กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1. ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1.1 การบังคับใชกับคําสั่งทางปกครอง เปนไปตามมาตรา 5 คือ การเตรียมการและการ
ดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ (ขอสังเกต คือ ไมมีมาตราใดบอกถึง
กระบวนการหรือขั้นตอนการออกกฎเอาไวเลย)
1.2 การบังคับใชในฐานะกฎหมายกลาง : เปนมาตรฐานกลางที่ใชบังคับกับการออกคําสั่ง
ทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะทุกฉบับ ที่มี “หลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการที่ไมต่ํากวา พ.ร.บ. นี้"
(หลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรม : หลักเกณฑที่ทําใหบุคคลซึ่งจะอยูภายใตบังคับของคําสั่งทาง
ปกครองมีโอกาสตอสูปองกันสิทธิของตนหรือเรียกรองใหมีการบังคับตามสิทธิของตนในฐานะที่ตนเปน
ผูทรงสิทธิ)
(มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ : หลักเกณฑที่ทําใหการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงกวาที่เปนอยูโดยทั่วไป เชน การใหเหตุผลในคําสั่งทางปกครอง)
1.3 ขอยกเวนเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ
1) กรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติราชการ ไมต่ํากวา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติฯ
2) ขอยกเวนเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณโตแยง
๓) ขอยกเวนเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง คือ ตองใชมาตรการบังคับทาง
ปกครอง ตามที่กฎหมายเฉพาะกําหนดกอน
4) ขอยกเวนเกี่ยวกับองคกรหรือการปฏิบัติงาน ตามมาตรา 4
5) ข อ ยกเว น ตามกฎหมายเฉพาะ เช น พ.ร.บ. การรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
2. ความหมายและองคประกอบของคําสั่งทางปกครอง
2.1 ความหมายโดยแท ตามมาตรา 5 มีองคประกอบ คือ
1) กระทําโดยเจาหนาที่
2) ใชอํานาจปกครองตามกฎหมายฝายเดียว คือ เอกชนไมจําเปนตองยินยอมดวย
3) เปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล (คําเตือนพนักงาน ยังไมมีผลกอใหเกิดนิติ
สัมพันธขึ้นระหวางบุคคล)
4) ตองมีผลเฉพาะกรณี

5) มีผลโดยตรงออกไปภายนอกฝายปกครอง
2.2 ความหมายโดยผลของกฎหมาย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543)
3. ตัวการในการพิจารณาทางปกครอง มี 2 ฝาย คือ
1) เจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาทางปกครอง
1.1 เจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 5 คือ บุคคล คณะบุคคล หรือ
นิติบุคคบซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ
หรือไมก็ตาม” (โดยปกติ เอกชนไมใช แตการที่มหาวิทยาลัยเอกชนอนุมัติปริญญาบัตร ยอมมีฐานะ
เปนเจาหนาที่)
1.2 เจาหนาที่ตองมีอํานาจออกคําสั่ง (ตามมาตรา 12 ซึ่งตองพิจารณาทั้งในแงเรื่องที่มี
อํานาจ ในแงพื้นที่ที่มีอํานาจ (เชน เขตอํานาจออกใบอนุญาตสถานบริการ) ในแงเวลาที่มีอํานาจ
1.3 เจาหนาที่ตองมีความดํารงอยูในทางกฎหมาย
1) เจาหนาที่ตองไดรับการแตงตั้งโดยชอบ เชน ไดรับเลือกเปนผูใหญบาน แตมา
ปรากฏภายหลังวาเปนผูเสียสิทธิสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน
2) ตอ งดํ าเนิ น การประชุ ม โดยชอบ กรณีผู มี อํ านาจพิจ ารณาทางปกครองเป น
“คณะกรรมการ” ตองดําเนินการตาม มาตรา 80 คือมีหนังสือแจงกรรมการทุกคนใหทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 3 วัน และองคประชุมตามมาตรา 79 คือ อยางนอยกึ่งหนึ่ง และการลงมติใหถือตามเสียง
ขางมาก ตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง
3) เจาหนาที่ตองมีความเปนกลาง (ตามมาตรา 13 – 18) เชน นายอําเภอออกคําสั่ง
ออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ของตนเองไมได
3.1) การคัดคานความไมเปนกลาง
ในกรณีที่เจาหนาที่หรือคูกรณีเปนวาตนไมเปนกลาง ถาเปนเจาหนาที่บุคคล
คนเดียวก็ใหหยุดพิจารณาเรื่องนั้น และแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพื่อออก
คําสั่ง
แตถาเจาหนาที่เปนคณะกรรมการ ใหประธานเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเหตุคัดคัดนั้น โดยผูถูกคัดคานตองออกจากที่ประชุม เมื่อไดชี้แจงขอเท็จจริง แตถาจะให
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ต อ งมี เ สี ย งไม น อ ยกว า สองในสามของกรรมการที่ ไ ม ถู ก คั ด ค า นและต อ งใช วิ ธี
ลงคะแนนลับ
3.2 ขอยกเวนความไมเปนกลาง ตามมาตรา 18 คือ

สาธารณะ

1) กรณีที่มีความจําเปนเรงดวน หากปลอยใหลาชาจะเสียหายตอประโยชน

2) สิทธิของบุคคลจะเสียหมายโดยไมมีทางแกไขได
3) ไมมีเจาหนาที่อื่นปฏิบัติหนาที่แทนผูนั้นได
2) คูกรณี ผูถูกกระทบกระเทือนจากการพิจารณาทางปกครอง
2.1 ความหมายของคูกรณี มี 4 ประเภท
1) ผูยื่นคําขอ ไดแก บุคคลที่รองขอใหเจาหนาที่ดําเนินการออกคําสั่งทางปกครอง
ตามที่ตนประสงค เชน ผูยื่นขอใบอนุญาตเปดสถานบริการ
2) ผูคัดคานคําขอ ไดแก บุคคลที่ไดรับผลกระทบกระเทือนจากการยื่นคําขอของผูยื่น
คําขอและเขามาคัดคานในกระบวนพิจารณาทางปกครองเพื่อมิใหเจาหนาที่ออกคําสั่งทางปกครอง
เชน การคัดคานการออกโฉนดที่ดิน
3) ผูอยูในบังคับ (บังคับใหตนกระทําการหรืองดเวนกระทําการ เชน การเพิกถอน
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ) หรื อ จะอยู ใ นบั ง คั บ ของคํ า สั่ ง ทางปกครอง (ข า ราชการที่ ถู ก ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย)
4) ผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง เชน เจาหนาที่กําลังพิจารณาออกใบประกอบกิจการ
โรงงานให ผู ยื่ น คํ า ขอ ชาวบ า นซึ่ ง อยู ใ นบริ เ วณใกล เ คี ย งกั บ ที่ ตั้ ง โรงงานถู ก เจ า หน า ที่ เ รี ย กเข า มา
สอบถามขอเท็จจริง
2.2 การกระทําโดยตัวแทน ถาคูกรณีคนเดียวใหแตงตั้ง “ตัวแทน” ตามมาตรา 24 แตถา
คูกรณีเกินกวา 50 คน ใหแตงตัวแทนรวมตามมาตรา 25
2.3 สิทธิของคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 30 คือ สิทธิไดรับแจง
ขอเท็จจริง และโอกาสโตแยง และแสดงพยานหลักฐาน (หลักฟงความทุกฝาย) แตมีขอยกเวนอยู 6
ประการ คือ
1) เมื่อมีความจําเปนเรงดวนหรือปลอยใหเนนชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ เชน การผูใหญบานที่มีพฤติกรรมเกี่ยวพัน
กับยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายปราบปรามอยางเด็ดขาด
2) เมื่อจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําสั่งทาง
ปกครองตองลาชาออกไป กรณีนี้เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับฟงคูกรณีได
3) เมื่อเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีนั้นไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง เชน ทํา
หนังสือยอมรับวานําเงินหลวงไปใชจริง จึงไมจําเปนตองใหโอกาสกอนลงโทษทางวินัย
4) เมื่อโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได เชน กรณีไม
พบตัวผูรับคําสั่งทางปกครอง

5) เมื่อเปนมาตรการบังคับทางปกครอง
6) กรณีอื่นที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
2.4 สิทธิไดทราบเหตุผลในการออกคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง คือ คําสั่ง
ทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือ เจาหนาที่จะตองจัดใหมี
เหตุผลไวดวย ซึ่งตองประกอบดวย
1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
2) ขอกฎหมายที่ใชอางอิง
3) ขอพิจารณาและสนับสนุนการใชดุลยพินิจ
ซึ่งปจจุบันมี “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คําสั่งทางปกครองที่ตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งหรือ
ในเอกสารแนบทายคําสั่ง ดังนี้
1. คําสั่งทางปกครองที่เปนการปฏิเสธการกอตั้งสิทธิของคูกรณี เชน การไมรับคําขอ
ไมอนุญาต ไมอนุมัติ ไมรับรอง ไมรับอุทธรณ หรือไมรับจดทะเบียน
2. คําสั่งทางปกครองที่เปนการเพิกถอนสิทธิ เชน การเพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอน
การอนุมัติ เพิกถอนการรับรอง หรือการเพิกถอนการจดทะเบียน
3. คําสั่งทางปกครองที่กําหนดใหกระทําการหรือละเวนกระทําการ
4. คําสั่งทางปกครองที่เปนคําวินิจฉัยอุทธรณ
5. คําสั่งยกเลิกการสอบราคา การประกวดราคา หรือการประมูลราคาที่มีผูไดรับ
คัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาผลดําเนินการดังกลาวแลว
กรณีที่ไมตองใหเหตุผลประกอบคําสั่งทางปกครอง
1. เปนกรณีที่มีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาที่ของบบุคคลอื่น (เปน
คําสั่งทางปกครองที่ใหประโยชน)
2. เหตุผลนั้นเปนที่รูกันอยูแลวโดยไมจําเปนตองระบุอีก เชน คุณสมบัติไมครบที่จะ
เปดกิจการสงออก
3. กรณีตองรักษาไวเปนความลับ
4. เปนการออกคําสั่งทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวน
2.5 สิทธิไดรับแจงวิธีการอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครอง คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ
โตแยงตอไปไดใหแจงสิทธิการอุทธรณคําสั่งไวดวย ถาฝาฝนใหระยะเวลาการอุทธรณเริ่มนับนับแตได
แจงสิทธิอุทธรณใหทราบภายหลัง แตถาไมแจงสิทธิการอุทธรณก็ใหขยายระยะเวลาอุทธรณเปน 1 ป
นับแตไดรับคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 40
4. รูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครอง
4.1 รูปแบบคําสั่งทางปกครอง

1) คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือ ตองระบุวัน เดือน และปที่ทําคําสั่ง/ ชื่อและ
ตําแหนงของเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง พรอมทั้งลายมือชื่อของเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง (ตามมาตรา 36) และ
ตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา 37 ดวย
2) คําสั่งทางปกครองที่ทําดวยวาจา ถาผูรับคําสั่งรองขอโดยมีเหตุผลอันสมควร
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีคําสั่ง ผูออกคําสั่งตองยืนยันคําสั่งนั้นเปนหนังสือ และตองจัดใหมีเหตุผล
ตามมาตรา 37 ดวย ซึ่งมีผลตั้งแตผูรับคําสั่งไดรับแจงดวยวาจาแลว
3) คําสั่งทางปกครองที่ทําโดยสื่อความหมายในรูปแบบอื่น เชน ปายสัญญาณจราจร
4.2 การมีผลของคําสั่งทางปกครอง คือ มีผลในทางกฎหมายเมื่อบุคคลผูรับคําสั่งไดรับแจง
ไมใชเวลาที่ผูนั้นทราบคําสั่งทางปกครอง
5. การแกไขเยียวยาความบกพรองของคําสั่งทางปกครอง มี 4 กรณี
5.1 คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยยังไมมีผูยื่นคําขอ
5.2 คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยไมไดจัดใหมีเหตุผล
5.3 คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยไมไดรับฟงคูกรณี
5.4 คําสั่งทางปกครองที่ดออกโดยไมไดใหเจาหนาที่คนอื่นใหความเห็นชอบกอน
ทั้ง 4 กรณีใหดําเนินการภายหลังได
6. การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง เปนการทบทวนคําสั่งทางปกครองและเปนเงื่อนไขในการฟองคดี
ดวย
6.1 วัตถุแหงการอุทธรณ ตามมาตรา 44 จะตองเปนคําสั่งทางปกครองเทานั้น จะเปน กฎ
หรือ คําสั่งภายในฝายปกครองมิได คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรีมิไดอุทธรณืได จึงตองใชสิทธิ
ฟองคดีตอศาลไดเลย
6.2 ผูรับอุทธรณคําสั่งทางปกครอง กลาวคือ คูกรณีตองยื่นอุทธรณตอ “เจาหนาที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครอง” ที่ระบุชื่อและตําแหนงในคําสั่งทางปกครองนั้น ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แตอยางไรก็
ตาม การยื่นอุทธรณตอผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองหรือตอบุคคลอื่นโดยสุจริตก็
ถือวาเปนการยื่นอุทธรณที่ชอบเชนกัน
6.3 ระยะเวลาการอุทธรณ ตอยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่ง กรณีไมมีกฎหมายกําหนดไวเฉพาะ แตถาคูกรณียื่นอุทธรณคําสั่งเกินกําหนดเวลา
ระยะเวลา ยอมถือวามิไดมีการยื่นคําสั่งอุทธรณนั้นแตอยางใด
6.4 รูปแบบของคําอุทธรณตองทําเปน “หนังสือ” ระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายที่อางอิง ตามมาตรา 44 วรรคสอง

7. การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
7.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการอุทธรณ แบงเปน 2 ชั้น (ตามมาตรา 45)
1) การพิจารณาอุทธรณชั้นแรก ใหเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง พิจารณาอุทธรณ
และแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันอุทธรณ กรณี “เห็นดวย” กับคํา
อุ ท ธรณ ไม ว า ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น แล ว ก็ ใ ห ดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลงคํ า สั่ ง ทางปกครองนั้ น ตาม
ความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 45 วรรคแรก
2) การพิจารณาอุทธรณชั้นที่สอง กรณีผูทําคําสั่งทางปกครองไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ
ไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยัง “ผูมีอํานาจพิจ ารณา
อุทธรณ” ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ ตองพิจารณาใหเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับรายงาน แตยังสามารถขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 30 วัน นับแตวัน
ครบกําหนดเวลาดังกลาว ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ไดกําหนดผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ ดังนี้
ขอ ๒ การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองในกรณีที่เจาหนาที่ผูทําคําสั่ง
ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ ใหเปนอํานาจของเจาหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) หั ว หน า ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด ในกรณี ที่ผู ทํา คํ า สั่ ง ทางปกครองเป น
เจาหนาที่ในสังกัดของสวนราชการประจําจังหวัดหรือสวนราชการประจําอําเภอของ กระทรวง ทบวง
กรม เดียวกัน
(๒) เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี เลขานุ ก ารกรม หั ว หน า ส ว นราชการระดั บ กองหรื อ
เทียบเทา หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ นดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ หรื อหั ว หน าส ว นราชการประจํา เขต แล วแต กรณี ในกรณีที่ผู ทํา คํา สั่ งทาง
ปกครองเปนเจาหนาที่ในสังกัดของสวนราชการนั้น
(๓) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทํา
คําสั่งทางปกครองเปนเลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวนราชการตาม มาตรา ๓๑
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการ
ประจํา เขตหรื อผู อยู ใตบั งคั บบั ญชาของอธิบดี หรื อหั วหน าส วนราชการที่ มีฐานะเป นกรมซึ่ งดํ ารง
ตําแหนงสูงกวานั้น
(๔) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
เปนผูดํารงตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทา
(๕) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
เป น หั ว หน า ส ว นราชการที่ ขึ้ น ตรงต อ นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี หรื อ เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง
ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง

เลขาธิการวุฒิสภา

(๖) ประธานวุ ฒิ ส ภา ในกรณี ที่ ผู ทํ า คํ า สั่ ง ทางปกครองเป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง

(๗) ประธานสภาผู แ ทนราษฎร ในกรณี ที่ ผู ทํ า คํ า สั่ ง ทางปกครองเป น ผู ดํ า รง
ตําแหนงเลขาธิการ สภาผูแทนราษฎร
(๘) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัด นายอําเภอ เจาหนาที่ของสวนราชการของจังหวัด เจาหนาที่ของสวนราชการของ
อําเภอ หรือเจาหนาที่ของสภาตําบล เวนแตกรณีที่กําหนดไวแลวใน (๑) หรือ (๓)
(๙) ผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่ง
ทางปกครอง เปนเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถิ่น
(๑๐) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูบริหารทองถิ่น
หรือคณะผูบริหารทองถิ่น
(๑๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือใน
ฐานะราชการในสวนภูมิภาค
(๑๒) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณีในกรณีที่ผูทํา
คําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่ของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) เจา หน าที่ ผูมี อํา นาจสั่ งการหรื อ มอบหมายใหเ อกชนปฏิ บัติ หน าที่ ตามที่
กฎหมายกําหนด ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเอกชนซึ่งไดรับคําสั่งหรือไดรับมอบหมายจาก
เจาหนาที่ดังกลาว
(๑๔) ผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง แลวแต
กรณีในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนเจาหนาที่อื่นนอกจากที่กําหนดไวขางตน
(๑๕) เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองนั้นเอง ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
เปนผูซึ่งไมมีผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุม
7.2 ขอบเขตการทบทวนคําสั่งทางปกครอง ทําไดในทุกมิติ คือ
1) ปญหาขอเท็จจริง
2) ปญหาของกฎหมาย
3) ความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง
และอาจมีคําสั่งเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระก็ได

8. การเพิกถอนและยกเลิกคําสั่งทางปกครอง
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย

การยกเลิกคําสั่งทางปกครองที่ชอบ
ดวยกฎหมาย

คําสั่งทางปกครองที่
ใหประโยชน
มาตรา 50 สวนแรก : ดุลพินิจเพิกถอน
ทั้งหมดหรือบางสวนใหมีผลยอนหลังตั้งแต
ปจจุบันหรือมีผลในอนาคต
.........................................................
หลักการคุมครอง
ความเชื่อถือไววางใจ
คําสั่งทางปกครอง คําสั่งทางปกครองอื่น
ที่เ ป น การให เ งิ น , (มาตรา 52)
ท รั พ ย สิ น ห รื อ
ป ร ะ โ ย ช น ที่
แ บ ง แ ย ก ไ ด
(มาตรา 51)
ก ร ณี ที่ ใ ช กรณีที่ผูรับ คําสั่งเชื่ อ
ประโยชน ที่ ไ ด ไ ป โดยสุจริตในความคง
ห ม ด แ ล ว โ ด ย อ ยู ข อ ง คํ า สั่ ง ท า ง
สุ จ ริ ต เจ า หน า ที่ ปกครองเมื่ อ มี ก าร
จะไมเพิกถอน
เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง แล ว
ผูรับคําสั่งยอมมีสิทธิ
ได รั บ ค าทดแ ทน
ความเสียหาย
มาตรา 53 วรรค 2 ดุลยพินิจยกเลิกตาม
เหตุที่กฎหมายกําหนด โดยยกเลิกทั้งหมด
หรื อ บางส ว น โดยให มี ผ ลตั้ ง แต ป จ จุ บั น
หรือมีผลในอนาคต
ขอสังเกต
1. จะยกเลิ ก ได ต อ งมี เ หตุ ที่ ก ฎหมาย
กําหนด
2. กรณีตองคุมครองความเชื่อถือไววางใจ
รั ฐ ต อ งชดใช ค า ทดแทนความเสี ย หาย
(มาตรา 53 วรรค 3)
ขอพิจารณาเพิ่มเติม : คําสั่งทางปกครอง
ที่เปนการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน
ที่อาจแบงแยกได อาจถูกยกเลิก โดยใหมี
ผลยอนหลัง หรือใหมีผลในอนาคตได หาก
ตองดวยเหตุ ตามมาตรา 43 วรรค 4

คําสั่งทางปกครอง
ที่สรางภาระ
มาตรา 50 สวนแรก : ดุลพินิจเพิก
ถอนทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นให มี ผ ล
ย อ นหลั ง ตั้ ง แต ป จ จุ บั น หรื อ มี ผ ลใน
อนาคต

มาตรา 53 วรรค 1 ดุลยพินิจยกเลิก
ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น ให มี ผ ลตั้ ง แต
ปจจุบัน หรือมีผลในอนาคต
ขอยกเวน
1. ไมตองยกเลิกถาตองทําคําสั่งทาง
ปกครองทํานองเดียวกันอีก
2. ไมตองยกเลิกถาการยกเลิกไมอาจ
ทําไดเพราะเหตุอื่น

- เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไดตลอดไมวาจะ
พนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือโตแยงตามกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น
1. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับ
คําสั่งทางปกครอง
1.1 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนที่แบงแยกได เชน คําสั่งใหทุนการศึกษา หรือคําสั่งอนุมัติใหเบิกคาเชาบาน การเพิกถอน
คําสั่งในลักษณะนี้ตองพิจารณาเบื้องตนเสียกอนวาผูรับคําสั่งทางปกครองเชื่อในความคงอยูของคําสั่ง
นั้น หรือไม เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงวาบุคคลนั้นไมทราบเลยวาตนไดรับคําสั่งที่เปนประโยชน
นอกจากพิจารณาถึงความเชื่อในความคงอยูของคําสั่งทางปกครอง ตองพิจารณาตอไปวาความเชื่อนั้น
เปนไปโดยสุจริตหรือไม ซึ่งหากเปนกรณีดังนี้ไปนี้จะไมคุมครองผูรับคําสั่งทางปกครอง
1) ผูรับคําสั่งทางปกครองไดแสดงขอความอันเปนเท็จจริงหรือปกปดขอความจริง ซึ่ง
ควรบอกใหแจงหรือขมขูหรือชักจูงโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย (เชน
การติดสินบนเจาหนาที่นั้นเอง)
2) ผูรับคําสั่งทางปกครองไดใหขอความซึ่งไมถูกตองหรือครบถวนในสาระสําคัญ คือมี
น้ําหนักทําใหเจาหนาที่ตัดสินใจออกคําสั่งทางปกครองนั้น
3) ผูรับคําสั่งรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะที่ไดรับคําสั่ง
หรือการไมรูนั้นเปนไปโดยประมาทเลินเลอ
โดยหลักแลวจะตองเพิกถอน “ยอนหลัง”ไปในอดีต
- กรณีที่ผูรับคําสั่งใชประโยชนไปแลวจะเพิกถอนไมได แตหากยังไมไดใชประโยชน
เจาหนาที่ก็ตองพิจารณาชั่งน้ําหนักประโยชนสาธารณะกับความเชื่อสุจริตวาอะไรมีน้ําหนักมากกวากัน
1.2 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งไมไดใหประโยชนที่เปนเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนที่แบงแยกได เชน ใบอนุญาตตาง ๆ หรือคําสั่งบรรจุแตงตั้ง ตองคํานึงถึง
ความเชื่อโดยสุจริตของผูรับคําสั่งทางปกครองและประโยชนสาธารณะประกอบกัน
ซึ่งกรณีเชนนี้การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ผูรับคําสั่งทางปกครองสามารถเรียกรอง
คาทดแทนความเสียหายจากการเพิกถอนคําสั่งดังกลาวได ซึ่งตองกระทําภายใน 180 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
2. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการสรางภาระ จะเพิกถอน
ทั้งหมดหรือบางสวน โดยจะกําหนดใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตก็ได แตผูรับ
คําสั่งฯ ก็มีสิทธิอุทธรณโตแยงได
3. การยกเลิกคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่ง
ทางปกครอง ซึ่งตองมีเงื่อนไขอยู 5 ประการ

1) มีกฎหมายกําหนดใหยกเลิกคําสั่งทางปกครองไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหยกเลิกไดใน
คําสั่งทางปกครอง เชน ใบอนุญาตใหตั้งรานคา โดยสงวนสิทธิที่จะยกเลิกใบอนุญาตได
2) คําสั่งทางปกครองมีขอกําหนดใหผูรับคําสั่งทางปกครองที่ไดประโยชนตองปฏิบัติ
แตไมมีการปฏิบัติ เชน ใหผูรับทุนตองรายงานผลการเรียนทุกระยะ
3) กรณีที่สภาพของขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ตองถึงขนาดและหาก
ไมมีการยกเลิกจะเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ
4) กรณีบทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายดังกลาวแลวเจาหนาที่คงไม
ทําคําสั่งเชนนั้น จะกระทําไดตราบเทาที่ยังไมไดใชประโยชนอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองนั้น และ
หากไมยกเลิกก็อาจกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธาณะ
5) กรณีที่อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ
- การยกเลิกคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับ
คําสั่งทางปกครองนั้นตองกระทําภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรูถึงเหตุแหงการยกเลิกคําสั่งดังกลาว
4. การยกเลิกคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งไมเปนการใหประโยชนแกผูรับ
คําสั่งทางปกครอง
- จะยกเลิกทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
- จะตองยกเลิกใหมีผลในปจจุบันหรือมีผลในอนาคตเทานั้น จะยกเลิกยอนหลังไปใน
อดีตไมได
- เชนการที่เจาหนาที่ปฏิเสธไมออกใบอนุญาตในการกอสรางอาคาร
- แตการยกเลิกคําสั่งทางปกครองประเภทนี้ ยอมไมอาจกระทําไดหาก
1) เปนกรณีที่เจาหนาที่ตองทําคําสั่งทํานองเดียวกันนั้นอีก กรณีนี้ผูรับคําสั่งทาง
ปกครองจะไมไดรับประโยชนใด ๆ
2) เปนกรณีที่ยกเลิกไมอาจกระทําไดเพราะเหตุอื่น เชน มีกฎหมายเฉพาะกําหนด
เงื่อนไขแหงการยกเลิกคําสั่งทางปกครองที่สรางภาระไวเปนพิเศษและเงื่อนไขดังกลาวมีอยูไมครบถวน
9. การขอใหพิจารณาใหม เปนกรณีที่เกิดขึ้นภายหลังจากลวงพนกําหนดอุทธรณไปแลว หรือเปน
กรณีที่ไมอาจอุทธรณตอไปได ซึ่งตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง กําหนดไว คือ
9.1 มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระสําคัญ
9.2 คู กรณี ที่แ ท จ ริง มิ ได เขา มาในกระบวนการพิ จ ารณาทางปกครองหรื อ ไดเ ข ามาใน
กระบวนการพิจารณาครั้งกอนแลวถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนพิจารณา
ทางปกครอง

9.3 เจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งทางปกครองในเรี่องนั้น
9.4 ถ า คํา สั่ งทางปกครองได ออกโดยอาศั ย ข อเท็ จ จริ ง หรือ ข อกฎหมายใด แล วต อ มา
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเปนประโยชนแกคูกรณี
ถาเปนเหตุตาม 9.1 – 9.3 ใหกระทําไดเฉพาะคูกรณีที่ไมทราบถึงเหตุนั้นและมิใชความผิด
ของตน
สวนการยื่นคําขอใหพิจารณาใหมตองกระทําภายใน 90 วัน นับแตวันที่คูกรณีไดรูถึงเหตุ ซึ่ง
อาจขอใหพิจารณาใหม
10. การบังคับทางปกครอง จะใชกับคําสั่งทางปกครองเทานั้น
10.1 เจาหนาที่สามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองไดเอง โดยไมตองฟองคดีตอศาล เวน
แตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับไวกอนโดยผูทําคําสั่งนั้นเอง ถาเจาหนาที่ไมใชมาตรการบังคับแตจะไป
ฟองศาล ศาลจะมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา
10.2 การบังคับทางปกครองตองมีการเตือนกอนเสมอ โดยเจาหนาที่ตองมีคําเตือนเปน
หนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนด และตองระบุมาตรการบังคับที่ชัดเจนไวในคําเตือน แตจะระบุ
มากกวาหนึ่งมาตรการในคราวเดียวกันไมได
10.3 การบังคับทางปกครองที่กําหนดใหชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระเงินโดย
ถูกตองครบถวน ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอย
กวา 7 วัน ถาไมปฏิบัติตามคําเตือนก็อาจใชมาตรการยึดหรืออายัดทรัพยสินเพื่อขายทอดตลาดได
10.4 ระยะเวลาในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง นํา ป.วิ แพงมาใชโดยอนุโลม ซึ่ง
กําหนดใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 10 ป นับแตมีการออกคําสั่งทางปกครองใหชําระเงิน
10.5 การใชมาตรการบังคับทางปกครอง เปนกรณีที่ผูอยูในบังคับคําสั่งทางปกครองไมปฏิบัติ
ตามคําเตือน มี 2 วิธี
1) การเขาดําเนินการแทน ซึ่งผูอยูในบังคับตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรา
รอยละ 25 ตอป ของคาใชจายดังกลาว
2) การเรียกใหชําระคาปรับทางปกครอง ซึ่งตองกระทําพอสมควรแกเหตุ แตตองไม
เกิน 20,000 บาทตอวัน ซึ่งมีการกําหนด ดังนี้
ขอ ๑ เจาหนาที่ผูมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองในกรณีที่ผูอยูใน
บังคับของคําสั่งทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ไดแก
(๑) รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกินสองหมื่นบาท
ตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร
(๒) คณะกรรมการตามกฎหมายมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไม
เกินสองหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองทุกทองที่

ทั่วราชอาณาจักร

(๓) ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเทียบเทา
ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี มีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาทตอ
วัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร
(๔) ผู ว า ราชการจั ง หวั ด หรื อ ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานคร มี อํ า นาจกํ า หนด
จํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
คําสั่งทางปกครองที่อยูในเขตจังหวัดหรือเขตกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
(๕) หั ว หน า ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด มี อํ า นาจกํ า หนดจํ า นวนค า ปรั บ ทาง
ปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง
ที่อยูในเขตจังหวัด
(๖) นายอําเภอมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่น
บาทตอวันสําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองที่อยูในเขตอําเภอ
(๗) ผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทาง
ปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองที่อยูใน
เขตอํานาจ
(๘) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับ
ทางปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองทุก
ทองที่ทั่วราชอาณาจักร
(๙) พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครอง
ไดไมเกินหาพันบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองที่อยูในเขต
อํานาจ
(๑๐) เอกชนซึ่งไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐอาจใชมาตรการปรับ
ทางปกครองได สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร โดย
เสนอใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองเปนราย
กรณีไป แตทั้งนี้ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอวัน
ขอ ๒ ในกรณีที่เจาหนาที่ตามขอ ๑ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)
เห็นวาการกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองตามอํานาจที่มีอยูไมเพียงพอที่จะทําใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค เจาหนาที่อาจเสนอผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแลซึ่งมีอํานาจ
กําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองสูงกวาตน เปนผูกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองก็ได
ขอ ๓ ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองดําเนินการ
บังคับใหมีการชําระคาปรับทางปกครองทุกสิบหาวัน

ขอ ๔ ใหเจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูที่ชําระคาปรับไวเปนหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินใหมีขอความแสดงวาเปนคาปรับทางปกครองตามกรณีใดและ
ใหบันทึกการชําระคาปรับทางปกครองไวในตนเรื่องดวย
11. การแจง
11.1 การแจงเปนหนังสือใหสงหนังสือแจงตอผูนั้น หรือถาไดสงไปยังภูมิลําเนา ก็ใหถือวา
ไดรับแจงตั้งแตขณะที่ไปถึง
11.2 การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเมื่อ
- ครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงภายในประเทศ
- ครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงภายนอกประเทศ
- ดูมาตรา 72 73 และ 74

กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
1. ผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย
1.1 เจาหนาที่กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก
- หากไมใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตองรับผิดในผลแหงการละเมิน
นั้นเปนการเฉพาะตัว ตาม ปพพ. ม.420 แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมไดตาม มาตรา 6
- หากการกระทําละเมินของเจาหนาที่เปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ผูเสียหาย
จะตองฟองหนวยงานของรัฐโดยตรง จะฟองเจาหนาที่ไมไดตาม มาตรา 5 วรรคหนึ่ง และเมื่อ
หนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายแลว หนวยงานจะมาไลเบี้ยกับเจาหนาที่
ไมได เวนแตการกระทําละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ตาม
มาตรา 8 วรรคหนึ่ง
1.2 เจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
2. การใชสิทธิไลเลี้ยเอาจากเจาหนาที่
- หนวยงานของรัฐที่ไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกแลว หากเปนการ
กระทําละเมิดจากการปฏิบัติหนาที่ กรณีจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น ซึ่งการใชสิทธิ
ไลเบี้ยจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมแตละกรณีเปน
เกณฑ โดยไมตองไลเบี้ยตามจํานวนของความเสียหายก็ได ตามมาตรา 8 วรรคสอง และหากการ
กระทําละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงาน
สวนรวม ก็ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย ตามมาตรา 8 วรรคสาม
3. ความรับผิดของเจาหนาที่ซึ่งรวมกันกระทําละเมิด
- หามมิใหนําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับในกรณีที่มีการกระทําละเมิดในการปฏิบัติ
หนาที่ เกิดจากเจาหนาที่หลายคน มีผลใหเจาหนาที่แตละคนตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะ
ในสวนของตนเทานั้น ตามมาตรา 8 วรรคทาย
4. วิธีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
4.1 เจาหนาที่กระทําละเมิดในทางสวนตัว มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ จะตองใชสิทธิ
เรียกรองทางศาล โดยฟองตอศาลยุติธรรม ตามมาตรา 6 หรือ มาตรา 10
4.2 เจาหนาที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่
1) กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกในการปฏิบัติ สามารถฟองคดีตอ
ศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม ตามมาตรา 5 ซึ่งบุคคลภายนอกอาจใชสิทธิยื่นคําขอตอหนวยงานของ

รัฐ ตามมาตรา 11 โดยไมตองฟองตอศาลก็ได เมื่อหนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายใหแ กบุคคลภายนอกไปแลว หนวยงานของรัฐก็สามารถไลเบี้ยโดยการออกคําสั่งเรียกให
เจาหนาที่ชําระเงินได ตามมาตรา 12 หากเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่ง หนวยงานของรัฐยอม
สามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองได ตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติฯ โดยไมตองฟอง
คดีตอศาล
2) กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ (เปนไปเชนเดียวกับขอ 1))
5. ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
5.1 ขอบเขตดานหนวยงานของรัฐ แบงออกเปน 5 ประเภท
5.2 ขอบเขตดานเจาหนาที่
6. การใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนทางศาล
กรณีผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐตองเปนนิติบุคคล หากผูกระทําละเมิด
ไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ผูเสียหายตองฟองตอกระทรวงการคลัง เชน คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
6.1 คดีละเมิดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
1) คดีละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย เชน การฟองเรียกคาเสียหายจาก
การที่ ปตท. ไปวางทอกาซผานที่ดินผูฟองคดี
2) คดีละเมิดอันเกิดจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น เชน การที่กรมที่ดินมีคําสั่ง
เพิกกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชนของผูฟองคดี
3) คดีละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร เชน การฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดจากกการที่การทางพิเศษ
ไมติดตั้งสัญญาณและเครื่องหมายจราจร
6.2 คดีละเมิดที่อยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม
1) เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามธรรมดาทั่วไป เชน การรักษาพยาบาลของแพทย
2) การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เชน การที่ตํารวจจับกุมและคน
ตัวบุคคล
3) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางแพง เชน การที่พนักบังคับคดีละเลย
ไมขายทอดตลาดทรัพยสินที่ยึดไว
4) การใชสิทธิในทางแพง เชน หนวยงานทางปกครองสรางอาคารรุกล้ําไปในที่เอกชน
โดยอางวาเปนที่ราชพัสดุ

7. อายุความในการฟองคดี
7.1 การฟองคดีตอศาลปกครอง มีอายุความ 1 ป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟอง
คดี แตตองไมเกิน 10 ป นับแตวันที่เหตุแหงการฟองคดี
7.2 การฟองคดีตอศาลยุติธรรม มีอายุความ 1 ป นับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงการละเมิดและ
รูตัวเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด แตตองไมเกิน 10 ป นับแตวันทําละเมิด
8. การใชสิทธิเรียกรองทางปกครอง ตามมาตรา 11
8.1 การยื่นคําขอ โดยผูเสียหายตองยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐภายใน 1 ป นับถึงวันที่รูถึง
การละเมิดและรูตัวผูที่พึงชดใชคาสินไหมทดแทน แตตองไมเกิน 10 ป นับแตวันที่กระทําละเมิด
เชนเดียวกับการฟองคดีตอศาล ซึ่งหนวยงานของรัฐตองใบรับคําขอใหกับผูเสียหายไวเปนหลักฐาน
ตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แตถาใชสิทธิทางศาลแลว หนวยงานของรัฐจะไมจําตองรับคําขอไว
พิจารณาก็ได
8.2 การพิจารณาคําขอ หนวยงานของรัฐตองพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับ
แตวันไดรับคําขอ หากไมสามารถพิจารณาไดทันภายในระยะเวลาดังกลาว หนวยงานของรัฐจะตอง
รายงานปญหาอุปสรรคไปยังรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปไดอีกไมเกิน
180 วัน ตามมาตรา 11 วรรคสอง ซึ่งหากหนวยงานของรัฐไดพิจารณาคําขอแลว ก็อาจมีคําสั่งไม
ชดใช หรือชดใชตามจํานวนที่เห็นสมควรก็ได ซึ่งถาหากผูเสียหายไมพอใจผลการวินิจฉัยก็สามารถฟอง
ตอศาลได ซึ่งตองฟองตอศาล (ทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรม) ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
ผลการวินิจฉัย
9. การไลเบี้ยระหวางหนวยงานของรัฐกับเจาหนาที่
9.1 หนวยงานของรัฐไลเบี้ยกับเจาหนาที่ โดยการออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชําระคา
สินไหมทดแทนแกตน ตามมาตรา 12 โดยหนวยงานของรัฐตองคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนั้นชําระคา
สินไหนทดแทนภายในกําหนดอายุความ 1 ป นับแตวันที่หนวยงานของรัฐไดใชคาสินไหมทดแทนนั้น
ผูเสียหายตาม มาตรา 9
9.2 เจาหนาที่ไลเบี้ยหนวยงานของรัฐ กําหนดอายุความภายใน 1 ป นับแตวันที่เจาหนาที่ผู
นั้นไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย
ในกรณี ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชดใช ค า สิ น ไหนทดแทนแก ผู เ สี ย หาย จะไม มี สิ ท ธิ ไ ล เ ลี้ ย เอากั บ
หนวยงาน เพราะไมใชเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ.ละเมิด ฯ แตตองไปใชสิทธิตามกฎหมายแพง วาดวยการ
จัดการงานนอกสั่ง

10. อายุความกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดในทางสวนตัว
- กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดในทางสวนตัว หนวยงานของรัฐที่เสียหายสามารถเรียกรองไดทาง
เดียว คือ การใชสิทธิทางศาล โดยตองฟองคดีตอศาลยุติธรรมภายใน 2 ป นับแตวันที่หนวยงานของ
รัฐรูการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน

