
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

1. ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 1.1 การบังคับใชกับคําสั่งทางปกครอง เปนไปตามมาตรา 5 คือ การเตรียมการและการ

ดําเนินการของเจาหนาท่ีเพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ (ขอสังเกต คือ ไมมีมาตราใดบอกถึง

กระบวนการหรือขั้นตอนการออกกฎเอาไวเลย)  

 1.2 การบังคับใชในฐานะกฎหมายกลาง : เปนมาตรฐานกลางท่ีใชบังคับกับการออกคําส่ัง
ทางปกครองตามกฎหมายเฉพาะทุกฉบับ ท่ีมี “หลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการท่ีไมต่ํากวา พ.ร.บ. นี้"  
(หลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรม : หลักเกณฑท่ีทําใหบุคคลซึ่งจะอยูภายใตบังคับของคําส่ังทาง
ปกครองมีโอกาสตอสูปองกันสิทธิของตนหรือเรียกรองใหมีการบังคับตามสิทธิของตนในฐานะท่ีตนเปน
ผูทรงสิทธิ) 
(มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ : หลักเกณฑท่ีทําใหการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงกวาท่ีเปนอยูโดยท่ัวไป เชน การใหเหตุผลในคําส่ังทางปกครอง) 
 1.3 ขอยกเวนเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ  
  1) กรณีท่ีกฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติราชการ ไมต่ํากวา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติฯ 
  2) ขอยกเวนเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณโตแยง 
  ๓) ขอยกเวนเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง คือ ตองใชมาตรการบังคับทาง
ปกครอง ตามท่ีกฎหมายเฉพาะกําหนดกอน 
  4) ขอยกเวนเกี่ยวกับองคกรหรือการปฏิบัติงาน ตามมาตรา 4  
  5) ขอยกเวนตามกฎหมายเฉพาะ เชน พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
 
2. ความหมายและองคประกอบของคําสั่งทางปกครอง 
 2.1 ความหมายโดยแท ตามมาตรา 5 มีองคประกอบ คือ 
               1) กระทําโดยเจาหนาท่ี 
               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 แตการท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนอนุมัติปริญญาบัตร ยอมมีฐานะ
เปนเจาหนาท่ี) 
 1.2 เจาหนาที่ตองมีอํานาจออกคําสั่ง (ตามมาตรา 12 ซึ่งตองพิจารณาท้ังในแงเร่ืองท่ีมี
อํานาจ ในแงพื้นท่ีท่ีมีอํานาจ (เชน เขตอํานาจออกใบอนุญาตสถานบริการ) ในแงเวลาท่ีมีอํานาจ 
 1.3 เจาหนาที่ตองมีความดํารงอยูในทางกฎหมาย 
  1) เจาหนาท่ีตองไดรับการแตงตั้งโดยชอบ เชน ไดรับเลือกเปนผูใหญบาน แตมา
ปรากฏภายหลังวาเปนผูเสียสิทธิสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 
  2) ตองดําเนินการประชุมโดยชอบ กรณีผูมีอํานาจพิจารณาทางปกครองเปน 
“คณะกรรมการ” ตองดําเนินการตาม มาตรา 80 คือมีหนังสือแจงกรรมการทุกคนใหทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 3 วัน และองคประชุมตามมาตรา 79 คือ อยางนอยกึ่งหนึ่ง และการลงมติใหถือตามเสียง
ขางมาก ตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง 
  3) เจาหนาท่ีตองมีความเปนกลาง (ตามมาตรา 13 – 18) เชน นายอําเภอออกคําส่ัง
ออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ของตนเองไมได 
  3.1) การคัดคานความไมเปนกลาง  
   ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีหรือคูกรณีเปนวาตนไมเปนกลาง ถาเปนเจาหนาท่ีบุคคล
คนเดียวก็ใหหยุดพิจารณาเร่ืองนั้น และแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพื่อออก
คําส่ัง 
   แตถาเจาหนาท่ีเปนคณะกรรมการ ใหประธานเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเหตุคัดคัดนั้น  โดยผูถูกคัดคานตองออกจากท่ีประชุม เม่ือไดชี้แจงขอเท็จจริง แตถาจะให
ปฏิบัติหนาท่ีตอ ตองมีเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการท่ีไมถูกคัดคานและตองใชวิธี
ลงคะแนนลับ 
 
  3.2 ขอยกเวนความไมเปนกลาง ตามมาตรา 18 คือ 



    1) กรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน หากปลอยใหลาชาจะเสียหายตอประโยชน
สาธารณะ 
   2) สิทธิของบุคคลจะเสียหมายโดยไมมีทางแกไขได  
   3) ไมมีเจาหนาท่ีอื่นปฏิบัติหนาท่ีแทนผูนั้นได 
2) คูกรณี ผูถูกกระทบกระเทือนจากการพิจารณาทางปกครอง  
 2.1 ความหมายของคูกรณี มี 4 ประเภท 
  1) ผูย่ืนคําขอ ไดแก บุคคลท่ีรองขอใหเจาหนาท่ีดําเนินการออกคําส่ังทางปกครอง
ตามท่ีตนประสงค เชน ผูย่ืนขอใบอนุญาตเปดสถานบริการ 
  2) ผูคัดคานคําขอ ไดแก บุคคลท่ีไดรับผลกระทบกระเทือนจากการย่ืนคําขอของผูย่ืน
คําขอและเขามาคัดคานในกระบวนพิจารณาทางปกครองเพื่อมิใหเจาหนาท่ีออกคําส่ังทางปกครอง 
เชน การคัดคานการออกโฉนดท่ีดิน 
  3) ผูอยูในบังคับ (บังคับใหตนกระทําการหรืองดเวนกระทําการ เชน การเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) หรือจะอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครอง (ขาราชการท่ีถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย)  
  4) ผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของคําส่ังทางปกครอง เชน เจาหนาท่ีกําลังพิจารณาออกใบประกอบกิจการ
โรงงานใหผู ย่ืนคําขอ ชาวบานซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงกับท่ีตั้งโรงงานถูกเจาหนาท่ีเรียกเขามา
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 การผูใหญบานท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวพัน
กับยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายปราบปรามอยางเด็ดขาด 
  2) เมื่อจะมีผลทําใหระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ังทาง
ปกครองตองลาชาออกไป กรณีนี้เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับฟงคูกรณีได 
  3) เมื่อเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีนั้นไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง เชน ทํา
หนังสือยอมรับวานําเงินหลวงไปใชจริง จึงไมจําเปนตองใหโอกาสกอนลงโทษทางวินัย 
  4) เมื่อโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได เชน กรณีไม
พบตัวผูรับคําส่ังทางปกครอง 



  5) เมื่อเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
  6) กรณีอื่นท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 
 2.4 สิทธิไดทราบเหตุผลในการออกคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง คือ คําส่ัง
ทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือ เจาหนาท่ีจะตองจัดใหมี
เหตุผลไวดวย ซึ่งตองประกอบดวย 
  1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
  2) ขอกฎหมายท่ีใชอางอิง 
  3) ขอพิจารณาและสนับสนุนการใชดุลยพินิจ 
ซึ่งปจจุบันมี “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง คําส่ังทางปกครองท่ีตองระบุเหตุผลไวในคําส่ังหรือ
ในเอกสารแนบทายคําส่ัง ดังนี้ 
  1. คําส่ังทางปกครองท่ีเปนการปฏิเสธการกอตั้งสิทธิของคูกรณี เชน การไมรับคําขอ 
ไมอนุญาต ไมอนุมัติ ไมรับรอง ไมรับอุทธรณ หรือไมรับจดทะเบียน 
  2. คําส่ังทางปกครองท่ีเปนการเพิกถอนสิทธิ เชน การเพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอน
การอนุมัติ เพิกถอนการรับรอง หรือการเพิกถอนการจดทะเบียน 
  3. คําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดใหกระทําการหรือละเวนกระทําการ 
  4. คําส่ังทางปกครองท่ีเปนคําวินิจฉัยอุทธรณ 
  5. คําส่ังยกเลิกการสอบราคา การประกวดราคา หรือการประมูลราคาท่ีมีผูไดรับ
คัดเลือกจากคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาผลดําเนินการดังกลาวแลว 
กรณีที่ไมตองใหเหตุผลประกอบคําสั่งทางปกครอง 
  1. เปนกรณีท่ีมีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาท่ีของบบุคคลอื่น (เปน
คําส่ังทางปกครองท่ีใหประโยชน) 
  2. เหตุผลนั้นเปนท่ีรูกันอยูแลวโดยไมจําเปนตองระบุอีก เชน คุณสมบัติไมครบท่ีจะ
เปดกิจการสงออก 
  3. กรณีตองรักษาไวเปนความลับ 
  4. เปนการออกคําส่ังทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวน 
 2.5 สิทธิไดรับแจงวิธีการอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครอง คําส่ังทางปกครองท่ีอาจอุทธรณ
โตแยงตอไปไดใหแจงสิทธิการอุทธรณคําส่ังไวดวย ถาฝาฝนใหระยะเวลาการอุทธรณเร่ิมนับนับแตได
แจงสิทธิอุทธรณใหทราบภายหลัง แตถาไมแจงสิทธิการอุทธรณก็ใหขยายระยะเวลาอุทธรณเปน 1 ป 
นับแตไดรับคําส่ังทางปกครอง ตามมาตรา 40 
4. รูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครอง 
 4.1 รูปแบบคําสั่งทางปกครอง 



  1) คําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือ ตองระบุวัน เดือน และปท่ีทําคําส่ัง/ ชื่อและ
ตําแหนงของเจาหนาท่ีผูทําคําส่ัง พรอมท้ังลายมือชื่อของเจาหนาท่ีผูทําคําส่ัง (ตามมาตรา 36) และ
ตองจัดใหมีเหตุผลตามมาตรา 37 ดวย 
  2) คําส่ังทางปกครองท่ีทําดวยวาจา ถาผูรับคําส่ังรองขอโดยมีเหตุผลอันสมควร 
ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีมีคําส่ัง ผูออกคําส่ังตองยืนยันคําส่ังนั้นเปนหนังสือ และตองจัดใหมีเหตุผล
ตามมาตรา 37 ดวย ซึ่งมีผลตั้งแตผูรับคําส่ังไดรับแจงดวยวาจาแลว 
  3) คําส่ังทางปกครองท่ีทําโดยส่ือความหมายในรูปแบบอื่น เชน ปายสัญญาณจราจร 
 4.2 การมีผลของคําสั่งทางปกครอง คือ มีผลในทางกฎหมายเม่ือบุคคลผูรับคําส่ังไดรับแจง 
ไมใชเวลาท่ีผูนั้นทราบคําส่ังทางปกครอง 
 
5. การแกไขเยียวยาความบกพรองของคําสั่งทางปกครอง มี 4 กรณี 
 5.1 คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยยังไมมีผูย่ืนคําขอ 
 5.2 คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยไมไดจัดใหมีเหตุผล 
 5.3 คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยไมไดรับฟงคูกรณี 
 5.4 คําส่ังทางปกครองท่ีดออกโดยไมไดใหเจาหนาท่ีคนอื่นใหความเห็นชอบกอน 
ท้ัง 4 กรณีใหดําเนินการภายหลังได 
 
6. การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง เปนการทบทวนคําส่ังทางปกครองและเปนเง่ือนไขในการฟองคดี
ดวย 
 6.1 วัตถุแหงการอุทธรณ ตามมาตรา 44 จะตองเปนคําส่ังทางปกครองเทานั้น จะเปน กฎ 
หรือ คําส่ังภายในฝายปกครองมิได คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยรัฐมนตรีมิไดอุทธรณืได จึงตองใชสิทธิ
ฟองคดีตอศาลไดเลย 
 6.2 ผูรับอุทธรณคําส่ังทางปกครอง กลาวคือ คูกรณีตองย่ืนอุทธรณตอ “เจาหนาท่ีผูทําคําส่ัง
ทางปกครอง” ท่ีระบุชื่อและตําแหนงในคําส่ังทางปกครองนั้น ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แตอยางไรก็
ตาม การย่ืนอุทธรณตอผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองหรือตอบุคคลอื่นโดยสุจริตก็
ถือวาเปนการย่ืนอุทธรณท่ีชอบเชนกัน 
 6.3 ระยะเวลาการอุทธรณ ตอย่ืนตอเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองภายใน 15 วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงคําส่ัง กรณีไมมีกฎหมายกําหนดไวเฉพาะ แตถาคูกรณีย่ืนอุทธรณคําส่ังเกินกําหนดเวลา
ระยะเวลา ยอมถือวามิไดมีการย่ืนคําส่ังอุทธรณนั้นแตอยางใด 
 6.4 รูปแบบของคําอุทธรณตองทําเปน “หนังสือ” ระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอ
กฎหมายท่ีอางอิง ตามมาตรา 44 วรรคสอง 
 



7. การพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
 7.1 ข้ันตอนและระยะเวลาการอุทธรณ แบงเปน 2 ชั้น (ตามมาตรา 45) 
        1) การพิจารณาอุทธรณชั้นแรก  ใหเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครอง พิจารณาอุทธรณ
และแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันอุทธรณ กรณี “เห็นดวย” กับคํา
อุทธรณ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน แลวก็ใหดําเนินการเปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครองนั้นตาม
ความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 45 วรรคแรก 
        2) การพิจารณาอุทธรณชั้นท่ีสอง กรณีผูทําคําส่ังทางปกครองไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ 
ไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยัง “ผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ” ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ ตองพิจารณาใหเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับรายงาน แตยังสามารถขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 30 วัน นับแตวัน
ครบกําหนดเวลาดังกลาว ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ไดกําหนดผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ ดังนี้  
                        ขอ ๒  การพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครองในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูทําคําส่ัง 
ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ ใหเปนอํานาจของเจาหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
                        (๑) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปน
เจาหนาท่ีในสังกัดของสวนราชการประจําจังหวัดหรือสวนราชการประจําอําเภอของ กระทรวง ทบวง 
กรม เดียวกัน 
                        (๒) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือ
เทียบเทา หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขต แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทาง
ปกครองเปนเจาหนาท่ีในสังกัดของสวนราชการนั้น 
                        (๓) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทํา 
คําส่ังทางปกครองเปนเลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวนราชการตาม มาตรา ๓๑ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือหัวหนาสวนราชการ
ประจําเขตหรือผูอยูใตบังคับบัญชาของอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมซึ่งดํารง
ตําแหนงสูงกวานั้น 
                        (๔) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครอง 
เปนผูดํารงตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทา 
                        (๕) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครอง 
เปนหัวหนาสวนราชการท่ีขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง 



                        (๖) ประธานวุฒิสภา ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนผูดํารงตําแหนง
เลขาธิการวุฒิสภา 
                        (๗) ประธานสภาผูแทนราษฎร ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนผูดํารง
ตําแหนงเลขาธิการ สภาผูแทนราษฎร 
                        (๘) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัด นายอําเภอ เจาหนาท่ีของสวนราชการของจังหวัด เจาหนาท่ีของสวนราชการของ 
อําเภอ หรือเจาหนาท่ีของสภาตําบล เวนแตกรณีท่ีกําหนดไวแลวใน (๑) หรือ (๓) 
                        (๙) ผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูทําคําส่ัง
ทางปกครอง เปนเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนทองถิ่น 
                        (๑๐) ผูวาราชการจังหวัด ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนผูบริหารทองถิ่น
หรือคณะผูบริหารทองถิ่น 
                        (๑๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดหรือใน
ฐานะราชการในสวนภูมิภาค 
                        (๑๒) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณีในกรณีท่ีผูทํา
คําส่ังทางปกครองเปนเจาหนาท่ีของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
                        (๑๓) เจาหนาท่ีผูมีอํานาจส่ังการหรือมอบหมายใหเอกชนปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนด ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนเอกชนซึ่งไดรับคําส่ังหรือไดรับมอบหมายจาก
เจาหนาท่ีดังกลาว 
                        (๑๔) ผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง แลวแต
กรณีในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองเปนเจาหนาท่ีอื่นนอกจากท่ีกําหนดไวขางตน 
                        (๑๕) เจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองนั้นเอง ในกรณีท่ีผูทําคําส่ังทางปกครอง
เปนผูซึ่งไมมีผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุม 
 7.2 ขอบเขตการทบทวนคําสั่งทางปกครอง ทําไดในทุกมิติ คือ 
  1) ปญหาขอเท็จจริง 
  2) ปญหาของกฎหมาย 
  3) ความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครอง 
และอาจมีคําส่ังเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงไมวาจะเปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระก็ได 
 
 
 
 



8. การเพิกถอนและยกเลิกคําสั่งทางปกครอง 
 

 คําสั่งทางปกครองท่ี 
ใหประโยชน 

คําสั่งทางปกครอง 
ท่ีสรางภาระ 

การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

มาตรา 50 สวนแรก : ดุลพินิจเพิกถอน
ท้ังหมดหรือบางสวนใหมีผลยอนหลังตั้งแต
ปจจุบันหรือมีผลในอนาคต 
......................................................... 

หลักการคุมครอง 
ความเชื่อถือไววางใจ 

มาตรา 50 สวนแรก : ดุลพินิจเพิก
ถอนท้ังหมดหรือบางสวนใหมีผล
ยอนหลังตั้งแตปจจุบันหรือมีผลใน
อนาคต 
 

คําสั่งทางปกครอง
ท่ีเปนการใหเงิน, 
ท รั พ ย สิ น ห รื อ
ป ร ะ โ ย ช น ท่ี
แ บ ง แ ย ก ไ ด 
(มาตรา 51) 

คําสั่งทางปกครองอ่ืน 
(มาตรา 52) 

ก ร ณี ท่ี ใ ช
ประโยชนท่ีไดไป
ห ม ด แ ล ว โ ด ย
สุจริต เจาหนาท่ี
จะไมเพิกถอน 
 

กรณีท่ีผูรับคําสั่งเช่ือ
โดยสุจริตในความคง
อ ยู ข อ ง คํ า สั่ ง ท า ง
ปกครองเมื่ อมีการ
เพิกถอนคําสั่ งแล ว 
ผูรับคําสั่งยอมมีสิทธิ
ไ ด รั บ  ค าทดแทน
ความเสียหาย 

การยกเลกิคําสั่งทางปกครองท่ีชอบ
ดวยกฎหมาย 

มาตรา 53 วรรค 2 ดุลยพินิจยกเลิกตาม
เหตุท่ีกฎหมายกําหนด โดยยกเลิกท้ังหมด
หรือบางสวน โดยใหมีผลตั้งแตปจจุบัน 
หรือมีผลในอนาคต 
ขอสังเกต  
1. จะยกเลิกไดตองมีเหตุท่ีกฎหมาย
กําหนด 
2. กรณีตองคุมครองความเช่ือถือไววางใจ 
รัฐตองชดใชคาทดแทนความเสียหาย 
(มาตรา 53 วรรค 3) 
ขอพิจารณาเพ่ิมเติม : คําสั่งทางปกครอง
ท่ีเปนการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน
ท่ีอาจแบงแยกได อาจถูกยกเลิก โดยใหมี
ผลยอนหลัง หรือใหมีผลในอนาคตได หาก
ตองดวยเหตุ ตามมาตรา 43 วรรค 4 

มาตรา 53 วรรค 1 ดุลยพินิจยกเลิก
ท้ังหมดหรือบางสวน ใหมีผลตั้งแต
ปจจุบัน หรือมีผลในอนาคต 
ขอยกเวน 
1. ไมตองยกเลิกถาตองทําคําสั่งทาง
ปกครองทํานองเดียวกันอีก 
2. ไมตองยกเลิกถาการยกเลิกไมอาจ
ทําไดเพราะเหตุอ่ืน 

 



 - เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีอาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองไดตลอดไมวาจะ
พนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือโตแยงตามกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น 
 1. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับ
คําส่ังทางปกครอง 
     1.1 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนท่ีแบงแยกได เชน คําส่ังใหทุนการศึกษา หรือคําส่ังอนุมัติใหเบิกคาเชาบาน การเพิกถอน
คําส่ังในลักษณะนี้ตองพิจารณาเบ้ืองตนเสียกอนวาผูรับคําส่ังทางปกครองเชื่อในความคงอยูของคําส่ัง
นั้น หรือไม เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงวาบุคคลนั้นไมทราบเลยวาตนไดรับคําส่ังท่ีเปนประโยชน 
นอกจากพิจารณาถึงความเชื่อในความคงอยูของคําส่ังทางปกครอง ตองพิจารณาตอไปวาความเชื่อนั้น
เปนไปโดยสุจริตหรือไม ซึ่งหากเปนกรณีดังนี้ไปนี้จะไมคุมครองผูรับคําส่ังทางปกครอง 
  1) ผูรับคําส่ังทางปกครองไดแสดงขอความอันเปนเท็จจริงหรือปกปดขอความจริง ซึ่ง
ควรบอกใหแจงหรือขมขูหรือชักจูงโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดท่ีมิชอบดวยกฎหมาย (เชน 
การติดสินบนเจาหนาท่ีนั้นเอง) 
  2) ผูรับคําส่ังทางปกครองไดใหขอความซึ่งไมถูกตองหรือครบถวนในสาระสําคัญ คือมี
น้ําหนักทําใหเจาหนาท่ีตัดสินใจออกคําส่ังทางปกครองนั้น 
  3) ผูรับคําส่ังรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองในขณะท่ีไดรับคําส่ัง
หรือการไมรูนั้นเปนไปโดยประมาทเลินเลอ 
  โดยหลักแลวจะตองเพิกถอน “ยอนหลัง”ไปในอดีต  
  - กรณีท่ีผูรับคําส่ังใชประโยชนไปแลวจะเพิกถอนไมได แตหากยังไมไดใชประโยชน 
เจาหนาท่ีก็ตองพิจารณาชั่งน้ําหนักประโยชนสาธารณะกับความเชื่อสุจริตวาอะไรมีน้ําหนักมากกวากัน 
   1.2 การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายซึ่งไมไดใหประโยชนท่ีเปนเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนท่ีแบงแยกได เชน ใบอนุญาตตาง ๆ หรือคําส่ังบรรจุแตงตั้ง ตองคํานึงถึง
ความเชื่อโดยสุจริตของผูรับคําส่ังทางปกครองและประโยชนสาธารณะประกอบกัน 
                  ซึ่งกรณีเชนนี้การเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง ผูรับคําส่ังทางปกครองสามารถเรียกรอง
คาทดแทนความเสียหายจากการเพิกถอนคําส่ังดังกลาวได ซึ่งตองกระทําภายใน 180 วันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 

2. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการสรางภาระ จะเพิกถอน
ท้ังหมดหรือบางสวน โดยจะกําหนดใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคตก็ได แตผูรับ
คําส่ังฯ ก็มีสิทธิอุทธรณโตแยงได 

3. การยกเลิกคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับคําสั่ง
ทางปกครอง ซึ่งตองมีเง่ือนไขอยู 5 ประการ 



      1) มีกฎหมายกําหนดใหยกเลิกคําส่ังทางปกครองไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหยกเลิกไดใน
คําส่ังทางปกครอง เชน ใบอนุญาตใหตั้งรานคา โดยสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกใบอนุญาตได 

 2) คําส่ังทางปกครองมีขอกําหนดใหผูรับคําส่ังทางปกครองท่ีไดประโยชนตองปฏิบัติ 
แตไมมีการปฏิบัติ เชน ใหผูรับทุนตองรายงานผลการเรียนทุกระยะ 

 3) กรณีท่ีสภาพของขอเท็จจริงและพฤติการณเปล่ียนแปลงไป ตองถึงขนาดและหาก
ไมมีการยกเลิกจะเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ 

 4) กรณีบทกฎหมายเปล่ียนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายดังกลาวแลวเจาหนาท่ีคงไม
ทําคําส่ังเชนนั้น จะกระทําไดตราบเทาท่ียังไมไดใชประโยชนอันเกิดจากคําส่ังทางปกครองนั้น และ
หากไมยกเลิกก็อาจกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธาณะ 

 5) กรณีท่ีอาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 
 - การยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการใหประโยชนแกผูรับ

คําส่ังทางปกครองนั้นตองกระทําภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีไดรูถึงเหตุแหงการยกเลิกคําส่ังดังกลาว 
4. การยกเลิกคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งไมเปนการใหประโยชนแกผูรับ

คําสั่งทางปกครอง 
 - จะยกเลิกท้ังหมดหรือบางสวนก็ได 
         - จะตองยกเลิกใหมีผลในปจจุบันหรือมีผลในอนาคตเทานั้น จะยกเลิกยอนหลังไปใน

อดีตไมได   
         - เชนการท่ีเจาหนาท่ีปฏิเสธไมออกใบอนุญาตในการกอสรางอาคาร  
         - แตการยกเลิกคําส่ังทางปกครองประเภทนี้ ยอมไมอาจกระทําไดหาก 
           1) เปนกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองทําคําส่ังทํานองเดียวกันนั้นอีก กรณีนี้ผูรับคําส่ังทาง

ปกครองจะไมไดรับประโยชนใด ๆ  
           2) เปนกรณีท่ียกเลิกไมอาจกระทําไดเพราะเหตุอื่น เชน มีกฎหมายเฉพาะกําหนด

เง่ือนไขแหงการยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีสรางภาระไวเปนพิเศษและเง่ือนไขดังกลาวมีอยูไมครบถวน 
 

9. การขอใหพิจารณาใหม เปนกรณีท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากลวงพนกําหนดอุทธรณไปแลว หรือเปน
กรณีท่ีไมอาจอุทธรณตอไปได ซึ่งตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง กําหนดไว คือ 
 9.1 มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริงท่ีฟงเปนยุติแลวนั้นเปล่ียนแปลงไปใน
สาระสําคัญ 
 9.2 คูกรณีท่ีแทจริงมิไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือไดเขามาใน
กระบวนการพิจารณาคร้ังกอนแลวถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในกระบวนพิจารณา
ทางปกครอง 
 



 9.3 เจาหนาท่ีไมมีอํานาจท่ีจะทําคําส่ังทางปกครองในเร่ีองนั้น 
 9.4 ถาคําส่ังทางปกครองไดออกโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใด แลวตอมา
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญในทางท่ีจะเปนประโยชนแกคูกรณี 

ถาเปนเหตุตาม 9.1 – 9.3  ใหกระทําไดเฉพาะคูกรณีท่ีไมทราบถึงเหตุนั้นและมิใชความผิด
ของตน   

สวนการย่ืนคําขอใหพิจารณาใหมตองกระทําภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีคูกรณีไดรูถึงเหตุ ซึ่ง
อาจขอใหพิจารณาใหม 
  
10. การบังคับทางปกครอง จะใชกับคําส่ังทางปกครองเทานั้น 
 10.1 เจาหนาท่ีสามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองไดเอง โดยไมตองฟองคดีตอศาล เวน
แตจะมีการส่ังใหทุเลาการบังคับไวกอนโดยผูทําคําส่ังนั้นเอง ถาเจาหนาท่ีไมใชมาตรการบังคับแตจะไป
ฟองศาล ศาลจะมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 
 10.2 การบังคับทางปกครองตองมีการเตือนกอนเสมอ โดยเจาหนาท่ีตองมีคําเตือนเปน
หนังสือภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และตองระบุมาตรการบังคับท่ีชัดเจนไวในคําเตือน แตจะระบุ
มากกวาหนึ่งมาตรการในคราวเดียวกันไมได 
 10.3 การบังคับทางปกครองท่ีกําหนดใหชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระเงินโดย
ถูกตองครบถวน ใหเจาหนาท่ีมีหนังสือเตือนใหดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แตตองไมนอย
กวา 7 วัน ถาไมปฏิบัติตามคําเตือนก็อาจใชมาตรการยึดหรืออายัดทรัพยสินเพื่อขายทอดตลาดได 
 10.4 ระยะเวลาในการใชมาตรการบังคับทางปกครอง นํา ป.วิ แพงมาใชโดยอนุโลม ซึ่ง
กําหนดใหดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน 10 ป นับแตมีการออกคําส่ังทางปกครองใหชําระเงิน 
 10.5 การใชมาตรการบังคับทางปกครอง เปนกรณีท่ีผูอยูในบังคับคําส่ังทางปกครองไมปฏิบัติ
ตามคําเตือน มี 2 วิธี 
  1) การเขาดําเนินการแทน ซึ่งผูอยูในบังคับตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรา
รอยละ 25 ตอป ของคาใชจายดังกลาว 
  2) การเรียกใหชําระคาปรับทางปกครอง ซึ่งตองกระทําพอสมควรแกเหตุ แตตองไม
เกิน 20,000 บาทตอวัน ซึ่งมีการกําหนด ดังนี้ 
                        ขอ ๑  เจาหนาท่ีผูมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองในกรณีท่ีผูอยูใน 
บังคับของคําส่ังทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ไดแก 
                        (๑) รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกินสองหมื่นบาท 
ตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
                        (๒) คณะกรรมการตามกฎหมายมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไม
เกินสองหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองทุกทองท่ี 



ท่ัวราชอาณาจักร 
                        (๓) ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเทียบเทา
ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี มีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่นหาพันบาทตอ
วัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
                        (๔) ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจกําหนด
จํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกินหน่ึงหม่ืนหาพันบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
คําส่ังทางปกครองท่ีอยูในเขตจังหวัดหรือเขตกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี 
                        (๕) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทาง
ปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครอง 
ท่ีอยูในเขตจังหวัด 
                        (๖) นายอําเภอมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่น
บาทตอวันสําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองท่ีอยูในเขตอําเภอ 
                        (๗) ผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทาง
ปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองท่ีอยูใน
เขตอํานาจ 
                        (๘) ผูแทนของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับ
ทางปกครองไดไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองทุก
ทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
                        (๙) พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครอง 
ไดไมเกินหาพันบาทตอวัน สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองท่ีอยูในเขต 
อํานาจ 
                        (๑๐) เอกชนซึ่งไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐอาจใชมาตรการปรับ
ทางปกครองได สําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร โดย
เสนอใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองเปนราย
กรณีไป แตท้ังนี้ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอวัน 
                        ขอ ๒  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตามขอ ๑ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) 
เห็นวาการกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองตามอํานาจท่ีมีอยูไมเพียงพอท่ีจะทําใหบรรลุตาม 
วัตถุประสงค เจาหนาท่ีอาจเสนอผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแลซึ่งมีอํานาจ 
กําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองสูงกวาตน เปนผูกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองก็ได 
                        ขอ ๓  ใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจกําหนดจํานวนคาปรับทางปกครองดําเนินการ 
บังคับใหมีการชําระคาปรับทางปกครองทุกสิบหาวัน 
 



                        ขอ ๔  ใหเจาหนาท่ีออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูท่ีชําระคาปรับไวเปนหลักฐาน 
                        ใบเสร็จรับเงินใหมีขอความแสดงวาเปนคาปรับทางปกครองตามกรณีใดและ 
ใหบันทึกการชําระคาปรับทางปกครองไวในตนเร่ืองดวย 
  

11. การแจง 
 11.1 การแจงเปนหนังสือใหสงหนังสือแจงตอผูนั้น หรือถาไดสงไปยังภูมิลําเนา ก็ใหถือวา
ไดรับแจงตั้งแตขณะท่ีไปถงึ 
 11.2 การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเมื่อ 
  - ครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงภายในประเทศ 
  - ครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงภายนอกประเทศ 
  - ดูมาตรา 72 73 และ 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
 
1. ผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย 
 1.1 เจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
  - หากไมใชการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี เจาหนาท่ีตองรับผิดในผลแหงการละเมิน
นั้นเปนการเฉพาะตัว ตาม ปพพ. ม.420 แตจะฟองหนวยงานของรัฐไมไดตาม มาตรา 6 
  - หากการกระทําละเมินของเจาหนาท่ีเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี ผูเสียหาย
จะตองฟองหนวยงานของรัฐโดยตรง จะฟองเจาหนาท่ีไมไดตาม มาตรา 5 วรรคหนึ่ง และเมื่อ
หนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายแลว หนวยงานจะมาไลเบ้ียกับเจาหนาท่ี
ไมได เวนแตการกระทําละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ตาม
มาตรา 8 วรรคหนึ่ง 
 1.2 เจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
 
2. การใชสิทธิไลเล้ียเอาจากเจาหนาท่ี 
  - หนวยงานของรัฐท่ีไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกแลว หากเปนการ
กระทําละเมิดจากการปฏิบัติหนาท่ี กรณีจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น ซึ่งการใชสิทธิ
ไลเบ้ียจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมแตละกรณีเปน
เกณฑ โดยไมตองไลเบ้ียตามจํานวนของความเสียหายก็ได ตามมาตรา 8 วรรคสอง และหากการ
กระทําละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงาน
สวนรวม ก็ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย ตามมาตรา 8 วรรคสาม 
 
3. ความรับผิดของเจาหนาท่ีซึ่งรวมกันกระทําละเมิด 
    - หามมิใหนําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับในกรณีท่ีมีการกระทําละเมิดในการปฏิบัติ
หนาท่ี เกิดจากเจาหนาท่ีหลายคน มีผลใหเจาหนาท่ีแตละคนตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะ
ในสวนของตนเทานั้น ตามมาตรา 8 วรรคทาย 
 
4. วิธีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
 4.1 เจาหนาท่ีกระทําละเมิดในทางสวนตัว มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี จะตองใชสิทธิ
เรียกรองทางศาล โดยฟองตอศาลยุติธรรม ตามมาตรา 6 หรือ มาตรา 10  
 4.2 เจาหนาท่ีกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาท่ี 
  1) กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกในการปฏิบัติ สามารถฟองคดีตอ
ศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม ตามมาตรา 5 ซึ่งบุคคลภายนอกอาจใชสิทธิย่ืนคําขอตอหนวยงานของ



รัฐ ตามมาตรา 11 โดยไมตองฟองตอศาลก็ได เม่ือหนวยงานของรัฐไดชดใชคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว หนวยงานของรัฐก็สามารถไลเบ้ียโดยการออกคําส่ังเรียกให
เจาหนาท่ีชําระเงินได ตามมาตรา 12 หากเจาหนาท่ีไมปฏิบัติตามคําส่ัง หนวยงานของรัฐยอม
สามารถใชมาตรการบังคับทางปกครองได ตามมาตรา 57  แหง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติฯ โดยไมตองฟอง
คดีตอศาล 
  2) กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ (เปนไปเชนเดียวกับขอ 1)) 
 
5. ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
 5.1 ขอบเขตดานหนวยงานของรัฐ แบงออกเปน 5 ประเภท 
 5.2 ขอบเขตดานเจาหนาท่ี 
   
6. การใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนทางศาล 
         กรณีผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐตองเปนนิติบุคคล หากผูกระทําละเมิด
ไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ผูเสียหายตองฟองตอกระทรวงการคลัง เชน คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 
 6.1 คดีละเมิดท่ีอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 
       1) คดีละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย เชน การฟองเรียกคาเสียหายจาก
การท่ี ปตท. ไปวางทอกาซผานท่ีดินผูฟองคดี 
        2) คดีละเมิดอันเกิดจากกฎ คําส่ังทางปกครอง หรือคําส่ังอื่น เชน การท่ีกรมท่ีดินมีคําส่ัง
เพิกกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชนของผูฟองคดี 
        3) คดีละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร เชน การฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดจากกการท่ีการทางพิเศษ
ไมติดตั้งสัญญาณและเคร่ืองหมายจราจร  
 6.2 คดีละเมิดท่ีอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม 
  1) เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตามธรรมดาท่ัวไป เชน การรักษาพยาบาลของแพทย 
  2) การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เชน การท่ีตํารวจจับกุมและคน
ตัวบุคคล 
  3) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางแพง เชน การท่ีพนักบังคับคดีละเลย
ไมขายทอดตลาดทรัพยสินท่ียึดไว 
  4) การใชสิทธิในทางแพง เชน หนวยงานทางปกครองสรางอาคารรุกลํ้าไปในท่ีเอกชน 
โดยอางวาเปนท่ีราชพัสดุ 
 



 
7. อายุความในการฟองคดี 
 7.1 การฟองคดีตอศาลปกครอง มีอายุความ 1 ป นับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟอง
คดี แตตองไมเกิน 10 ป นับแตวันท่ีเหตุแหงการฟองคดี 
 7.2 การฟองคดีตอศาลยุติธรรม มีอายุความ 1 ป นับแตวันท่ีผูเสียหายรูถึงการละเมิดและ
รูตัวเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิด แตตองไมเกิน 10 ป นับแตวันทําละเมิด 
 
8. การใชสิทธิเรียกรองทางปกครอง ตามมาตรา 11 
 8.1 การย่ืนคําขอ โดยผูเสียหายตองย่ืนคําขอตอหนวยงานของรัฐภายใน 1 ป นับถึงวันท่ีรูถึง
การละเมิดและรูตัวผูท่ีพึงชดใชคาสินไหมทดแทน แตตองไมเกิน 10 ป นับแตวันท่ีกระทําละเมิด
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 ก็อาจมีคําส่ังไม
ชดใช หรือชดใชตามจํานวนท่ีเห็นสมควรก็ได ซึ่งถาหากผูเสียหายไมพอใจผลการวินิจฉัยก็สามารถฟอง
ตอศาลได ซึ่งตองฟองตอศาล (ท้ังศาลปกครองและศาลยุติธรรม) ภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง
ผลการวินิจฉัย 
 
9. การไลเบ้ียระหวางหนวยงานของรัฐกับเจาหนาท่ี 
 9.1 หนวยงานของรัฐไลเบ้ียกับเจาหนาท่ี โดยการออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีผูนั้นชําระคา
สินไหมทดแทนแกตน ตามมาตรา 12 โดยหนวยงานของรัฐตองคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ีผูนั้นชําระคา
สินไหนทดแทนภายในกําหนดอายุความ 1 ป นับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐไดใชคาสินไหมทดแทนนั้น
ผูเสียหายตาม มาตรา 9  
 9.2 เจาหนาท่ีไลเบ้ียหนวยงานของรัฐ กําหนดอายุความภายใน 1 ป นับแตวันท่ีเจาหนาท่ีผู
นั้นไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย 
 ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาชดใชคาสินไหนทดแทนแกผูเสียหาย จะไมมีสิทธิไลเล้ียเอากับ
หนวยงาน เพราะไมใชเจาหนาท่ีตาม พ.ร.บ.ละเมิด ฯ แตตองไปใชสิทธิตามกฎหมายแพง วาดวยการ
จัดการงานนอกส่ัง 
 



 
10. อายุความกรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดในทางสวนตัว 
      - กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดในทางสวนตัว หนวยงานของรัฐท่ีเสียหายสามารถเรียกรองไดทาง
เดียว คือ การใชสิทธิทางศาล โดยตองฟองคดีตอศาลยุติธรรมภายใน 2 ป นับแตวันท่ีหนวยงานของ
รัฐรูการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ีผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทน 


