
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขความชอบด้วยกฎหมายของคาํส่ังทางปกครอง 

เงื่อนไขเก่ียวกบักระบวนการออกคาํสัง่ทางปกครอง เง่ือนไขเก่ียวกบัขอบอาํนาจการออกคาํสัง่ทางปกครอง 

เจ้าหน้าที่ ขัน้ตอนหรือแบบพิธี รูปแบบ 

ความดาํรงอยู่ทางกฎหมาย 
การดาํเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงอาํนาจ 

 
เจ้าหน้าที่ ผู้รับมอบอาํนาจ 

 1.เนือ้หาของเร่ือง 

     -ผู้ ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ ใต้การควบคุมกํากับล่วงลํา้

อาํนาจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมกาํกับ 

     -ผู้ ใต้บังคับบัญชาล่วงลํา้อํานาจของผู้ บังคับบัญชาที่

กระทาํไปในฐานรักษาราชการแทน 

      -ผู้ ใต้บังคับบัญชาล่วงลํา้อํานาจของผู้ บังคับบัญชาที่

กระทาํไปในฐานะรักษาการในตาํแหน่งช่ัวคราว 

     - ผู้ใต้บังคับบัญชาล่วงลํา้อาํนาจของผู้บังคับบัญชาที่

กระทาํไปภายใต้การมอบอาํนาจ 

2.สถานที่ 

     - เ จ้ าหน้าที่ ผู้ ใ ช้อํ านาจของตนนอกเขตพื ้นที่ ซึ่ ง

รับผิดชอบ 

     -กรณีเจ้าหน้าที่ ใช้อํานาจภายในเขตพืน้ที่ รับผิดชอบ

เดียวกันแต่ได้มีการแบ่งแยกอํานาจของเจ้าหน้าที่ในการ

รับผิดชอบพืน้ที่ไว้ 

3.เวลา 

     -เข้าใจผิดในระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนด 

     -การกระทาํทางปกครองที่มีผลย้อนหลัง 

     -การใช้อํานาจของผู้รักษาการในตําแหน่งเกินเวลาที่

รักษาการ 

      

 

หลักเกณฑ์การมอบอาํนาจ 

1. มีกฎหมายบัญญัติให้มอบอาํนาจได้ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอาํนาจจะต้องเป็น 

เจ้าหน้าที่ที่กฎหมายกาํหนดไว้ 

3. ต้องทาํตามแบบที่กฎหมายกาํหนด 

4.เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอาํนาจจะมอบ

อาํนาจช่วงเจ้าหน้าที่อ่ืนไม่ได้ เว้นแต่

กฎหมายจะระบุไว้เฉพาะ 

1.เจ้าหน้าที่ที่มีอาํนาจหน้าที่ออกคาํส่ังทางปกครองในเร่ืองน   

2.ความดาํรงอยู่ในทางกฎหมาย (Legal existence)  

หลัก 

เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอาํนาจออกคาํส่ังทางปกครอง 

ในเร่ืองใดจะต้องใช้อาํนาจออกคาํส่ังทางปกครอง 

ในเร่ืองนัน้ด้วยตนเองจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อ่ืน 

ออกคาํส่ังทางปกครองแทนมิได้  

 

บุคคล คณะบุคคล 

1.ต้องได้รับแต่งตัง้ให้ดาํรง

ตาํแหน่งซึ่งมีอาํนาจออกคาํส่ัง

ในเร่ืองนัน้ 

2.ต้องทาํการออกคาํส่ังทาง

ปกครองในเร่ืองนัน้ในระหว่าง

เวลาที่ตนดาํรงตาํแหน่ง 

3.ห้ามมิให้ทาํการออกคาํส่ัง

ทางปกครองในเร่ืองที่ตนมี

ส่วนได้เสียตามมาตรา 13 

และมาตรา 16 

1.ต้องมีองค์ประกอบครบจาํนวนที่กฎหมาย

บัญญัติกาํหนดไว้เสียก่อน 

2.การออกคาํส่ังทางปกครองต้องทาํโดยที่ประชุม

ของคณะกรรมการคณะนัน้ 

3.การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา

ประชุมครบองค์ประชุม 

4.การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาของที่ประชุมของ

คณะกรรมการต้องมีคะแนนเสียงครบจาํนวนที่

กฎหมายกาํหนด 

5.กรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอํานาจออกคาํส่ัง

ทางปกครองต้องห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมเพื่อ

พิจารณาเร่ืองที่ตนมีส่วนได้เสีย 

6.บุคคลที่มิได้เป็นกรรมการอาจได้รับอนุญาตให้

เข้าแถลงข้อเทจ็จริงหรือแสดงความคิดเหน็ในที่

ประชุม แต่ต้องห้ามมิให้อยู่ในที่ประชุมในระหว่าง

ที่มีการอภิปรายและลงมติ 

คู่กรณี 

ความสามารถ 
1.กระทาํด้วย

ตนเอง 
-บุคคล

ธรรมดา 
-คณะบุคคล 
-นิติบุคคล 
2.การแต่งตัง้

ผู้แทน 

ประเภทคู่กรณี 
1.ผู้ ร้องขอ 
2.ผู้ คัดค้านคาํขอ 
3.ผู้อยู่ในบังคับ

คาํส่ัง 
4.ผู้ซึ่งจะเข้ามาใน 
กระบวนพิจารณา 

1.ความไม่เป็นกลาง 
      - สภาพภายนอก (มาตรา 13) 
      -.สภาพภายใน (มาตรา 16) 

2.ขัน้ตอนการดาํเนินการกรณีเจ้าหน้าที่

มีสภาพที่ไม่เป็นกลาง (ม.14,15,20) 

3. ข้อยกเว้นหลักความเป็นกลาง (ม.18) 

หลักไม่มีส่วนได้เสีย 

การเยี่ยวยาความ

บกพร่องของคาํสั่งฯ 

เจ้าหน้าที่ในความเป็นจริง 
กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีขาดคุณสมบัตหิรือลักษณะต้องห้าม

หรือแต่งตัง้มชิอบ อันเป็นเหตุให้พ้นตาํแหน่ง การพ้น

ตาํแหน่งไม่กระทบกระเทือนถงึการใดท่ีได้ปฏิบัตไิป

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

        1.ต้องผูกพันข้อหารือ  2. ไม่ผูกพันข้อหารือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขความชอบด้วยกฎหมายของคาํส่ังทางปกครอง

 
 

เง่ือนไขเก่ียวกบักระบวนการออกคาํสัง่ทางปกครอง เง่ือนไขเก่ียวกบัขอบอาํนาจการออกคาํสัง่ทางปกครอง 

เจ้าหน้าที่ 
ขัน้ตอนหรือแบบพิธี 

รูปแบบ 

การปรึกษาหารือ 

ขออนุมัตหิรือความเห็นชอบ 

เสนอแนะ 

การรับฟังคู่กรณี 

ที่ไม่เป็นสาระสาํคัญ 

ร้องขอจากคู่กรณี 

ที่เป็นสาระสาํคัญ 

ระยะเวลาบังคับ 

การแสวงหาข้อเท็จจริง 

คู่กรณี 

สิทธิท่ีจะถูกรับฟัง (Right to be heard) 

1.คาํส่ังทางปกครองที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ 

หรือประโยชน์อันชอบธรรมของคู่กรณี 

2.บุคคลซึ่งสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อันชอบธรรมของตนจะ

ถูกกระทบจากผลของคาํส่ังทางปกครอง 

3.เนือ้หาสาระของสิทธิที่จะถูกรับฟัง 

-สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อเทจ็จริงที่จะใช้เป็นเหตุผลในการออกคาํส่ัง

ทางปกครอง 

-สิทธิที่จะได้รับโอกาสโต้แย้งข้อเท็จจริงที่ได้รับแจ้งและแสดง

พยานหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย้งของตน  และต้องมีโอกาส

อย่างเพียงพอ  

-สิทธิที่จะขอตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานที่จาํเป็นต้องรู้ 

เพื่อโต้แย้งหรือชีแ้จงหรือป้องกันสิทธิของตน 

- สิทธิของคู่กรณีที่ จะแต่งตั ้งทนายความหรือที่ ป รึกษาเพื่ อ

ช่วยเหลือตนในการโ ต้แ ย้ง ข้อเท็จจ ริง  และสิทธิที่ จะ นํา

ทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทาง

ปกครองในกรณีที่ตนจาํต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่ 

ข้อยกเว้นสิทธิท่ีจะถูกรับฟัง 

(1) เม่ือมีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เน่ินช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างร้ายแรงแก่ผู้หน่ึงผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(2) เม่ือจะมีผลทาํให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไว้ในการทําคําส่ังทาง

ปกครองต้องล่าช้าออกไป 

(3) เม่ือเป็นข้อเทจ็จริงที่คู่กรณีนัน้เองได้ให้ไว้ในคาํขอ คาํให้การ หรือคาํแถลง 

4) เม่ือโดยสภาพเหน็ได้ชัดในตัวว่าการับฟังคู่กรณีไม่อาจกระทาํได้ 

(5) เม่ือเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 

(6) เม่ือเป็นคาํส่ังเก่ียวกับการบรรจุ การแต่งตัง้ การเล่ือนขัน้เงินเดือน การส่ังพัก

งาน หรือส่ังให้ออกจากงานไว้ก่อน การให้พ้นจากตําแหน่ง หรือการแจ้งผลการ

สอบหรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถของบุคคล หรือการไม่ออกหนังสือ

เดินทางสําหรับการเดินทางไปต่างประเทศ หรือการไม่ตรวจลงตราหนังสือ

เดินทางของคนต่างด้าว หรือการส่ังให้เนรเทศ 

(7) เม่ือการรับฟังคู่กรณีจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์

สาธารณะ 

กรณีตาม (1) - (6) นัน้ เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ มีอํานาจออกคําส่ังทาง

ปกครองที่จะรับฟังคู่กรณีหรือไม่ก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร แต่กรณีตาม (7) 

เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องปฏิเสธสิทธิที่จะถูกรับฟังของคู่กรณีโดยปราศจาก

ดุลพินิจ 

 

การแก้ไขเยี่ยวยา

ความบกพร่อง 

กรณีท่ีกฎหมายได้กําหนดแบบขัน้ตอนหรือวธีิการในการออกคาํส่ังฯไว้ ฝ่ายปกครองก็

ต้องดาํเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ซ่ึงเป็นกําหนดท่ีมีวัตถุประสงค์ให้ความเป็น

ธรรมแก่ค่กรณี 

 

คาํส่ังฯ บางประเภทกฎหมายกาํหนดให้จะต้องมีผู้ ร้องขอ

ก่อน เจ้าหน้าที่จึงออกคาํส่ังได้ 

คาํส่ังฯ ประเภทท่ีกฎหมายกําหนดให้จะต้องมี

ปรึกษาหารือองค์กรหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืน 

คาํส่ังฯ ประเภทท่ีกฎหมายกําหนดให้จะต้องมีขออนุมัตหิรือขอความ

เหน็ชอบจากองค์กรหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนก่อน เจ้าหน้าท่ีจึงจะออกคาํส่ังได้ 

คาํส่ังฯ ประเภทท่ีกฎหมายกําหนดให้จะต้องให้องค์กรหรือ

เจ้าหน้าท่ีอ่ืนเสนอแนะ ผู้มีอาํนาจจึงจะออกคาํส่ังได้ 

คาํส่ังฯบางประเภทกฎหมายกาํหนดให้เจ้าหน้าที่จะต้องคาํส่ังฯ 

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนด ถ้าล่วงเวลาก็ออกคาํส่ังไม่ได้ 

คาํส่ังฯ บางประเภทกฎหมายกาํหนดให้เจ้าหน้าที่แสวงหาข้อเทจ็จริงที่

ครบถ้วนก่อน การละเลยไม่แสวงหาข้อเทจ็จริงบางประการถือเป็นการ

ออกคาํส่ังที่ไม่ชอบ 

ข้อกาํหนดในคาํสั่ง 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขความชอบด้วยกฎหมายของคาํส่ังทางปกครอง

 

เง่ือนไขเก่ียวกบักระบวนการออกคาํสัง่ทางปกครอง เงื่อนไขเกีย่วกบัขอบอาํนาจการออกคาํสัง่ทางปกครอง 

เจ้าหน้าท่ี ขัน้ตอนหรือแบบพธีิ รูปแบบ 

รายการในหนังสือ 

การแจ้งคาํสั่ง การให้เหตุผล 

การแจ้งสิทธิ 

คู่กรณี การเยี่ยวยาความ

บกพร่องของคาํสั่งฯ 

ประเภทของรูปแบบคําส่ังฯ 

ความบกพร่องท่ีเยียวยาไม่ได้ ความบกพร่องที่เยยีวยาได้ 

ลักษณะหรืออาการของข้อความที่บังคับให้บุคคลกระทาํ

การ งดเว้นกระทาํการหรือรับรองหรือยืนยันสิทธิให้

ผ้เก่ียวข้องรับร้ 

เนือ้ความของคําส่ัง 

1.เป็นหนังสือ 

2.ทาํด้วยวาจา 

3.ส่ือความหมายโดยรูปแบบอ่ืน 

 

ต้องมีข้อความหรือความหมายที่

ชัดเจนเพียงพอจะเข้าใจได้ 

คาํส่ังฯที่เป็นหนังสือจะต้องมี 

1.วันเดือนปี 

2.ช่ือและตาํแหน่งของเจ้าหน้าที่ 

3.ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ 

คาํส่ังฯที่เป็นหนังสือจะต้องมีแจ้งสิทธิ

อุทธรณ์หรือสิทธิฟ้องคด ีถ้าไม่แจ้ง

ระยะเวลาอุทธรณ์หรือฟ้องคดีขยายเป็น 1 ปี 

 

1.วาจา 

-มีผลทนัที ถ้าผู้ รับร้องขอโดยมี

เหตุผลอันสมควรภายใน 7 

เจ้าหน้าที่จะต้องยืนยันคาํส่ัง

เป็นหนังสือ 

2.เป็นหนังสือ 

-มีผลเม่ือไปถึงผู้รับ กรณีส่ง

ทางไปรษณีย์มีผล 7 วัน นับแต่

วันรับจดหมาย 

3.สัญญาณ  

-มีผลทนัที ไม่ต้องยืนยันคาํส่ัง

เป็นหนังสือ 

ประเภทคาํส่ังทางปกครองที่ต้องแสดงเหตุผล 
1.คาํส่ังปฏิเสธก่อตัง้สิทธิ 

2.คาํส่ังที่เพิกถอนสิทธิ 

3.คาํส่ังที่กาํหนดให้กระทาํการหรืองดเว้นกระทาํการ 
4.คาํส่ังที่เป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
5.คาํส่ังยกเลิกการสอบราคา ประกวดราคาหรือประมูล

ราคาที่คณะกรรมการพิจารณาผลดําเนินการแล้ว 

ข้อที่จะต้องแสดงเหตุผล 
1.ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระสาํคัญ 
2.ข้อกฎหมาย 
3.ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการ

ใช้ดุลพินิจ 

ข้อยกเว้น 
1.ผลของคาํส่ังตรงตามคาํขอของคู่กรณีและไม่กระทบสิทธิ

หน้าทบุีคคลอ่ืน 

2.เหตุผลนัน้เป็นที่รูกันอยู่แล้วโดยไม่จาํต้องระบุอีก 

3.กรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 
4.คาํส่ังด้วยวาจาหรือกรณีเร่งด่วน แต่ต้องแสดงเหตุผลใน

เวลาอันสมควรเม่ือมีคาํร้องขอ 

คาํส่ังทุกรูปแบบย่อมมีเหตุผลข้อเทจ็จริงและกฎหมาย

สนับสนุนเสมอ แต่กรณีใดจะต้องแสดงเหตุผลประกอบ

 

ข้อกาํหนดในคาํสั่ง 
 

กรณีท่ีกฎหมายให้อาํนาจเจ้าหน้าท่ีแก้ไข

เยียวยาคาํส่ังท่ีไม่สมบูรณ์เน่ืองจากออก

โดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขัน้ตอนหรือ

วธีิการอันเป็นสาระสําคัญบางประการ ท่ี

มีผลทาํให้คาํส่ังกลับมาสมบูรณ์ 

1.คาํส่ังที่ไม่มีผู้ยื่นคาํขอ  
    –ภายหลงัได้มีการยื่นคาํขอ 
2.คาํส่ังที่ไม่มีการแสดงหรือระบุเหตุผล 
    –ภายหลงัได้มีการแสดงหรือระบเุหตผุล

ในการออกคําสัง่ 
3.คาํส่ังที่ไม่ได้รับฟังคู่กรณี 
   -ภายหลงัได้มีการรับฟังให้สมบรูณ์แล้ว 

4.คาํส่ังที่ไม่ได้ขอความเหน็ชอบจาก

เจ้าหน้าที่อ่ืน 
     -ถ้าเจ้าหน้าที่อ่ืนได้เห็นชอบในภายหลงั 
5.คาํส่ังที่ไม่ได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือฟ้อง

คด ี
    - ภายหลงัได้แจ้งสิทธิ 

เงื่อนไข 
-ข้อ 2-5 จะต้องแก้ไขเยียวยาความ

บกพร่องก่อนสิน้สุดกระบวนการ

พิจารณาอุทธรณ์หรือก่อนฟ้องคดีต่อ

ศาล 

1.คาํส่ังที่ไม่สมบูรณ์เร่ือง

อาํนาจเจ้าหน้าที่และการ

ดาํเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
2.คาํส่ังที่ต้องมีการเสนอ

หรือแนะนําจากเจ้าหน้าที่

อ่ืนก่อน 
3.คาํส่ังที่ออกเกิน

ระยะเวลาบังคับ 
4.คาํส่ังที่ไม่ขอคํา

ปรึกษาหารือจากเจ้าหน้าที่

หรือองค์กรอ่ืนก่อน 

 
 

คาํส่ังที่ผิดพลาด

หรือผิดหลง

เล็กน้อยเจ้าหน้าที่

อาจแก้ไขได้เสมอ 
 

ประเภทของข้อกําหนด 

1.เงื่อนเวลา 

-เงื่อนเวลาเร่ิมต้นคาํส่ัง 

-เงื่อนเวลาสิน้สุดคาํส่ัง 

2.เงื่อนไข 

-เงื่อนไขบังคับก่อน 

-เงื่อนไขบังคับหลัง 

3.ข้อสงวนสิทธิที่จะ

ยกเลิกคาํส่ัง 

4.ข้อเรียกร้องในคาํส่ัง 

5.ข้อสงวนสิทธิในการจัด

ให้มีข้อเรียกร้องในคาํส่ัง 

ส่วนประกอบของคาํส่ังฯ

ที่กาํหนดเนือ้หาหรือ

ขอบเขตของคาํส่ังให้อยู่

ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง

หรือกาํหนดให้รับคาํส่ัง

กระทาํการหรืองดเว้น

กระทาํบางประการอัน

เป็นผลเพิ่มเติม,จาํกัด,

เปล่ียนแปลงคาํส่ังฯ 



การกระทาํหรือพฤติการณ์ของบุคคล 

 

คุณภาพของส่ิงของ 

 

สถานการณ์ของสังคม 

ข้อเทจ็จริงที่เป็นนิติกรรมทางปกครอง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขความชอบด้วยกฎหมายของคาํส่ังทางปกครอง 

เงื่อนไขเกีย่วกบักระบวนการออกคาํสัง่ทางปกครอง เงื่อนไขเก่ียวกับขอบอาํนาจการออกคาํส่ังทางปกครอง 

วัตถุประสงค์หรือเนือ้ความของคาํสั่ง 

องค์ประกอบของกฎหมาย 
1.ข้อเทจ็จริงส่วนเหตุ 

2.ผลทางกฎหมาย 

ประเภทของข้อเท็จจริง 

ข้อเท็จจริงอนัเป็นเหตุให้เกดิอาํนาจออกคาํส่ัง 
ความมุ่งหมายของคาํสั่ง 

ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสถานการณ์ทางสังคมโดยท่ัวไป เป็นข้อเท็จจริง

อันเป็นเหตุให้เกิดอาํนาจออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซ่ึงเป็นคาํส่ังทางการ

ปกครอง เพราะฉะนัน้เม่ือมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึน้ นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้  

บทบาทของข้อเท็จจริง 

ลาํดับขัน้ตอนการใช้กฎหมาย  
1. ขัน้ตอนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและสรุป

ข้อเทจ็จริงให้ยุต ิ

2. ขัน้ตอนในการตีความองค์ประกอบส่วนเหตุ

และสรุปความหมายองค์ประกอบกฎหมายส่วน

เหตุ 

3. ขัน้ตอนในการปรับข้อเท็จจริงที่ ยุติแล้วนัน้

เข้าองค์ประกอบกฎหมายอันเป็นองค์ประกอบ

ส่วนเหตุ 

4. ขัน้ตอนในการยืนยันผลสรุปทางกฎหมาย 

 

การตรวจสอบความ

เป็นอยู่ของข้อเทจ็จริง 

กฎหมายจะบัญญัติไว้เสมอว่าเจ้าหน้าท่ีจะออกคําส่ังฯได้ต่อเม่ือข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่างเกิดขึน้ ข้อเท็จจริงท่ีกฎหมายกําหนดว่าจะต้องเกิดขึน้หรือมีเสียก่อนผู้มีอาํนาจออกคาํส่ัง 

ถึงจะออกคาํส่ังมาใช้บังคับ ถ้าข้อเท็จจริงเช่นว่านัน้ไม่มีอยู่หรือเกิดขึน้ในเวลาออกคําส่ังฯท่ีออกไปก็

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ตัวอย่างเช่น การกระทาํผิดวินัยของข้าราชการเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้

เกิดอาํนาจออกคําส่ังลงโทษทางวินัย เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น คุณภาพของอาหารซ่ึงปรากฏจากผลการตรวจพิสูจน์ว่าไม่ควรแก่

การบริโภคเพราะมีสารเคมีหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่เป็นอันตรายแก่สุขภาพหรือ

ทาํให้คุณภาพของอาหารลดลง ก็เป็นข้อเท็จจริงซ่ึงเป็นคุณสมบัติของตัวอาหาร

นัน้ แต่เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอํานาจออกคาํส่ัง ห้ามผลิตหรือห้าม

นําเข้าซ่ึงอาหารนัน้  

ความมีอยู่จริงของข้อเทจ็จริงเงื่อนไข 

 

คุณสมบัติทางกฎหมายของข้อเท็จจริง  

 

นิติกรรมทางปกครองอันเป็นท่ีหน่ึงเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอํานาจออกคาํส่ังทาง

ปกครองอันท่ีสองยังไม่เกิดเป็นได้ ตัวอย่างเช่น เจ้าพนักงานการพิมพ์จะออกคําส่ังให้งดการ

เป็นผู้พิมพ์ส่ิงพิมพ์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงก็ต่อเม่ือเขาได้ออกคําตักเตือนผู้นัน้มาครัง้หน่ึงแล้ว

และผู้นัน้ไม่สังวรในคําตักเตือน ยังลงพิมพ์ข้อความหรือภาพอย่างเดิมอีก เจ้าพนักงานการพิมพ์

ก็จะออกคาํส่ังทางปกครองฉบับท่ีสองคือ ส่ังงดการเป็นผู้พิมพ์โฆษณาได้ แต่ตราบใดท่ียังไม่เคย

ออกคําส่ังทางปกครองฉบับแรกคือให้คาํตักเตือน คาํส่ังทางปกครองฉบับท่ีสองก็คือคาํส่ังการ

งดเป็นผู้พิมพ์โฆษณาจะออกไม่ได้ 

ข้อเทจ็จริงที่ให้ดุลพินิจออกคาํส่ัง 

ข้อเทจ็จริงที่ผูกพันให้ออกคาํส่ัง 

ข้อเทจ็จริงซ่ึงเม่ือเกิดขึน้แล้วฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีจะต้องออกคาํส่ังทาง

ปกครอง กฎหมายกําหนดว่าจะต้องออกคาํส่ังทางปกครอง ส่วนจะ

ออกคาํส่ังทางปกครองโดยมีเนือ้ความเนือ้หาสาระอย่างไรนัน้เป็นอีก

เร่ืองหน่ึง เช่นเม่ือข้าราชการกระทาํการอันกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ราชการพลเรือนบัญญัตว่ิาเป็นความผิดวนัิย ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ี

จะต้องดาํเนินการทางวนัิยคือ ลงโทษ ส่วนจะลงหนักเบาแค่ไหนเป็น

ดลพนิิจท่ีจะเลือกอัตราโทษก็ได้ 

 

เป็นข้อเทจ็จริงซ่ึงเม่ือเกิดขึน้หรือมีอยู่แล้วฝ่ายปกครองมี

ดุลพนิิจท่ีจะออกคาํส่ังทางปกครองหรือไม่ก็ได้ตามแต่จะ

เหน็สมควร เช่นเม่ือผู้รับอนุญาตจัดตัง้สถานบริการดาํเนิน

กิจการสถานบริการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน

ดีของประชาชนหรือดาํเนินกิจการสถานบริการฝ่าฝืน

บทบัญญัตแิห่งราชบัญญัตสิถานบริการฯ เช่น เปิดกจิการเกิน

เวลาท่ีกําหนด ผู้บังคับบัญชาการตาํรวจนครบาลหรือผู้ว่า

ราชการจังหวัดมีดุลพนิิจท่ีจะออกคาํส่ังเพกิถอนใบอนุญาต

หรือไม่ก็ได้ตามแต่จะเหน็สมควร 

 

เม่ือข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอาํนาจมีความสําคัญว่าจะต้องมีอยู่หรือเกิดขึน้ก่อน ผู้มี

อาํนาจหน้าท่ีออกคาํส่ังทางปกครองจึงต้องดาํเนินการตรวจสอบให้ได้ความเป็นยุติว่ามี

ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอํานาจตามท่ีกฎหมายบัญญัติกําหนดไว้เกิดขึน้แล้วหรือมีอยู่

จริงในเวลาท่ีออกคําส่ังทางปกครอง กระบวนการตรวจสอบความมีอยู่ของข้อเท็จจริงอัน

เป็นเหตุให้เกิดอํานาจออกคําส่ังทางปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติกําหนดไว้ 

เป็นการวินิจฉัยปัญหาว่าข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้เกิดขึน้หรือมีอยู่จริงๆ หรือไม่ 

เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงตามท่ีเกิดขึน้และรับฟังเป็นท่ียุติว่า

เกิดขึน้และมีอยู่จริงจัดเป็นประเภทเดียวกันกับข้อเท็จจริงท่ี

กฎหมายกําหนดไว้เป็นเงื่อนไขเป็นเหตุให้เกิดอาํนาจออกคําส่ังทาง

 

การควบคุมความเหมาะสมของข้อเท็จจริง 

 1.ผิดพลาดโดยชัดแจ้ง 
ข้อเท็จจริงท่ีนํามาใช้ในคาํส่ังฯคนท่ัวไปแม้จะมิใช่ผุ้เชี่ยวชาญในเร่ืองนัน้ ถ้า

พิจารณาแล้วก็ทราบโดยชัดแจ้งว่ามีการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงมาโดยผิดพลาดอย่างไม่

ต้องสงสัย 

2.การมีเหตุอันสมควร 
เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อเท็จจริงท่ีนํามาใช้โดยชั่งนํา้หนักประโยชน์

ท่ีได้รับกับความไม่เป็นประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ ซ่ึงใช้ “หลักความได้สัดส่วน” มาใช้ 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขความชอบด้วยกฎหมายของคาํส่ังทางปกครอง 

 

เงื่อนไขเกีย่วกบักระบวนการออกคาํสัง่ทางปกครอง เง่ือนไขเก่ียวกบัขอบอาํนาจการออกคาํสัง่ทางปกครอง 

วัตถุประสงค์หรือเนือ้ความของคาํสั่ง 

องค์ประกอบของกฎหมาย 
1.ข้อเทจ็จริงส่วนเหตุ 

2.ผลทางกฎหมาย 

ข้อเทจ็จริงอันเป็นเหตุให้เกิดอาํนาจออกคาํส่ัง ความมุ่งหมายของคาํสั่ง 

ลาํดับขัน้ตอนการใช้กฎหมาย  
1. ขัน้ตอนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและสรุป

ข้อเทจ็จริงให้ยุติ 

2. ขัน้ตอนในการตีความองค์ประกอบส่วนเหตุและ

สรุปความหมายองค์ประกอบกฎหมายส่วนเหตุ 

3. ขัน้ตอนในการปรับข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วนัน้เข้า

องค์ประกอบกฎหมายอันเป็นองค์ประกอบส่วน

เหตุ 

4. ขัน้ตอนในการยืนยันผลสรุปทางกฎหมาย 

 
ตัวข้อกําหนดของการคาํส่ังทางปกครองอันเป็นตัวข้อความท่ีบังคับให้บุคคลหน่ึงหรือหลาย

คนกระทาํการบางอย่าง ละเว้นไม่กระทาํการบางอย่าง หรืออาจเป็นข้อกําหนดท่ีอนุญาตให้

บุคคลหน่ึงหรือหลายคนกระทําการบางอย่างหรือละเว้นไม่กระทาํการบางอย่าง 

เนือ้ความหรือวัตถุประสงค์

ของคาํส่ังทางปกครองจะต้อง

มีความชัดเจนแน่นอน 

เนือ้ความของคาํสั่งทางปกครองจะไม่

ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 

กฎหมายที่เป็นฐานแห่งอาํนาจฝ่ายปกครองออก

คาํส่ังทางปกครอง 

รัฐธรรมนูญ 

กฎหมายอ่ืน  

หลักกฎหมายทั่วไปและ

กฎหมายประเพณี 

จะต้องไม่เป็นการพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
จะต้องไม่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน 

หลักแห่งความจาํเป็น 

ในบรรดาคาํส่ังหลาย ๆ 

ประการซ่ึงล้วนแล้วแต่สามารถ

ดาํเนินให้ความมุ่งหมายของ

กฎหมายท่ีให้อํานาจสําเร็จ

ลุล่วงไปได้ทัง้สิน้นัน้ ถ้าเป็น

คาํส่ังท่ีมีผลกระทบกระเทือน

ต่อสิทธิหรือเสรีภาพของ

ราษฎร ฝ่ายปกครองจะต้อง

เลือกออกคําส่ังท่ีจะมี

ผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

หรือเสรีภาพของราษฎรน้อย

ท่ีสุด และถ้าเป็นคําส่ังท่ีให้

ประโยชน์แก่ราษฎร ฝ่าย

ปกครองจะต้องเลือกออกคําส่ัง

ท่ีจะมีผลทาํให้รัฐเสียประโยชน์

น้อยท่ีสุด 

หลักแห่งความเหมาะสม 
หลักนีบั้งคับให้องค์กรของรัฐ

ฝ่ายปกครองใช้วิจารณญาณ

เลือกออกคําส่ังท่ีสามารถจะ

ดาํเนินการให้ความมุ่งหมาย

ของกฎหมายท่ีให้อาํนาจ 

สําเร็จลุล่วงไปได้เท่านัน้ 

คาํส่ังทางปกครองท่ีไม่อยู่ใน

วิสัยจะทาํให้ความมุ่งหมาย

ของกฎหมายท่ีให้อาํนาจ

ปรากฏขึน้มาในโลกแห่งความ

เป็นจริงได้เลยย่อมเป็นคาํส่ัง

ท่ีไม่เหมาะสม  

 

หลักแห่งความได้สัดส่วน

ในความหมายอย่างแคบ  
หลักนีเ้รียกร้องให้เกิดภาวะ

สมดุลขึน้ระหว่างความเสียหาย

อันจะเกิดขึน้แก่เอกชนและ

ประโยชน์อันสังคมจะพึงได้รับ

จากการปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามมาตรการทางปกครอง

มาตรการใดมาตรการหน่ึง 

ดังนัน้ หลักแห่งความได้สัดส่วน

ในความหมายอย่างแคบนีจ้ึง

ห้ามมิให้องค์กรฝ่ายปกครองใช้

อาํนาจออกคาํส่ังใดคาํส่ังหน่ึง

ซ่ึงเป็นท่ีเห็นได้ชัดว่า หากได้ลง

มือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

คาํส่ังนัน้แล้ว จะยังให้เกิด

ประโยชน์แก่มหาชนน้อยมาก

ไม่คุ้มกับความเสียหายท่ีจะ

บังเกิดขึน้กับราษฎร 

บุคคลท่ีอยู่ในบังคับของการออก

คาํส่ังทางปกครองจะต้องทราบได้

อย่างแน่นอนว่าเขาถูกบังคับให้ทํา

อะไร ถูกห้ามไม่ให้ทาํอะไร หรือ

ได้รับอนุญาตให้ทําอะไร ถ้าหาก

วัตถุประสงค์หรือเนือ้ความของ

คาํส่ังทางปกครองคลุมเครือถึง

ขนาดผู้รับคาํส่ังไม่อาจเข้าใจได้ว่า

ตัวเองถูกบังคับ ถูกห้ามหรือได้รับ

อนุญาตให้ทําอะไรบ้างต้องถือว่า

คาํส่ังทางปกครองนัน้โมฆะ 

เนือ้ความของคาํส่ังฯจะต้องออกโดยมีกฎหมายให้อาํนาจและภายใน

ขอบอาํนาจท่ีกฎหมายกําหนดเท่านัน้ ตามหลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มี

อาํนาจ” และอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุของกฎหมายฉบับท่ีให้อาํนาจ

นัน้เท่านัน้ จะใช้อาํนาจตามกฎหมายนัน้เพ่ือวัตถุประสงค์การอ่ืน

ไม่ได้ 

กฎหมายลาํดับรองหรือ กฎ 
เนือ้ความของคาํส่ังฯงจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายลําดับรองหรือ “กฎ” 

ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายฉบับท่ีเป็นฐานแห่งอาํนาจด้วย

ไม่ได้ ตามหลักความผูกพันต่อกฎเกณฑ์ท่ีฝ่ายปกครองกําหนดขึน้เอง 

เพราะกฎหรือกฎหมายลําดับรองมีศักดิ์ในหลักกฎหมายเหนือกว่า

คาํส่ังทางปกครอง 

แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะไม่ใช่กฎหมายอันเป็นฐานแห่งอาํนาจหรือแหล่งท่ีมา

ของอาํนาจในการออกคาํส่ังฯ แต่รัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายท่ีข้อจํากัด

ของการใช้อาํนาจของฝ่ายปกครองท่ีมีผลบังคับโดยตรงต่อฝ่ายปกครอง 

การออกคาํส่ังฯจะกําหนดเนือ้หาหรือวัตถุประสงค์ท่ีขัดหรือแย้งกับ

รัฐธรรมนญไม่ได้ 

1.รัฐธรรมนูญในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย 

2. มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

 

คาํส่ังทางปกครองจะต้องไม่ขัด

หรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ

อ่ืนๆ ท่ีใช้บังคับอยู่ในเวลาท่ี

ออกคําส่ังนัน้ด้วย ถึงแม้คาํส่ังฯ

จะมีเนือ้หาท่ีชอบด้วยกฎหมาย

ท่ีเป็นฐานแห่งอาํนาจ แต่ถ้าขัด

หรือแย้งกับกฎหมายฉบับอ่ืนๆ 

ก็เป็นคาํส่ังท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 

การกําหนดเนือ้หาของคาํส่ังทางปกครองจะต้องขัด

หรือแย้งก็คือหลักกฎหมายท่ัวไปและกฎหมาย

ประเพณีท่ีมีบังคับใช้ในบ้านเมืองไม่ได้  เช่น หลักนิติ

กรรมทางปกครองต้องไม่มีผลย้อนหลัง เพราะหลัก

กฎหมายท่ัวไปและกฎหมายประเพณีท่ีใช้บังคับจริงใน

บ้านเมืองเป็นกฎหมายท่ีเป็นข้อจาํกัดของอาํนาจฝ่าย

ปกครองอย่างหน่ึง 

วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายเนือ้ความของคาํส่ังทางปกครองจะต้องมุ่งหมายให้เกิดผลได้จริง 



   

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้อาํนาจผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

(Abuse of Power) 

สาระสาํคัญ 

1.ฝ่ายปกครองจะใช้อาํนาจออกคาํส่ังทางปกครองเพื่อ

รักษาประโยชน์สาธารณะ 

2. ฝ่ายปกครองจะต้องใช้อาํนาจออกคาํส่ังทางปกครอง

เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะท่ีอยู่ในเจตนารมณ์ของ

กฎหมายฉบับท่ีให้อาํนาจ 

 

2.ค้นหาเจตนารมณ์กฎหมาย 

การค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็น

เจตนารมณ์ของผู้บัญญัตกิฎหมาย ไม่ใช่

เจตนารมณ์ของผู้ตีความกฎหมาย ซ่ึงเจตนารมณ์

ของผู้บัญญัตกิฎหมายจะต้องอาศัยการตีความใน

เชิงประวัตศิาสตร์ คือ การศึกษาภูมหิลังทาง

ประวัตศิาสตร์หรือความเป็นมาของกฎหมายหรือ

มาตรานัน้ว่ามาอย่างไร มีปัญหาอะไรจึงนํามาสู่

การตรากฎหมาย ไม่ใช่วธีิการตีความกฎหมาย 

แต่ควรเป็นวธีิการค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

เวลาตีความกฎหมายไม่ใช่เอาเฉพาะบทบัญญัตท่ีิ

เรากําลังจะตีความมาค้นหาความหมายบทเดียว

เท่านัน้ ต้องอ่านบทบัญญัตอ่ืินท่ีมีมาก่อนหรือมา

หลังบทบัญญัตท่ีิเราจะตีความด้วยและในหลาย

กรณีจะต้องอ่านบทบัญญัตขิองกฎหมายฉบับอ่ืน

ประกอบด้วย 

1.ค้นหาเจตนารมณ์ของคาํส่ังฯ 

ก.ดูเหตุผลประกอบคาํส่ังทาง

ปกครอง 

ข. พจิารณาจากผลของคาํส่ังหรือ

ประกาศ บางครัง้พจิารณาจาก

เหตุผลอย่างเดียวยังไม่เพยีงพอ 

ต้องพจิารณาจากผลท่ีเกิดขึน้จาก

การใช้บังคับกับคาํส่ังด้วย 

ค. พจิารณาจากบริบทก่อนหลัง

ออกคาํส่ังทางปกครองหรือ

ประกาศ เพื่อคาดเดาเจตนารมณ์

ของผู้ออกคาํส่ัง 

3.เปรียบเทยีบเจตนามรณ์ของกฎหมายกับ

เจตนารมณ์ของคาํส่ัง 

นําเจตนารมณ์ของการออกคาํส่ังทางปกครองเทียบ

กับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับท่ีให้อาํนาจออก

คาํส่ังทางปกครองว่าตรงกันหรือไม่   

-ถ้าตรงกันก็ถือว่าคาํส่ังทางปกครองนัน้ชอบด้วย

เงื่อนไขเก่ียวกับการมุ่งหมายของการออกคาํส่ังทาง

ปกครอง มีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์ 

-ถ้ามีการใช้อาํนาจออกคาํส่ังทางปกครองเพื่อรักษา

ประโยชน์สาธารณะ แต่ประโยชน์สาธารณะท่ีมุ่ง

หมายจะรักษานัน้ไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะท่ีอยู่ใน

เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับท่ีให้อาํนาจ คาํส่ังทาง

ปกครองนัน้ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เง่ือนไขความชอบด้วยกฎหมายของคาํส่ังทางปกครอง 

 

เงื่อนไขเกีย่วกบักระบวนการออกคาํสัง่ทางปกครอง เง่ือนไขเก่ียวกบัขอบอาํนาจการออกคาํสัง่ทางปกครอง 

วัตถุประสงค์หรือเนือ้ความของคําส่ัง 

องค์ประกอบกฎหมาย 
 

ข้อเทจ็จริงอันเป็นเหตุให้เกิดอาํนาจออกคาํส่ัง ความมุ่งหมายของคาํสั่ง 

1. ขัน้ตอนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

และสรุปข้อเท็จจริงให้ยตุิ 

 

 

 

การอาศัยอาํนาจตามกฎหมายฉบับหน่ึงออกกฎ คาํส่ัง

ทางปกครอง หรือการกระทาํอ่ืนใดโดยมีเจตนารมณ์หรือ

ความมุ่งหมายอ่ืนนอกเหนือจากกฎหมายท่ีให้อาํนาจ  

เจตนารมณ์ของการออกคาํส่ังทางปกครองแต่ละคาํส่ังแท้ท่ีจริงมันคือผล 

ผลท่ีผู้ออกคาํส่ังทางปกครองประสงค์จะให้เกิดขึน้โดยอาศัยคาํส่ังทาง

ปกครองนัน้เป็นวธีิการให้บรรลุผลท่ีตัวเองประสงค์หรือตัง้ใจจะให้มันเกิด  

1.ข้อเทจ็จริงส่วนเหตุ 

2.ผลทางกฎหมาย 4. ขัน้ตอนในการยืนยนัผลสรุป

ทางกฎหมาย 

ลําดับขัน้ตอนการใช้กฎหมาย  

โครงสร้างอาํนาจดุลพินิจ 

ประเภทอาํนาจ 

ดลุพินิจวินิจฉยั 

 (วินิจฉยัข้อเทจ็จริง) 

 

3. ขัน้ตอนในการปรับข้อเท็จจริงท่ี

ยุ ติ แ ล้ ว นั น้ เ ข้ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ

กฎหมายอนัเป็นองค์ประกอบส่วน

เหต ุ(การปรับบท) 

 

2. ขั น้ตอนในการ ตีความ

องค์ประกอบส่วนเหตุและสรุป

ความหมายองค์ประกอบกฎหมาย

สว่นเหต ุ

ดลุพินิจวินิจฉยั 

(การตีความกฎหมาย) 
 

-ถ้อยคําทัว่ไป  
 

-ถ้ อ ย คํ า  ท่ี มี ค ว า ม ห ม า ย  “ ไ ม่

เฉพาะเจาะจง”  
 

-ถ้อยคําเทคนิค,เช่ียวชาญ 

 ดลุพินิจวินิจฉยั (การปรับบท) 

 

-กรณีประเมินคณุคา่ครัง้เดียว (แดน

วินิจฉยัฝ่ายปกครอง) 

การตรวจโดยองค์กรตุลาการ 

บทบญัญตับิงัคบัผลทาง

กฎหมาย “อาํนาจผูกพัน” 

บทบญัญตัใิห้เลือกผลทาง

กฎหมาย “อาํนาจดุลพินิจ” 

มีอํานาจตรวจสอบ 

วิธีการตรวจการความมุ่งหมายของคาํส่ังว่าเป็นใช้อาํนาจผิดไปจาก

เจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ 

มีอํานาจตรวจสอบ 

 
มีอํานาจตรวจสอบ 

มีอํานาจตรวจสอบในบางกรณี 

มีอํานาจตรวจสอบ 

มีอํานาจตรวจสอบอย่างแคบ

ตามหลกั”ความได้สัดส่วน” 

ไม่มีอํานาจตรวจสอบ 

ไม่มีอํานาจตรวจสอบ 

มีอํานาจตรวจสอบ 



การกระทาํหรือพฤติการณ์ของบุคคล 

 คุณภาพของส่ิงของ 

 
สถานการณ์ของสังคม 

ข้อเทจ็จริงที่เป็นนิตกิรรมทางปกครอง 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขความชอบด้วยกฎหมายของคาํส่ังทางปกครอง 

เง่ือนไขเก่ียวกบักระบวนการออกคาํสัง่ทางปกครอง เง่ือนไขเก่ียวกบัขอบอาํนาจการออกคาํสัง่ทางปกครอง 

เจ้าหน้าที่ 

ขัน้ตอนหรือแบบพิธี รูปแบบ 
คู่กรณี 

การเย่ียวยาความ

บกพร่องของคาํส่ังฯ 

ข้อกาํหนดในคาํส่ัง 
 

ความดํารงอยู่ทางกฎหมาย 

การดาํเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอาํนาจ 

 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอาํนาจ 

 

บุคคล 

คณะบุคคล 

ความสามารถ 

ประเภทคู่กรณี 

หลักไม่มีส่วนได้เสีย 

เจ้าหน้าท่ีในความเป็นจริง 

การปรึกษาหารือ 

ขออนุมัติหรือความเห็นชอบ 

เสนอแนะ 

การรับฟังคู่กรณี 

ร้องขอจากคู่กรณี 

สิทธิท่ีจะถูกรับฟัง 

ข้อยกเว้นสิทธิท่ีจะถูกรับ

 

 

ระยะเวลาบังคับ 

การแสวงหาข้อเท็จจริง 

รายการในหนังสือ 

การแจ้งคาํส่ัง 

การให้เหตุผล 

การแจ้งสิทธิ 

ประเภทของรูปแบบคาํส่ัง 

ความบกพร่องท่ีเยียวยาไม่ได้ 

ความบกพร่องท่ีเยียวยาได้ 

เนือ้ความของคาํส่ัง 

ประเภทคาํส่ังทางปกครอง

ท่ีต้องแสดงเหตุผล 
 

ข้อท่ีจะต้องแสดงเหตุผล 

ข้อยกเว้นท่ีไม่ต้องแสดง

เหตุผล 

วัตถุประสงค์หรือเนือ้ความของคาํส่ัง 

ประเภทของข้อเทจ็จริง 

ข้อเทจ็จริงอันเป็นเหตุให้เกิดอาํนาจออกคาํส่ัง ความมุ่งหมายของคาํส่ัง 

บทบาทของข้อเทจ็จริง 

การตรวจสอบความเป็นอยู่

ของข้อเทจ็จริง 

ความมีอยู่จริงของข้อเท็จจริงเงื่อนไข 

 
คุณสมบัติทางกฎหมายของข้อเท็จจริง  

 

ข้อเท็จจริงท่ีให้ดุลพินิจออกคาํส่ัง 

ข้อเท็จจริงท่ีผูกพันให้ออกคาํส่ัง 

การควบคุมความเหมาะสมของข้อเท็จจริง 

 

จะต้องมีความชัดเจนแน่นอน 

จะไม่ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 

กฎหมายท่ีเป็นฐานแห่งอํานาจฝ่าย

ปกครองออกคาํส่ังทางปกครอง 

รัฐธรรมนูญ 

กฎหมายอ่ืน  

หลักกฎหมายท่ัวไป

และกฎหมายประเพณี 

จะต้องไม่เป็นการพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

จะต้องไม่ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน 

กฎหมายลําดับรองหรือ กฎ 

จะต้องมุ่งหมายให้เกิดผลได้จริง 

ประโยชน์สาธารณะท่ีอยู่ในเจตนารมณ์

ของกฎหมายฉบับท่ีให้อาํนาจ 

 

เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ 

 

จะต้องไม่เป็นการใช้อาํนาจผิดไป

จากเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

(Abuse of Power) 

วธีิการตรวจการความมุ่งหมายของ

คาํส่ังว่าเป็นใช้อาํนาจผิดไปจาก

เจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ 

ค้นหาเจตนารมณ์ของคาํส่ัง 

ค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

เปรียบเทียบเจตนารมณ์ของ

คาํส่ังกับเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิก การเพิกถอน 

คําสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมายท่ีสรา้งภาระ 

คําสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมายท่ีใหป้ระโยชน ์

คําสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ย

กฎหมายท่ีใหป้ระโยชนเ์ป็นเงิน 
คําสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ย

กฎหมายท่ีใหป้ระโยชนอ่ื์นท่ีมิใช่

เป็นเงินท่ีอาจแบ่งแยกได ้

การลบลา้งคําสัง่ทางปกครอง 

คําสัง่ทางปกครองท่ีชอบดว้ย

กฎหมายท่ีเป็นการสรา้งภาระ 

คําสัง่ทางปกครองท่ีชอบดว้ย

กฎหมายท่ีใหป้ระโยชน ์

คําสัง่ทางปกครองท่ีไมช่อบดว้ยกฎหมาย คําสัง่ทางปกครองท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

หลกัเกณฑร์ว่มทัว่ไป 

เจาหนาท่ีตองกระทําภายใน 90 วันนับแตวันรูเหตุ

แหงการยกเลิก การเพิกถอน (ม 49 ว.1) 

ขอยกเวน (ม.49 ว.2) 

 (1) บุคคลผูไดรับคําสั่งฯ แสดงขอความอันเปน

เท็จหรือปกปดขอความจริงท่ีควรบอกใหแจง (กล

ฉอฉล) หรือ 

(2) ขมขู คุกคาม (ทําใหกลัว) หรือ  

(3) ชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอัน

ใดท่ีมิชอบดวยกฎหมาย (ใหสินบน) แกองคกร

เจาหนาท่ีฝายปกครอง 

  

เจาหนาท่ีอาจใชดุลพินิจยกเลิกคําสั่งฯ ท้ังหมดหรือ

บางสวน โดยการยกเลิกอาจใหมีผลต้ังแตปจจุบัน 

หรือใหมีผลในอนาคตได  (ม. 53 ว.1)  

มี 2 กรณี คือ 

1. สภาพทางขอเท็จจริง หรือกรณีท่ีขอ

กฎหมายไดเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง

การออกคําสั่ง 

  -การยกเลิกนี้จะกระทําไมไดในหาก

หลังจากการยกเลิกคําสั่งฯ ดังกลาวแลว

องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองตองทํา

คําสั่งฯ ท่ีมีเนื้อหาทํานองเดียวกันนี้อีก 

จึงเปนการไมมีประโยชนท่ีจะยกเลิก

คําสั่งในกรณีนี้  และไมสามารถยกเลิก

คําสั่งฯ ได 

2 .  เหตุ อ่ืน เชน มีกฎหมายเฉพาะ

กําหนดเง่ือนไขการยกเลิกกฎหมายไว 

แต เ ง่ือนไขไมครบ โดยให คํานึ งถึ ง

  

   

 

หลักเกณฑพิจารณาวา คําสั่งทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไม 

-ใหพิจารณาในเวลาท่ีใชในการพิจารณาออกคําสั่งนั้นวาถูกตองครบถวน

ตามเง่ือนไขแหงความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งฯหรือไม 

หลักกฎหมายพ้ืนฐานท่ีจะตองใชพิจารณาในการลบลางคําสั่งทางปกครอง 

1. หลักความม่ันคงแนนอนแหงนิติฐานะ (รวมถึงหลักความเช่ือโดยสุจริตใน

ความคงอยูของคําสั่งทางปกครอง)  

2. หลักความไดสัดสวน   

3.หลักการชดเชยความเสียหายท่ีบุคคลผูรับคําสั่งจะไดรับ 

 

หลักเกณฑเพิกถอนคําสั่งฯ ท่ีไมชอบดวยกฎหมายท่ีใหประโยชน 

1.ตองคุมครองความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําส่ังทางปกครองของผูรับคําส่ังดวย  

2. ตองชั่งนํ้าหนักความเชื่อโดยสุจริตของความคงอยูของคําส่ังทางปกครองของผูรับคําส่ังกับประโยชนสาธารณะ 

3. ความเชื่อโดยสุจริตจะไดรับความคุมครองเมื่อผูรับคําส่ังฯ ไดใชเงิน หรือใชประโยชนอันเกิดจากคําส่ังฯ หรือได

ดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินไปแลว โดยไมอาจแกไขเปล่ียนแปลงได หรือการเปล่ียนแปลงจะทําใหผูน้ันตองเสียหาย

เกินควรแกกรณี 

4. กรณีที่ไมสามารถนํามาอางความเชื่อโดยสุจริตไมได ไดแก 

   -4.1. บุคคลผูไดรับคําส่ังฯ แสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง (กลฉอฉล) ขมขู 

คุกคาม (ใหกลัว) ชักจูงใจ (ใหสินบน) แกองคกรเจาหนาที่ฝายปกครอง 

   -4.2. บุคคลผูไดรับคําส่ังฯ ใหขอความไมถูกตอง ครบถวนในสาระสําคัญถึงขนาดที่ถาใหขอความที่ถูกตองครบถวน

แลวจะไมออกคําส่ังฯ น้ัน แมบุคคลผูไดรับคําส่ังฯ จะสุจริตก็ตาม 

   -4.3. รูหรือยอมตองรูถาไมประมาทเลินเลออยางรายแรงถึงความไมชอบดวยกฎหมายในขณะที่รับคําส่ังฯ 

โดยการใหเหตผลไปในทางตรงขาม (argumentum a contrario) หากไมมีกรณีใดกรณีหน่ึงดังกลาวขางตน ผรับ

            

 

คําสั่งฯ ลักษณะนี้ไม มีผลบังคับให

เจาหนาท่ีตองเพิกถอนคําสั่งฯ เสมอ

  

 

การยกเลิกคําสั่งฯ ท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีเปนการใหประโยชนตองเปนไปโดย

เครงครัด มี 2 กรณี 

1. กรณีท่ัวไป 5 เหตุแหงการยกเลิกตาม ม. 53 ว. 2 

     -1.1 กรณีท่ีคําสั่งฯ นั้นมีกฎหมายกําหนดหรือมีขอสงวนไวในคําสั่งฯ 

นั้นเองใหตองยกเลิก แตตองมีขอเท็จจริงสนับสนุนการยกเลิกดังกลาวนี้ 

     -1.2 มีขอกําหนดในคําสั่งใหผูรับคําสั่งฯ ปฏิบัติ แตไมมีการปฏิบัติภายใน

เวลาท่ีกําหนด 

     -1.3 กรณีมีขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดและถาไม

ยกเลิกคําสั่งดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณะได 

     -1.4 บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป หากมีกฎหมายท่ีเปลี่ยนไปในขณะนั้น

จะไมออกคําสั่งเชนนั้น แตกรณีนี้จะยกเลิกไดเฉพาะในกรณีท่ีผูรับคําสั่งยัง

ไมไดใชประโยชนหรือยังไมไดรับประโยชนในคําสั่ง และหากไมเพิกถอนจะเกิด

ความเสียหายตอประโยชนสาธารณะได 

     -1.5 อาจเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอ

ประชาชน ซึ่งถือเปนกรณีท่ีฉุกเฉินตองตีความการใชกฎหมาย  และเปนการ

ตีความการใชกฎหมายในความหมายอยางแคบท่ีตองเครงครัด หรือถือเปน

มาตรการสุดทายท่ีองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองจะทํา 

  กรณี (1.1) และ (1.2) ผูรับคําสั่งฯ ไมมีสิทธไดคาชดเชยความเสียหาย

     ่  

     

     

2. กรณียกเลิกยอนหลัง โดยหลักหลักจะยกเลิกยอนหลังไมได เวนแตกรณีท่ีใหประโยชนเปนเงิน 

ทรัพยสิน หรือประโยชนท่ีแบงแยกไดนอกจากองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองสามารถจะมี

ดุลพินิจใหการยกเลิกใหผลในปจจุบัน และในอนาคตแลวยังสามารถใหผลยอนไปในอดีตได 

หากเขา 2 กรณี 

(2.1) มิไดปฏิบัติหรือปฏิบัติลาชาในอันท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคําสั่ง แม

จะเปนผลจากการกระทําขององคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองก็ตาม 

  

คําสั่งทางปกครองท่ีใหประโยชน เชน คําสั่งใหเงิน 

ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดแกบุคคล คําสั่งกอต้ังสิทธิ

ใหแกบุคคล เชน การอนุญาต การอนุมัติ การรับจด

ทะเบียน และคําสั่งรับรองสิทธิหรือสถานภาพชอง

บุคคล เชน การรับรองสัญชาติไทย  

 ั ํ ั่  

 หลักการชดเชยความเสียหาย 

ในกรณีที่มีการเพิกถอนคําส่ังฯ ซึ่งเปนการใหประโยชนในลักษณะอื่นที่มิใชการใหเงิน ให

ทรัพยสินหรือใหประโยชนที่อาจแบงแยกได 

-ผูรับคําส่ังที่ไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังฯ มีสิทธิไดรับคาตอบแทนความเสียหาย 

เน่ืองจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําส่ังฯ ได  

- ตองรองขอคาทดแทนภายใน 180 วันนับแตวันที่ไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนน้ัน (ม. 

52 ว.1)  

-เจาหนาที่จะตองแจงใหผูรับคําส่ังทราบถึงสิทธิดังกลาวพรอมกับการแจงใหเขาทราบถึงการ

เพิกถอนน้ันดวย 

- คาทดแทนความเสียหายตองไมสุงกวาประโยชนที่ผูน้ันอาจไดรับหากคําส่ังทางปกครอง

    

เจาหนาท่ีอาจใชดุลพินิจเพิก

ถอนท้ังหมดหรือบางสวน 

โดยจะใหมีผลยอนหลังหรือมี

ผลในอนาคตไปถึงขณะใด

ขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดได 

  

อํานาจลบลางคําสั่งฯ ของเจาหนาท่ี 

-เปนดุลพินิจของเจาหนาท่ีฝายปกครอง 

-เปนอํานาจท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครองริเร่ิม

ดําเนินการไดเอง (ex officio) 

 

เปนคําส่ังฯที่ใหประโยชนโดยตรง เชน การให

ทุนการศึกษา การอนุมตัิใหเบิกคาเชาบานหรือคา

รักษาพยาบาล หรือใหทรัพยสิน เชน การใหปุยแก

เกษตรกร หรอืใหประโยชนที่อาจแบงแยกได เชน การให

นักศึกษากยืมเงินเพ่ือการศึกษาโดยปลอดดอกเบ้ีย  

เชน การอนุญาต การอนุมัติ การรับ

จดทะเบียน การใหสัญชาติไทย 

การรับรองสัญชาติไทย การให

สถานะผล้ีภัย ฯลฯ 

 

กรณีท่ีมีการเพิกถอนคําสั่งฯ โดยใหมียอนหลังนั้น ผูรับคําสั่งนั้นตองคืนเงิน ทรัพยสนิหรือประโยชนท่ีไดรับไป 

การคืนตองนําบทบัญญัติวาดวยลาภมิควรไดตาม ป.พ.พ. มาใชบังคับโดยอนุโลม 


