักฐานใหม เนื่องจากพยานหลักฐานไมมีน้ําหนักเพียงพอจนทําใหขอเท็จจริงที่ยุติเปลี่ยนแปลง
ไปในสาระสําคัญ ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะหนวยงานผูออกคําสั่งใหชดใชคา
สินไหมทดแทนและเปนหนวยงานผูพิจารณาคําขอใหพิจารณาใหม จึงตองเปนผูออกหนังสือแจงไปยังคูกรณี
ผูยื่นคําขอและมีคําสั่งไมรับคําขอใหพิจารณาใหมเปนคําสั่งทางปกครอง กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจึงควรแจงสิทธิในการอุทธรณตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ใหคูกรณีทราบดวย

3. การเพิกถอนคําสัง่ ทางปกครอง
3.1 ขอพิจารณาเบื้องตนเกี่ยวกับการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
3.1.1 ผูมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน อธิบาย 28 วา คําสั่งทางปกครองนั้น
เมื่อออกมาแลว หากไมเปนคําสั่งทางปกครองที่เปนโมฆะยอมมีผลในทางกฎหมายผูกพันผูรับคําสั่งทาง
ปกครองใหตองปฏิบัติตาม หากผูรับคําสั่งทางปกครองเห็นวาคําสั่งทางปกครองใดไมชอบดวยกฎหมาย ผู
นั้นจะตองดําเนินการโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้น โดยการอุทธรณและโดยการฟองขอใหศาลปกครองเพิก
ถอนคําสั่งทางปกครองนั้น
การโตแยงคําสั่งทางปกครองเปนการมองในแงมุมของผูรับคําสั่งทางปกครอง
สวนการลบลางคําสั่งทางปกครองนั้นเปนการมองในมุมขององคกรฝายปกครองและศาลปกครอง การ
โตแยงคําสั่งทางปกครองกับการลบลางคําสั่งทางปกครองยอมมีความสัมพันธกันเพราะการที่ผูรับคําสั่งทาง
ปกครองโตแยงคําสั่งทางปกครองนั้นก็เพื่อใหองคกรของรัฐที่ทรงอํานาจดําเนินการลบลางคําสั่งทางปกครอง
นั้นเอง
27

28

วรเจตน ภาคีรัตน , ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพืน้ ฐานของกฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง,

สํานักพิมพวิญูชน, พิมพครั้งที่ 3, พ.ศ. 2549 หนา 170-171
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การลบลางคําสั่งทางปกครองโดยองคกรฝายปกครองในกระบวนพิจารณาชั้น
อุทธรณนั้นมีความแตกตางกับการลบลางคําสั่งทางปกครองโดยองคกรฝายตุลาการ ในการดําเนินการลบ
ลางคําสั่งทางปกครองโดยองคกรฝายปกครอง องคกรฝายปกครองที่เปนผูพิจารณาอุทธรณมีอํานาจที่จะ
ตรวจสอบคําสั่งทางปกครองที่ผูอุทธรณโตแยงไดในทุกมิติ ทั้งในแงความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทาง
ปกครองและในแงความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครองนั้น สวนการดําเนินการลบลางคําสั่งทาง
ปกครองโดยองคกรตุลาการโดยเฉพาะอยางยิ่งโดยศาลปกครองนั้น ศาลปกครองมีอํานาจตรวจสอบเฉพาะ
ความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองเทานั้น ซึ่งหากศาลปกครองเห็นวาคําสั่งทางปกครองที่เปน
วัตถุแหงคดีไมชอบดวยกฎหมายศาลปกครองยอมจะตองลบลางคําสั่งทางปกครองนั้นโดยการพิพากษาเพิก
ถอนคําสั่งทางปกครอง หากศาลเห็นแตเพียงวาคําสั่งทางปกครองนั่นไมเหมาะสมในเชิงนโยบาย แตไมถึง
ขนาดที่คําสั่งทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองยอมไมอาจเขามาดําเนินการลบลางคําสั่ง
ทางปกครองนั้นโดยการพิพากษาเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได
ในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้นกฎหมายไดกําหนดไวในมาตรา 49 วรรค
หนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติวา
มาตรา 49 เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําสั่งทาง
ปกครองไดตามหลักเกณฑในมาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53 ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดให
อุทธรณหรือใหโตแยงตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแลวหรือไม
จากหลักกฎหมายดังกลาวมีหลักการวา ฝายปกครองอาจเริ่มเพิกถอนคําสั่งทาง
ปกครองที่ตนออกไดเองโดยไมตองมีผูใดรองขอหรือโตแยงและการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองจะกระทํา
เมื่อใดก็ได กลาวคือ จะกระทําเมื่อพนกําหนดเวลาอุทธรณภายในฝายปกครองหรือพนกําหนดนําคดีขึ้นสู
การพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดีปกครองก็ได
3.1.2 ลักษณะของคําสั่งทางปกครองที่อาจเพิกถอนได
รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน อธิบาย 29 วา คําสั่งทางปกครองที่
เจาหนาที่จะลบลางนั้นอาจเปนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายหรือเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย และถาพิจารณาจากแงมุมของบุคคลที่อยูใตบังคับแลว คําสั่งทางปกครองอาจเปนคําสั่งทาง
ปกครองที่ใหประโยชนหรือเปนคําสั่งทางปกครองที่สรางภาระ
ในการพิเคราะหวาคําสั่งทางปกครองใดเปนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวย
กฎหมายหรือไมนั้นใหพิจารณาจากเวลาที่เจาหนาที่ไดออกคําสั่งนั้นเปนสําคัญวา ในเวลานั้นเจาหนาที่ได
ออกคําสั่งทางปกครองถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขแหงความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครอง
หรือไม ถาออกคําสั่งทางปกครองมาโดยถูกตองตามเงื่อนไขแหงความชอบดวยกฎหมาย คําสั่งนั้นยอมชอบ
ดวยกฎหมาย การลบลางคําสั่งดังกลาวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการยกเลิกคําสั่งทางปกครองที่
28

29

วรเจตน ภาคีรัตน, อางแลวใน 28 ,หนา 220 – 221
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ชอบดวยกฎหมาย แตถาออกคําสั่งทางปกครองโดยไมถูกตองตามเงื่อนไขแหงความชอบดวยกฎหมาย คําสั่ง
นั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย การลบลางคําสั่งดังกลาวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเพิกถอน
คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย
3.2 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ. 2539 มาตรา 50

บัญญัติวา
มาตรา 50 คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือ
บางสวนโดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลไปในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได
แตถาคําสั่งนั้นเปนคําสั่งซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับ การเพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 51
และมาตรา 52
3.2.1 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการสรางภาระ
รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน อธิบาย 30 วา การเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการสรางภาระนั้นเปนไปตามหลักเกณฑทั่วไปในสวนแรกของ
มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัตินี้ เจาหนาที่มีอํานาจในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาวทั้งหมดหรือ
บางสวนโดยจะกําหนดใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตก็ไดอํานาจในการเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาวเปนอํานาจดุลพินิจ ซึ่งหมายความวาการที่คําสั่งทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายยังไมมีผลเปนการ
บังคับใหเจาหนาที่ตองดําเนินการเพิกถอนคําสั่งดังกลาวแตอยางใด ผูรับคําสั่งทางปกครองดังกลาวมีสิทธิ
อุทธรณโตแยงคําสั่งดังกลาวได
3.2.2 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชน
แกผูรับคําสั่งทางปกครอง
รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน อธิบาย 31 วา ในการเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งนั้น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 51 และมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งบทบัญญัติทั้งสองมาตรามี
ลักษณะเปนการจํากัดอํานาจของเจาหนาที่ในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปน
การใหประโยชนตลอดจนกําหนดคาทดแทนความเสียหายใหแกผูรับคําสั่งทางปกครองดังกลาวไว
3.2.3 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนที่แบงแยกได
มาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา
29

30

30
31

วรเจตน ภาคีรัตน ,อางแลวใน 28, หนา 223
เรื่องเดียวกัน, หนา 224 - 227
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มาตรา 51 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการให
เงินหรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกได ใหคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชนใน
ความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน
จากบทบัญญัติดังกลาววางหลักวา การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวย
กฎหมายที่เปนการใหเงินหรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกได นี้ จะตองคํานึงถึงความเชื่อโดย
สุจริตของผูรับประโยชนในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน คือ (1)
หากความเชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชนในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้นมีมากกวาประโยชน
สาธารณะ เจาหนาที่อาจไมเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาว (2) หากประโยชนสาธารณะมีมากกวาความ
เชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชนในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้น เจาหนาที่จะตองเพิกถอนคําสั่งทาง
ปกครอง
อยางไรก็ดี โดยหลักยอมตองถือวาบุคคลผูรับคําสั่งทางปกครองเชื่อในความคงอยู
ของคําสั่งทางปกครองนั้น ซึ่งความเชื่อโดยสุจริตจะไดรับความคุมครองเมื่อผูรับคําสั่งทางปกครองไดใช
ประโยชนอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองหรือไดดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินไปแลวโดยไมอาจแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงได หรือการเปลี่ยนแปลงจะทําใหผูรับคําสั่งนั้นเกิดความเสียหาย
การพิจารณาวาความเชื่อโดยสุจริตของผูรับคําสั่งทางปกครองจะอางความเชื่อโดย
สุจริตในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้นไมได หากเขาขายกรณี ดังตอไปนี้
(1) ผูนั้นไดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงหรือ
ขมขู หรือชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือใหประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย
(2) ผูนั้นไดใหขอความซึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวนในสาระสําคัญ กรณีนี้ขอความที่
ไมถูกตองหรือไมครบถวนนั้นตองเปนสาระสําคัญ มีน้ําหนักที่ทําใหเจาหนาที่ตัดสินใจออกคําสั่งทางปกครอง
ที่ใหประโยชนแกผูรับคําสั่งซึ่งเปนผูใหขอความนั้น
(3) ผูนั้นไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะไดรับคําสั่ง
ทางปกครองหรือการไมรูนั้นเปนไปโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ในกรณีท่ีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายที่ใหประโยชนที่เปน
เงินหรือประโยชนที่แบงแยกไดใหมีผลยอนหลัง มาตรา 51 วรรคสี่แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 วางหลักไว ดังนี้
1. ในกรณีที่เพิกถอนโดยใหมีผลยอนหลัง การคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนที่ผูรับ
คําสั่งทางปกครองไดไป ใหนําบทบัญญัติวาดวยลาภมิควรไดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใช
บังคับโดยอนุโลม
2. ผูรับคําสั่งทางปกครองตองรับผิดในการคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนที่ไดรับไป
เต็มจํานวน ในกรณีดังตอไปนี้
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2.1 ถาผูรับคําสั่งทางปกครองไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทาง
ปกครองหรือควรไดรูเชนนั้นหากผูนั้นมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรงใหถือวาผูนั้นตกอยูในฐานะไมสุจริต
ตั้งแตเวลานั้นเปนตนไป
2.2 กรณีที่อางความเชื่อโดยสุจริตไมไดตามมาตรา
51 วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3.2.4 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายที่เปนการใหประโยชน
อื่น ซึ่งมิใชเปนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นที่อาจแบงแยกได
รองศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน อธิบาย 32 วา คําสั่งทางปกครองซึ่ง
ไมไดใหประโยชนที่เปนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นที่อาจแบงแยกได เชน ใบอนุญาตตาง ๆ คําสั่งบรรจุ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการ หรือคําสั่งทางปกครองที่กอตั้งสิทธิในลักษณะอื่น ๆ เชน คําสั่งอนุญาตใหแปลง
สัญชาติ คําสั่งทางปกครองในลักษณะดังกลาวนี้ไมสามารถแบงแยกได ดังนั้นคําสั่งทางปกครองประเภทนี้
เปนคําสั่งทางปกครองที่หากจะเพิกถอนแลวจะตองเพิกถอนทั้งหมดมิฉะนั้นแลว ก็จะเพิกถอนคําสั่งทาง
ปกครองไมไดเลย การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเพียงบางสวนตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัตินี้จึงไม
อาจนํามาใชกับการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองซึ่งไมใชเปนการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นได แตตอง
เปนไปตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัตินี้
อํานาจในการตัดสินใจวาจะเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาวเปนอํานาจ
ดุลพินิจของเจาหนาที่ซึ่งตองคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับคําสั่งทางปกครองในความคงอยูของคําสั่ง
ทางปกครองดังกลาวดวย ทั้งนี้ โดยจะชั่งน้ําหนักระหวางความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทาง
ปกครองกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน
ในกรณีที่มีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาว หากผูรับคําสั่งทางปกครอง
ซึ่งเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองไดรับความเสียหาจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
นั้นและความเชื่อโดยสุจริตสมควรไดรับความคุมครอง เจาหนาที่ยอมจะตองชดใชความเสียหายใหแกผูรับ
คําสั่งทางปกครองดังกลาว ทั้งนี้คาทดแทนความเสียหายตองดูไมสูงกวาประโยชนที่ผูรับคําสั่งทางปกครอง
ไดรับหากไมมีการเพิกถอนคําสั่งนั้น การเรียกรองคาทดแทนความเสียหายจากการเพิกถอนคําสั่งดังกลาว
จะตองกระทําภายใน 180 วันนับแตวันที่ไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาว
คําสั่งกําหนดจํานวนคาทดแทนความเสียหายถือวาเปนคําสั่งทางปกครองที่ผูรับคําสั่งอาจใชสิทธิอุทธรณ
โตแยงและฟองคดีตอศาลปกครองได
สําหรับระยะเวลาในการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่ง
เปนการใหประโยชนนั้น มาตรา 49 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 บัญญัติวาตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่รูถึงเหตุใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น เวนแต
31

32

วรเจตน ภาคีรัตน , อางแลวใน 28 ,หนา 227 - 229
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คําสั่งดังกลาวจะไดทําขึ้นเพราะการขมขูหรือการชักจูงโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวย
กฎหมาย
3.3 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายนี้ไดบัญญัติไวในมาตรา 53 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติวา
มาตรา 53 คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเปนการใหประโยชนแกผูรับ
คําสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคต
ไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได เวนแตเปนกรณีที่คงตองทําคําสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาทํานอง
เดียวกันนั้นอีก หรือเปนกรณีที่การเพิกถอนไมอาจกระทําไดเพราะเหตุอื่น ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของ
บุคคลภายนอกประกอบดวย
คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทาง
ปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะ
ใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดไดเฉพาะเมื่อมีกรณี ดังตอไปนี้
(1) มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนไดในคําสั่งทาง
ปกครองนั้นเอง
(2) คําสั่งทางปกครองนั้นมีขอกําหนดใหผูรับประโยชนตองปฏิบัติแตไมมีการปฏิบัติ
ภายในเวลาที่กําหนด
(3) ขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีขอเท็จจริงและพฤติการณ
เชนนี้ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแลวเจาหนาที่คงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น และหากไมเพิกถอนจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได
(4) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเชนนี้ในขณะทําคําสั่งทาง
ปกครองแลวเจาหนาที่คงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น แตการเพิกถอนในกรณีนี้ใหกระทําไดเทาที่ผูรับ
ประโยชนยังไมไดใชประโยชน หรือยังไมไดรับประโยชนตามคําสั่งทางปกครองดังกลาวและหากไมเพิกถอน
จะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได
(5) อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชนอัน
จําเปนตองปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว
ในกรณีที่มีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (3) (4) และ (5) ผู
ไดรับประโยชนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่ง
ทางปกครองได และใหนํามาตรา 52 มาใชบังคับโดยอนุโลม
คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงินหรือใหทรัพยสินหรือให
ประโยชนที่อาจแบงแยกได อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลยอนหลังหรือไมมีผลยอนหลัง
หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดไดในกรณีดังตอไปนี้
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(1) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
คําสั่งทางปกครอง
(2) ผูไดรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไปตาม
เงื่อนไขของคําสั่งทางปกครอง
ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา 51 มาใชบังคับโดยอนุโลม
จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งอาจถูก
เพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ คําสั่งทางปกครองที่ไมเปนการใหประโยชนแก
ผูรับคําสั่งทางปกครอง และคําสั่งทางปกครองที่เปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทางปกครอง
3.3.1 การยกเลิกคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเปนการใหประโยชน
แกผูรับคําสั่งทางปกครอง
มาตรา 53 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 วางหลักวา คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทาง
ปกครองอาจถูกองคกรเจาหนาที่ฝายปกครองเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนได โดยมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอน
หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะหนึ่งขณะใดตามที่กําหนดได แตจะยกเลิกโดยใหมีผลยอนหลังไมได อยางไรก็
ตามองคกรเจาหนาที่ฝายปกครองจะเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเปนการให
ประโยชนแกผูรับคําสั่งทางปกครองไมได ในกรณีที่เปนคําสั่งทางปกครองที่เปนลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) เปนกรณีที่ เจาหนาที่ ตองทําคําสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกันนั้น
อีก
(2) เปนกรณีที่การเพิกถอนไมอาจกระทําไดเพราะเหตุอื่น
3.3.2 การยกเลิกคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแก
ผูรับคําสั่งทางปกครอง
มาตรา 53 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ไดวางหลักไววา คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทาง
ปกครองอาจถูกเพิกถอนไดทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอน หรือผลในอนาคตไปถึง
ขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได ดังนั้นการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายจะเพิกถอนโดย
ใหมีผลไปในอดีตไมได
อยางไรก็ตาม แมคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายจะเพิกถอนไดก็ตาม แต
การเพิกถอนตองมีกฎเกณฑโดยเครงครัดตามมาตรา 53 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งกําหนดเหตุแหงการเพิกถอนไว 5 ประการ คือ
(1) มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนไดในคําสั่งทาง
ปกครองนั้นเอง
กรณีนี้เปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนได หรือการมีขอสงวนสิทธิในคําสั่ง
ทางปกครองนั้นวาคําสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนได ในการใชอํานาจดังกลาวจะตองเปนไปตาม
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วัตถุประสงคของการสงวนสิทธินั้นดวย
(2) คําสั่งทางปกครองนั้นมีขอกําหนดใหผูรับประโยชนตองปฏิบัติแตไมมีการ
ปฏิบัติภายในเวลาที่กําหนด
เปนขอกําหนดใหผูรับคําสั่งทางปกครองจะตองปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง
เชน การอนุมัติใหทุนการศึกษาแกผูรับทุนตองปฏิบัติงานใหแกหนวยงานและตองรายงานผลการศึกษาทุก
6 เดือนแตผูรับทุนไมปฏิบัติ
(3) ขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีขอเท็จจริงและ
พฤติการณเชนนี้ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแลวเจาหนาที่คงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น และหากไม
เพิกถอนจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได
(4) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเชนนี้ในขณะทําคําสั่งทาง
ปกครองแลว เจาหนาที่คงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น แตการเพิกถอนในกรณีนี้ใหกระทําไดเทาที่ผูรับ
ประโยชนยังไมไดใชประโยชน หรือยังไมไดรับประโยชนตามคําสั่งทางปกครองดังกลาวและหากไมเพิกถอน
จะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได
(5) อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชน
อันจําเปนตองปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่เปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทางปกครอง
เนื่องจากขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป หรือเพราะกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป หรือเปนคําสั่งทาง
ปกครองที่อาจเกิดความเสียหาอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชนตามมาตรา 53 วรรค
สาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดใหบุคคลผูรับคําสั่งทาง
ปกครองซึ่งเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองและความเชื่อโดยสุจริตนั้นควรที่จะไดรับความ
คุมครอง มีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายที่เกิดจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ผูรับคําสั่งทาง
ปกครองจะตองใชสิทธิเรียกรองคาทดแทนความเสียหายภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงถึง
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายที่เปนการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน
ที่อาจแบงแยกได การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายที่เปนการใหเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนที่อาจแบงแยกไดนี้ ไดกําหนดไวในมาตรา 53 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดวาคําสั่งดังกลาวอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลยอนหลัง
หรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของคําสั่งทางปกครอง เปนกรณีที่การดําเนินการใหประโยชนตามคําสั่งทางปกครองไมอาจทําใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครองได
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(2) ผูไดรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไป
ตามเงื่อนไขของคําสั่งทางปกครอง เปนกรณีที่ผูรับคําสั่งทางปกครองไมปฏิบัติตามขอกําหนดที่ใหไวในคําสั่ง
ทางปกครองนัน้ ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา 51 มาใชบังคับโดยอนุโลม

สวนที่ 8 การบังคับทางปกครอง
นิติกรรมทางปกครองแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) นิติกรรมทางปกครองที่ไมตองมีการบังคับตามนิติกรรมทางปกครอง ไดแก นิติ
กรรมทางปกครองที่เปนการใหประโยชนแกผูรับนิติกรรมทางปกครอง เชน ใบอนุญาต หนังสืออนุมัติตาง ๆ
หรือนิติกรรมทางปกครองที่รับรองสิทธิของผูรับนิติกรรมทางปกครอง เชน หนังสือรับรองนิติบุคคล สูติบัตร
เปนตน
(2) นิติกรรมทางปกครองที่ตองมีการบังคับใหเปนไปตามเจตนารมณของการออกนิติ
กรรมทางปกครองนั้น ในกรณีที่ผูรับนิติกรรมฝาฝนไมยอมปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ในนิติกรรมทาง
ปกครอง ไดแก นิติกรรมทางปกครองที่เปนคําสั่งตาง ๆ
การบังคับการตามนิติกรรมทางปกครองนี้ เปนการกระทําทางปกครองที่เปนการ
กาวเขาไปกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพและทรัพยสินของประชาชน เจาหนาที่ฝายปกครองจึงกระทําการ
ได เมื่อมีกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดเจน ซึ่งในกรณีที่กฎหมายเฉพาะไดบัญญัติเรื่องการบังคับทาง
ปกครองไวก็ใหใชกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้น อยางไรก็ตาม ถึงแมกฎหมายเฉพาะเรื่องจะไดกําหนดมาตรการ
บังคับทางปกครองไวแลวก็ตาม แตเจาหนาที่เห็นวามาตรการนั้นมีลักษณะที่จะใหผลนอยกวามาตรการ
บังคับทางปกครองตามที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539
เจาหนาที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครองก็ได

1. หลักเกณฑทั่วไป
หลักทั่วไปในการใชมาตรการบังคับทางปกครองใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองในชั้น
ของเจาหนาที่ฝายปกครอง มีดังนี้
1.1 การบังคับทางปกครองใชกับคําสั่งทางปกครองประเภทที่จะตองมีการบังคับการ
ใหเปนไปตามเจตนารมณของการออกคําสั่งทางปกครองนั้น ในกรณีที่ผูรับคําสั่งทางปกครองฝาฝนไมยอม
ปฏิบัติ ปฏิบัติไมถูกตอง หรือปฏิบัติไมครบถวนตามขอกําหนดตาง ๆ ในคําสั่งทางปกครอง แตไมใชกับคําสั่ง
ทางปกครองที่ใหสิทธิประโยชนกับผูรับคําสั่งทางปกครอง
1.2 เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองในฐานะที่เปนองคกรผูใชอํานาจรัฐ สามารถที่
จะพิจารณาดําเนินการบังคับการใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองไดเอง โดยไมตองฟองรองเปนคดีตอศาล
อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ดังกลาวจะมอบอํานาจใหเจาหนาที่ซึ่งอยูใตบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่อื่นเปน
ผูดําเนินการก็ไดตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
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(1) การมอบอํานาจใหดําเนินการของเจาหนาที่ผูใชอํานาจทําคําสั่งทาง
ปกครองในราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน
(2) การมอบอํานาจใหดําเนินการของเจาหนาที่ผูมีใชอํานาจทําคําสั่งทาง
ปกครองในราชการสวนทองถิ่นใหเปนไปตามที่กฎหมายที่จัดตั้งราชการสวนทองถิ่นนั้น
(3) การมอบอํานาจใหดําเนินการของเจาหนาที่ผูมีอํานาจทําคําสั่งทางปกครอง
ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐใหเปนไปตามกฎหมายที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
นั้น
(4) การมอบอํานาจใหดําเนินการของเจาที่ในระหวางหนวยงานตาม (1) (2)
ที่มีฐานะเปนนิติบุคคล ใหเปนไปตามความตกลงระหวางหนวยงานนั้น โดยขอตกลงดังกลาวตองทําเปน
หนังสือและกําหนดตําแหนงของเจาหนาที่ที่จะมอบและรับมอบไวในขอตกลงนั้น
1.3 การใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาหนาที่ใหใชไดเพียงเทาที่จําเปนเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนตอผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองนอย
ที่สุด
1.4 กอนที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองจะดําเนินการบังคับทางปกครองมีเงื่อนไข
ตองไมมีการสั่งทุเลาการบังคับทางปกครองเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองไวกอนโดยเจาหนาที่ผูทําคําสั่งหรือผูที่
อํานาจพิจารณาอุทธรณหรือผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่งทางปกครองดังกลาว และ
คําสั่งทุเลาการบังคับทางปกครองเปนคําสั่งทางปกครองที่อาจถูกเพิกถอนไดภายใตหลักเกณฑการเพิกถอน
คําสั่งทางปกครอง
1.5 การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
เปนอยางอื่นตามที่กําหนดไวในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
อยางไรก็ตาม คําวาเจาหนาที่
หมายถึงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติตาม อํานาจหนาที่อันเปนตัวแทนของรัฐ
(ฝายปกครอง) เทานั้น ไมรวมถึงเจาหนาที่ในความหมายมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

2. การบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
2.1 ความหมายการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 56 เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองมีอํานาจที่จะพิจารณาใชมาตรการ
บังคับทางปกครองเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของตนไดตามบทบัญญัติในสวนนี้ เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการ
บังคับไวกอนโดยเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้นเอง ผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณหรือผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
ความถูกตองของคําสั่งทางปกครองดังกลาว
เจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอํานาจใหเจาหนาที่ซึ่งอยูใตบังคับบัญชาหรือ
เจาหนาที่อื่นเปนผูดําเนินการก็ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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ใหเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใชมาตรการบังคับทางปกครองเพียง
เทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผูอยูในบังคับของ
คําสั่งทางปกครองนอยที่สุด
การบังคับทางปกครอง หมายถึงการดําเนินการของเจาหนาที่โดยใชมาตรการ
บังคับกับประชาชนที่มีภาระผูกพันตองปฏิบัติตามหนาที่เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครอง
2.2 ขอบเขตการบังคับการปกครอง
2.2.1 ดานเนื้อหาของคําสั่งทางปกครอง
คําสั่งทางปกครองที่จะมีการบังคับทางปกครองไดนั้น จะตองเปนคําสั่งทาง
ปกครองประเภทที่ตองมีการบังคับการใหเปนไปตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงคของคําสั่งทางปกครองเทานั้น
หากเปนคําสั่งทางปกครองประเภทที่เนื้อหาของคําสั่งทางปกครองนั้นมีความสมบูรณในตัวเอง ไม
จําเปนตองมีการบังคับทางปกครองตอไป ซึ่งสวนใหญจะไดแก คําสั่งทางปกครองที่เปนการใหสิทธิ หรือ
รับรองสิทธิของประชาชนคําสั่งทางปกครอง เชนใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน
2.2.2 ดานตัวบุคคลที่จะถูกบังคับทางปกครอง
มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา
มาตรา 55 การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน เวนแตจะมี
กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
จากบทบัญญัติดังกลาว กําหนดวาการบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่
ดวยกัน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ซึ่งคําสั่งทางปกครองนั้นบุคคลที่จะอยูในบังคับไดแก
ประชาชนที่มีความผูกพันตองปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง
2.3 หลักการที่สําคัญของการบังคับทางปกครอง
มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา
มาตรา 63 ถาบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไวโดยเฉพาะแลว
แตเจาหนาที่เห็นวามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิดผลนอยกวามาตรการบังคับตามหมวดนี้ เจาหนาที่
จะใชมาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได
โดยที่การบังคับทางปกครองเปนการใชมาตรการบังคับทางปกครองที่จะมีผลกระทบ
กระเทือนตอสิทธิของประชาชนผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครอง นอกจากนี้ในการใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองนั้น เจาหนาที่ก็มีดุลพินิจในการเลือกใชมาตรการบังคับทางปกครองได ดังนั้น ในการดําเนินการ
บังคับทางปกครอง เจาหนาที่จะตองคํานึงถึงหลักการที่สําคัญดังตอไปนี้
(1) หลักความสมเหตุสมผล (มาตรา 56 วรรคสาม)
(2) หลักการบังคับทางปกครองเทาที่จําเปน (มาตรา 59 วรรคสาม)

- 84 -

(3) หลักความแนนอนชัดเจน (มาตรา 59 วรรคสอง และมาตรา 60 วรรคหนึ่ง)
มาตรา 59 และมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 บัญญัติวา
มาตรา 59 กอนใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 58 เจาหนาที่จะตองมีคํา
เตือนเปนหนังสือใหมีการกระทําหรือละเวนกระทําตามคําสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม
สมควรแกกรณี คําเตือนดังกลาวจะกําหนดไปพรอมกับคําสั่งทางปกครองก็ได
คําเตือนนั้นจะตองระบุ
(1) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใชใหชัดแจง แตจะกําหนดมากกวาหนึ่งมาตรการ
ในคราวเดียวกันไมได
(2) คาใชจายในการที่เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่น
กระทําการแทน หรือจํานวนคาปรับทางปกครอง แลวแตกรณี
การกําหนดคาใชจายในคําเตือน ไมเปนการตัดสิทธิที่จะเรียกคาใชจายเพิ่มขึ้นหาก
จะตองเสียคาใชจายจริงมากกวาที่ไดกําหนดไว
มาตรา 60 เจาหนาที่จะตองใชมาตรการบังคับทางปกครองตามที่กําหนดไวในคําเตือน
ตามมาตรา 59 การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทําไดก็ตอเมื่อปรากฏวามาตรการที่กําหนดไวไมบรรลุตาม
วัตถุประสงค
ถาผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองตอสูขัดขวางการบังคับทางปกครองเจาหนาที่
อาจใชกําลังเขาดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรการบังคับทางปกครองไดแตตองกระทําโดยสมควรแกเหตุ
ในกรณีจําเปนเจาหนาที่อาจขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานตํารวจได
2.4 มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน
มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 57 คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการ
ชําระโดยถูกตองครบถวน ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูนั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอย
กวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัด
ทรัพยสินของผูนั้นและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน
วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
จากบทบัญญัติดังกลาว เห็นวา สําหรับคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน มาตร
การังคับทางปกครองไดแกการยึด อายัดและการขายทอดตลาดเพื่อชําระเงิน โดยกอนใชมาตรการบังทาง
ปกครองดังกลาวเจาหนาที่ตองทําหนังสือเตือนใหประชาชนผูอยูในบังคับคําสั่งทางปกครองตองชําระเงิน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน นอกจากนั้น มาตรการบังคับทางปกครองดังกลาว
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ขางตน เจาหนาที่ยังสามารถนํามาใชในกรณีไมมีการชําระคาปรับทางปกครองไดเชนเดียวกัน โดยมาตรา
61 บัญญัติวา มาตรา 61 ในกรณีไมมีการชําระคาปรับทางปกครอง ใหเจาหนาทีดําเนินการตอไปตาม
มาตรา 57
2.5 มาตรการบังคับทางปกครองกรณีคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวน
กระทํา
มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา
มาตรา 58 คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับ
ของคําสั่งทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม เจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยาง
ใด ดังตอไปนี้
(1) เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน
โดยผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของ
คาใชจายดังกลาวแกเจาหนาที่
(2) ใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตองไมเกิน
สองหมื่นบาทตอวัน
เจาหนาที่ระดับใดมีอํานาจกําหนดคาปรับทางปกครองจํานวนเทาใดสําหรับในกรณีใด
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองบังคับการโดยเรงดวนเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําที่
ขัดตอกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะเจาหนาที่อาจใช
มาตรการบังคับทางปกครองโดยไมตองออกคําสั่งทางปกครองใหกระทําหรือละเวนกระทํากอนก็ได แตทั้งนี้
ตองกระทําโดยสมควรแกเหตุและภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน
จากหลักกฎหมายดังกลาวคําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา
มาตรการบังคับทางปกครองที่เจาหนาที่จะนํามาใชไดแกมาตรการบังคับทางปกครองอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) การจัดการแทน โดยเจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคล
อื่นกระทําการแทนโดยผูอยูในบังคับของคําสั่งทางปกครองจะตองชดใชคาใชจาย และเงินเพิ่มในอัตรารอย
ละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาวใหแกเจาหนาที่
(2) การกําหนดคาปรับทางปกครอง โดยเจาหนาที่เปนผูกําหนดคาปรับทาง
ปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตองไมเกินสองหมื่นบาทตอวัน
2.6 สิทธิในการอุทธรณการบังคับทางปกครอง
มาตรา 62 แหง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
บัญญัติวา
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มาตรา 62 ผูถูกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณการบังคับ
ทางปกครองนั้นได
การอุทธรณการบังคับทางปกครองใหใชหลักเกณฑและวิธีการเดียวกันกับการ
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง
จากบทบัญญัติดังกลาวผูถูกดําเนินการมาตรการทางปกครองมีสิทธิอุทธรณการ
บังคับทางปกครองได เนื่องจากการบังคับทางปกครองมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง เชนเดียวกัน สําหรับ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณการบังคับทางปกครอง ใชหลักเกณฑและวิธีการเดียวกันกับการ
อุทธรณคําสั่งทางปกครอง

สวนที่ 9 ระยะเวลาและอายุความ
1. ระยะเวลา
มาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา
มาตรา 64 กําหนดเวลาเปนวัน สัปดาห เดือน หรือปนั้น มิใหนับวันแรกแหง
ระยะเวลานั้นรวมเขาดวย เวนแตจะไดเริ่มการในวันนั้นหรือมีการกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยเจาหนาที่
ในกรณีที่เจาหนาที่มีหนาที่ตองกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหนับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเขาดวยแมวาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับ
เจาหนาที่
ในกรณีที่บุคคลใดตองทําการอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่กําหนดโดย
กฎหมายหรือโดยคําสั่งของเจาหนาที่ ถาวันสุดทายเปนวันหยุดทําการงานสําหรับเจาหนาที่หรือวันหยุดตาม
ประเพณีของบุคคลผูรับคําสั่ง ใหถือวาระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํางานที่ถัดจากวันหยุดนั้น เวนแตกฎหมาย
หรือเจาหนาที่ที่มีคําสั่งจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
ในการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองหรือการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง
จําเปนตองมีเรื่องระยะเวลาเขามาเกี่ยวของดวย การนับระยะเวลาหากกําหนดเปนวัน สัปดาห เดือน หรือป
มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลารวมเขาไปดวย เวนแตจะเริ่มการในวันนั้นหรือมีการกําหนดเปนอยางอื่นโดย
เจาหนาที่
สําหรับกรณีกําหนดเวลาที่สั้นกวาวัน พระราชบัญญัตินี้มิไดกลาวถึง กรณีก็คงตอง
นําหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใช กลาวคือตองนับระยะเวลาโดยละเอียดเปน
ชั่วโมง นาที ตามความเปนจริงในกรณีที่วันสุดทายของกําหนดเวลาเปนวันหยุดและเปนเรื่องที่เจาหนาที่ตอง
กระทําการนั่น ใหนับวันหยุดรวมเขากับระยะเวลาดวย เพื่อมิใหยืดเวลาการปฏิบัติใหแกเจาหนาที่ ถึงมี
หนาที่ตองปฏิบัติอยูเสมอ แมจะเปนวันหยุดก็ตาม แตถาหากเปนกรณีที่เอกชนมีหนาที่ตองกระทําการ หาก
ไมมีกฎหมายหรือคําสั่งของเจาหนาที่กําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือวาระยะเวลาสิ้นสุดในวันทํางานที่ถัด
จากวันหยุดนั้น ๆ เนื่องจากวันหยุดยอมไมมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ทําใหเอกชนไมสามารถติดตอได
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มาตรา 65 ระยะเวลาที่กําหนดไวในคําสั่งของเจาหนาที่อาจมีการขยายอีกได และถา
ระยะเวลานั้นไดสิ้นสุดลงแลวเจาหนาที่อาจขยายโดยกําหนดใหมีผลยอนหลังไดเชนกันถาการสิ้นสุดตาม
ระยะเวลาเดิมจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมที่จะใหสิ้นสุดลงตามนั้น
บทบัญญัตินี้กําหนดใหเจาหนาที่ขยายเวลาไดในกรณีที่เจาหนาที่ไดกําหนดเวลาไวใน
คําสั่งทางปกครอง ซึ่งโดยปกติจะตองนับเวลาที่ขยายตอไปจกกําหนดเวลาเดิม แตอยางไรก็ดี ถาระยะเวลา
เดิมไดสิ้นสุดลงแลว และการสิ้นสุดลงนั้นจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมเจาหนาที่ก็อาจขยายกําหนดเวลาให
มีผลยอนหลังไปถึงวันที่กําหนดเวลาเดิมสิ้นสุดลงได
มาตรา 66 ในกรณีที่ผูใดไมอาจกระทําการ อยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวในกฎหมายไดเพราะมีพฤติการณที่จําเปนอันมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของผูนั้น ถาผูนั้นมีคําขอ
เจาหนาที่อาจขยายระยะเวลาและดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดที่ลวงมาแลวเสียใหมก็ได ทั้งนี้ตองยื่นคําขอ
ภายในสิบหาวันนับแตพฤติการณเชนวานั้นไดสิ้นสุดลง
กรณีนี้กําหนดวา ผูที่ตองกระทําการใดภายในเวลาที่กําหนดไมสามารถกระทําการ
ภายในเวลาดังกลาวไดถามีพฤติการณที่จําเปนโดยมิใชความผิดของตน ถามีคําขอขอขยายเวลาเจาหนาที่
อาจขยายระยะเวลาใหได แตในการยื่นคําขอขยายระยะเวลาดังกลาวตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ที่พฤติการณนั้นไดสิ้นสุดลง
2. อายุความ
มาตรา 67 เมื่อมีการอุทธรณตามบทบัญญัติในสวนที่ 5 ของหมวด 2 แหง
พระราชบัญญัตินี้ หรือการยื่นคําขอตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหวินิจฉัยชี้ขาดแลวใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับใน
ระหวางนั้นจนกวาการพิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่น แตถาเสร็จไปเพราะเหตุถอนคําขอ
หรือทิ้งคําขอใหถือวาอายุความเรียกรองของผูยื่นคําขอไมเคยมีการสะดุดหยุดอยูเลย
โดยปกติอายุความฟองคดียอมนับเดินไปตลอดเวลา แตอยางไรก็ดี หากผูไดรับคําสั่ง
ทางปกครองหรือผูถูกบังคับทางปกครองไมพอใจคําสั่งหรือคําบังคับดังกลาว ไดยื่นอุทธรณตามกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอื่น หรือยื่นคําขอตอคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทหรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตาม
กฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีการแลว อายุความยอมสะดุดหยุดอยู คือไมนับระยะเวลาเดินจนกวา
การพิจารณาจะถึงที่สุด หรือเสร็จไปโดยประการอื่นที่มิใชการถอนคําขอหรือทิ้งคําขอเพื่อใหโอกาสที่ผูนั้นจะ
ไดใชสิทธิของตนในการขอใหองคกรวินิจฉัยขอพิพาททางปกครองไดพิจารณาโดยไมกระทบถึงอายุความใน
การฟองรอง
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3. การแจง
มาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา
มาตรา 69 การแจงคําสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอยางอื่นที่เจาหนาที่
ตองแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบอาจกระทําดวยวาจาก็ได แตถาผูนั้นประสงคจะใหกระทําเปนหนังสือก็ใหแจง
เปนหนังสือ
การแจงเปนหนังสือใหสงหนังสือแจงตอผูนั้น หรือถาไดสงไปยังภูมิลําเนาของผูนั้นก็ให
ถือวาไดรับแจงตั้งแตในขณะที่ไปถึง
ในการดําเนินการเรื่องใดที่มีการใหที่อยูไวกับ
เจาหนาที่ไวแลว การแจงไปยังที่อยู
ดังกลาวใหถือวาเปนการแจงไปยังภูมิลําเนาของผูนั้นแลว
มาตรา 70 การแจงเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับหรือถาขณะ
นําไปสงไมพบผูรับ และหากไดสงใหกับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น หรือในกรณี
ที่ผูนั้นไมยอมรับ หากไดวางหนังสือนั้นหรือปดหนังสือนั้นไวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่นั้นตอหนา
เจาพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเปนพยานก็ใหถือวาไดรับแจงแลว
จากบทบัญญัติดังกลาว เห็นวาการเจงเปนหนังสือจะมีผลตั้งแตหนังสือไปถึงผูรับ ไมวา
จะสงตอหนาผูรับนั้นหรือสงไปยังภูมิลําเนา ซึ่งรวมไปถึงที่อยูที่ไดใหไวตอเจาหนาที่ดวย ในกรณีที่ผูรับไม
ยอมรับ หรือไมพบผูรับและไดมีการวางหรือปดหนังสือนั้นไวตอหนาเจาพนักงานเจาหนาที่ ก็ถือวาไดรับแจง
แลว
และขณะนี้ไดมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัตินี้แลว คือ
กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ซึ่งไดกําหนดเจาพนักงานที่จะเปนพยานไวดังนี้
เจาพนักงานที่จะเปนพยานในการวางหนังสือหรือปดหนังสือเพื่อแจงคําสั่งทางปกครอง
การนัดพิจารณา หรือการอยางอื่นที่จะตองแจงใหผูเกี่ยวของทราบ ในกรณีที่ผูรับไมยอมรับหรือไมมีผูรับ
ไดแก
(1) เจาพนักงานตํารวจ
(2) ขาราชการสวนกลาง
(3) เจาพนักงานผูมีหนาที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ไดแก
(ก) กํานัน
(ข) แพทยประจําตําบล
(ค) สารวัตรกํานัน
(ง) ผูใหญบาน
(จ) ผูชวยผูใหญบาน
(ฉ) ขาราชการสวนทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น
(ช) ขาราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด
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บทบัญญัติดังกลาวขางตนกําหนดวา การแจงเปนการทําใหทราบถึงคําสั่งทางปกครอง
ตลอดจนขั้นตอนการพิจารณาหรือการอื่น ๆ โดยการแสดงดวยวิธีการตาง ๆ ใหผูรับทราบความหมายได
ไมวาจะเปนการใชสัญญาณแสง เครื่องหมาย สัญญาณเสียง โดยปกติหากไมมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น
การแจงอาจกระทําดวยวาจาก็ได ซึ่งยอมมีผลทันทีเมื่อไดรับแจง แตอยางไรก็ดีหากผูรับแจงตองการให
กระทําเปนหนังสือ ก็ใหแจงเปนหนังสือ ซึ่งก็เปนการดวยวาจาที่มีผลสมบูรณไปแลวนั้นเอง
มาตรา 71 และมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539
มาตรา 71 การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบกําหนด
เจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไป
ยังตางประเทศ เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังจากวันนั้น
มาตรา 74 ในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนการแจงคําสั่งทางปกครองจะใชวิธีสงทาง
เครื่องโทรสารก็ได แตตองมีหลักฐานการไดสงจากหนวยงานผูจัดบริการโทรคมนาคมที่เปนสื่อในการสง
โทรสารนั้น และตองจัดสงคําสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ใหแกผูรับในทันทีที่อาจ
กระทําได ในกรณีนี้ใหถือวาผูรับไดรับแจงคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐาน
ของหนวยงานผูจัดบริการโทรคมนาคม
จากบทบัญญัติดังกลาวการแจงคําสั่งทางปกครอง กฎหมายกําหนดใหสงโดยไปรษณีย
ตอบรับ ตามมาตรา 71 แตถาหากมีความจําเปนเรงดวนการแจงคําสั่งจะใชวิธีการสงทางโทรสารก็ไดโดย
ตองปฏิบัติตามมาตรา 74
มาตรา 72 และมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง
พ.ศ.2539 บัญญัติวา
มาตรา 72 ในกรณีที่มีผูรับเกินหาสิบคนเจาหนาที่จะแจงใหทราบตั้งแตเริ่มดําเนินการ
ในเรื่องนั้นวาการแจงตอบุคคลเหลานั้นจะกระทําโดยวิธีปดประกาศไว ณ ที่ทําการของเจาหนาที่และที่วา
การอําเภอที่ผูรับมีภูมิลําเนาก็ได ในกรณีนี้ใหถือวาไดรับแจงเมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ได
แจงโดยวิธีดังกลาว
มาตรา 73 ในกรณีที่ไมรูตัวผูรับหรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนาหรือรูตัวและภูมิลําเนาแตมี
ผูรับเกินหนึ่งรอยคน การแจงเปนหนังสือจะกระทําโดยการประกาศในหนังสือพิมพซึ่งแพรหลายในทองถิ่น
นั้นก็ได ในกรณีนี้ใหถือวาไดรับแจงเมื่อลวงพนระยะเวลา
สิบหาวันนับแตวันที่ไดแจงโดยวิธีดังกลาว
จากหลักกฎหมายดังกลาวเห็นวาการปดประกาศ ณ ที่ทําการของเจาหนาที่และที่วา
การอําเภอที่ผูรับมีภูมิลําเนาอยูก็สามารถกระทําได หากเปนกรณีที่มีผูรับเกิน 50 คน สําหรับการประกาศ
หนังสือพิมพซึ่งแพรหลายในทองถิ่นก็สามารถกระทําไดในกรณีที่ไมรูตัวผูรับ หรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนา
หรือรูตัวและภูมิลําเนาแตมีผูรับเกิน 100 คน
........................................................

บทที่ 3
การจัดทําคําสั่งทางปกครองในการรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท
สวนที่ 1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ วาดวยหุนสวนและบริษัท
ป.พ.พ. ไดบัญญัติหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งหางหุนสวนหรือบริษัท การดําเนินการ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งไว ดังนี้
มาตรา ๑๐๑๒ อันวาสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต
สองคนขึ้นไปตกลงเขากันเพื่อกระทํากิจการรวมกัน ดวยประสงคจะแบงปนกําไรอันจะพึงไดแกิตจการที่ทํานั้น
มาตรา ๑๐๑๓ อันหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น ทานกําหนดเปนสามประเภท คือ
(1) หางหุนสวนสามัญ
(๒) หางหุนสวนจํากัด
(๓) บริษัทจํากัด
มาตรา ๑๐๑๔ บรรดาสํานักงานสําหรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัททั้งหลายนั้น
ให เสนาบดี เจากระทรวงซึ่งบัญชาการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทเปนผูออกกฎขอบังคับจัดตั้งขึ้น
มาตรา ๑๐๑๕ หางหุนสวนหรือบริษัทเมื่อไดจดทะเบียนตามบัญญัติแหงลักษณะนี้แลว
ทานจัดวาเปนนิติบุคคลตางหากจากผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนทั้งหลายซึ่งรวมเขากันเปนหุนสวนหรือบริษัท
นั้น
มาตรา ๑๐๑๖ การจดทะเบียนนั้น หางหุนสวนหรือบริษัทตั้งสํานักงานแหงใหญทํากิจการ
อยู ณ ตําบลใดในพระราชอาณาจักร
ทานใหจดทะเบียน ณ หอทะเบียนสําหรับตําบลนั้น
การแกไขขอความที่ไดจดทะเบียนประการหนึ่งประการใดในภายหลังก็ดี กับทั้งแกไขการอื่นอยางหนึ่งอยาง
ใดอันบทบัญญัติแผนกนี้บังคับหรืออนุญาตใหจดทะเบียนก็ดี ก็ตองจด ณ หอทะเบียนแหงเดียวกันนั้น
มาตรา ๑๐๑๘ ในการจดทะเบียน ทานใหเสียคาธรรมเนียมตามกฎขอบังคับซึ่งรัฐมนตรี
เจากระทรวงตั้งไว
มาตรา ๑๐๑๙ ถาคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารซึ่งตองจดทะเบียนไมมีรายการบริบูรณ
ตามที่บังคับไวในลักษณะนี้ วาใหจดแจงก็ดี หรือถารายการอันใดซึ่งจะแจงในคําขอหรือในเอกสารนั้นขัดกับ
กฎหมายก็ดี หรือถาเอกสารใดซึ่งกําหนดไววาใหสงดวยกันกับคําขอจดทะเบียนยังขาดอยูมิไดสงใหครบก็ดี
หรือถาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขออื่นซึ่งกฎหมายบังคับไวก็ดี
นายทะเบียนจะไมยอมรับจดทะเบียนก็ได
จนกวาคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารนั้นจะไดทําใหบริบูรณหรือแกไขใหถูกตอง หรือไดสงเอกสารซึ่งกําหนด
ไวนั้นครบทุกสิ่งอันหรือไดปฏิบัติตามเงื่อนไขขอนั้นแลว
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มาตรา ๑๐๖๔ อันหางหุนสวนสามัญนั้น จะจดทะเบียนก็ได การลงทะเบียนนั้น ทาน
บังคับใหมีรายการดั่งนี้ คือ
(๑) ชื่อหางหุนสวน
(๒) วัตถุที่ประสงคของหางหุนสวน
(๓) ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาทั้งปวง
(๔) ชื่อและที่สํานักกับทั้งอาชีวะของผูเปนหุนสวนทุกๆ คน ถาผูเปนหุนสวนคนใดมีชื่อยี่หอ
ก็ใหลงทะเบียนทั้งชื่อและยี่หอดวย
(๕) ชื่อหุนสวนผูจัดการ ในเมื่อไดตั้งแตงใหเปนผูจัดการแตเพียงบางคน
(๖) ถามีขอจํากัดอํานาจของหุนสวนผูจัดการประการใดใหลงไวดวย
(๗) ตราซึ่งใชเปนสําคัญของหางหุนสวน
ขอความซึ่งลงทะเบียนนั้นจะลงรายการอื่นๆอีกอันคูสัญญาเห็นสมควรจะใหประชาชนทราบ
ดวยก็ได
การลงทะเบียนนั้น ตองลงลายมือชื่อของผูเปนหุนสวนทุกคน และตองประทับตราของหาง
หุนสวนนั้นดวย
ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกหางหุนสวนนั้นฉบับหนึ่ง
มาตรา ๑๐๖๔/๒ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหุนสวนผูจัดการ ใหหางหุนสวนจดทะเบียนนํา
ความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๑๐๗๗ อันหางหุนสวนจํากัดนั้น คือหางหุนสวนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผูเปนหุนสวนสอง
จําพวก ดั่งจะกลาวตอไปนี้ คือ
(๑) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจํากัดความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตน รับ
จะลงหุนในหางหุนสวนนั้นจําพวกหนึ่ง และ
(๒) ผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งตองรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้ของหางหุนสวนไมมี
จํากัดจํานวนอีกจําพวกหนึ่ง
มาตรา ๑๐๗๘ อันหางหุนสวนจํากัดนั้น ทานบังคับวาตองจดทะเบียน การลงทะเบียนนั้น
ตองมีรายการดั่งตอไปนี้ คือ
(1) ชื่อหางหุนสวน
(๒) ขอแถลงความวาเปนหางหุนสวนจํากัด และวัตถุที่ประสงคของหางหุนสวนนั้น
(3) ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสํานักงานสาขาทั้งปวง
(๔) ชื่อ ยี่หอ สํานัก และอาชีวะของผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิด และจํานวนเงิน
ซึ่งเขาเหลานั้นไดลงหุนดวยในหางหุนสวน
(๕) ชื่อ ยี่หอ สํานัก และอาชีวะของผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด
(๖) ชื่อหุนสวนผูจัดการ
(๗) ถามีขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการอันจะผูกพันหางหุนสวนนั้นประการใดใหลงไวดวย
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ขอความซึ่งลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอื่นๆ อีกอันคูสัญญาเห็นสมควรจะใหประชาชน
ทราบดวยก็ได
การลงทะเบียนนั้น ตองลงลายมือชื่อของผูเปนหุนสวนทุกคนและตองประทับตราของหาง
หุนสวนนั้นดวย
ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกหางหุนสวนนั้นฉบับหนึ่ง
มาตรา ๑๐๗๘/๒ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหุนสวนผูจัดการ ใหหางหุนสวนจํากัดนําความไป
จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๑๐๙๖ อันวาบริษัทจํากัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นดวยแบงทุนเปนหุนมี มูลคา
เทาๆ กัน โดยมีผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนที่ตนถือ
มาตรา ๑๐๙๗ บุคคลใดๆ ตั้งแตสามคนขึ้นไปจะเริ่มกอการและตั้งเปนบริษัทจํากัดก็ไดโดย
เขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิ และกระทําการอยางอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้
มาตรา ๑๐๙๘ หนังสือบริคณหสนธินั้น ตองมีรายการดั่งตอไปนี้ คือ
(๑) ชื่อบริษัทอันคิดจะตั้งขึ้น ซึ่งตองมีคําวา"จํากัด"ไวปลายชื่อนั้นดวยเสมอไป
(๒) ที่สํานักงานของบริษัทซึ่งบอกทะเบียนนั้นจะตั้งอยู ณ ที่ใดในพระราชอาณาเขต
(๓) วัตถุที่ประสงคทั้งหลายของบริษัท
(๔) ถอยคําสําแดงวา ความรับผิดของผูถือหุนจะมีจํากัด
(๕) จํานวนทุนเรือนหุนซึ่งบริษัทคิดกําหนดจะจดทะเบียนแบงออกเปนหุนมีมูลคากําหนด
หุนละเทาไร
(๖) ชื่อ สํานัก อาชีวะ และลายมือชื่อของบรรดาผูเริ่มกอการ ทั้งจํานวนหุนซึ่งตางคนตาง
เขาชื่อซื้อไวคนละเทาใด
มาตรา ๑๐๙๙ หนังสือบริคณหสนธินั้น ทานใหทําเปนตนฉบับไวไมนอยกวาสองฉบับ และ
ใหลงลายมือชื่อของบรรดาผูเริ่มกอการ
และลายมือชื่อทั้งปวงนั้นใหมีพยานลงชื่อรับรองดวยสองคน
หนังสือบริคณหสนธิซึ่งไดทํานั้น ทานบังคับใหนําฉบับหนึ่งไปจดทะเบียนและมอบไว ณ หอทะเบียนในสวน
พระราชอาณาเขตซึ่งบงไววาจะบอกทะเบียนตั้งสํานักงานของบริษัทนั้น
มาตรา ๑๑๑๑ เมื่อจํานวนเงินซึ่งวาไวในมาตรา ๑๑๑๐ ไดใชเสร็จแลว กรรมการตองไป ขอ
จดทะเบียนบริษัทนั้น
คําขอและขอความที่ลงในทะเบียนนั้น ใหระบุรายการตามที่ไดตกลงกันในที่ประชุมตั้ง
บริษัท ดั่งตอไปนี้ คือ
(๑) จํานวนหุนทั้งสิ้นซึ่งไดมีผูเขาชื่อซื้อ หรือไดจัดออกใหแลวแยกใหปรากฏวาเปนชนิดหุ น
สามัญเทาใด หุนบุริมสิทธิเทาใด
(๒) จํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ ซึ่งออกใหเหมือนหนึ่งวาไดใชเต็มคาแลวหรือไดใช
แตบางสวนแลว นอกจากที่ใชเปนตัวเงิน และหุนที่ไดใชแตบางสวนนั้น ใหบอกวาไดใชแลวเพียงใด
(๓) จํานวนเงินที่ไดใชแลวหุนละเทาใด

- 93 -

(๔) จํานวนเงินที่ไดรับไวเปนคาหุนรวมทั้งสิ้นเทาใด
(๕) ชื่อ อาชีวะ และที่สํานักของกรรมการทุกคน
(๖) ถาใหกรรมการตางมีอํานาจจัดการของบริษัทไดโดยลําพังตัวใหแสดงอํานาจของ
กรรมการนั้นๆวาคนใดมีเพียงใดและบอกจํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดนั้นดวย
(๗) ถาตั้งบริษัทขึ้นชั่วกาลกําหนดอันหนึ่ง ใหบอกกาลกําหนดอันนั้นดวย
(๘) ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาทั้งปวง
การลงทะเบียนจะมีรายการอยางอื่นซึ่งกรรมการเห็นสมควรจะใหทราบแกประชาชนก็ลงได
ในการขอจดทะเบียนนั้น ถาไดทําขอบังคับของบริษัทไวประการใดบางตองสงสําเนา
ขอบังคับนั้นๆ ไปดวย กับทั้งสําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัทหนังสือทั้งสองนี้ กรรมการตองลงลายมือชื่อ
รับรองคนหนึ่งเปนอยางนอย
ใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกบริษัทฉบับหนึ่ง
มาตรา ๑๑๑๑/๑ ในการจัดตั้งบริษัท ถาไดดําเนินการครบทุกขั้นตอนดังตอไปนี้ภายในวัน
เดียวกับวันที่ผูเริ่มกอการจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ กรรมการจะขอจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและ จด
ทะเบียนบริษัทไปพรอมกันภายในวันเดียวกันก็ได
(๑)จัดใหมีผูเขาชื่อซื้อหุนครบตามจํานวนหุนทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
(๒) ประชุมจัดตั้งบริษัทเพื่อพิจารณากิจการตางๆ ตามมาตรา ๑๑๐๘ โดยมีผูเริ่มกอการ
และผูเขาชื่อซื้อหุนทุกคนเขารวมประชุม และผูเริ่มกอการและผูเขาชื่อซื้อหุนทุกคนใหความเห็นชอบใน
กิจการที่ไดประชุมกันนั้น
(๓) ผูเริ่มกอการไดมอบกิจการทั้งปวงใหแกกรรมการ
(๔) กรรมการไดเรียกใหผูเขาชื่อซื้อหุนใชเงินคาหุนตามมาตรา ๑๑๑๐ วรรคสองและเงินคา
หุนดังกลาวไดใชเสร็จแลว
มาตรา ๑๑๑๒ ถาการจดทะเบียนมิไดทําภายในสามเดือนนับแตประชุมตั้งบริษัทไซรทานวา
บริษัทนั้นเปนอันไมไดตั้งขึ้น และบรรดาเงินที่ไดรับไวจากผูเขาชื่อซื้อหุนนั้นตองใชคืนเต็มจํานวนมิใหลดเลย
ถามีจํานวนเงินเชนวานั้นคางอยูมิไดคืนในสามเดือนภายหลังการประชุมตั้งบริษัทไซร ทาน
วากรรมการของบริษัทตองรับผิดรวมกันที่จะใชทั้งตนเงินและดอกเบี้ยคิดตั้งแตเวลาสิ้นกําหนดสามเดือนนั้น
แตถากรรมการคนใดพิสูจนไดวา การที่เงินขาดหรือที่ใชคืนชาไปมิไดเปนเพราะความผิด
ของตนไซร กรรมการคนนั้นก็ไมตองรับผิดในการใชตนเงินหรือดอกเบี้ย
มาตรา ๑๑๔๖ บรรดาขอบังคับอันไดตั้งขึ้นใหม หรือไดเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนั้น เปน
หนาที่ของบริษัทที่จะจัดใหไปจดทะเบียนภายในกําหนดสิบสี่วันนับแตวันที่ไดมีการลงมติพิเศษ
มาตรา ๑๑๕๗ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ใหบริษัทนําความไปจดทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๑๒๒๘ มติพิเศษซึ่งอนุญาตใหเพิ่มทุนหรือลดทุนนั้น บริษัทตองจดทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแตวันที่ไดลงมตินั้น
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มาตรา ๑๒๓๙ มติพิเศษซึ่งวินิจฉัยใหควบบริษัทจํากัดเขากันนั้น บริษัทตองนําไปจด
ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับตั้งแตวันลงมติ
มาตรา ๑๒๔๑ บริษัทไดควบเขากันแลวเมื่อใด ตางบริษัทตองนําความไปจดทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ควบเขากัน และบริษัทจํากัดอันไดตั้งขึ้นใหมดวยควบเขากันนั้น ก็ตองจดทะเบียน
เปนบริษัทใหม
มาตรา ๑๒๔๖/๔ คณะกรรมการบริษัทตองขอจดทะเบียนการแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด
ตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดดําเนินการตามมาตรา
๑๒๔๖/๓ ครบถวนแลว
ในการขอจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด คณะกรรมการตองยื่นรายงานการประชุมที่ผูเปนหุนสวน
ไดรวมกันพิจารณาใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัดตามมาตรา
๑๒๔๖/๒ หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และบัญชีรายชื่อผูถือหุนพรอมกับการขอจดทะเบียนดวย
มาตรา ๑๒๕๔ การเลิกหุนสวนหรือบริษัทนั้น ผูชําระบัญชีตองนําบอกใหจดทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่เลิกกัน และในการนี้ตองระบุชื่อผูชําระบัญชีทุกๆ คนใหจดลงทะเบียนไวดวย
มาตรา ๑๒๗๐ เมื่อการชําระบัญชีกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทสําเร็จลง ผูชําระบัญชี
ตองทํารายงานการชําระบัญชีแสดงวา การชําระบัญชีนั้นไดดําเนินไปอยางใด และไดจัดการทรัพยสินของ
หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นไปประการใดแลวใหเรียกประชุมใหญเพื่อเสนอรายงานนั้น และชี้แจงกิจการตอที่
ประชุม
เมื่อที่ประชุมใหญไดใหอนุมัติรายงานนั้นแลว ผูชําระบัญชีตองนําขอความที่ไดประชุมกัน
นั้นไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันประชุมเมื่อไดจดทะเบียนแลวดั่งนี้ใหถือวาเปนที่สุดแหงการชําระบัญชี
จากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาว ไดกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนหุนสวนและบริษัท ไวดังนี้
(1) การจัดตั้งหางหุนสวนหรือบริษัท (มาตรา 1012) กําหนดรายการที่ตองจดทะเบียน
(2) การจัดตั้งสํานักงานสําหรับจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท (มาตรา 1014) เขตอํานาจ
การจดทะเบียน รวมทั้งการแกไขขอความที่ไดจดทะเบียน (มาตรา 1016)
(3) การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน (มาตรา 1018)
(4) อํานาจการรับจดทะเบียนของนายทะเบียน (มาตรา 1019)
(5) กําหนดระยะเวลาในการยื่นคําขอจดทะเบียน
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2. การจัดตั้งสํานักงานสําหรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทและอํานาจหนาที่ของนายทะเบียน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๑๔ บัญญัติวา บรรดาสํานักงานสําหรับจด
ทะเบียนหางหุนสวนและบริษัททั้งหลายนั้น ใหเสนาบดี เจากระทรวงซึ่งบัญชาการจดทะเบียนหางหุนสวน
และบริษัทเปนผูออกกฎขอบังคับจัดตั้งขึ้น
จากบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหเสนาบดีเจากระทรวงซึ่งบัญชาการจดทะเบียนหาง
หุนสวนและบริษัทเปนผูออกกฎจัดตั้งสํานักงานสําหรับจดทะเบียน ในการรับจดทะเบียนหางหุนสวนและ
บริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา สังกัดกระทรวง
พาณิชย จึงเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในการออกกฎกระทรวงดังกลาว ซึ่งไดมีการ
ออกกฎกระทรวง จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2549
และกฎกระทรวง จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2553 ขึ้น ดังนี้
(1) จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนนายทะเบียนกลาง
และใหนายทะเบียนกลางมีอํานาจ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ และประเภทวิชาการ
ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนผูชวยนายทะเบียนกลาง เพื่อ
ปฏิบัติงานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร ซึ่งนายทะเบียนกลางไดแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนกลาง ดังนี้
(๑) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
(๒) ผูอํานวยการสํานักทะเบียนธุรกิจ
(๓) ผูอํานวยการสํานักบริการขอมูลธุรกิจ
(๔) ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลธุรกิจ
(๕) ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและคดี
(๖) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบธุรกิจ
(๗) ผูอํานวยการสํานักธุรกิจการคาภูมิภาค
(2) จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทขึ้นในทองที่ที่นายทะเบียนกลางเห็นสมควร
โดยมีจํานวนสํานักงาน เขตพื้นที่รับผิดชอบ และวันเปดทําการตามที่นายทะเบียนกลางกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ในสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษให
ัท ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมี อายุราชการไมนอยกวาหาป
และตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป ในสังกัดกระทรวงพาณิชย ซึ่งนายทะเบียนกลางแตงตั้งเปนนายทะเบียน
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อํานาจหนาที่ของนายทะเบียน และหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวน
และบริษัทจํากัด ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนกลางกําหนด
ในการจัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทและเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้นนายทะเบียน
กลางไดออก คําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง ที่ ๕๘/๒๕๕๓ เรื่อง จัดตั้งสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัท แตงตั้งผูชวยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ดังนี้
(1) จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครขึ้น ในกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร และ แตงตั้งใหขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุ
ราชการไมนอยกวาหาป และระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสํานัก
ทะเบียนธุรกิจ สํานักบริการขอมูลธุรกิจ สํานักกํากับดูแลธุรกิจ สํานักกฎหมายและคดี สํานักตรวจสอบ
ธุรกิจ และสํานักธุรกิจการคาภูมิภาค กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของ
หางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การใหตรวจเอกสารทางระบบคอมพิวเตอร การรับรองขอความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรอง
สําเนาเอกสารทางทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดทั่วราชอาณาจักร
(2) จัดตั้ง สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัดขึ้นใน สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูใน
เขตจังหวัดนั้น และแตงตั้งใหขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม
นอยกวาหาป และระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคาจังหวัด เปนนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงาน
แหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดนั้น และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหตรวจเอกสารทางระบบคอมพิวเตอรการ
รับรองขอความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียนของหางหุนสวนและ
บริษัทจํากัดทั่วราชอาณาจักร
ในกรณีที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดใดไมมีขาราชการพลเรือนสามั ญดังกลาว
หรือมีแตไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหขาราชการพลเรือนสามัญตามลําดับดังตอไปนี้ เปนนาย
ทะเบียนเพื่อปฏิบัติหนาที่นายทะเบียน
(๑) พาณิชยจังหวัด
(๒) ผูรักษาราชการแทนพาณิชยจังหวัด สําหรับกรณีที่พาณิชยจังหวัดไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได
(๓) ขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไมนอย
กวาหาป และระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสังกัดสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเรียงตามลําดับอาวุโส สําหรับกรณีที่ไมมีผูรักษาราชการแทนพาณิชยจังหวัดหรือมีแตไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
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นอกจากนี้นายทะเบียน กลางไดออก คําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง
ที่ ๙๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 เรื่อง กําหนดอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนเพิ่มเติม ดังนี้
เพื่อใหการปฏิบัติงานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
และอํานวยประโยชนตอภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ วรรคสาม แหงกฎกระทรวง
จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจด
ทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (วา
ดวยหุนสวนและบริษัท) นายทะเบียนกลาง จึงมีคําสั่งกําหนดอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนเพิ่มเติมไว
ดังตอไปนี้ ใหนายทะเบียนซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสํานักทะเบียนธุรกิจ และสํานักธุรกิจการคาภูมิภาค มีอํานาจ
หนาที่ตรวจพิจารณาและสั่งการคําขอจดทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่ยื่นคําขอจดทะเบียน
ทางอินเทอรเน็ตทั่วราชอาณาจักร
3. แบบพิมพคาํ ขอจดทะเบียน
กฎกระทรวง จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน และกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม
2549 กําหนดใหนายทะเบียนกลางประกาศกําหนดแบบคําขอจดทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนกลาง ไดออก
ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงวันที่ 4 มกราคม 2554 กําหนดแบบพิมพในการยื่นคําขอจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทไวในขอ ๑๘
โดยกําหนดวา
ขอ 18 คําขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน และ
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท ใหทําตามแบบพิมพที่นายทะเบียนกําหนดรูปแบบ
แนบทายระเบียบ
การยื่นคําขอจดทะเบียนใหยื่นคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบจํานวนหนึ่งชุดตาม
ประเภทการจดทะเบียนแนบทายระเบียบนี้
รายละเอียดวัตถุที่ประสงคที่จะจดทะเบียน ผูขอจดทะเบียนจะจัดพิมพขึ้นโดยใชแบบ ว.
หรือใชแบบ ว.๑ - แบบ ว.๕ แบบใดแบบหนึ่งที่กําหนดไวแนบทายระเบียบนี้ก็ได แตจะเพิ่มเติม หรือแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงคําหรือขอความในแบบ ว.๑ - แบบ ว.๕ ไมได หากประสงคจะกําหนดรายละเอียดวัตถุที่
ประสงคเพิ่มเติม หรือแกไข หรือเปลี่ยนแปลงคําหรือขอความใหแตกตางไปจากที่กําหนดไวในแบบ ว.๑ แบบ ว.๕ ผูขอจดทะเบียนจะตองจัดพิมพขึ้นโดยใชแบบ ว.
นอกจากนี้ ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหาง
หุนสวนและบริษัท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔. ไดยกเลิกแบบ หส.๑
และแบบ บอจ.๑
แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียน
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หางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ 4 มกราคม 2554 โดยใหใช แบบ หส.๑ แบบ บอจ.๑ ทีแ่ นบ
ทายระเบียบฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ระเบียบ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวน
และบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ 4 มกราคม 2554 ขอ ๑๙ กําหนดวา การกรอกขอความในแบบพิมพคาํ
ขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใชในการจดทะเบียน ใหพิมพดวยเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร
4. การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน
กฎกระทรวง จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน และกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม
2549 กําหนดเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนไว คือ
การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน ผูขอจดทะเบียนตองลงลายมือชื่อดวยตนเองตอหนา
นายทะเบียน
ในกรณีที่ไมอาจลงลายมือชื่อตอหนานายทะเบียนได ไมวาดวยประการใดๆ
ใหถือวา
ลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเปนที่ถูกตอง เมื่อผูขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อดวยตนเอง ตอหนาบุคคล
ดังตอไปนี้
(๑) กรณีลงลายมือชื่อในราชอาณาจักร
(ก) พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญซึ่งประจําอยูในทองที่ที่ผูขอจดทะเบียน
มีภูมิลําเนาอยู
(ข) สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแหงเนติบัณฑิตยสภา หรือ
(ค) บุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด
(๒) กรณีลงลายมือชื่อในตางประเทศ
(ก) เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหนาสํานักงาน
สังกัดกระทรวงพาณิชย ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจาหนาที่ ผูไดรับมอบหมายใหทํา
การแทนบุคคลดังกลาว
(ข) บุคคลซึ่งสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้น
หรือ
(ค) บุคคลที่ควรเชื่อถือไดสองคนมาลงลายมือชื่อรับรองตอหนานายทะเบียนวาเปน
ลายมือชื่อผูนั้นจริง
สวนระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหุนสวนและ
บริษัท พ.ศ. 2554 ขอ 48 แกไขโดยระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง วาดวย การจด
ทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดวา
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ขอ ๔๘ การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน กระทําไดตามวิธี ดังนี้
(๑) การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร กระทําไดโดย
(๑.๑) ลงลายมือชื่อตอหนานายทะเบียน หรือ
(๑.๒) ลงลายมือชื่อตอหนาพนักงานฝายปกครอง ตํารวจชั้นผูใหญซึ่งประจําอยู
ในทองที่ที่ผูขอจดทะเบียนมีภูมิลําเนาอยู สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแหงเนติบัณฑิตยสภา ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด
การลงลายมือชื่อตอหนานายทะเบียน ผูลงลายมือชื่อตองแสดงบัตรประจําตัวตอนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
และใหนายทะเบียนบันทึกขอความ “ไดเห็นตนฉบับแลว” ในสําเนาบัตรประจําตัวแลวลงลายมือชื่อกํากับไว
เปนหลักฐาน
(๒) การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนในตางประเทศ ผูขอจดทะเบียนจะตอง
ลงลายมือชื่อตอหนาบุคคล ดังตอไปนี้
(๒.๑) เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือ
หัวหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซึ่งรับผิดชอบการดําเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจาหนาที่ผูไดรับ
มอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือ
(๒.๒) บุคคลซึ่งสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหง
ประเทศนั้น
(๒.๓) บุคคลที่ควรเชื่อถือไดสองคนมาลงลายมือชื่อรับรองตอหนานาย
ทะเบียนวาเปนลายมือชื่อผูนั้นจริง
การลงลายมือชื่อตามวิธีขางตน ใหถือวาลายมือชื่อนั้นเปนลายมือชื่อที่
ถูกตองและนายทะเบียนไมตองตรวจสอบลายมือชื่อนั้นอีก
5. อัตราคาธรรมเนียม
อัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนตางๆ ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง ดังนี้
(1) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสารการขอ
สําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ.๒๕๔๙ ลง
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙
(2) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอ
สําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด (ฉบับที่ ๒) ลง
วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
(3) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอ
สําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ หางหุนสวนและบริษัทจํากัด (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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(4) กฎกระทรวง ลดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด ในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศ ษเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๒. กําหนดใหลดอัตรา
คาธรรมเนียมในกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา
เอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา
เอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑ ลงกึ่งหนึ่ง สําหรับหางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในทองที่จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในทองที่อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และ
อําเภอสะบายอย และจังหวัดสตูล ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๕
จากกฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนรายการตางๆ ของ
หางหุนสวนและบริษัทไว รายละเอียดสามารถตรวจสอบไดตามแนบทายภาคผนวก

6. รายการที่ตองจดทะเบียนและกําหนดระยะเวลาในการยื่นจดทะเบียน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดบัญญัติกําหนดรายการที่ตองนําความมาจดทะเบียน
ดังนี้
(1) การจดทะเบียนตั้งหางหุนสวน
(2) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมผูเปนหุนสวนและ/หรือหุนสวนผูจัดการ
(3) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและ/หรือสาขา
(4) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมชื่อและ/หรือดวงตรา
(5) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค
(6) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการและหรือ/รายการอื่นๆที่
เห็นสมควรใหประชาชนทราบ
(7) การจดทะเบียนควบหางหุนสวน
(8) การจดทะเบียนเลิกหางหุนสวน
(9) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมตั้งหรือเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี
(10) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมอํานาจผูชําระบัญชี
(11) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชี
(12) การจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของหางหุนสวน
(13) การจดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด
(14) การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ
(15) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกอนการจัดตั้งบริษัทจํากัด
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(16) การจดทะเบียนตั้งบริษัทจํากัด
(17) การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพรอมกันภายในวัน
เดียว
(18) การจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน/ลดทุน
(19) การจดทะเบียนเพิ่มทุน/ลดทุน
(20) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1 (ชื่อบริษัท)
(21) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 2 (สํานักงานของบริษัท)
(22) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุที่ประสงคของบริษัท)
(23) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5 (ทุน/หุน/มูลคาหุน)
(24) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท
(25) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมจํานวนกรรมการและหรือ/อํานาจกรรมการ
(26) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและ/หรือสํานักงานสาขา
(27) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมดวงตรา
(28) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมรายการอื่นๆที่เห็นสมควรใหประชาชนทราบ
(29) การจดทะเบียนควบบริษัท
(30) การจดทะเบียนเลิกบริษัท
(31) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมตั้งหรือเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี
(32) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมอํานาจผูชําระบัญชี
(33) การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชี
(34) การจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัทจํากัด
รายการที่ตองนําความมาจดทะเบียนขางตน บางรายการประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ไดกําหนดระยะเวลาในการยื่นคําขอจดทะเบียนวาจะตองดําเนินการใหเปนไปตามเวลาที่กฎหมาย
กําหนด ดังนี้
(๑) คําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลหรือ
หางหุนสวนจํากัด ตามมาตรา ๑๐๖๔/๒ หรือมาตรา ๑๐๗๘/๒ กําหนดหางหุนสวนจดทะเบียนนําความไป
จดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(๒) คําขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ตามมาตรา ๑๑๑๒ ตองนําไปจดทะเบียนจัดตั้งภายใน
3 เดือนนับแตวันประชุมตั้งบริษัท
(๓) คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทตามมาตรา ๑๑๔๖ ใหบริษัทนําไป
จดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดลงมติพิเศษ
(๔) คําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท ตามมาตรา ๑๑๕๗ ใหบริษัทนํา
ความไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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(๕) คําขอจดทะเบียนมติพิเศษใหเพิ่มทุน ลดทุน หรือควบบริษัท ตามมาตรา ๑๒๒๘ หรือ
มาตรา ๑๒๓๙ ใหบริษัทไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดลงมติ
(๖) คําขอจดทะเบียนควบบริษัท ตามมาตรา ๑๒๔๑ กําหนดใหบริษัทที่ควบเขากันแลว
เมื่อใดใหนําความไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันที่ควบเขาดวยกัน
(๗) คําขอจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนและบริษัท ตามมาตรา ๑๒๕๔ ผูชําระบัญชีตองนําไป
จดทะเบียนภายใน 14วันนับแตวันที่เลิกกัน
(๘) คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมผูชําระบัญชี ตามมาตรา ๑๒๕๘ ผูชําระบัญชีตองนํา
ความไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดเปลี่ยนตัว
(9) คําขอจดทะเบียนอํานาจของผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัท มาตรา ๑๒๖๒ ตองนํา
ความไปจดทะเบียนภายใน
14
วันนับแตวันลงมติหรือวันที่ศาลออกคําบังคับ
(10) คําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัท ตามมาตรา ๑๒๗๐ ผู
ชําระบัญชีตองนําขอความไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแตวันประชุมอนุมัติรายงานการชําระบัญชี
(11) คําขอจดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวนจํากัดเปนบริษัท มาตรา ๑๒๔๖/๔ กําหนดให
คณะกรรมการบริษัทตองขอจดทะเบียนการแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับ
แตวันที่ดําเนินการตามมาตรา 1246/3 กลาวคือวันที่หุนสวนผูจัดการเดิมสงมอบกิจการ ทรัพยสินบัญชี
เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ของหางหุนสวนใหแกคณะกรรมการเสร็จสิ้นแลว หรือในกรณีที่ผูเปนหุนสวนได
ชําระเงินคาหุนครบรอยละยี่สิบหาของมูลคาหุน หรือโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน หรือทําเอกสารหลักฐานการ
ใชสิทธิตาง ๆ ใหแกคณะกรรมการเรียบรอยแลว
ในเรื่องกําหนดระยะเวลาที่ตองยื่นคําขอจดทะเบียน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 66 บัญญัติวา ในกรณีที่ผูใดไมอาจกระทําการอยางหนึ่งอยางใดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายไดเพราะมีพฤติการณที่จําเปนอันมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของผูนั้น ถาผู
นั้นมีคําขอเจาหนาที่อาจขยายระยะเวลาและดําเนินการสวนหนึ่งสวนใดที่ลวงมาแลวเสียใหมก็ได ทั้งนี้ ตอง
ยื่นคําขอภายในสิบหาวันนับแตพฤติการณเชนวานั้นไดสิ้นสุดลง
ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหุนสวนและบริษัท
พ.ศ. 2554 ขอ 7 กําหนดวา คําขอจดทะเบียนที่ไมไดยื่นภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดเพราะมีพฤติการณ
ที่จําเปน อันมิไดเกิดจากความผิดของผูมีหนาที่ตองจดทะเบียน ถาผูนั้นมีหนังสือขอขยายเวลาโดยแจง
พฤติการณที่จําเปนตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่พฤติการณเชนวานั้นสิ้นสุดลง นายทะเบียน
อาจขยายเวลาใหอีกไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันที่ขอขยายเวลา ทั้งนี้ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาควรขยาย
เวลาเกินกวาที่ระเบียบกําหนด ใหสงเรื่องใหนายทะเบียนกลางพิจารณาสั่งการ
นอกจากกฎหมายจะกําหนดใหผูขอจดทะเบียนจะตองจดทะเบียนรายการจดทะเบียน
ใดบางและภายในกําหนดระยะเวลานานเทาใดแลว ในสวนของนายทะเบียนซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรับ
จดทะเบียนก็จะมีกรอบระยะเวลาใหปฏิบัติหนาที่ดวยเชนกัน ซึ่งการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน
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ถือเปน การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดวย ซึ่ง พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน แตละงาน
และประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน กรมพัฒนาธุรกิจ
การคาจึงออกประกาศเรื่องการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๕3 ณ วันที่ 2
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕3 ดังมีรายละเอียด ดังนี้
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รายชื่อกระบวนงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
แลวเสร็จ

๑. กระบวนงานทีแ่ ลวเสร็จใน ๑ วัน
๑.๑ งานดานทะเบียนธุรกิจ สมาคมการคา หอการคา
(1)

การรับจองชื่อนิติบุคคล

20 นาที

(2)

การรับจดทะเบียนหางหุนสวน / บริษัทจํากัด / บริษัทมหาชนจํากัด

1 ชั่วโมง 30 นาที

(3)

การรับขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองลายมือชื่อของบริษัทมหาชนจํากัด

1 ชั่วโมง

(4)

การรับจดทะเบียนสมาคมการคาและหอการคา

3 ชั่วโมง

๑.๒ งานดานบริการขอมูลธุรกิจ
(1)

การรับงบการเงิน / สําเนาบัญชีรายชือ่ ผูถ อื หุน

๑0 นาที

(2)

๑0 นาที

(3)

การรับแจงเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล และที่ตั้งสํานักงานที่ทางราชการ
แกไข
การใหบริการขอมูลสถิติ หรือรายงานนิติบุคคล

(4)

การใหบริการตรวจคนเอกสารทะเบียนธุรกิจและงบการเงิน

22 นาที

(5)

25 นาที

(6)

การใหบริการออกหนังสือรับรอง รับรองสําเนา และถายเอกสารของนิติบุคคล
ทางอินเตอรเน็ท
การใหบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล

(7)

การใหบริการรับรองสําเนาเอกสารทะเบียน และงบการเงิน

๓๐ นาที

(8)

การใหบริการถายโอนขอมูลจากระบบคอมพิวเตอร (จํานวนขอมูลไมเกิน
150,000 ระเบียน)

๑๐ นาที

30 นาที
1 ชั่วโมง 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 สถานที่อื่น

20 นาที
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รายชื่อกระบวนงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
แลวเสร็จ

(7)

การอนุญาตใหเปลี่ยนรอบปบัญชี

30 นาที

(8)

การรับแจงสงมอบบัญชีกรณีเลิกประกอบธุรกิจตามมาตรา 17

50 นาที

(9)

การรับแจงบัญชีสูญหายเสียหาย

(10)

การรับพิจารณาคุณวุฒิผูทําบัญชีที่จบการศึกษาจากตางประเทศ

1 ชั่วโมง 20 นาที
1 วัน

๑.๔ งานดานการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
การรับแจงเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
(2) การรับแจงเปลี่ยนผูรับผิดชอบการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
(3) การรับแจงเปลี่ยนชื่อบริษัทไดรับอนุญาต / การขอรับใบแทนใบอนุญาต/ หนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
๑.๕ งานดานกฎหมาย
(1) การรับชําระเงินคาปรับ
๒. กระบวนงานทีแ่ ลวเสร็จภายใน 2 – 15 วัน
2.1 งานดานทะเบียนธุรกิจ
(1) การรับจดทะเบียนหางหุนสวน / บริษัทจํากัด / บริษท
ั มหาชนจํากัด
(กรณีตอง
ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานอื่น)
2.2 งานดานการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
(1) การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
๓. กระบวนงานทีใ่ ชเวลามากกวา 15 วัน
3.1 งานดานทะเบียนธุรกิจ
(1) การพิจารณาคําขอจดทะเบียนหางหุนสวน / บริษัทจํากัด /
บริษัทมหาชนจํากัด (กรณีมีการคัดคานการจดทะเบียน)
3.2 งานดานการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
(1) การออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามมาตรา 17
รวม 30กระบวนงาน
(1)

1 ชั่วโมง 5 นาที
1 ชั่วโมง 35 นาที
6 ชั่วโมง

7 นาที

15 วัน

1 วัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

37 วัน

60 วัน
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สวนที่ 2. การพิจารณารับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๑๙ บัญญัติวา ถาคําขอจดทะเบียนหรือ
เอกสารซึ่งตองจดทะเบียนไมมีรายการบริบูรณตามที่บังคับไวในลักษณะนี้ วาใหจดแจงก็ดี หรือถารายการ
อันใดซึ่งจะแจงในคําขอหรือในเอกสารนั้นขัดกับกฎหมายก็ดี หรือถาเอกสารใดซึ่งกําหนดไววาใหสงดวยกัน
กับคําขอจดทะเบียนยังขาดอยูมิไดสงใหครบก็ดี หรือถาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขออื่นซึ่งกฎหมายบังคับไวก็ดี
นายทะเบียนจะไมยอมรับจดทะเบียนก็ได จนกวาคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารนั้นจะไดทําใหบริบูรณหรือ
แกไขใหถูกตอง หรือไดสงเอกสารซึ่งกําหนดไวนั้นครบทุกสิ่งอันหรือไดปฏิบัติตามเงื่อนไขขอนั้นแลว
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 12 บัญญัติวา
มาตรา 12 คําสั่งทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้น
มาตรา 26 เอกสารที่ยื่นตอเจาหนาที่ใหจัดทําเปนภาษาไทย ถาเปนเอกสารที่ทําขึ้นเปน
ภาษาตางประเทศ ใหคูกรณีจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกตองมาใหภายในระยะเวลาที่
เจาหนาที่กําหนด ในกรณีนี้ใหถือวาเอกสารดังกลาวไดยื่นตอเจาหนาที่ในวันที่เจาหนาที่ไดรับคําแปลนั้น เวน
แตเจาหนาที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศ และในกรณีนี้ใหถือวาวันที่ไดยื่นเอกสารฉบับ
ที่ทําขึ้นเปนภาษาตางประเทศเปนวันที่เจาหนาที่ไดรับเอกสารดังกลาว
การรับรองความถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเปน
ภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 28 ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาที่อาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความ
เหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี
มาตรา 29 เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจน
ขอเท็จจริง ในการนี้ ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ
(2) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือ
พยานผูเชี่ยวชาญที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปนฟุมเฟอยหรือเพื่อ
ประวิงเวลา
(3) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ
(4) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ
(5) ออกไปตรวจสถานที่
คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาที่แจง
พยานหลักฐานที่ตนทราบแกเจาหนาที่
พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่เจาหนาที่เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคา
ปวยการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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กฎกระทรวง จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน และกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม
2549 กําหนดหลักเกณฑในการรับจดทะเบียนไววา เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนของหาง
หุนสวนหรือบริษัทจํากัดแลวใหตรวจคําขอนั้น ถาถูกตองตามกฎหมาย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมและใหสั่ง
รับจดทะเบียนไว
ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหุนสวนและบริษัท
พ.ศ. 2554 กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนไวดังนี้
ขอ ๙ เมื่อมีการยื่นคําขอจดทะเบียน ใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ตามที่ไดรับมอบหมายสามารถตรวจพิจารณาสั่งการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจดทะเบียนไดเองทั้งหมด
คําขอจดทะเบียนมีปญหาขอเท็จจริง ปญหาขอกฎหมาย หรือมีการคัดคานการขอจดทะเบียน นายทะเบียน
สามารถตรวจพิจารณาสั่งการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจดทะเบียนไดเอง และเมื่อดําเนินการแลวให
รายงานตามแบบรายงานที่กําหนดแนบทายระเบียบใหนายทะเบียนกลางหรือผูที่นายทะเบียนกลาง
มอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดพิจารณาสั่งการ
คําขอจดทะเบียนใดที่นายทะเบียนไมอาจพิจารณาสั่งการได ใหสรุปขอเท็จจริง ขอ
กฎหมาย และทําความเห็นแสดงเหตุผล เสนอตามลําดับชั้นถึงนายทะเบียนกลางหรือผูที่นายทะเบียนกลาง
มอบหมายเพื่อวินิจฉัยสั่งการ
ขอ ๑๐ ในกรณีคําขอจดทะเบียนใดมิไดดําเนินการตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ แตนาย
ทะเบียนเห็นวาควรรับจดทะเบียนได ใหนายทะเบียนดําเนินการตามขอ ๙ วรรคสามโดยอนุโลม
ขอ ๑๑ ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาคําขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบ
ขอเท็จจริงหรือใหจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไดโดยไมตองผูกพันเฉพาะอยูกับคําขอจดทะเบียนหรือ
พยานหลักฐานที่ผูขอจดทะเบียนหรือผูที่เกี่ยวของยื่นเปนหลักฐานเทานั้น
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากหัวหนา
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด ผูอํานวยการสวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคาเขต แลวแตกรณี และใหผูอนุญาตรายงานตามแบบรายงานที่กําหนดแนบทายระเบียบใหนาย
ทะเบียนกลางหรือผูที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันอนุญาต
จะเห็นไดวาในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนนั้นไดมีกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบฯ
ไดกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการไวเพื่อเปนกรอบในการดําเนินการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานให
ดําเนินการดวยความถูกตอง รอบคอบ เนื่องจากถาไดดําเนินการรับจดทะเบียนไปแลวถือวาเปนคําสั่งทาง
ปกครอง ตามมาตรา 5 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จะมีผล
เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอ
สถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล จากหลักเกณฑดังกลาวในการดําเนินการรับจดทะเบียนหาง
หุนสวนและบริษัทนอกจากจะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายแลว กฎกระทรวง จัดตั้งสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน
และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหาง
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หุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ใหอํานาจนายทะเบียนกลางออก
ประกาศเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนใหเปนไปดวยความถูกตอง ไดแก ประกาศจัดตั้งสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท การแตงตั้งนายทะเบียนและขอบเขตอํานาจหนาที่ ทั้งนี้นายทะเบียนกลางไดออก
ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2554
เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของนายทะเบียนผูขอจดทะเบียน ทําใหการจดทะเบียนหางหุนสวนและ
บริษัทมีความสะดวกและรวดเร็ว ในการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนนายทะเบียนจะตองตรวจสอบคําขอ
จดทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบดังกลาว เมื่อคําขอจดทะเบียนครบถวนถูกตอง
นายทะเบียนจะตองสั่งชําระคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงและทําการรับจดทะเบียนคําขอตอไป
การพิจารณาดําเนินการรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทของนายทะเบียนนั้น ไดมี
ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2554
กําหนดหลักเกณฑวิธีการในการปฏิบัติงานของนายทะเบียนเพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ และสามารถปฏิบัติงานดวยความสะดวก รวดเร็ว สรางความเปนธรรมแก
ผูรับบริการ ในการพิจารณารับจดทะเบียนของนายทะเบียนนั้นเมื่อไดรับคําขอจดทะเบียนจากผูยื่นคําขอจด
ทะเบียนแลวจะตองตรวจสอบความถูกตองของคําขอจดทะเบียนวาถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ตาง ๆ หรือไม ซึ่งคําขอจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนไดแกคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง คํา
ขอจดทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลง คําขอจดทะเบียนควบบริษัท คําขอจดทะเบียนแปรสภาพหางเปนบริษัท
คําขอจดทะเบียนเลิก คําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ในปจจุบันแบงประเภทการพิจารณารับจด
ทะเบียนออกไดเปน 2 ประเภทไดแก
1. คําขอจดทะเบียนประเภทไมมีขอยุงยาก
2. คําขอจดทะเบียนประเภทมีขอยุงยาก
1. คําขอจดทะเบียนประเภทไมมขี อ ยุง ยาก
คําขอจดทะเบียนประเภทไมมีขอยุงยากในความเห็นของผูเขียนเห็นวาเปนกรณีที่มีการ
ยื่นคําขอจดทะเบียนไมวาจะเปนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนหรือบริษัท คําขอจดทะเบียนแกไข
เปลี่ยนแปลงหางหุนสวนบริษัท คําขอจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนและเสร็จการชําระบัญชี ที่ผูยื่นคําขอได
ดําเนินการครบถวนถูกตองตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหาง
หุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2554 โดยไมมีคูกรณีมีคําคัดคานการจดทะเบียนหรือมีการโตแยงรายการจด
ทะเบียน ในการจัดทําคําขอจดทะเบียนนั้น ระเบียบฯ ดังกลาวไดกําหนดไวในขอ 18 ซึ่งกําหนดวาคําขอจด
ทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
หางหุนสวนและบริษัท
ใหทําตามแบบพิมพที่นายทะเบียนกําหนดรูปแบบแนบทายระเบียบ
การยื่นคําขอจดทะเบียนใหยื่นคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบจํานวนหนึ่งชุด ตาม
ประเภทการจดทะเบียนแนบทายระเบียบฯ นี้
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ดังนั้น เมื่อจัดทําคําขอจดทะเบียนและแนบเอกสารประกอบการจดทะเบียนครบถวนแลว
และไดดําเนินการเปนไปตามระเบียบฯเกี่ยวกับการจดทะเบียนรายการตาง ๆ ดังนี้
1. การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวน เมื่อจัดทําคําขอจดทะเบียนแนบเอกสารประกอบ
ครบถวนและลงลายมือชื่อหุนสวนผูจัดการ
2. การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหางหุนสวน ซึ่ง คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหาง
หุนสวน ไดลงลายมือชื่อโดยหุนสวนผูจัดการตามที่จดทะเบียนไวเดิมพรอมแนบเอกสาร
ประกอบครบถวนถูกตอง
3. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
3.1 คําขอจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิที่ ผูเริ่มกอการคนใดคนหนึ่งลงลายมือ ชื่อ
เปนผูขอจดทะเบียนในคําขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน
3.2 คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกอนการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทจํากัด ไดสงหลักฐานการใหความยินยอมของผูเริ่มกอการทุกคนประกอบคําขอจดทะเบียน และผูเริ่ม
กอการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อเปนผูขอจดทะเบียนในคําขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน
3.3 คําขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือ การจดทะเบียนหนังสือบริคณหและจด
ทะเบียนบริษัทพรอมกันในวันเดียวกันโดยจัดทําเปนคําขอเดียว มีกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทลง
ลายมือชื่อเปนผูขอจดทะเบียน
4. คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมบริษัทจํากัดที่กรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัท
ตามที่ไดขอจดทะเบียนไวเดิมเปนผูลงลายมือชื่อในคําขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน ตามระเบียบฯ
ขอ 83 วรรคหนึ่ง
5. คําขอจดทะเบียนเลิกและอํานาจผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัท
5.1 คําขอจดทะเบียนเลิกและอํานาจผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัท ลงลายมือ
ชื่อโดยผูชําระบัญชี ซึ่งไดแกหุนสวนผูจัดการ หรือกรรมการ ที่ลงชื่อผูกพันหางหุนสวนหรือบริษัทตามที่จด
ทะเบียนไวกอนเลิก ตามระเบียบฯ ขอ 97 วรรคหนึ่ง
5.2 คําขอจดทะเบียนเลิกและอํานาจของผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทที่ไม
เปนไประเบียบฯ ขอ ๙๗ วรรคหนึ่ง ปรากฏขอเท็จจริงและมีหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนดังตอไปนี้
แลวแตกรณี
(๑) ขอบังคับของบริษัทกําหนดไวเปนอยางอื่น
(๒) มีขอสัญญาของหางหุนสวนไวเปนอยางอื่น โดยสงสําเนาขอสัญญาของหาง
หุนสวน
(๓) หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการถึงแกกรรมโดยสงสําเนาใบมรณะบัตร
(๔) ผูเปนหุนสวนทุกคนของหางหุนสวนตกลงใหความยินยอมตั้งผูชําระบัญชีและ
กําหนดอํานาจของผูชําระบัญชีเปนอยางอื่น โดยสงสําเนาขอตกลงของผูเปนหุนสวนทุกคนที่ตกลงหรือให
ความยินยอมในการตั้งผูชําระบัญชีหรือตั้งผูอื่นที่ไมใชหุนสวนผูจัดการทุกคนเปนผูชําระบัญชี หรือกําหนด
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อํานาจของผูชําระบัญชีเปนอยางอื่น
(๕) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติตั้งผูชําระบัญชีหรือกําหนดอํานาจของผูชําระ
บัญชีเปนอยางอื่น โดยสงสําเนารายงานการประชุมใหญผูถือหุนที่มีมติในการตั้งผูชําระบัญชีหรือกําหนด
อํานาจของผูชําระบัญชีเปนอยางอื่นโดยมีกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไวกอน
เลิกบริษัทลงลายชื่อรับรองความถูกตอง
(๖) ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาโดยสงสําเนาคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลที่
แตงตั้งผูชําระบัญชี หรือกําหนดอํานาจของผูชําระบัญชี
6. คําขอจดทะเบียนที่ยื่นภายหลังจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนหรือบริษัท ไดแก การจด
ทะเบียนเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี เปลี่ยนแปลงอํานาจผูชําระบัญชี เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานชําระบัญชี หรือ
คําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ได ลงลายมือชื่อโดยผูชําระบัญชีที่ลงชื่อผูกพันหางหุนสวนหรือบริษัท
ตามที่จดทะเบียนไวเดิม
2. คําขอจดทะเบียนที่มีขอยุงยาก
คําขอจดทะเบียนประเภทมีขอยุงยากไดแกคําขอที่มีการคัดคานการจดทะเบียนหรือมีการ
โตแยงการจดทะเบียนโดยผูเกี่ยวของกับหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นและเปนคําขอที่ตองแนบเอกสาร
ประกอบการจดทะเบียนเพิ่มเติมจากคําขอจดทะเบียนที่ไมมีขอยุงยาก ซึ่งกําหนดโดยระเบียบสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัท พ.ศ.
2554 และอาจเรียก
เอกสารเพิ่มเติมจากการพิจารณาของนายทะเบียนวาเอกสารที่เรียกเพิ่มเติมนั้นเปนประโยชนและเปน
หลักฐานสําคัญในการประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนหรือไมรับจดทะเบียน โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 28 และมาตรา 29 และระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัท พ.ศ. 2554 ขอ 11
จากปรากฏการที่มีการจดทะเบียนที่ผานมาเห็นไดวาในการยื่นจดทะเบียนคําขอจดทะเบียนที่มีการคัดคาน
หรือโตแยงการจดทะเบียนสวนใหญจะเกิดจากการขัดแยงกันเองระหวางกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนใน
บริษัท บางครั้งเปนบริษัทที่กรรมการหรือผูถือหุนเปนเครือญาติกันเองแตเกิดขัดแยงในเรื่องผลประโยชน
ดังนั้น ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนเหลานี้นายทะเบียนจะตองมีความรอบรู ละเอียดรอบคอบโดย
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ใหชัดเจนและมีความเปนธรรมแกทุกฝาย คํา
ขอจดทะเบียนที่มีขอยุงยากในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนของนายทะเบียน ไดมีกําหนดไวในระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัท พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหางหุนสวน
1.1 คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหางหุนสวน ลงลายมือชื่อโดยหุนสวนผูจัดการ
ตามที่จดทะเบียนไวเดิม และมีหนังสือคัดคานการขอจดทะเบียนของผูเปนหุนสวน หรือผูมีสวนไดเสีย หรือ
ผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาวโดยสงหนังสือมอบอํานาจ และคําคัดคานนั้นเกี่ยวของกับเรื่องที่ขอจด
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ทะเบียน ใหนายทะเบียนเรียกสัญญาหุนสวนแกไขเพิ่มเติมซึ่งลงลายมือชื่อโดยผูเปนหุนสวนทุกคนเปน
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนดวย
1.2 คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหางหุนสวนที่หุนสวนผูจัดการตามที่จดทะเบียนไว
เดิมมิไดลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเนื่องจากออกจากการเปนหุนสวนผูจัดการ โดยหุนสวนผูจัดการซึ่ง
ไดรับการแตงตั้งใหมเปนผูลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน และสงสัญญาหุนสวนแกไขเพิ่มเติมซึ่งลงลายมือ
ชื่อโดยผูเปนหุนสวนทุกคนเปนเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
1.3 คําขอจดทะเบียนที่หุนสวนผูจัดการตามที่จดทะเบียนไวเดิมมิไดลงลายมือชื่อในคํา
ขอจดทะเบียนเนื่องจากถึงแกกรรม หุนสวนผูจัดการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมเปนผูลงลายมือชื่อในคําขอจด
ทะเบียน และสงสัญญาหุนสวนแกไขเพิ่มเติมซึ่งผูจัดการมรดกในฐานะเปนผูแทนทายาทของผูเปนหุนสวนที่
ถึงแกกรรม และผูเปนหุนสวนทุกคนลงลายมือชื่อครบถวนเปนเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน และสง
สําเนาหลักฐานการเปนผูจัดการมรดกดวย
2. คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมบริษัท
คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมตามขอ 83 และ 84 แหงระเบียบสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2554 มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 คําขอจดทะเบียนกรรมการ หรือแกไขเพิ่มเติมอํานาจกรรมการโดยจะมีการจด
ทะเบียนแกไขเพิ่มเติมรายการอื่นใด มิไดลงลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทตามที่จด
ทะเบียนไวเดิมแตไดลงลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจซึ่งไดรับแตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
มติที่ประชุมใหญผูถือหุน และสงหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน โดยเปนไปตามขอเท็จจริงของการจด
ทะเบียนแกไขรายการดังกลาววาเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกรรมการหรือมติที่ประชุมผูถือหุน
และกระบวนการในการเรียกนัดประชุมไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(๑) ถาการขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการผูขอจด ทะเบียนสง
หลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน ดังตอไปนี้
(๑.๑) สําเนาหนังสือบอกกลาวนัดประชุมคณะกรรมการ พรอมดวยหลักฐาน
การสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัด ประชุมของ
กรรมการทุกคน
(๑.๒) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติแตงตั้ง กรรมการ
หรือกําหนดอํานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๑.๓) สําเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อกรรมการที่ไดเขาประชุม
คณะกรรมการ
(๒) ถาการขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญผูถือหุนซึ่งคณะกรรมการเปนผู
นัดเรียกประชุมโดยมิไดมีผูถือหุนรองขอใหเรียกประชุม ใหผูขอจดทะเบียนสงหลักฐานประกอบคําขอ จด
ทะเบียน ดังตอไปนี้
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(๒.๑) สําเนาหนังสือบอกกลาวนัดประชุมคณะกรรมการ พรอมดวยหลักฐาน
การสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของ
กรรมการทุกคน
(๒.๒) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติใหเรียกประชุม
ใหญผูถือหุนเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการหรืออํานาจกรรมการ
(๒.๓)สําเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อกรรมการที่ไดเขาประชุม
คณะกรรมการ
(๒.๔) หนังสือพิมพที่ลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือ หุน
(๒.๕) สําเนาหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุนเพื่อพิจารณาเรื่อง
กรรมการ หรืออํานาจกรรมการ พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุน ทาง
ไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญผูถือหุแล
น วแตกรณี
(๒.๖) สําเนารายงานการประชุมใหญผูถือหุนที่ปรากฏมติแตงตั้งกรรมการหรือ
กําหนดอํานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๒.๗) สําเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อผูถือหุนที่ไดเขาประชุมใหญผูถหุือน
(๓) ถาการขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญผูถือหุนซึ่งคณะกรรมการเปนผู
นัดเรียกประชุมตามที่ผูถือหุนจํานวนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัทรองขอใหเรียก
ประชุม ใหผูขอจดทะเบียนสงหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน ดังตอไปนี้
(๓.๑) สําเนาหนังสือของผูถือหุนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุน
ของบริษัทที่รองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญผูถือหุน
(๓.๒) สําเนาหนังสือบอกกลาวนัดประชุมคณะกรรมการ พรอมดวยหลักฐาน
การสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของ
กรรมการทุกคน
(๓.๓) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติใหเรียกประชุม
ใหญผูถือหุนเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ หรืออํานาจกรรมการ
(๓.๔)สําเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อกรรมการที่ไดเขาประชุม
คณะกรรมการ
(๓.๕) หนังสือพิมพที่ลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุน
(๓.๖) สําเนาหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุนเพื่อพิจารณาเรื่อง
กรรมการ หรืออํานาจกรรมการ พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุน ทาง
ไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญผูถือหุน แลวแตกรณี
(๓.๗) สําเนารายงานการประชุมใหญผูถือหุนที่ปรากฏมติแตงตั้งกรรมการ
หรือกําหนดอํานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๓.๘) สําเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อผูถือหุนที่ไดเขาประชุมใหญผูถือหุน
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(๔) ถาการขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญผูถือหุนซึ่งผูถือหุนจํานวน
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุนของบริษัทรองขอใหเรียกประชุม และเปนผูนัดเรียกประชุมเอง
ใหผูขอจดทะเบียนสงเอกสารหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน ดังตอไปนี้
(๔.๑) สําเนาหนังสือของผูถือหุนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุน
ของบริษัทที่รองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญผูถือหุน พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือรองขอให
เรียกประชุมนั้นไปยังคณะกรรมการ หรือหลักฐานที่คณะกรรมการไดรับหนังสือรองขอ
(๔.๒) หนังสือพิมพที่ลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุน
(๔.๓) สําเนาหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุนเพื่อพิจารณาเรื่อง
กรรมการ หรืออํานาจกรรมการ พรอมดวยหลักฐานการสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุนทาง
ไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญผูถือหุน แลวแตกรณี
(๔.๔) สําเนารายงานการประชุมใหญผูถือหุนที่ปรากฏมติแตงตั้งกรรมการ
หรือกําหนดอํานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน และ
(๔.๕) สําเนารายชื่อซึ่งปรากฏลายมือชื่อผูถือหุนที่ไดเขาประชุมใหญผูถือหุน
ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียน กรรมการ หรือแกไขเพิ่มเติมอํานาจกรรมการที่มิไดลง
ลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไวเดิม ใหนายทะเบียนมีหนังสือสง
ทางไปรษณียตอบรับแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนนั้นไปยังกรรมการผูมีอํานาจทําการแทน
บริษัทตามที่จดทะเบียนไวเดิม หรือกรรมการผูที่ถูกจดทะเบียนใหออกจากตําแหนงหรือผูคัดคานการจด
ทะเบียนแลวแตกรณีดวยทุกครั้ง ทั้งนี้ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอดังกลาว
ถาผูที่นายทะเบียนไดมีหนังสือแจงใหทราบตามความในวรรคหนึ่งมิไดมีหนังสือคัดคานตอ
นายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลงในหนังสือแจง หรือไมไดมีกรรมการหรือผูถือหุนอื่นหรือผูมีสวน
ไดเสียคัดคานการจดทะเบียนไวกอน หรือมีการคัดคานแตคําคัดคานนั้นไมเกี่ยวของกับเรื่องที่ขอจดทะเบียน
หรือคําคัดคานนั้นฟงไมขึ้น และในระหวางพิจารณาไมปรากฏแกนายทะเบียนวาศาลมีคําสั่งหามมิใหนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนเปนการชั่วคราวหรือมีคําสั่งศาลในทํานองเดียวกัน ก็ใหนายทะเบียน พิจารณาคําขอ
จดทะเบียนตอไป ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบฯ ขอ 85
ในกรณีที่ระเบียบฯ ไดกําหนดใหมีหนังสือแจงดังกลาวขางตนนั้นเพื่อเปนการเปดโอกาสให
คูกรณีหรือผูเกี่ยวของไดมีโอกาสชี้แจงแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงและโตแยงในการพิจารณารับจด
ทะเบียน ซึ่งเปนไปตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 28 มาตรา 29
และมาตรา 30 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติวา
มาตรา 28 ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาที่อาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความ
เหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี
มาตรา 29 เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจน
ขอเท็จจริง ในการนี้ ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้
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(1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ
(2) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือ
พยานผูเชี่ยวชาญที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปนฟุมเฟอยหรือเพื่อ
ประวิงเวลา
(3) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ
(4) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ
(5) ออกไปตรวจสถานที่
คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาที่แจง
พยานหลักฐานที่ตนทราบแกเจาหนาที่
พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่เจาหนาที่เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคา
ปวยการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 30 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองให
คูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน
2.2 คําขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมบริษัทจํากัดลงลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอํานาจ
ทําการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไวเดิม และมีหนังสือคัดคานการขอจดทะเบียนของกรรมการ หรือผูถือ
หุน หรือผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาวโดยสงหนังสือมอบอํานาจ และคําคัดคานนั้นเกี่ยวของกับเรื่องที่
ขอจดทะเบียน ในการยื่นคําขอจดทะเบียนผูยื่นคําขอจะตองสงเอกสารเพิ่มเติมตามระเบียบฯ ขอ 84 และ
85 ซึ่งไดกลาวมาแลวตามขอ 1
3. คําขอจดทะเบียนเลิกและอํานาจผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัท ที่มีหนังสือคัดคาน
การขอจดทะเบียนของผูเปนหุนสวน กรรมการ หรือผูถือหุน หรือผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาวโดยสง
หนังสือมอบอํานาจ ตามระเบียบฯ ขอ 97 วรรคสาม กําหนดวา กอนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนและ
คําคัดคานนั้นเกี่ยวของกับเรื่องที่ขอจดทะเบียน ในกรณีหางหุนสวนใหนําความในขอ ๖๐ วรรคสอง คือให
นายทะเบียนเรียกสัญญาหุนสวนแกไขเพิ่มเติมซึ่งลงลายมือชื่อโดยผูเปนหุนสวนทุกคนเปนเอกสารประกอบ
คําขอจดทะเบียนดวย สวนในกรณีบริษัทใหนําความในขอ ๘๔ และขอ ๘๕ มาใชบังคับแกการพิจารณาคํา
ขอจดทะเบียนโดยอนุโลม คือใหเรียกเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนเพิ่มเติมตามระเบียบฯ ขอ 84 และ
ใหนายทะเบียนมีหนังสือถึงผูคัดคานใหคัดคานการจดทะเบียนภายใน
7 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอจด
ทะเบียน ซึ่งหากผูคัดคาน มิไดมีหนังสือคัดคานตอนายทะเบียนหรือมีการคัดคานแตคําคัดคานนั้นไม
เกี่ยวของกับเรื่องที่ขอจดทะเบียนหรือคําคัดคานนั้นฟงไมขึ้น และในระหวางพิจารณาไมปรากฏแกนาย
ทะเบียนวาศาลมีคําสั่งหามมิใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนเปนการชั่วคราวหรือมีคําสั่งศาลในทํานอง
เดียวกัน ก็ใหนายทะเบียนพิจารณาคําขอจดทะเบียนตอไปที่ไดกลาวมาแลวในขอ 2.
การพิจารณารับจดทะเบียนของนายทะเบียนทั้งกรณีคําขอจดทะเบียนที่ไมมีขอยุงยากและ
กรณียุงยาก นายทะเบียนจะตองดําเนินการตรวจพิจารณาคําขอจดทะเบียนใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
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ที่เกี่ยวของ และสั่งการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการรับจดทะเบียนไดตามระเบียบสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2554
1. กรณีสั่งการรับจดทะเบียนใหชําระคาธรรมเนียมตามรายการที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกฎกระทรวง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสารการขอสําเนา
เอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ.๒๕๔๙ ณ วันที่
๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ และกฎกระทรวง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจ
เอกสาร การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด
(ฉบับที่ ๒) ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดตามกฎกระทรวงแนบทายภาคผนวก
คําขอจดทะเบียนที่นายทะเบียนสั่งการรับจดทะเบียนแลวถือวาเปนคําสั่งทางปกครองตาม
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และตาม มาตรา 40 แหง
พระราชบัญญัติเดียวกันไดบัญญัติวา
มาตรา 40 คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปไดใหระบุกรณีที่อาจอุทธรณ
หรือโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยงและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงดังกลาวไวดวย
ในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการ
โตแยงเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่ไดรับแจงหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง แตถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลา
ดังกลาวมีระยะเวลาสั้นกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง
การโตแยงคําสั่งทางปกครองเพื่อหาความยุติธรรมเปนสิทธิประการหนึ่งของประชาชน
ตามหลักการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย มิใชยุติเพียงขั้นตอนของเจาหนาที่ขั้นตนเทานั้น จากหลัก
กฎหมายมาตรา 40 ดังกลาวกําหนดใหมีการแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งทางปกครองเพื่อใหคูกรณีได
โตแยงคําสั่งพรอมจัดสงพยานเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนั้นในการออกคําสั่งรับจดทะเบียน
คําขอจดทะเบียนของนายทะเบียนและเปนกรณีที่เปนคําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงได นาย
ทะเบียนผูออกคําสั่งทางปกครองจะตองแจงสิทธิอุทธรณใหผูรับคําสั่งทางปกครองทราบดวย โดยหลักการ
ในการแจงสิทธิอุทธรณมีองคประกอบ ดังนี้
(1) กรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยง
(2) วิธีการยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง
(3) ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยง
รูปแบบในการแจงสิทธิอุทธรณ กฎหมายมิไดกําหนดรูปแบบไวแตอยางใด ดังนั้นในกรณี
การรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทและเปนกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยงไดจึงควรแจงสิทธิตาม
กฎหมายโดยการระบุไวในคําขอจดทะเบียนหรือทําเปนหนังสือแจงใหคูกรณีทราบวา “ถาหากทานประสงค
จะอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งรับจดทะเบียนนี้ ใหยื่นอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งดังกลาวตอ...(ชื่อนายทะเบียนผู
ออกคําสั่งรับจดทะเบียน)...ภายใน...(ระยะเวลาการยื่นอุทธรณที่กฎหมายกําหนด)...วันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนี้
การฝาฝนการแจงสิทธิอุทธรณ ในกรณีที่ผูออกคําสั่งทางปกครองไมไดแจงสิทธิอุทธรณ
ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือการโตแยงจะเริ่มนับใหมตั้งแตวันที่ผูรับคําสั่งทางปกครองไดรับแจง
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หลักเกณฑการแจงสิทธิอุทธรณ แตถาไมมีการแจงสิทธิอุทธรณใหม ระยะเวลาอุทธรณมีระยะเวลาสั้นกวา 1
ปใหขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับคําสั่งทางปกครอง ในการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนที่ผานมาไม
วาเปนกรณีคําขอจดทะเบียนทามีขอยุงยากหรือไมมีขอยุงยากไมมีการแจงสิทธิอุทธรณใหผูรับคําสั่งรับจด
ทะเบียนไดรับทราบ ซึ่งอาจเปนการเขาใจวานายทะเบียนไดรับจดทะเบียนตามคําขอที่ยื่นขอจดทะเบียน
เปนไปตามความตองการของผูยื่นขอจดทะเบียนจึงอาจไมมีการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งรับจดทะเบียน จะ
มีกรณีที่นายทะเบียนไดแจงสิทธิอุทธรณใหคูกรณีทราบเฉพาะกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งปฏิเสธการรับจด
ทะเบียน หรือการจดทะเบียนที่มีผูคัดคานการจดทะเบียนและคําคัดคานฟงไมขึ้น ตามระเบียบสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ขอ 108 กําหนดใหนายทะเบียนแจงผล
การพิจารณาพรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ ดังนี้
ขอ ๑๐๘ ในกรณีนายทะเบียนมีคําสั่งปฏิเสธการจดทะเบียน หรือการจดทะเบียนที่มีผู
คัดคานและคําคัดคานฟงไมขึ้น ใหนายทะเบียนแจงผลการพิจารณาคําขอจดทะเบียนหรือคําคัดคานเปน
หนังสือสงทางไปรษณียตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานแลวแตกรณีโดยระบุ วัน
เดือน และป ที่ทําคําสั่ง ชื่อและตําแหนงของเจาหนาที่ที่ทําคําสั่ง ลายมือชื่อของเจาหนาที่ที่ทําคําสั่ง และ
เหตุผลที่ทําคําสั่งซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณาและ
ขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ พรอมทั้งแจงใหทราบดวยวาผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
ในการพิจารณาอุทธรณของนายทะเบียนระเบียบดังกลาวไดกําหนดไวในขอ 110 ดังนี้
ขอ ๑๑๐ เมื่อไดรับคําอุทธรณ ใหนายทะเบียนผูออกคําสั่งพิจารณาคําอุทธรณ หากเห็น
ดวยกับคําอุทธรณก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง แตหากไมเห็นดวยกับคําอุทธรณใหสรุปขอเท็จจริง ขอ
กฎหมาย และทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
กรณีที่นายทะเบียนผูออกคําสั่งไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติงานได ใหหัวหนาสํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต หรือผูอํานวยการสวนจด
ทะเบียนธุรกิจกลาง หรือผูทําหนาที่แทนบุคคลดังกลาว เปนผูพิจาณาคําอุทธรณ หรือมอบหมายใหนาย
ทะเบียนอื่นเปนผูรับผิดชอบพิจารณาคําอุทธรณตามวรรคหนึ่ง
ในความเห็นของผูเขียนเห็นวาไมวาจะเปนคําสั่งรับจดทะเบียนกรณีที่ไมมีขอยุงยากหรือมี
ขอยุงยากก็ตามควรแจงสิทธิการอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไวในคําสั่งรับจดทะเบียนทุกคําขอเพื่อเปนการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40 และเปนการมิ
ใหระยะเวลาในการอุทธรณหรือโตแยงขยายไปเปนหนึ่งป และเปนกรอบการปฏิบัติงานของนายทะเบียนใน
การพิจารณาการรองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนไปแลว
..................................................................................

บทที่ 4
การทบทวนคําสัง่ ทางปกครองในการรับจดทะเบียนหางหุน สวนและบริษทั
ในการออกคําสั่งทางปกครอง บางครั้งอาจไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ทําใหเกิดวามไมเปน
ธรรมกับคูกรณี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงไดวางหลักเกณฑเพื่อใหมีการ
ทบทวนคําสั่งทางปกครอง อันเปนการแกไขเยียวยาภายในฝายปกครองกอนที่จะเขาสูกระบวนการพิจารณา
ขององคกรที่มีอํานาจวินิจฉัยคดีตอไป ทั้งนี้ โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ไดกําหนดการทบทวนคําสั่งทางปกครองไว 3 วิธี คือ
(1) การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
(2) การขอใหพิจารณาใหม
(3) การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
คําสั่งรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทถือเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงอาจมีการทบทวนไดตามหลักการที่กําหนดไว
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จากขอเท็จจริงในการรับจดทะเบียนหาง
หุนสวนและบริษัทที่ผานมาเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนไปแลวสวนใหญจะเปนการรองขอใหเพิกถอน
การจดทะเบียน ในการพิจารณาทบทวนคําสั่งดังกลาวนายทะเบียนยังไมมีหลักเกณฑในการพิจารณาให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน แตสวนใหญจะพิจารณาเปนกรณีการขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา 49
ถึงมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539
จาการศึกษา
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ไดวาง
แนวทางในการทบทวนคําสั่งทางปกครองไว ซึ่งผูเขียนเห็นวา ควรพิจารณาตามหลักการพิจารณาทบทวน
คําสั่งทางปกครอง มาใชในการปฏิบัติกรณีที่มีการรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทรายการใด ๆ ไปแลว
และตอมาไดมีการรองขอใหมีการเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียน ระยะเวลาในการรองขอใหเพิกถอนที่ผาน ๆ
มา มีเวลาตั้งแต 1 เดือนขึ้นไปจนถึงเวลากวา 10 ป ดังนั้น ในการพิจารณาหนังสือรองขอใหเพิกถอนควร
ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาของนายทะเบียน และเปนกรอบในการตอสูคดีในกรณีที่มีการ
ฟองรองตอศาลปกครอง ซึ่งสวนใหญที่ผานมาในกรณีที่ถูกฟองคดีตอศาลปกครองในการตอสูคดีของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา จะไมมีการตอสูในขอกฎหมาย แตจะตอสูในขอเท็จจริง ซึ่งจากการศึกษาแนวคํา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาและตัดสินเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กําหนดไวเกี่ยวกับการอุทธรณ หรือการขอใหพิจารณาใหม วาไดดําเนินการภายในระยะเวลาหรือขั้นตอน
ถูกตองตามกฎหมายหรือไม ทั้งนี้ไดนําแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมาเปนแนวทางในการศึกษาใน
ทายคําบรรยายนี้ ดังนั้น ในการพิจารณากรณีมีการรองขอเพิกถอนการจดทะเบียนดังไดกลาวมาแลวควร
ดําเนินการพิจารณาตามลําดับ ดังนี้
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(1) กรณีรอ งขอเพิกถอนคําขอจดทะเบียนที่ไมไดแจงสิทธิอุทธรณ ถารองขอใหเพิกถอน
คําขอจดทะเบียนภายใน 1 ป นับแตวันที่มีคําสั่งรับจดทะเบียนใหพิจารณาเปนการอุทธรณคําสั่งรับจด
ทะเบียนและพิจารณาตามขั้นตอน และวิธีการของการอุทธรณตามขอกฎหมายและระเบียบตอไป
(2) ถารองขอใหเพิกถอนเมื่อพนระยะเวลาการอุทธรณใหพิจารณาวาเปนการขอให
พิจารณาใหม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการในการขอใหพิจารณาใหม
(3) ถาการรองขอใหเพิกถอนไมเขาหลักเกณฑการอุทธรณ หรือการขอใหพิจารณาใหม
ใหนายทะเบียนผูออกคําสั่งพิจารณาวาในการรองขอใหเพิกถอนนั้นมีขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือ
พยานหลักฐานใหม ที่สามารถนํามาพิจารณาเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนไดหรือไม ถาพิจารณาแลวเห็นวา
สามารถเพิกถอนคําสั่งไดใหสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย พรอมเหตุผลเสนอตามลําดับชั้นถึงนายทะเบียน
กลางหรือผูชวยนายทะเบียนกลางมอบหมายวินิจฉัยสั่งการ
ดังนั้น ในกรณีที่มีการรับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทไปแลวหากมีการรองขอใหเพิก
ถอนการจดทะเบียน (ขอใหทบทวนคําสัง่ ทางปกครอง) เมื่อพิจารณาแลวเขาขายวาเปนกรณีอุทธรณ หรือ
การขอใหพิจารณาใหม หรือไมเขาหลักเกณฑทั้งสองกรณี แตหากมีขอเท็จจริงที่สามารถนํามาเพิกถอนการ
การจดทะเบียนได ก็ใหดําเนินการพิจารณาเพิกถอน ทั้งนี้การพิจารณาดําเนินการในแตละกรณีจะตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนในการพิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนี้
(1) การพิจารณาวาเปนการอุทธรณคําสั่งทางปกครองหรือไม
ในการพิจารณาวาเปนการอุทธรณหรือไมนั้น มาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา
มาตรา 44 ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดย
รัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณ
คําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจง
คําสั่งดังกลาว
จากบทบัญญัติดังกลาวในการอุทธรณคําสั่งทางปกครองจะตองยื่นอุทธรณตอ
เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองซึ่งในกรณีการจดทะเบียนคําขอของหางหุนสวนหรือบริษัทไดแกนาย
ทะเบียนผูออกคําสั่งรับจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง และในการพิจารณาอุทธรณ
ตองดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติวา
มาตรา 45 ใหเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจงผู
อุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวดวย
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ถาเจาหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับ
รายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
จากบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ ดังนี้
(1) ใหเจาหนาที่ที่รับคําอุทธรณพิจารณาอุทธรณในเบื้องตนและแจงผูอุทธรณโดยไม
ชักชา แตตองไมเกิน 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณทั้งหมดหรือ
บางสวน ก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ดวย
(2) กรณีที่เจาหนาที่ที่รับคําอุทธรณไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลา
30 วันนับแตวันไดรับคําอุทธรณและใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมี
อํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน 30 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
มาตรา 46 ในการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาที่พิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครอง
ไดไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง และอาจมี
คําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใดทั้งนี้ ไมวาจะเปนการเพิ่มภาระ
หรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครองหรือมีขอกําหนดเปน
เงื่อนไขอยางไรก็ได
จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาในการพิจารณาอุทธรณนั้น เจาหนาที่พิจารณาทบ
คําสั่งทางปกครองไดไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทาง
ปกครอง และอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใด
ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นกฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครองมีหนาที่พิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองเมื่อพิจารณาแลวหากเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน ก็ใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกลาว หากไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน ใหเรงรายงานความเห็นพรอมดวยเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณดําเนินการ
พิจารณาอุทธรณตอไป ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะเปนผูใดนั้นกฎหมายกําหนดใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง ซึ่งปจจุบันไดมีการออกกฎกระทรวงตามความในมาตรา 45 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) กําหนดผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณไว ดังนี้
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(๑) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่
ในสังกัดของสวนราชการประจําจังหวัดหรือสวนราชการประจําอําเภอของ กระทรวงทบวง กรม เดียวกัน
(๒) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือเทียบเทา
หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขต แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปน
เจาหนาที่ในสังกัดของสวนราชการนั้น
(๓) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครองเปนเลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขตหรือผู
อยูใตบังคับบัญชาของอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งดํารงตําแหนงสูงกวานั้น
(๔) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผู
ดํารงตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทา
(๕) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปน
หัวหนาสวนราชการที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือเปนผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือปลัด
ทบวง
(๖) ประธานวุฒิสภา ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ
วุฒิสภา
(๗) ประธานสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารงตําแหนง
เลขาธิการ สภาผูแทนราษฎร
(๘) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัด นายอําเภอ เจาหนาที่ของสวนราชการของจังหวัด เจาหนาที่ของสวนราชการของอําเภอ
หรือเจาหนาที่ของสภาตําบล เวนแตกรณีที่กําหนดไวแลวใน (๑) หรือ (๓)
(๙) ผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทาง
ปกครอง เปนเจาหนาที่ขององครบริหารสวนทองถิ่น
(๑๐) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูบริหารทองถิ่นหรือ
คณะผูบริหารทองถิ่น
(๑๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปน
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือใน
ฐานะราชการในสวนภูมิภาค
(๑๒) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณีในกรณีที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครองเปนเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) เจาหนาที่ผูมีอํานาจสั่งการหรือมอบหมายใหเอกชนปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเอกชนซึ่งไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดังกลาว
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(๑๔) ผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่อื่นนอกจากที่กําหนดไวขางตน
(๑๕) เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองนั้นเอง ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผู
ซึ่งไมมีผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุม
การแจงผลการพิจารณาอุทธรณในกรณีที่อาจฟองคดีตอศาลปกครองได
มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 ไดวางหลักไววา คําสั่งใดที่อาจฟองตอศาลปกครองได ใหผูออกคําสั่งระบุวิธีการยื่นคําฟองและ
ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดวย ดังนั้น ในกรณีที่ผลการวินิจฉัยอุทธรณทําใหผูรับคําสั่งนั้น
สามารถที่จะฟองคดีตอศาลปกครองได จึงตองระบุวิธีการยื่นฟองและระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองไวในคํา
วินิจฉัยอุทธรณนั้นดวย และกรณีที่ไมมีการแจงจะตองดําเนินการแจงวิธีการฟองและระยะเวลาการฟองให
ผูรับคําสั่งทราบโดยเร็วและกรณีดังกลาวระยะเวลาสําหรับการฟองคดีจะเริ่มนับใหมนับแตวันที่ผูรับคําสั่ง
ไดรับแจง และในกรณีที่ไมมีการแจงเลยระยะเวลาสําหรับการยื่นฟองมีระยะเวลานอยกวาหนึ่งป ใหขยาย
เวลาออกไปเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
ในการพิจารณาอุทธรณของนายทะเบียนระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง
วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2554 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการ
พิจารณาอุทธรณไวในขอ 110 ดังนี้
ขอ ๑๑๐ เมื่อไดรับคําอุทธรณ ใหนายทะเบียนผูออกคําสั่งพิจารณาคําอุทธรณ หากเห็น
ดวยกับคําอุทธรณก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง แตหากไมเห็นดวยกับคําอุทธรณใหสรุปขอเท็จจริง
ขอกฎหมาย และทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํา
อุทธรณตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
กรณีที่นายทะเบียนผูออกคําสั่งไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติงานได ใหหัวหนาสํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคาจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต หรือผูอํานวยการสวนจดทะเบียน
ธุรกิจกลาง หรือผูทําหนาที่แทนบุคคลดังกลาว เปนผูพิจาณาคําอุทธรณ หรือมอบหมายใหนายทะเบียนอื่น
เปนผูรับผิดชอบพิจารณาคําอุทธรณตามวรรคหนึ่ง
2. การพิจารณาวาเปนการขอใหพิจารณาใหม
เปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดไวใน
มาตรา 54 เมื่อคูกรณีมีคําขอ เจาหนาที่อาจเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองที่พนกําหน ด
อุทธรณตามสวนที่ 5 ไดในกรณี ดังตอไปนี้
(1) มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระสําคัญ
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(2) คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาใน
กระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง
(3) เจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
(4) ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและตอมา
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแกคูกรณี
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (3) ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคูกรณีไมอาจทราบ
ถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แลวมากอนโดยไมใชความผิดของผูนั้น
การยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซึ่งอาจ
ขอใหพิจารณาใหมได
จากหลักกฎหมายดังกลาวที่กําหนดใหมีการขอใหพิจารณาใหม ซึ่งหมายถึงกรณีที่ตองมี
การพิจารณาเรื่องใหมอีกครั้งหนึ่งในประเด็นที่ไดวินิจฉัยไวแลวในคําสั่งทางปกครองที่ไมอาจอุทธรณไดอีก
ตอไป ซึ่งโดยปกติการขอใหพิจารณาใหมยอมกระทําไดแมจะมีการอุทธรณคําสั่งทางปกครองมาแลวหรือไม
ก็ตาม ดังนั้น การขอใหพิจารณาใหมจึงเปนกระบวนการเยียวยาในฝายปกครองที่คูกรณีผูรับคําสั่งทาง
ปกครองมีสิทธิจะรองขอใหเจาหนาที่ผูออกคําสั่งพิจารณาทบทวนคําสั่งอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหเกิดความแนนอน
หรือความมั่นคงแหงสิทธิแมจะพนกําหนดอุทธรณไปแลว
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการขอใหพิจารณาใหมมีหลักเกณฑ ดังนี้
1. หลักเกณฑการยื่นคําขอใหพิจารณาใหม
1.1 ผูที่จะยื่นขอใหพิจารณาใหมไดแกคูกรณี
1.2 เปนคําสั่งทางปกครองที่พนกําหนดอุทธรณแลว
1.3 เปนกรณีที่คูกรณีไมอาจทราบถึงเหตุนั้นมากอนโดยไมใชความผิดของตน
1.4 ตองยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองยื่นภายใน 90 วันนับแตวันที่ไดรูถึงเหตุ
แหงการขอใหพิจารณาใหมได
2. เงื่อนไขที่จะขอใหพิจารณาใหม ซึ่งเปนการพิจาณาวาจะเขาเงื่อนไขการขอให
พิจารณาใหมหรือไม มีกรณี ดังตอไปนี้
2.1 มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้น
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
2.2 คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามา
ในกระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง
2.3 เจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
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2.4 ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใดและ
ตอมาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแกคูกรณี
3. ผูมีอํานาจพิจารณาคําขอใหพิจารณาใหม ในการยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองยื่น
ตอเจาหนาที่ที่มีอํานาจพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขคําสั่งทางปกครอง ซึ่งหมายถึงเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทาง
ปกครอง
4. การพิจารณาของเจาหนาที่ผูรับคําขอใหพิจารณาใหม เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอให
พิจารณาใหมแลว ในการพิจารณาออกคําสั่งเจาหนาที่จะตองมีคําสั่งใหเปนอยางใดอยางหนึ่งตามขอเท็จจริง
ดังนี้
(1) มีคําสั่งรับหรือไมรับคําขอใหพิจารณาใหมซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(2) มีคําสั่งรับไวพิจารณา เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาไมมีเหตุที่จะเพิกถอนหรือแกไข
เพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองนั้นและสั่งยกคําขอ
(3) มีคําสั่งรับไวพิจารณา เมื่อพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลใหมีคําสั่งใหเพิกถอน
หรือแกไขคําสั่งทางปกครองตอไป
การขอใหพิจารณาใหมตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้น เปน
บทบัญญัติที่เปดโอกาสใหประชาชนใชสิทธิในการขอทบทวนกระบวนพิจารณาที่เสร็จสิ้นไปแลวบนพื้นฐาน
ของขอเท็จจริงใหม คําสั่งของเจาหนาที่ฝายปกครองที่สั่งในกระบวนการพิจารณาใหยอมถือวาเปนคําสั่งทาง
ปกครอง ซึ่งคูกรณีมีสิทธิอุทธรณหรือโตแยงตอไปได
จะเห็นไดวาในการขอใหพิจารณาใหมนี้ กฎหมายมิไดกําหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของเจาหนาที่วาตองดําเนินการใหแลวเสร็จเมื่อใด กําหนดไวเพียงใหผูยื่นคําขอใหพิจารณาใหม
ตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาใหมได ดังนั้น เพื่อใหมีกรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการของเจาหนาที่ควรกําหนดไวในระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวา
ดวยการจดทะเบียนหุนสวนและบริษัท โดยกําหนดในลักษณะเดียวกับการพิจารณาอุทธรณ
3. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
ขอพิจารณาเบื้องตนเกี่ยวกับการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองในกรณีการรับจดทะเบียน
หางหุนหรือบริษัทแลว มีการจัดทําหนังสือขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนซึ่งในการพิจารณาการรองขอให
เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นไดกลาวมาแลววาจะตองพิจารณาในเบื้องตนวาเขาขายเปนการอุทธรณ หรือ
เปนการขอใหพิจารณาใหม หากไมเขาขายกรณีดังกลาวแตนายทะเบียนผูรับหนังสือเห็นวามีขอเท็จจริงหรือ
หลักฐานที่แสดงวาหากปรากฏขอเท็จจริงหรือหลักฐานดังกลาวในระหวางพิจารณารับจดทะเบียนแลว 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 ซึ่งบัญญัติวา
มาตรา 49 เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได
ตามหลักเกณฑในมาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53 ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือให
โตแยงตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแลวหรือไม
จากหลักกฎหมายดังกลาวมีหลักการวา ฝายปกครองอาจเริ่มเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
ที่ตนออกไดเองโดยไมตองมีผูใดรองขอหรือโตแยงและการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองจะกระทําเมื่อใดก็ได
กลาวคือ จะกระทําเมื่อพนกําหนดเวลาอุทธรณภายในฝายปกครองหรือพนกําหนดนําคดีขึ้นสูการพิจารณา
ขององคกรวินิจฉัยคดีปกครองก็ได
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง แยกเปน 2 กรณี ดังนี้
1. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 50 บัญญัติวา
คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวน โดยจะใหมีผลยอนหลัง
หรือไมยอนหลังหรือมีผลไปในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได แตถาคําสั่งนั้นเปนคําสั่งซึ่งเปน
การใหประโยชนแกผูรับ การเพิกถอนตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 51 และมาตรา 52 มาตรา 51
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา
มาตรา 51 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงิน
หรือใหทรัพยสินหรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกได ใหคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชนใน
ความคงอยูของคําสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชนสาธารณะประกอบกัน
2. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายนี้ไดบัญญัติไวในมาตรา 53 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติวา
มาตรา 53 คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งไมเปนการใหประโยชนแกผูรับ
คําสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคต
ไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได เวนแตเปนกรณีที่คงตองทําคําสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาทํานอง
เดียวกันนั้นอีก หรือเปนกรณีที่การเพิกถอนไมอาจกระทําไดเพราะเหตุอื่น ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของ
บุคคลภายนอกประกอบดวย
คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทาง
ปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะ
ใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดไดเฉพาะเมื่อมีกรณี ดังตอไปนี้
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(1) มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนไดในคําสั่งทาง
ปกครองนั้นเอง
(2) คําสั่งทางปกครองนั้นมีขอกําหนดใหผูรับประโยชนตองปฏิบัติแตไมมีการปฏิบัติ
ภายในเวลาที่กําหนด
(3) ขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีขอเท็จจริงและพฤติการณ
เชนนี้ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแลวเจาหนาที่คงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น และหากไมเพิกถอนจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได
(4) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเชนนี้ในขณะทําคําสั่งทาง
ปกครองแลวเจาหนาที่คงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น แตการเพิกถอนในกรณีนี้ใหกระทําไดเทาที่ผูรับ
ประโยชนยังไมไดใชประโยชน หรือยังไมไดรับประโยชนตามคําสั่งทางปกครองดังกลาวและหากไมเพิกถอน
จะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได
(5) อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชนอัน
จําเปนตองปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว
ในกรณีที่มีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (3) (4) และ (5)
ผูไดรับประโยชนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่ง
ทางปกครองได และใหนํามาตรา 52 มาใชบังคับโดยอนุโลม
คําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงินหรือใหทรัพยสินหรือให
ประโยชนที่อาจแบงแยกได อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนโดยใหมีผลยอนหลังหรือไมมีผลยอนหลัง
หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
คําสั่งทางปกครอง
(2) ผูไดรับประโยชนมิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันที่จะดําเนินการใหเปนไปตาม
เงื่อนไขของคําสั่งทางปกครอง
ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา 51 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการพิจารณาเพิกถอนคําขอจดทะเบียน ก็เชนเดียวกันกับการขอใหพิจารณาใหมคือไม
มีการกําหนดเวลาในการดําเนินการพิจารณาเพิกถอนของนายทะเบียน เพื่อมิใหนายทะเบียนดําเนินการ
เปนไปดวยความลาชา หากนายทะเบียนไดรับการรองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนจะตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยกําหนดไวในระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวย
การจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทตอไป
ในการดําเนินการทบทวนคําสั่งทางปกครองกรณีการรับจดทะเบียนหางหุนสวนหรือ
บริษัทนั้น เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการรองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนของ
นายทะเบียนและใชเปนแนวทางในการพิจารณาเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียน จึงขอนําคําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่เกี่ยวของกับการเพิกถอนคําสั่งการรับจดทะเบียน ดังนี้
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.137/2552
นางสาวนยฏา ศิลปวิสุทธิ์ ในฐานะผูชําระบัญชีของบริษัทศิลปวิสุทธิ์ จํากัด ผูฟองคดี
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ 1
ผูถูกฟองคดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ 2
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย
และการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง
ผูฟองคดีเปนผูชําระบัญชีของบริษัท ศิลปวิสุทธิ์ จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขที่ 4502/2533 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2533 ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2545 และไดยื่นคําขอที่ 05-460123-78 รับวันที่ 23 มกราคม 2546 ขอจด
ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตอผูถูกฟองคดีที่ 1 ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเมื่อ
วันที่ 23 มกราคม 2546 ผูฟองคดีที่ 1 ไดรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 23 มกราคม
2546 แตตอมาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 ผูฟองคดีทราบวาบริษัท ศิลปวิสุทธิ์ จํากัด ยังมีสิทธิตาม
สัญญาเชาสถานที่ในอาคารศูนยการคาธนิยะพลาซา ถนนสีลม แขวงสุริยะวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
มีกําหนดเวลาเชา 30 ป นับแตวันที่ 1 เมษายน 2533 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งไดจดทะเบียนการ
เชา ณ สํานักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2533 และยังมิไดนําสิทธิตามสัญญาเชา
ดังกลาวมาแบงคืนใหแกผูถือหุน ผูฟองคดีมีความประสงคจะจําหนายสิทธิการเชาอาคารใหแก
บุคคลภายนอกเพื่อนําเงินที่ไดมาแบงคืนใหแกผูถือหุน จึงไปติดตอเจาพนักงานที่ดินเพื่อขอโอนสิทธิการเชา
ดังกลาว แตเจาพนักงานที่ดินแจงวาไมสามารถดําเนินการใหไดเนื่องจากไดมีการจดทะเบียนเสร็จการชําระ
บัญชีแลว ผูฟองคดีไมมีอํานาจจัดการทรัพยสินของบริษัท ศิลปวิสุทธิ์ จํากัด วันที่ 28 มกราคม 2548
ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใต เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระ
บัญชี แตศาลสั่งยกคํารองเนื่องจากไมใชเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติวาผูรองขอจะตองใชสิทธิทางศาล ผูฟอง
คดีจึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ขอใหเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนเสร็จ
การชําระบัญชี แตผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดมีหนังสือที่ พณ 0805.11/2870 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 แจงผู
ฟองคดีวานายทะเบียนไดรับจดทะเบียนโดยผูขอจดทะเบียนไดยื่นเอกสารหลักฐานครบถวนตามมาตรา
1019 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แลว นายทะเบียนไมมีอํานาจเพิกถอนการจดทะเบียน โดย
หากขอความหรือเอกสารที่ไดนําไปแสดงมีความผิดพลาดหรือไมถูกตองตามขอเท็จจริงก็เปนหนาที่ของ
คูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียที่จะตองไปดําเนินการในศาลเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง ดังนั้น จึงขอใหผูฟองคดีใชสิทธิ
ทางศาลเพื่อขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาว และเมื่อศาลมีคําสั่งประการใดแลวใหแจงนายทะเบียน
ทราบเพื่อดําเนินการตอไป ตอมา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี และมีคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดีเปนผูชําระ
บัญชีของบริษัท ศิลปวิสุทธิ์ จํากัด เพื่อใหสามารถจําหนายทรัพยสินของบริษัทศิลปวิสุทธิ์ จํากัด ไดตาม
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กฎหมาย ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของผูถูกฟองคดีที่ 1
ตามคําขอที่ 05-460123-78 รับวันที่ 23 มกราคม 2546 และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 1 ตามหนังสือ
ที่ พณ.0805.11/2870 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่คดีถึงที่สุด คําขอ
อื่นนอกจากนี้ใหยก ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวยกับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน จึงอุทธรณคํา
พิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด
คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 มีหนังสือ ที พณ
0805.11/2870 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 แจงปฏิเสธเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเปน
การชอบดวยกฎหมายหรือไม
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา มาตรา 54 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติวา เมื่อคูกรณีมีคําขอเจาหนาที่อาจเพิกถอนหรือแกไข
เพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองที่พนกําหนดอุทธรณในกรณีดังตอไปนี้ (1) มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําให
ขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ (2) คูกรณีที่แทจริงมิไดเขามาในกระบวน
พิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาในกระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรม
ในการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง (3) เจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งทางปกครอง
ในเรื่องนั้น (4) ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใด และตอมาขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแกคูกรณี วรรคสอง บัญญัติวา
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (3) ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคูกรณีไมอาจทราบถึงเหตุนั้นในการ
พิจารณาครั้งที่แลวมากอน โดยไมใชความผิดของผูนั้น วรรคสาม บัญญัติวา การยื่นคําขอใหพิจารณาใหม
ตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาใหมได สําหรับคดีนี้ขอเท็จจริงรับฟง
ไดวา ผูฟองคดีเปนผูชําระบัญชีของบริษัท ศิลปวิสุทธิ์ จํากัด ซึ่งบริษัทดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2545 ผูฟองคดีไดดําเนินการชําระบัญชีแลวเสร็จและไดยื่นคําขอที่ 05-46012378 รับวันที่ 23 มกราคม 2546 ขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตอผูถูกฟองคดีที่ 1 ซึ่งผูถูกฟองคดีที่
1 ไดรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2546 แตตอมาปรากฏขอเท็จจริงใหมวา
หลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 รับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตามคําขอของผูฟองคดี เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2546 แลว วันที่ 5 มกราคม 2548 ไดมีผูมาติดตอขอซื้อสิทธิตามสัญญาเชาสถานที่ในอาคาร
ศูนยการคาธนิยะพลาซา ซึ่งนางสาวสุดารัตน ศิลปวิสุทธิ์ กรรมการของบริษัท ศิลปวิสุทธิ์ จํากัด ไดทํา
สัญญาไวกับ บริษัท ธนิยะ จํากัด ผูฟองคดี จึงเพิ่งทราบวาผูฟองคดียังมิไดจําหนายสิทธิตามสัญญาเชา
ดังกลาวเพื่อนําเงินมาแบงคืนใหแกผูถือหุน ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองตอศาลแพงกรุงเทพใตเมื่อวันที่ 28
มกราคม 2548 เปนคดีหมายเลขดําที่ 611/2548 ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการ
ชําระบัญชี ซึ่งศาลมีคําสั่งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 ใหยกคํารอง ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่
1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ขอใหเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ซึ่งถือเปนการยื่น
คําขอใหพิจารณาใหมตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึง่ แม
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2548 อันเปนวันที่ผูฟองคดีทราบวาผูฟองคดียังมิไดจําหนายสิทธิตาม
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สัญญาเชาอาคาร จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 อันเปนวันที่ผูฟองคดียื่นคํารองขอใหผูถูกฟองคดีที่ 1
เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีอันถือเปนการยื่นคําขอใหพิจารณาใหม จะเปนระยะเวลาเกิน
กวาเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีรูถึงเหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาใหมไดก็ตาม แตเนื่องจากผูถูกฟองคดีไดยื่น
คํารองตอศาลแพงกรุงเทพใตเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 23
มกราคม 2548 และศาลไดมีคําสั่งยกคํารองเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 กรณีดังกลาวแสดงใหเห็นวาผู
ฟองคดีมีการดําเนินการตลอดมา จึงถือไดวาผูฟองคดีรูถึงเหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาใหมไดตั้งแตวันที่ 22
สิงหาคม 2548 การที่ผูฟองคดียื่นหนังสือลงวันที่ 30 กันยายน 2548 ขอใหผูถูกฟองคดีที่ 1 เพิกถอน
การจดทะเบียนการชําระบัญชีเปนการยื่นคําขอใหพิจารณาใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูถึงเหตุซึ่งอาจ
ขอใหพิจาณาใหม ตามมาตรา 54 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงมีหนาที่ตองดําเนินการตรวจสอบวาขอกลาวอางตามคํารองขอของผูฟองคดีมีมูลความ
จริงหรือไมและมีเหตุอันสมควรจะตองเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีที่พิพาทกันหรือไม
เสียกอน การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ดวนมีหนังสือ ที่ พณ0805.11/2570 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ปฏิเสธ
เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของผูฟองคดีโดยไมดําเนินการตรวจสอบความถูกตองเสียกอน
เพียงแตอางวาไมมีภาระหนาที่จะตองเพิกถอนการจดทะเบียน จึงเปนการออกคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 อันมีผลเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงมีภาระหนาที่ตอง
ดําเนินการและมีคําสั่งเกี่ยวกับคํารองขอใหเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตามคําขอที่
05-460123-78 รับวันที่ 23 มกราคม 2546 ตามรูปแบบและขั้นตอนดังที่ไดวินิจฉัยไวแลวขางตน แต
การเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของผูถูกฟองคดีที่ 1 ตามคําขอที่ 05-460123-78
ลงวันที่ 23 มกราคม 2546 จะกระทําไดตอเมื่อผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดพิจารณาคําขอใหเพิกถอนคําสั่งรับจด
ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ตามหนังสือของผูฟองคดีฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2548 การที่ศาล
ปกครองชั้นตนกาวลวงพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของผูถูกฟองคดีที่ 1
ตามคําขอที่ 05-460123-78 ลงวันที่ 23 มกราคม 2546 นาจะไมชอบจึงเห็นสมควรแกไขใหถูกตอง
เปนใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 1 ที่ปฏิเสธการดําเนินการเพื่อเพิกถอนการรับจดทะเบียนเสร็จการ
ชําระบัญชีตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 1 ตามหนังสือ ที่ พณ 0805.11/2870 ลงวันที่ 3 ตุลาคม
2548 และใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดีที่ขอใหเพิกถอนการรับจดทะเบียนเสร็จ
การชําระบัญชี ตามหนังสือลงวันที่ 30 กันยายน 2548 ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด
อนึ่ง การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองอุทธรณอางวาการฟองคดีนี้เปนการฟองซ้ํานั้น เห็นวา ตาม
ขอ 97 แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2543 กําหนดวา คดีที่ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแลว หามมิใหคูกรณีเดียวกันฟองกันอีกใน
ประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน ซึ่งเหตุแหงการยกคํารองของศาลแพงกรุงเทพใตในคดี
หมายเลขดําที่ 611/2548 ศาลแพงกรุงเทพใตมีคําสั่งวาการที่ผูรองยื่นคํารองขอใหเพิกถอนการจด
ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัทศิลปวิสุทธิ์ จํากัด ไมปรากฏวาผูรองไดยื่นคํารองขอใหเพิกถอนการ
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จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัทดังกลาวตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครและนาย
ทะเบียนปฏิเสธไมรับดําเนินการให ซึ่งถือวาเปนการโตแยงสิทธิของผูรอง อันเปนเหตุใหผูรองมายื่นคํารอง
ขอเปนคดีนี้ อีกทั้งการรองขอเพิกถอนคดีนี้ก็ไมใชเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติไววาผูรองจะตองใชสิทธิทาง
ศาล ดังนั้น ผูรองจึงไมมีสิทธิยื่นคํารองขอในคดีนี้ ใหยกคํารอง และเหตุแหงการไมรับคําฟองที่ผูฟองคดียื่น
ฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองตอศาลแพงกรุงเทพใตในคดีหมายเลขดําที่ 9068/2548 ซึ่งศาลมีคําสั่งวา
เนื่องจากคดีอยูในอํานาจของศาลปกครอง จึงไมรับคําฟองไวพิจารณา ซึ่งทั้งสองคดีดังกลาวเปนการยกคํา
รองและคําฟองอันเนื่องมาจากผูฟองคดีไมมีอํานาจฟองและศาลไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา โดยศาลยัง
มิไดมีการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแหงคดี การฟองคดีนี้จึงไมเปนการฟองซ้ํา ตามขอ 97 แหงระเบียบของที่
ประชุมใหมตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 สวนเรื่องระยะเวลา
สัญญาเชามีผลบังคับกอนที่บริษัทจะมีฐานะนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น เห็นวา สัญญาเชาไดจดทะเบียนใน
วันที่ 11 มิถุนายน 2533 ภายหลังจากผูฟองคดีไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดแลว จึงมีผลบังคับใชสวน
วันเริ่มตนของการเชาเปนไปตามขอตกลงไมมีผลทําใหสัญญาเชาเสียไปแตประการใด แตอยางไรก็ตาม
ปญหาตามอุทธรณของผูถูกฟองคดีเปนขอเท็จจริงที่มิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน
และมิไดเปนปญหาอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ
ตามขอ 109 แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2543 จึงเปนคําอุทธรณที่ไมชอบ สวนอุทธรณที่วาศาลปกครองชั้นตนไมมีอํานาจในการรับรองสิทธิ
ที่เกิดจากการกระทําความผิดกฎหมายของผูฟองคดีเพราะเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาจากการ
แจงเท็จนั้น เห็นวา การแจงเท็จเปนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและเปนคนละขั้นตอน
กับขอพิพาทกันในคดีนี้ จึงไมเปนเหตุที่ผูถูกฟองคดีจะกลาวอางเพื่อไมดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดี
อีกทั้งเปนขอเท็จจริงที่มิไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน และมิไดเปนปญหาอันเกี่ยว
ดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะตามขอ 109 แหงระเบียบ
ขางตน จึงเปนคําอุทธรณที่ไมชอบ ศาลปกครองสูงสุดไมรับวินิจฉัยให
พิพากษาแกเปนใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 1 ที่ปฏิเสธการดําเนินการเพื่อเพิก
ถอนการรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 1 ตามหนังสือ ที่ พณ
0805.11/2870 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 และใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ดําเนินการตามคําขอของผูฟองคดีที่
ขอใหเพิกถอนการรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตามหนังสือลงวันที่ 30 กันยายน 2548 ใหแลวเสร็จ
ภายใน 90 วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 373/2552
นายสุเทพ วณิชยพัฒนพงศ ผูฟองคดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ 1
ผูถูกฟองคดี
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ 2
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย
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ขอเท็จจริงรับฟงไดวา มูลคดีนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากบริษัท มหากิจโยธา จํากัด จดทะเบียน
เลิกบริษัทเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ๒535 และมีการแตงตั้งผูฟองคดีเปนผูชําระบัญชีของบริษัท มหากิจโยธา
จํากัด เมื่อผูฟองคดีจัดทํารายงานการชําระบัญชีแลวเสร็จไดยื่นคําขอตอผูถูกฟองคดีที่ 2 เพื่อจดทะเบียน
การชําระบัญชีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ 2 ดําเนินการจดทะเบียนเสร็จการชําระ
บัญชีในวันเดียวกัน ตอมาผูฟองคดีตรวจพบวาขณะที่บริษัท มหากิจโยธา จํากัด ยังมีสภาพเปนนิติบุคคลอยู
นั้นมีการดําเนินการจัดสรรที่ดินดวย ซึ่งในการจัดสรรที่ดินดังกลาว กรรมการของบริษัทประชุมกันเมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2535 มีมติเปนเอกฉันทยกที่ดินโฉนดเลขที่ 235961 เลขที่ดิน 4446 ตําบลหนองบอน
(พระโขนงฝง ใต) อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 งาน 96 ตารางวา เปนที่ดินกันไวเปน
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะประเภทโรงเรียน ใหแกนางวลี เฑียรบุญเลิศรัตน เพื่อนําไปสรางเปน
โรงเรียนอนุบาล ผูฟองคดีจึงไดไปยื่นคํารองขอใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมที่ดินแปลงที่กันไวใหเปนโรงเรียนอนุบาลใหแกนางวลี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2537 ซึ่งใน
ที่สุดอธิบดีกรมที่ดินคําสั่งวาบริษัทจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลวหากผูฟองคดีตองการมีอํานาจทําการ
ชําระบัญชีอีกจะตองไปดําเนินการรองขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระ
บัญชี และเมื่อศาลมีคําพิพากษาแลว ผูฟองคดีจึงจะมายื่นคํารองขอจดทะเบียนยกใหที่ดินแปลงดังกลาวได
จากนั้นผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ 19 ตุลาคม 2547 ถึงผูถูกฟองคดีที่ 2 ขอใหเพิกถอนคําสั่งจดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชี โดยผูถูกฟองคดีที่ 2 พิจารณาแลวเห็นวา ไมสามารถเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการ
ชําระบัญชี เนื่องจากการเพิกถอนเปนอํานาจของศาลยุติธรรมปรากฏตามหนังสือสํานักงานบริการจด
ทะเบียนธุรกิจ 2 ที่ พณ 0805.08/2354 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 ในเวลาตอมาผูฟองคดีไปยื่นฟอง
คดีตอศาลแพงกรุงเทพใตขอใหศาลเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ซึ่งศาลแพงกรุงเทพใตมี
คําสั่งวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา บริษัท มหากิจโยธา จํากัด ยังไมไดกอสรางโรงเรียนอนุบาลแสดงวายังมี
งานของบริษัทคางอยูถือไมไดวาบริษัท มหากิจโยธา จํากัด ชําระบัญชีของบริษัทเสร็จลงแลว การจด
ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตอผูถูกฟองคดีทั้งสองของผูฟองคดีจึงเปนการดําเนินการที่ไมเปนไปตาม
ขั้นตอนในการชําระบัญชี และถือวาเปนที่สุดแหงการชําระบัญชีไมได สภาพนิติบุคคลของบริษัทจึงยังคง
ตั้งอยูตราบเทาเวลาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชีตอไป ผูฟองคดีในฐานะผูชําระบัญชีของบริษัทจึงยังมีหนาที่
สะสางการงานของบริษัทนั้นใหเสร็จไป แตไมมีกฎหมายรองรับสิทธิของผูฟองคดีที่จะใชสิทธิทางศาล ผูฟอง
คดีชอบที่จดตองดําเนินการแกไขทางทะเบียนตอนายทะเบียนเอง ศาลแพงกรุงเทพใตจึงมีคําสั่งยกคํารอง
ของผูฟองคดี ครั้นเมื่อผูฟองคดีทราบคําสั่งของศาลแพงกรุงใตแลว ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2547 ถึงผูถูกฟองคดีที่ 2 เพื่ออุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 2 ที่มีคําสั่งไมเพิกถอนการจด
ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี โดยแนบสําเนาคําสั่งของศาลแพงกรุงเทพใตไปประกอบการพิจารณาของผูถูก
ฟองคดีที่ 2 ดวย จากนั้นผูถูกฟองคดี 2 เสนออุทธรณของผูฟองคดีไปยังผูถูกฟองคดีที่ 1 ซึ่งผูถูกฟองคดีที่
1 ในฐานะผูพิจารณาอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวาการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีชอบดวยกฎหมาย
ประกอบกับไมอยูในเงื่อนไขที่จะเพิกถอนตามมาตรา 53 วรรคสอง (3) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงไมสามารถเพิกถอนการจดทะเบียนปรากฏตามหนังสือสํานักงาน
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บริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ที่ พณ 0805.08/0225 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548 ผูฟองคดีไมเห็นดวย
จึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 2
ตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ที่ พณ 0805.08/2354 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547
เพิกถอนหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ที่ พณ
0805.08/0225 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548 และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองมีคําสั่งเพิกถอนกาจดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชีของบริษัท มหากิจโยธา จํากัด ซึ่งศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําพิพากษาใหเพิก
ถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 2 ตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ที่ พณ 0805.08/2354
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง ขอเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี และเพิกถอนคําสั่งของผู
ถูกฟองคดีที่ 1 ตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ที่ พณ 0805.08/0225 ลงวันที่ 7
กุมภาพันธ 2548 เรื่อง ขอเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี และใหผูถูกฟองคดีที่ 2 กระทํา
การออกคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัท มหากิจโยธา จํากัด ภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันมีคําพิพากษา คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวยกับคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตนจึงไดอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด
คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยรวมสองประเด็นดังนี้ ประเด็นทีหนึ่ง ผูฟองคดีเปนผูไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีตอศาลหรือไม และประเด็นที่
สอง การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 และผูถูกฟองคดีที่ 2 มีคําสั่งไมเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเปน
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
ประเด็นที่หนึ่ง ผูถูกฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอยหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายที่มีสิทธิฟองคดีตอศาลหรือไม
พิเคราะหแลวเห็นวา โดยที่มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 บัญญัติวา ศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้ (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด
เนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตอง
ตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต
หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสราง
ภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควรหรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ คดีนี้ปรากฏขอเท็จจริงวา หลังจาก
บริษัท มหากิจโยธา จํากัด จดทะเบียนเลิกบริษัทแลว ตอมาผูฟองคดีในฐานะผูชําระบัญชีของบริษัท มหา
กิจโยธา จํากัด ไดยื่นคํารองตอผูถูกฟองคดีที่ 2 เพื่อจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 28 กันยายน
2536 โดยผูถูกฟองคดีที่ 2 มีคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีในวันเดียวกัน แตในภายหลังผูฟองคดี
ตรวจพบวาขณะที่บริษัท มหากิจโยธา จํากัด ยังมีสภาพเปนนิติบุคคลอยูนั้นมีการจัดสรรที่ดินดวย ซึ่งในการ
จัดสรรที่ดินดังกลาวกรรมการของบริษัทมีการประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2535 แลวมีมติเปนเอก
ฉันทยกที่ดินโฉนดเลขที่ 235961 เลขที่ดิน 4446 ตําบลหนองบอน (พระโขนงฝง ใต) อําเภอพระโขนง
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กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 งาน 96 ตารางวา เปนที่ดินที่กันไวเปนสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
ประเภทโรงเรียน ใหแกนางวลี เฑียรบุญเลิศรัตน เพื่อนําไปสรางเปนโรงเรียนอนุบาล ผูฟองคดีจึงไปยื่นคํา
รองตอสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาประเวศเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2537 เพื่อใหจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมที่ดินใหแกนางวลี แตในที่สุดอธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งวา บริษัท มหากิจโยธา จํากัด จดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชีแลว และผูฟองคดีจะมายื่นคํารองขอจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินไดตอเมื่อศาลมีคําสั่งเพิก
ถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี จากนั้น ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ 19 ตุลาคม 2547 ถึงผูถูกฟอง
คดีที่ 2 ขอใหเพิกถอนคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี โดยผูถูกฟองคดีที่ 2 พิจารณาแลวมีคําสั่งไม
เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี เนื่องจากการเพิกถอนเปนอํานาจของศาลยุติธรรมปรากฏตาม
หนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ที่ พณ 0805.08/2354 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 ใน
เวลาตอมาผูฟองคดีไปยื่นฟองคดีตอศาลแพงกรุงเทพใตขอใหศาลเพิกถอนจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
ซึ่งศาลแพงกรุงเทพใตมีคําสั่งวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาบริษัท มหากิจโยธา จํากัดยังไมไดกอสรางโรงเรียน
อนุบาลแสดงวายังมีงานของบริษัทคางอยู ถือไมไดวาบริษัท มหากิจโยธา จํากัด ชําระบัญชีของบริษัทเสร็จ
ลงแลว การชําระบัญชีจึงยังไมถึงที่สุด ดังนั้น สภาพนิติบุคคลของบริษัทจึงยังคงตั้งอยูตราบเทาเวลาที่จําเปน
เพื่อการชําระบัญชีตอไป ผูฟองคดีในฐานะผูชําระบัญชีของบริษัทจึงยังมีหนาที่สะสางการงานของบริษัทนั้น
ใหเสร็จไป แตไมมีกฎหมายรับรองสิทธิของผูฟองคดีที่จะใชสิทธิทางศาล ผูฟองคดีชอบที่จะตองดําเนินการ
แกไขทางทะเบียนตอนายทะเบียนเอง ศาลแพงกรุงเทพใตจึงมีคําสั่งยกคํารองของผูฟองคดี ครั้นเมื่อผูฟอง
คดีทราบคําสั่งของศาลแพงกรุงเทพใตแลว ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 ถึงผูถูกฟอง
คดีที่ 2 เพื่ออุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 2 ที่มีคําสั่งไมเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีโดย
แนบสําเนาคําสั่งของศาลแพงกรุงเทพใตไปประกอบการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ 2 ดวย จากนั้นผูถูก
ฟองคดีที่ 2 เสนออุทธรณของผูฟองคดีไปยังผูถูกฟองคดีที่ 1 ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ 1 พิจารณาแลวเห็นวา การ
จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับไมอยูในเงื่อนไขที่จะเพิกถอนตามมาตร 53
วรรคสอง (3) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงไมสามารถเพิกถอนการจด
ทะเบียน ปรากฏตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ที่ พณ 0805.08/0225 ลงวันที่ 7
กุมภาพันธ 2548 ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงไดยื่นฟองคดีตอศาล ขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ 2 ตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ที่ พณ 0805.08/2354 ลงวันที่
28 ตุลาคม 2547 เพิกถอนหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียน
ธุรกิจ 2 ที่ พณ 0805.08/0225 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548 และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองมีคําสั่งเพิก
ถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัท มหากิจโยธา จํากัด ถือเปนกรณีที่ผูฟองคดียื่นฟองวา
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง พ.ศ.2542
แตอยางไรก็ตาม ในการที่ผูใดจะยื่นฟองคดีตอศาลปกครองไดนั้น ผูนั้นจะตองมีสิทธิยื่น
ฟองคดีตอศาลปกครอง ซึ่งในประเด็นนี้ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดยกขึ้นอางมาตั้งแตศาลปกครองชั้นตนแลววาผู
ฟองคดีมิใชผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง แตศาลปกครองชั้นตนไมไดมีคําพิพากษาในประเด็นนี้ตาม
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ขออางของผูถูกฟองคดีทั้งสองแตอยางใด จึงถือวาประเด็นดังกลาวเปนประเด็นที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดย
ชอบในศาลปกครองชั้นตน ตามขอ 101 วรรคสอง แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด วาดวยวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาใน
ประเด็นนี้ได โดยผูที่จะมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองนั้น มาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 บัญญัติไววาผูใดไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการ
กระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือ
กรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือ
ความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา 72 ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาล
ปกครอง คดีนี้ปรากฏขอเท็จจริงวา บริษัท มหากิจโยธา จํากัด แตงตั้งใหผูฟองคดีเปนผูชําระบัญชี เมื่อผู
ฟองคดีตรวจพบวา บริษัท มหากิจโยธา จํากัด ชําระบัญชียังไมแลวเสร็จ เพราะยังไมไดจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมที่ดินใหแกนางวลี เฑียรบุญเลิศรัตน ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ 19 ตุลาคม 2547 ถึงผูถูกฟอง
คดีที่ 2 ขอใหเพิกถอนคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี โดยผูถูกฟองคดีที่ 2 พิจารณาแลวมีคําสั่งไม
เพิกถอนคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ปรากฏตามหนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ที่
พณ 0805.08/2354 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และตอมาเมื่อผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2547 ถึงผูถูกฟองคดีที่ 2 เพื่ออุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 2 ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ 1 ในฐานะ
ผูพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาแลวมีคําสั่งเชนเดียวกับผูถูกฟองคดีที่ 2 ปรากฏตามหนังสือสํานักงานบริการ
จดทะเบียนธุรกิจ 2 ที่ พณ 0805.08/0225 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548 โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นวา
การที่ผูถูกฟองคดีที่ 2 และผูถูกฟองคดีที่ 1 มีคําสั่งไมเพิกถอนคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี มี
ผลกระทบตอผูถูกฟองคดีในฐานะผูชําระบัญชี และคําสั่งดังกลาวทําใหผูฟองคดีไมอาจชําระบัญชีใหแก
บริษัท มหากิจโยธา จํากัด ไดตามนัยมาตรา 1250 และมาตรา 1259 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 2 และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีสิทธิยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟอง
คดีที่ 2 และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองอุทธรณวาผูฟองคดีไมใชผูไดรับความ
เดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาล ฟงไมขึ้น
ประเด็นที่สอง การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 และผูถูกฟองคดีที่ 2 มีคําสั่งไมเพิกถอนคําสั่งจด
ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
พิเคราะหแลวเห็นวา โดยที่มาตรา 54 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติวา เมื่อคูกรณีมีคําขอ เจาหนาที่อาจเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมคําสั่งทาง
ปกครองที่พนกําหนดอุทธรณตามสวนที่ 5 ไดในกรณีดังตอไปนี้ (1) มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําให
ขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ (2) คูกรณีแทจริงมิไดเขามาในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาในกระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลว แตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรม
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ในการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง (3) เจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งทางปกครอง
ในเรื่องนั้น (4) ถาคําสั่งทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใด และตอมาขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแกคูกรณี การที่ผูฟองคดีในฐานะผู
ชําระบัญชีของบริษัท มหากิจโยธา จํากัด มีหนังสือลงวันที่ 19 ตุลาคม 2547 ถึงผูถูกฟองคดีที่ 2 ขอให
เพิกถอนคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ 2 พิจารณาแลวมีคําสั่งไมเพิกถอนการจด
ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 ถึงผูถูกฟองคดีที่
2 เพื่ออุทธรณคําสั่ง โดยในที่สุดผูถูกฟองคดีที่ 1 ในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ พิจารณาแลวมีคําสั่ง
เชนเดียวกับคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 2 ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นวา การที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือดังกลาว
เปนกรณีที่ผูฟองคดีขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกถอนคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ซึ่งเปนคําสั่ง
ทางปกครองตามนัยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันหลังจากที่พนกําหนดอุทธรณแลวถือเปน
กรณีผูฟองคดีขอใหผูถูกฟองทั้งสองพิจารณาใหมตาม นัยมาตรา 54 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน แตในการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองจะพิจารณาใหมใหผูฟองคดีหรือไมนั้น ตามมาตรา 54 วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติระยะเวลาในการที่จะขอใหพิจารณาใหมไววา การยื่นคําขอใหพิจารณา
ใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตผูนั้นไดรูถึงเหตุซึ่งอาจขอใหพิจารณาใหมได คดีนี้ถึงแมจะไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวาผูฟองคดีรูถึงเหตุที่จะขอใหพิจารณาใหมเมื่อใดก็ตาม การที่ผูฟองคดีไดไปยื่นคํารองขอให
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินแปลงที่กันไวใหเปน
โรงเรียนอนุบาลใหแกนางวลี เฑียรบุญเลิศรัตน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2537 ถือวาผูฟองคดีรูเหตุแลว แต
อยางไรก็ตาม ในวันดังกลาวยังไมมีการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ผูฟองคดีจึงยังไมอาจใชสิทธิขอใหพิจารณาใหมไดตามนัยมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 และตาม
มาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันบัญญัติใหพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เมื่อพระราชบัญญัติฉบับมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 จึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2540
เปนตนไป ดังนั้น หากผูฟองคดีตองการใหผูถูกฟองคดีทั้งสองพิจารณาใหมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเสร็จ
การชําระบัญชีจึงตองขอตอผูถูกฟองคดีทั้งสองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2540 และ
จะครบเกาสิบวันในวันที่ 12 สิงหาคม 2540 การที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ 19 ตุลาคม 2547 ถึงผู
ถูกฟองคดีที่ 2 ถึงแมหนังสือฉบับนี้จะระบุวาขอใหผูถูกฟองคดีที่ 2 เพิกถอนคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการ
ชําระบัญชีก็ตาม แตก็ถือไดวาเปนกรณีผูฟองคดีตองการขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองพิจารณาใหมตามนัย
มาตร 54 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 การรองขอใหพิจารณาใหม
ของผูฟองคดีจึงลวงพนระยะเวลาขอใหพิจารณาใหมแลวตามนัยมาตรา 54 วรรคสามแหง
พระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งปฏิเสธไมเพิกถอนคําสั่งจดทะเบียนเสร็จการชําระ
บัญชี จึงชอบดวยกฎหมาย ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 2 ตาม
หนังสือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ที่ พณ 0805.08/2354 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 เรื่อง
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ขอเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี และเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 1 ตามหนังสือ
สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 ที่ พณ 0805.08/0225 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง ขอ
เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี และใหผูถูกฟองคดีที่ 2 กระทําการออกคําสั่งเพิกถอนการจด
ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัท มหากิจโยธา จํากัด ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันมีคํา
พิพากษา คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวยพิพากษากลับคําพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นตน เปนยกฟอง
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.42/2547
บริษัท อุดรเพิ่มผล จํากัด ที่ 1 ผูฟองคดี
นายถนอม สถิตธรรมนิตย ที่ 2
นายประเสริฐ สถิตธรรมนิตย ที่ 3
นายณรงคฤทธิ์ สถิตธรรมนิตย ที่ 4
นายวัชรินทร สถิตธรรมนิตย ที่ 5
นายเทียรชัย สถิตธรรมนิตย ที่ 6
นางสมหวัง สถิตธรรมนิตย ที่ 7
นายภาวิดา ตระกูลสุข ที่ 8
นางประนอม วงศธารณาวุฒิ ที่ 9
นางประยูรศรี สถิตธรรมนิตย ที่ 10
นางสาววรางรัตน สถิตธรรมนิตย ที่ 11
บริษัท เพิ่มธนา จํากัด ที่ 12
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานี
ผูถูกฟองคดี
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีที่ 1 เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดจดทะเบียนจัดตั้ง
ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ผูฟองคดีที่ 2 ถึงผูฟองคดีที่ 12 เปนผูถือหุนของผูฟอง
คดีที่ 1 ซึ่งกอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 ผูฟองคดีที่ 2 ผูฟองคดีที่ 4 ถึงผูฟองคดีที่ 6 และนายชาญ
สถิตธรรมนิตย เปนกรรมการของผูฟองคดีที่ 1 โดยกรรมการลงชื่อเปนสําคัญผูกพันผูฟองคดีที่ 1 ไดคือนาย
ชาญและผูฟองคดีที่ 5 ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หลังจากนั้นไดมีการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนตามคําขอจดทะเบียนอีกหลายครั้ง ดังนี้
1. คําขอจดทะเบียนที่ 277/2537 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 กันยายน
2537 เปนการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมกรรมการซึ่งมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 1/2537 เปนดังนี้ “จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทได คือ นาย
ณรงคฤทธิ์ สถิตธรรมนิตย (ผูฟองคดีที่ 4) ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท ” ซึ่งเปนคําขอที่ผูถูกฟองคดี
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เพิกถอนตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 4 โดยเปนคําขอแรกที่ถูกเพิกถอนตามคําสั่งสํานักงาน ทะเบียน
หุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ที่ 1/2544 เรื่อง เพิกถอนการจดทะเบียน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544
2. คําขอจดทะเบียนที่ 595/2537 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
2537 เปนการจดทะเบียนเกี่ยวกับกรรมการ โดยมีกรรมการออกจากตําแหนงสามคน คือ ผูฟองคดีที่ 4 ผู
ฟองคดีที่ 5 และนายชาญ กรรมการเขาใหมจํานวนสองคน คือ ผูฟองคดีที่ 2 และผูฟองคดีที่ 7 และแกไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับอํานาจกรรมการเปนดังนี้ “จํานวนหรือซึ่งกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทได
คือ นายถนอม สถิตธรรมนิตย (ผูฟองคดีที่ 2) ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท” ทั้งนี้ โดยผูฟองคดีที่ 4
เปนผูยื่นคําขอและเปนคําขอที่สองที่ผูถูกฟองคดีเพิกถอนตามคําสั่งในขอ 1
3. คําขอจดทะเบียนที่ 432/2538 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2538 เปนการเพิ่มทุนบริษัทขึ้นอีกจํานวน 17,000,000 บาท โดยการออกหุนใหมเปนหุน
สามัญจํานวน 17,000 หุน มูลคาหุนละ 1,000 บาท จํานวนหุนของบริษัททั้งหมดเมื่อรวมกับหุนเดิมแลว
เปน 34,000,000 บาท และแกไขหนังสือบริคณสนธิขอ 5 เปนดังนี้ “ทุนของบริษัทกําหนดไวเปนจํานวน
สามสิบสี่ลานบาท (34,000,000) แบงออกเปนสามหมื่นสี่พันหุน (34,000) มูลคาหุนละหนึ่งพันบาท
(1,000)” ทั้งนี้ โดยผูฟองคดีที่ 2 เปนผูยื่นคําขอ และเปนคําขอที่สามที่ผูถูกฟองคดีเพิกถอนตามคําสั่งในขอ 1
4. คําขอจดทะเบียนที่ 909/2539 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2539 จดทะเบียนเพิ่มเติมสํานักงานสาขาขึ้นมาอีกหนึ่งแหง โดยสํานักงานสาขาตั้งอยูเลขที่
260 หมูที่ 5 ตําบลน้ําพน อําเภอหนองวัวชอ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ โดยผูฟองคดีที่ 2 เปนผูยื่นคําขอ และ
เปนคําขอที่สี่ที่ผูถูกฟองคดีเพิกถอนตามคําสั่งในขอ 1
5. คําขอจดทะเบียนที่ 529/2542 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2542 เปนการจดทะเบียนเกี่ยวกับกรรมการ โดยมีกรรมการออกจากตําแหนงสองคน คือ ผูฟองคดีที่ 6
และผูฟองคดีที่ 7 กรรมการเขาใหมจํานวนสองคน คือ ผูฟองคดีที่ 3 และผูฟองคดีที่ 4 และแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 6 เปนดังนี้ “จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทได คือ
กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท ” ทั้งนี้ โดยผูฟองคดีที่ 2 เปนผูยื่นคํา
ขอและเปนคําขอที่หาที่ผูถูกฟองคดีเพิกถอนตามคําสั่งในขอ 1
วันที่ 6 ตุลาคม 2537 นายชาญเปนโจทกยื่นฟองผูฟองคดีที่ 2 และผูฟองคดีที่ 4 เปน
จําเลยในคดีแพงตอศาลจังหวัดอุดรธานีวา ผูฟองคดีที่ 4 แสดงหลักฐานเท็จวาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้ง
ที่ 1/2537 ของผูฟองคดีที่ 1 มีมติแตงตั้งผูฟองคดีที่ 4 เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนผูฟองคดีที่
1 แลวผูฟองคดีที่ 4 ยื่นคํารองตอผูถูกฟองคดี ตามคําขอจดทะเบียนที่ 277/2537 ขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงอํานาจกรรการของผูฟองคดีที่ 1 จากนายชาญและผูฟองคดีที่ 5 ลงลายมือชื่อและประทับตรา
บริษัทเปนผูฟองคดีที่ 4 ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท ซึ่งผูถูกฟองคดีไดดําเนินการจดทะเบียนให
เชนนั้น ทําใหนายชาญไดรับความเสียหาย ขอใหศาลพิพากษาบังคับใหผูฟองคดีที่
4 ไปดําเนินการจด
ทะเบียนแกไขใหชาญเปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทไดดังเดิม สวนมติที่ประชุมวิสามัญผู

- 137 -

ถือหุน ครั้งที่ 2/2537 ครั้งที่ 3/2538 ครั้งที่ 4/2538 และครั้งที่ 1/2542 ของผูฟองคดีที่ 1 นั้น ไมมี
การรองขอใหเพิกถอนมติดังกลาวแตอยางใด
ตอมา วันที่ 20 สิงหาคม 2542 ศาลจังหวัดอุดรธานีพิพากษายกฟองนายชาญยื่น
อุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลจังหวัดอุดรธานีตอศาลอุทธรณภาค 4 หลังจากนั้น วันที่ 19 มีนาคม
2544 ศาลอุทธรณภาค 4 วินิจฉัยวา ขอเท็จจริงนาเชื่อวาไมมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2537
ณ ที่ทําการของผูฟองคดีที่ 1 และการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2537 เปนการประชุมโดย
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งโดยไมชอบ การประชุมดังกลาวจึงไมมีผล ชอบที่จะเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 1/2537 พิพากษากลับ ใหเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2537 ของผูฟ อ ง
คดีที่ 1 หลังจากนั้นผูฟองคดีที่ 2 และผูฟองคดีที่ 4 ซึ่งเปนจําเลยในคดีแพงดังกลาวยื่นอุทธรณคําพิพากษา
ของศาลอุทธรณภาค 4 ตอศาลฎีกาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 ขอใหพิพากษากลับคําพิพากษาของศาล
อุทธรณภาค 4 โดยขอใหพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดอุดรธานี ระหวางการพิจารณาของ
ศาลฎีกา นายชาญยื่นคํารองขอใหศาลจังหวัดอุดรธานีออกหมายบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณ
ภาค 4 หลังจากนั้น ศาลจังหวัดอุดรธานีไดออกหมายบังคับคดีตั้งเจาพนักงานบังคับคดี สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดอุดรธานี เปนเจาพนักงานบังคับคดีทําการบังคับตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 4 เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2544 ตอมาวันที่ ๕ ตุลาคม 2544 เจาพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีใหดําเนินการ
บังคับคดีตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 4 ที่ใหเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของผูฟองคดีที่ 1
ครั้งที่ 1/2537 ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนจังหวัดอุดรธานี ที่ 1/2544 เรื่องเพิกถอน
การจดทะเบียน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 เพิกถอนการจดทะเบียนตามคําขอจดทะเบียนที่
277/2537 รวมทั้งคําขอจดทะเบียนที่เกิดขึ้นภายหลัง คือ คําขอจดทะเบียนที่ 595/2537 ที่
432/2538 ที่ 909/2539 และที่ 529/2542 โดยใหเหตุผลวา ทั้งนี้ เนื่องจากผูขอจดทะเบียนเปนผูที่
ไมมีอํานาจกระทําการโดยไมชอบ หากไดมีการเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2537 ของผู
ฟองคดีที่ 1 ตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณ (ที่ถูกคือ ศาลอุทธรณภาค 4) และคําบังคับคดี ” ผูฟองคดีที่
2 และผูฟองคดีที่ 4 ยื่นคัดคานคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาวเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 โดย
ขอใหระงับการเพิกถอนการจดทะเบียนที่เกิดขึ้นภายหลังคําขอจดทะเบียนที่ 277/2537 ไวจนกวาจะมี
คูความหยิบยกขึ้นมาวากลาวใหเพิกถอนตามคําพิพากษาเทานั้น ผูถูกฟองคดีแจงผูฟองคดีที่ 2 และผูฟอง
คดีที่ 4 วา คําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาวเปนคําสั่งที่ถูกตองแลว ยืนยันคําสั่งเดิม ผูฟองคดีเห็นวา
คําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ที่ 1/2544 ที่ไดเพิกถอนกาจดทะเบียนตามคําขอ
จดทะเบียน ที่ 595/2537 ที่ 432/2538 ที่ 909/2539 และที่ 529/2542 ของผูฟองคดีที่ 1 เปน
คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงฟองคดีนี้ตอศาลปกครองเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2544 ขอใหศาลมีคําสั่งให
ผูถูกฟองคดีในฐานะนายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ดําเนินการเพิกถอนคําสั่งสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานีที่ 1/2544 เรื่องเพิกถอนการจดทะเบียน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 ที่
ไดเพิกถอนการจดทะเบียนตามคําขอจดทะเบียนที่ 595/2537 ที่ 432/2538 ที่ 909/25 39 และที่
529/2542
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คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียววา คําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
จังหวัดอุดรธานีที่ 1/2544 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 ที่เพิกถอนการจดทะเบียนตามคําขอจด
ทะเบียนที่ 595/2537 ที่ 432/2538 และที่ 529/2542 ชอบดวยกฎหมายหรือไม
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา มาตรา 1195 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บัญญัติวา “การประชุมใหญนั้นถาไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้ก็ดี หรือฝาฝนขอบังคับชองบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผูถือหุนคนหนึ่งคนใดรองขึ้นแลว ใหศาล
เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญอันผิดระเบียบนั้นเสีย แตตองรองขอภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันลงมติ
นั้น” ซึ่งมาตราดังกลาวเพียงแตบัญญัติใหสิทธิแกกรรมการหรือผูถือหุนของบริษัทจะขอใหศาลเพิกถอนมติ
ของที่ประชุมใหญผูถือหุนของบริษัทได และไดกําหนดเวลาที่จะขอเชนนั้นไวเทานั้น โดยมิไดมีกฎหมาย
บัญญัติวา การประชุมใหญซึ่งไดนัดเรียกหรือไดประชุมกัน หรือไดลงมติฝาฝนบทบัญญัติในลักษณะหุนสวน
และบริษัท หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัทนั้น มีผลใหการประชุมหรือมตินั้นเปนโมฆะแตอยางใด ฉะนั้น
หากไมมีการขอใหเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญหรือขอเมื่อลวงเลยกําหนดเวลาที่กําหนดไว หรือศาลสั่งยก
คําฟองหรือคํารองขอใหเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญนั้นเสียแลว มติของที่ประชุมใหญนั้นก็ตองถือวายังมี
อยูและใชบังคับได ดังนั้น เมื่อนายชาญ สถิตธรรมนิตย ไดฟองขอใหเพิกถอนเฉพาะมติที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 1/2537 ของผูฟองคดีที่ 1 และศาลอุทธรณภาค 4 พิพากษาใหเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนดังกลาว แมในการพิพากษาคดีนั้น ศาลอุทธรณภาค 4 ไดกลาวในคําพิพากษาไววา “การประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2537 เปนการประชุมโดยกรรมการที่ไดรับแตงตั้งโดยมิชอบ การประชุมดังกลาว
จึงไมมผี ล ” ดวยก็ตาม แตเมื่อคดีดังกลาวมิใชคดีที่ไดมีการรองขอใหเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 2/2537 ของผูฟองคดีที่ 1 ดวย การเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของผูฟงคดที่ 1 ตามที่
ศาลอุทธรณภาค 4 พิพากษานั้น ก็มีผลเฉพาะที่เกี่ยวกับมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2537
เทานั้น เมื่อขอเท็จจริงไดความวา ไมมีกรรมการหรือผูถือหุนของผูฟองคดีที่ 1 คนหนึ่งคนใด ไดรองขอให
เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2537 ครั้งที่
3/2528 ครั้งที่ 4/2538 และครั้งที่
1/2542 ของผูฟองคดีที่ 1 ภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันที่มีการลงมตินั้น ๆ มติของที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งดังกลาวทั้งหมด ซึ่งไดมีการนํามาขอจดทะเบียนตามคําขอจดทะเบียนที่
595/2537 ที่
432/2538 และที่ 529/2542 จึงตองถือวายังมีอยูและใชบังคับได สําหรับการจดทะเบียนเพิ่มเติม
สํานักงานสาขาแหงหนึ่งตามคําขอจดทะเบียนที่ 909/2539 ซึ่งผูฟองคดีที่ 2 เปนผูยื่นคําขอนั้น เมื่อถือได
วามติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2537 ซึ่งแตงตั้งผูฟองคดีที่ 2 เปนกรรมการของผูฟองคดีที่ 1 ยัง
มีอยูและใชไดเชนนั้นแลว ผูฟองคดีที่ 2 จึงชอบที่จะยื่นคําขอจดทะเบียนเชนนั้นได สวนการที่เจาพนักงาน
บังคับคดีไดดําเนินการบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 4 ซึ่งพิพากษาใหเพิกถอนมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนของผูฟองคดีที่ 1 ครั้งที่ 1/2537 โดยแจงใหผูถูกฟองคดีดําเนินการตามคํา
พิพากษาดังกลาวนั้น ก็ปรากฏชัดเจนจากสําเนาหมายบังคับคดีที่เจาพนักงานบังคับคดีแนบไปดวยวาศาล
อุทธรณภาค 4 ไดพิพากษาใหเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของผูฟองคดีที่ 1 ครั้งที่ 1/2537
เทานั้น ผูถูกฟองคดีจึงชอบที่ดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 4 เชนนั้น โดยเพิกถอน
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เฉพาะการจดทะเบียนที่ไดมีการยื่นคําขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2537
นั้นเทานั้น ผูถูกฟองคดีไมมีอํานาจที่จะเพิกถอนการจดทะเบียนตามคําขอจดทะเบียนที่ไดยื่นโดยมิไดอาศัย
มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งดังกลาวของผูฟองคดีที่ 1 แตงอยางใด ดังนั้น การที่ถูกฟองคดีออกคําสั่ง
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ที่ 1/2544 เรื่อง เพิกถอนการจดทะเบียน ลงวันที่ 2
พฤศจิกายน 2544 เพิกถอนการจดทะเบียนที่เกิดขึ้นภายหลังมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2537
ของผูฟองคดีที่ 1 คือเพิกถอนการจดทะเบียนตามคําขอจดทะเบียนที่ 595/2537 ที่ 432/2538 ที่
909/2539 และที่ 529/2542 ดวย โดยอางวา “ทั้งนี้ เนื่องจากผูขอจดทะเบียนเปนผูที่ไมมีอํานาจ
กระทําการโดยชอบ หากไดมีการเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวตามคําพิพากษาของศาล
อุทธรณ (ที่ถูกคือศาลอุทธรณภาค 4) และคําบังคับคดี” นั้น จึงเปนการออกคําสั่งที่ผูถูกฟองคดีไมมีอํานาจ
ที่จะสั่งไดโดยชอบ คําสั่งในสวนดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษา
เพิกถอนคําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ที่ 1/2544 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544
เฉพาะสวนที่เพิกถอนการจดทะเบียนของผูฟองคดีที่ 1 ตามคําขอจดทะเบียนที่ 595/2537 ที่
432/2538 ที่ 909/2539 และ 529/2542 โดยใหมีผลเสมือนวาไมเคยมีคําสั่งเพิกถอนการจด
ทะเบียนมากอนนั้น จึงชอบแลว
จะเห็นไดวาจากตัวอยางคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกลาวไดพิพากษาเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเพิกถอนคําขอจดทะเบียนไว เปนกรณีที่เห็นไดวาในการพิจารณาการรอง
ขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนนายทะเบียนจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองโดยเครงครัด โดยเฉพาะการพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนการจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณารับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทโดยเฉพาะอยางยิ่ง กระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนายทะเบียนจะตองทําความรูความเขาใจใหถองแทเพื่อให
การดําเนินการเปนไปดวยความถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้ควรทําความเขาใจและกําหนดหลักเกณฑ
ในการพิจารณาเกี่ยวกับการทบทวนคําสั่งทางปกครองในการรับจดทะเบียนเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ
การขอใหพิจารณาใหม และกระบวนการเพิกถอนการจดทะเบียนใหเปนแนวทางปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกันตอไป
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