
ระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน ์

โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (เมษายน ๒๕๕๖) 
_____________________________________________________________________ 
 

ระยะเวลาเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์ 
____________ 

 

                                      ศภุวัฒน์  สิงห์สุวงษ์∗ 
 
  ภายหลังจากทําคําส่ังทางปกครองขึ้นใช้บังคับแล้ว องค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
อาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองให้ส้ินผลไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนตามคําขอของผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองในช้ันการพิจารณาอุทธรณ์ หรือฝ่ายปกครองริเร่ิมเพิกถอนเองอันเป็นอํานาจท่ัวไปในการ
ตรวจสอบควบคุมภายในฝ่ายปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   
ได้กําหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองไว้ในหมวด ๖ มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๓ โดย 
แยกเป็นสองกรณีใหญ่ ๆ ได้แก่ การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๕๐ 
มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒) และการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๕๓)  
ซ่ึงหลักเกณฑ์การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองแต่ละประเภทยังแยกย่อยอีกตาม “ลักษณะ” ของคําส่ัง
ว่าเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์หรือเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีสร้างภาระ โดยกรณีคําส่ัง
ทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ การเพิกถอนจะมีหลักเกณฑ์ท่ีเข้มงวดมากกว่าการเพิกถอนคําส่ัง
ทางปกครองท่ีสร้างภาระ เป็นต้นว่า มีการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตของผู้รับคําส่ังทางปกครอง๑ 
หรือกรณีคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้ประโยชน์ การเพิกถอนจะกระทําได้
เฉพาะกรณีท่ีมีเหตุท่ีกฎหมายกําหนดเท่านั้น๒ และท่ีสําคัญการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการ
ให้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นคําส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องกระทําภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่รู้ถึงเหตุให้เพิกถอนตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๙๓ วรรคสอง โดยท่ีในปัจจุบัน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจํานวนไม่น้อยยังมีความเข้าใจไม่ชัดเจนเก่ียวกับระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 
ในบทความนี้จึงขอเสนอข้อสังเกตบางประการในเร่ืองดังกล่าว โดยจะได้พิเคราะห์ว่าระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดไว้นี้ใช้กับการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองในกรณีใด มีหลักเกณฑ์การนับระยะเวลา
อย่างไร มีข้อยกเว้นให้เพิกถอนคําส่ังโดยไม่มีกําหนดเวลาหรือไม่ และหากเพิกถอนเกินระยะเวลาจะมี
                                                 

  ∗
Licence en droit - mention assez bien (Tours), Maîtrise de droit public (Tours), 

D.E.A. de droit public  - mention très bien (Poitiers) 
     นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  

๑สําหรับประเด็นดังกล่าว โปรดดู วรนารี  สิงห์โต, “การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตในกรณียกเลิก 
เพิกถอนคําส่ังทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน”, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม ๒๗ ตอน ๒ (๒๕๕๓), หน้า ๘๕-
๑๓๒. 
  

๒โปรดดู มาตรา ๕๓ วรรคสอง และวรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
  

๓มาตรา ๔๙  ฯลฯ   ฯลฯ 
    การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทําภายในเก้าสิบวัน  
นับแต่ได้รู้ถึงเหตุท่ีจะให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองนั้น เว้นแต่คําส่ังทางปกครองจะได้ทําขึ้นเพราะการแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 
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ผลทางกฎหมายประการใด ซ่ึงข้อสังเกตท่ีนําเสนอน่าจะเป็นประโยชน์แก่บรรดาเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะ
ใช้อํานาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองได้อย่างถูกต้อง อันจะช่วยลดความเส่ียงท่ี “คําส่ังเพิกถอน” จะ
ถูกเพิกถอนโดยศาลปกครอง   
  ๑. การเพิกถอนที่อยู่ภายใต้บังคับระยะเวลา 
      โดยท่ีมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ได้กําหนดระยะเวลาในการเพิกถอนไว้สําหรับ “คําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์”   
จึงมีประเด็นต้องพิจารณาในเบ้ืองต้นว่า คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์มีลักษณะอย่างไร   
ซ่ึงตามความเข้าใจโดยท่ัวไป คําส่ังลักษณะใดจะถือว่า “ให้ประโยชน”์ ย่อมพิจารณาท่ี “เนื้อหา” ของ
คําส่ังนั้น เช่น เป็นการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย รับรองสถานะของ
บุคคล หรือเป็นคุณแก่ผู้รับคําส่ังในทางใดทางหนึ่ง ส่วนคําส่ังท่ี “สร้างภาระ” เป็นคําส่ังท่ีมีเนื้อหา
ในทางไม่เป็นคุณแก่ผู้รับคําส่ัง เช่น กําหนดหน้าท่ีให้กระทําหรือละเว้นกระทํา หรือระงับหรือตัดทอน
สิทธิของผู้รับคําส่ัง อย่างไรก็ดี ฝ่ายตําราส่วนหนึ่งเสนอความเห็นว่า ในการพิจารณาว่าคําส่ังทาง
ปกครองในกรณีใดจะเป็นคําส่ังท่ีให้ประโยชน์หรือสร้างภาระ จะต้องพิจารณาถึงผลของคําส่ังท่ีมีต่อ
สถานะเดิมของบุคคลผู้รับคําส่ัง หากคําส่ังทําให้สถานะของบุคคลเป็นไปในทางบวกกว่าสถานะท่ี
เป็นอยู่เดิม ย่อมเป็นคําส่ังท่ีให้ประโยชน์ แต่ถ้าคําส่ังทําให้สถานะของบุคคลเป็นไปในทางลบกว่า
สถานะท่ีเป็นอยู่เดิม ย่อมเป็นคําส่ังท่ีสร้างภาระ ดังนั้น ในกรณีท่ีฝ่ายปกครองจะลบล้างคําส่ังท่ีสร้าง
ภาระเพ่ือออกคําส่ังใหม่ท่ีสร้างภาระยิ่งกว่า ก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลบล้าง
คําส่ังท่ีให้ประโยชน์ ในทางกลับกัน ถ้าจะลบล้างคําส่ังท่ีให้ประโยชน์เพ่ือออกคําส่ังท่ีให้ประโยชน์แก่
ผู้รับคําส่ังยิ่งกว่า ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลบล้างคําส่ังท่ีสร้างภาระ๔ ซ่ึงแนวทาง
ดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยลักษณะของคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์หรือสร้างภาระโดย
พิจารณาจากมุมมองของผู้รับคําส่ังเป็นสําคัญ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เป็นการพิจารณาในเชิงอัตวิสัย๕ 
      กล่าวให้ชัด ในเร่ืองการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง การพิจารณาว่าคําส่ังในกรณีใด
เป็นคําส่ังท่ีให้ประโยชน์หรือสร้างภาระ มิได้พิจารณาท่ี “เนื้อหา” ของคําส่ังทางปกครองท่ีถูกเพิกถอน
ว่าให้ประโยชน์หรือเป็นคุณแก่ผู้รับคําส่ังหรือไม่ แต่ต้องพิจารณาท่ี “ผลของการเพิกถอน” ท่ีมีต่อ  
ตัวผู้รับคําส่ัง กล่าวคือ หากเพิกถอนคําส่ังแล้ว ผู้รับคําส่ังจะอยู่ในฐานะท่ีแย่ลงกว่าเดิม ย่อมถือว่า
คําส่ังท่ีถูกเพิกถอนเป็นคําส่ังท่ีเป็นการให้ประโยชน์ แม้ว่าคําส่ังนั้นจะมีเนื้อหาไม่เป็นคุณแก่ผู้รับคําส่ัง
ก็ตาม เช่น เพิกถอนคําส่ังปลดออกจากราชการเพ่ือมีคําส่ังไล่ออกจากราชการ ซ่ึงทําให้ข้าราชการไม่มี
สิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ ต้องถือว่าคําส่ังเดิมท่ีถูกเพิกถอน “ให้ประโยชน์” แก่ผู้รับคําส่ัง (มากกว่า
คําส่ังใหม่) จึงเป็นการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ ในทางกลับกันหากการ    
เพิกถอนมีผลทําให้ผู้รับคําส่ังอยู่ในฐานะท่ีดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เพิกถอนคําส่ังอนุมัติเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาเพ่ือมีคําส่ังอนุมัติเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า (ในจํานวนเงินเท่ากัน) แม้ว่าคําส่ังเดิมจะมี
เนื้อหาเป็นการให้ประโยชน์ แต่ก็ไม่ถือเป็นการเพิกถอนคําส่ังท่ีเป็นการให้ประโยชน์ เพราะคําส่ังใหม่
ให้ประโยชน์มากกว่า การเพิกถอนคําส่ังเดิมจึงไม่ใช่การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้
                                                 
  

๔วรเจตน์  ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งท่ีหนึ่ง : กรุงเทพฯ : นิติราษฎร์ 
๒๕๕๔), หน้า ๒๔๙-๒๕๐.  
  

๕วรนารี  สิงห์โต,“คาํส ั่งทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ (begünstigender Verwaltungsakt)”, 
วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม ๒๙ ตอน ๒ (๒๕๕๕), หน้า ๖๓. 
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ประโยชน์และไม่อยู่ในบังคับระยะเวลาเพิกถอน ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่าแนวทางดังกล่าวชอบด้วยเหตุผล 
เพราะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระยะเวลาเพิกถอนท่ีมุ่งคุ้มครองนิติฐานะของผู้รับคําส่ัง หาก 
การเพิกถอนคําส่ังในกรณีใดทําให้ฐานะของผู้รับคําส่ังดีขึ้น ย่อมไม่มีเหตุผลความจําเป็นต้องจํากัด
ระยะเวลาเพิกถอนไว้ แต่ถ้าการเพิกถอนจะทําให้ฐานะของผู้รับคําส่ังแย่ลงกว่าเดิม ย่อมจําเป็นต้อง
จํากัดระยะเวลาเพิกถอนไว้ โดยมีกําหนดเวลาแน่นอนนับแต่เจ้าหน้าท่ีรู้ถึงเหตุให้เพิกถอน  
      ท้ังนี้ ท่ีผ่านมาแนวคําวินิจฉัยส่วนใหญ่มักเป็นกรณีการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
ท่ีมี “เนื้อหา” เป็นการให้ประโยชน์ในตัวของมันเอง ซ่ึงการเพิกถอนจะต้องกระทําภายในระยะเวลา
เก้าสิบวันนับแต่รู้ถึงเหตุให้เพิกถอน เช่น การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ๖ หรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน๗ การเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในท่ีดิน๘ การเพิกถอน
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ท่ีเห็นชอบให้จ่ายค่าทดแทนเพ่ิมขึ้น๙ การเพิกถอนประกาศจุดผ่อนผันให้ตั้งแผงลอย
ค้าขาย๑๐ การเพิกถอนคําส่ังบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ๑๑ การเพิกถอนคําส่ังเล่ือนขั้น
เงินเดือน๑๒ การเพิกถอนคําส่ังแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น๑๓ การเพิกถอนคําส่ังอนุมัติ 
ให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ๑๔ การเพิกถอนประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย๑๕ หรือ
การเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ท่ีเห็นชอบให้อนุมัติรับคําขอจดทะเบียนและออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทนายความ๑๖ ส่วนการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีสร้างภาระ เพ่ือมีคําส่ังใหม่ท่ีสร้างภาระ  
ยิ่งกว่า อันมีลักษณะเป็นการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีให้ประโยชน์อย่างหนึ่งนั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่มี
คําวินิจฉัยยืนยันว่าการเพิกถอนจะต้องกระทําภายในระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แต่อย่างใด  
      อนึ่ง การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์โดยบางองค์กรอาจ     
ไม่อยู่ภายใต้บังคับระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง เช่น การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองโดย
คณะรัฐมนตรี เพราะคณะรัฐมนตรีได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ดี มีผู้เสนอ
ความเห็นว่า บทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ เป็นหลักกฎหมายปกครองท่ัวไปซ่ึงเป็นท่ียุติและนํามาบัญญัติเป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าท่ี 
บทบัญญัติทางสารบัญญัตินี้จึงชอบท่ีจะนําไปปรับใช้กับคณะรัฐมนตรีในฐานะบทกฎหมายใกล้เคียง
                                                 
  

๖ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๑๙๒/๒๕๔๓ 
  

๗ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕) เรื่องเสร็จท่ี ๓๘๑/๒๕๔๕ 
  

๘ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) เรื่องเสร็จท่ี ๔๑๕/๒๕๔๔ 
  

๙ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๓๘๙/๒๕๔๓ 
  

๑๐คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๓๓๘/๒๕๕๒ 
  

๑๑คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๕๕๐/๒๕๕๑ 
  

๑๒คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๑๔๓/๒๕๕๑ 
  

๑๓ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๓๓๑/๒๕๕๖ 
  

๑๔คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๒๒๒/๒๕๕๕ 
  

๑๕คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๒๗๕/๒๕๕๓ 
  

๑๖คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๑๑๖/๒๕๕๔ 
  

๑๗มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
        (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
      ฯลฯ    ฯลฯ 
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๔ 

อย่างยิ่งได้๑๘ ซ่ึงหากถือตามแนวทางนี้ ย่อมหมายความว่า หากคณะรัฐมนตรีจะเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ ก็สมควรอยู่ภายใต้บังคับระยะเวลาเพิกถอนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง 
เช่นเดียวกับองค์กรฝ่ายปกครองอ่ืน ๆ ส่วนกรณีท่ีการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่การพิจารณา
ทางปกครอง เช่น การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการยกเลิกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาร่วมงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ อันเป็นเร่ืองการบริหาร
สัญญา มิใช่การเตรียมการและการดําเนินการเพ่ือจัดให้มีคําส่ังทางปกครอง และมิใช่ “วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง” ย่อมไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อยู่แล้ว๑๙  
  นอกจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองของคณะรัฐมนตรีท่ีโดยหลักได้รับยกเว้น  
ไม่อยู่ภายใต้บังคับระยะเวลาเพิกถอนแล้ว มีปัญหาน่าพิจารณาว่า การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองใน
กรอบของการพิจารณาอุทธรณ์โดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์จะอยู่ภายใต้บังคับระยะเวลา
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ด้วยหรือไม่ เพราะมาตรา ๔๖๒๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ บัญญัติให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจทบทวนคําส่ังทางปกครองในทาง  
ที่เป็นผลร้าย (reformatio in peius) โดยเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังไป
ในทางใดก็ได้ รวมท้ังในทางท่ีเพ่ิมภาระแก่ผู้อุทธรณ์คําส่ัง ซ่ึงหลักดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดในทาง
กฎหมายปกครองท่ีว่า เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่ผูกพันอยู่กับคําขอของผู้อุทธรณ์ แต่
สามารถเปล่ียนแปลงคําส่ังไปในทางท่ีเป็นผลร้ายแก่ผู้อุทธรณ์ได้หากมีเหตุผลในเร่ืองความชอบด้วย
กฎหมายของคําส่ังทางปกครอง คู่กรณีจะอ้างว่ายื่นอุทธรณ์เพ่ือให้ได้ประโยชน์มากขึ้น หรือผ่อนหนัก
เป็นเบา หรืออย่างน้อยท่ีสุดก็รักษาไว้ซ่ึงฐานะเดิม (ไม่ให้เลวลงไปอีก) ไม่ได้ เพราะถือว่าคู่กรณีเป็นผู้ 
ทําให้เกิด “ความไม่ม่ันคงแน่นอน” ของคําส่ังทางปกครองเอง จึงต้องยอมรับ “ความเส่ียง” ท่ีอาจ
เกิดขึ้นในการพิจารณาอุทธรณ์๒๑ อีกประการหนึ่ง นอกจากการอุทธรณ์คําส่ังของคู่กรณีผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองเองแล้ว อาจมีการอุทธรณ์คําส่ังโดยบุคคลอ่ืนท่ีได้รับผลกระทบจากคําส่ัง โดยเฉพาะกรณีของ
คําส่ังทางปกครองท่ีมีผลสองทาง คือ ทางหนึ่งมีผลดีหรือให้ประโยชน์ต่อผู้รับคําส่ัง แต่อีกทางหนึ่ง  
ก่อผลเสียต่อบุคคลอ่ืน ในกรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ก็อาจเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําส่ังตามคําขอของบุคคลอ่ืนท่ีได้รับผลกระทบได้ ท้ังนี้ ฝ่ายตํารา
บางส่วนเสนอความเห็นว่า การทบทวนคําส่ังทางปกครองในกรอบของการพิจารณาอุทธรณ์เป็นกรณี 
ท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจอย่างกว้างขวางตามมาตรา ๔๖ ท่ีจะทบทวนคําส่ัง ขณะท่ี    
การทบทวนคําส่ังโดยอาศัยบทบัญญัติว่าด้วยการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองจะต้องกระทําภายใต้

                                                 
  

๑๘ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต,์ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์ 
๒๕๔๐), หน้า ๑๗๑. 
  

๑๙ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๗๙๕/๒๕๕๐ 
  

๒๐มาตรา ๔๖  ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาทบทวนคําส่ังทางปกครองได้ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครอง และอาจมีคําส่ังเพิกถอน
คําส่ังทางปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังนั้นไปในทางใด ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมภาระหรือลดภาระหรือใช้
ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครองหรือมีข้อกําหนดเป็นเง่ือนไขอย่างไรก็ได ้
  

๒๑สําหรับตัวอย่างของ “ความเส่ียง” ท่ีอาจเกิดขึ้นกับคู่กรณีท่ียื่นอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง โปรดดู 
ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๑๑๒๗/๒๕๕๕ 
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๕ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์๒๒ 
ความเห็นดังกล่าวชวนให้เข้าใจได้ว่า การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองในกรอบของการพิจารณาอุทธรณ์
อาจจะไม่อยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๓  
ซ่ึงรวมถึงหลักเกณฑ์เก่ียวกับระยะเวลาเพิกถอนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ด้วย ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้น  
ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์จะเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ 
เช่น เพิกถอนคําส่ังท่ีก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย หรือเพิกถอนคําส่ังท่ีสร้างภาระเพ่ือทําคําส่ังใหม่ท่ีสร้าง
ภาระยิ่งกว่า การเพิกถอนย่อมไม่อยู่ภายใต้บังคับระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีรู้ถึงเหตุให้เพิกถอน 
อย่างไรก็ดี นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองในกรอบของการพิจารณาอุทธรณ์
ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๓๒๓ กรณีจึงต้องรอแนวคําวินิจฉัยในเร่ืองนี้
ให้เป็นท่ีชัดเจนเสียก่อน จึงจะถือเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อไปได้อย่างม่ันใจ   

๒. การนับระยะเวลาเพิกถอน 
      มาตรา ๔๙ วรรคสอง กําหนดกรอบระยะเวลาในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
ท่ีเป็นการให้ประโยชน์ไว้เก้าสิบวันนับแต่รู้ถึงเหตุให้เพิกถอน กรอบระยะเวลาดังกล่าวนําต้นแบบ    
มาจากรัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเยอรมัน (Verwaltungsverfahrensgesetz - 

VwVfG) ท่ีบัญญัติให้เจ้าหน้าท่ีเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ภายในหนึ่งปีนับแต่
วันท่ีรู้ถึงเหตุให้เพิกถอน (มาตรา ๔๘ วรรคส่ี) โดยระยะเวลาดังกล่าวนํามาเทียบเคียงบังคับใช้กับการ
เพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วย (มาตรา ๔๙ วรรคสอง) ดังนี้ การนับระยะเวลา
เพิกถอนในกฎหมายไทยและกฎหมายเยอรมันจึงใช้หลักเดียวกัน คือ ระยะเวลาจะเร่ิมนับตั้งแต่วันท่ี
เจ้าหน้าท่ีรู้ถึงเหตุให้เพิกถอนคําส่ัง แต่ระยะเวลาเพิกถอนในกฎหมายไทยจะส้ันกว่ากฎหมายเยอรมัน 
คือ เก้าสิบวันนับแต่รู้ถึงเหตุให้เพิกถอน ขณะท่ีกฎหมายเยอรมันกําหนดระยะเวลาเพิกถอนไว้ยาวถึง
หนึ่งปีนับแต่รู้ถึงเหตุให้เพิกถอน  

    มีข้อสังเกตว่าระบบกฎหมายของบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ได้วางหลักเก่ียวกับ  
การลบล้างคําส่ังทางปกครองไว้เข้มงวดกว่ากฎหมายไทยและกฎหมายเยอรมัน โดยจํากัดระยะเวลา 
ในการลบล้างคําส่ังทางปกครองที่ก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (acte créateur de droit 
illégal)

๒๔ ไม่ว่าจะเป็นการลบล้างโดยมีผลย้อนหลังไปในอดีตหรือท่ีเรียกว่า “เพิกถอน” (retrait) หรือ
เป็นการลบล้างโดยให้มีผลไปในอนาคตหรือท่ีเรียกว่า “ยกเลิก” (abrogation) โดยในปี ค.ศ. ๒๐๐๑  
สภาแห่งรัฐ (Conseil d’État) หรือศาลปกครองสูงสุดฝร่ังเศสได้มีคําพิพากษาโดยท่ีประชุมใหญ่ใน 
คดี Ternon๒๕ วางหลักไว้ว่า การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้อง
กระทําภายในส่ีเดือนนับแต่วันที่มีคําส่ัง เว้นแต่มีบทกฎหมายบัญญัติเก่ียวกับการเพิกถอนคําส่ังไว้  

                                                 
  

๒๒ความเห็นของ รศ. วรเจตน์  ภาคีรัตน์ ในการประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ครั้งท่ี ๒ (๑๖/๒๕๕๑) ๑๐/๒๕๕๑ วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ (เรื่องเสร็จท่ี ๓๑๙/๒๕๕๑) 
  

๒๓ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์, อ้างแล้วใน (๑๘), หน้า ๓๘๔ และ ๓๙๕. 
  

๒๔คําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิ ได้แก่ คําส่ังท่ีมีผลให้สิทธิตามกฎหมายเกิดขึ้น ซ่ึงโดยส่วนใหญ่
ได้แก่คําส่ังท่ีให้สิทธิประโยชน์ เช่น คําส่ังอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ คําส่ังขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คําส่ังบรรจุแต่งตั้งให้
รับราชการ คําส่ังเล่ือนตําแหน่งข้าราชการ คําส่ังอนุมัติให้ทําสัญญา คําส่ังให้เงิน รวมท้ังคําส่ังเพิกถอนในบางกรณี 
เช่น คําส่ังเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัย ก็ถือเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิแก่ผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
  

๒๕

C.E. Ass., 26 octobre 2001, R. p. 497. 
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๖ 

เป็นอ่ืน๒๖ หรือผู้ได้รับประโยชน์จากคําส่ังร้องขอให้เพิกถอนคําส่ังเอง (เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ท่ีดียิ่ง
กว่า)๒๗ ซ่ึงคําพิพากษานี้เป็นการกลับหลักท่ีมีมาแต่เดิมท่ีผูกโยงระยะเวลาเพิกถอนโดยฝ่ายปกครองไว้
กับระยะเวลาฟ้องคดีต่อศาล โดยฝ่ายปกครองสามารถเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึง     
ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ภายในระยะเวลาฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือขอให้เพิกถอนคําส่ัง คือ ภายในสองเดือน
นับแต่วันท่ีผู้รับคําส่ังได้รับแจ้งคําส่ัง๒๘ หรือจนกว่าศาลจะมีคําวินิจฉัยในกรณีท่ีมีการฟ้องคดีต่อศาล๒๙ 
โดยต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ สภาแห่งรัฐได้นําหลักใหม่นี้มาใช้กับการยกเลิกคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้ง
สิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าจะต้องกระทําภายในส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ังเช่นเดียวกัน๓๐ ซ่ึงน่า
สังเกตว่า หลักใหม่ของฝร่ังเศสนี้ได้มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายเบลเยียม โดยนับแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๙   
เป็นต้นมา สภาแห่งรัฐเบลเยียมได้ปรับเปล่ียนหลักเก่ียวกับระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ี
ก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากเดิมท่ีให้ฝ่ายปกครองเพิกถอนคําส่ังได้ภายในระยะเวลาฟ้องคดี 
คือ สองเดือนนับแต่วันท่ีคู่กรณีได้รับแจ้งคําส่ัง หรือก่อนท่ีศาลจะมีคําวินิจฉัยในกรณีท่ีมีการฟ้องคดี 
ต่อศาล เป็นหลักการใหม่ว่า “สําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครอง ระยะเวลาเพิกถอนเร่ิมนับตั้งแต่
วันท่ีเจ้าหน้าท่ีมีคําส่ัง”๓๑ ซ่ึงหมายความว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังสามารถเพิกถอนคําส่ังท่ีตนทําขึ้น
ภายในสองเดือนนับแต่วันท่ีทําคําส่ัง กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ว่าระยะเวลาเพิกถอนจะคงเดิม คือ สองเดือน
อันเป็นระยะเวลาฟ้องคดีต่อศาล แต่การนับระยะเวลาจะใช้หลักใหม่ โดยเร่ิมนับตั้งแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ี
ทําคําส่ัง ท้ังนี้ ตามแนวทางของระบบกฎหมายฝร่ังเศส 

    หลักกฎหมายฝร่ังเศสท่ียอมรับให้ฝ่ายปกครองลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้ง
สิทธิท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายภายในส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ังนั้น มีข้อดีตรงท่ีคุ้มครองความม่ันคงแน่นอน
แห่งนิติฐานะของผู้รับคําส่ังมากกว่ากฎหมายไทยและกฎหมายเยอรมัน เพราะกําหนดระยะเวลาไว้ 
“ตายตัว” นับแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ีมีคําส่ัง มิใช่นับแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ีรู้ถึงเหตุให้เพิกถอนคําส่ัง ซ่ึงไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับว่ารู้ถึงเหตุให้เพิกถอนคําส่ังเม่ือใด โดยเจ้าหน้าท่ีอาจจะรู้ถึงเหตุให้เพิกถอนภายหลังจากทํา

                                                 
  

๒๖เช่น กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้เพิกถอนคําส่ัง (C.E., 12 novembre 2009, Société Comilux, 
req. n° 327451) หรือกําหนดระยะเวลาเพิกถอนไว้เป็นอ่ืน เช่น การเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคารซ่ึงมีกําหนดเวลาสามเดือน (ประมวลกฎหมายผังเมือง มาตรา L.424-5 วรรคสอง) หรือการเพิกถอนคําส่ังให้
สัญชาติฝรั่งเศสซ่ึงมีกําหนดเวลาหนึ่งปี (ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 27-2) 
  

๒๗แต่การเพิกถอนตามคําขอของผู้รับคําส่ังพึงกระทําได้เฉพาะกรณีท่ีการเพิกถอนไม่มีผลกระทบ
ต่อสิทธิของบุคคลอ่ืน (C.E., 2 février 2011, Société TV Numéric, req. n° 329254)  
  

๒๘

C.E., 3 novembre 1922, Dame Cachet, R. p. 790.  
  

๒๙

C.E., 28 décembre 1923, Stefanini, R. p. 902. 

  
๓๐

C.E., Sect., 6 mars 2009, Coulibaly, req. n° 306084 : การยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็น
ทันตแพทย์ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าตามท่ีกฎหมายกําหนด 
จะต้องกระทําภายในส่ีเดือนนับแต่วันท่ีมีคําส่ังขึ้นทะเบียน (และกรณีนี้ก็ไม่อาจอาศัยเหตุผลเก่ียวกับความสงบ
เรียบร้อยสาธารณะเพ่ือยกเลิกคําส่ังได้ เพราะข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนมีประสบการณ์ในการประกอบ
วิชาชีพทันตแพทย์มาก่อนในประเทศอ่ืน จึงถือว่าการขาดคุณสมบัติในเรื่องวุฒิการศึกษาไม่ทําให้เกิดความเส่ียงต่อ
สุขภาพของสาธารณชนอันจะเป็นเหตุให้ยกเลิกคําส่ังขึ้นทะเบียน) 
  

๓๑

C.E., 9 mars 2009, Brzozowski, n° 191.190; C.E., 1er avril 2009, El Habachi, n° 

192.105; C.E., 1er avril 2009, Saadi, n° 192.106. อ้างใน NIHOUL (M.), “Le recul de la théorie du 
retrait des actes administratifs en Belgique”, A.J.D.A. 2009, p. 1612. 
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๗ 

คําส่ังไปนานแล้วก็ได้ ซ่ึงหากมีการเพิกถอนคําส่ังก็จะกระทบกระเทือนนิติฐานะของผู้รับคําส่ังอย่างมาก 
อย่างไรก็ดี ในอีกแง่หนึ่ง ระยะเวลาเพิกถอนท่ีตายตัวก็ “กดดัน” เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองค่อนข้างมาก 
เพราะเจ้าหน้าท่ีต้องรีบแก้ไขความผิดพลาดภายในส่ีเดือนนับแต่วันท่ีทําคําส่ังขึ้น หากตรวจพบความ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังหลังจากล่วงพ้นระยะเวลาส่ีเดือนไปแล้ว ย่อมไม่มีอํานาจเพิกถอนคําส่ัง
ได้อีก ซ่ึงหากนําหลักนี้มาใช้กับระบบราชการไทย คงมีกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเพิกถอนคําส่ังไม่ทันภายใน
กําหนดเวลาเป็นจํานวนมากเป็นแน่  

    อนึ่ง สําหรับคําส่ังทางปกครองที่ก่อตั้งสิทธิซ่ึงชอบด้วยกฎหมาย (acte créateur 
de droit légal) นั้น แนวคําพิพากษาของสภาแห่งรัฐฝร่ังเศสจะคุ้มครองนิติฐานะของผู้รับคําส่ัง  
อย่างเต็มท่ี โดยมีหลักว่าฝ่ายปกครองไม่อาจเพิกถอนคําส่ังได้๓๒ และในส่วนของการยกเลิกคําส่ังก็มี
หลักว่าไม่อาจกระทําได้เช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นการออก “คําส่ังท่ีมีผลตรงกันข้าม” (l’acte contraire) 
เช่น ฝ่ายปกครองมีคําส่ังลงโทษไล่ข้าราชการท่ีกระทําผิดวินัยร้ายแรงออกจากราชการ อันมีผลเป็นการ
เพิกถอนคําส่ังบรรจุแต่งตั้งซ่ึงเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงชอบด้วยกฎหมาย 
      สําหรับการนับระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ตาม
มาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ นั้น ระยะเวลาเก้าสิบวัน
เร่ิมนับตั้งแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ีรู้ถึงเหตุให้เพิกถอน กรณีคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันท่ี
เจ้าหน้าท่ีรู้ถึงเหตุแห่งการเพิกถอนย่อมได้แก่วันท่ีรู้ถึงเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ัง 
ทางปกครอง เช่น วันท่ีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับแจ้งความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าคําส่ัง 
รับจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองฮาลาลไม่ชอบด้วยกฎหมาย๓๓ วันท่ีหน่วยงานได้รับแจ้งจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินให้เรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านส่วนท่ีเบิกเกินสิทธิอันเป็นเหตุให้เพิกถอนคําส่ังอนุมัติ 
ให้เบิกค่าเช่าบ้าน๓๔ วันท่ีมหาวิทยาลัยรู้ว่ามีการคํานวณคะแนนผิดพลาดอันเป็นเหตุให้เพิกถอนประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย๓๕ หรือวันท่ีสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความรู้ว่าผู้ยื่นคําขอ
จดทะเบียนและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย อันเป็นเหตุให้
เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ท่ีให้อนุมัติคําขอดังกล่าว๓๖ ส่วนกรณีคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
ระยะเวลาเก้าสิบวันย่อมเร่ิมนับตั้งแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ีรู้ถึงเหตุแห่งการเพิกถอนตามท่ีกําหนดในมาตรา ๕๓ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เช่น รู้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
มิได้เร่ิมประกอบกิจการโรงงานตามท่ีกําหนดไว้ในใบอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขท่ีกําหนด
ภาระหน้าท่ีให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติและเป็นเหตุให้เพิกถอนคําส่ังได้๓๗ 
      ปัญหาว่าเจ้าหน้าท่ีจะต้องรู้ข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใด จึงจะถือว่ารู้ถึงเหตุให้   
เพิกถอนและเร่ิมนับระยะเวลาเพิกถอน นั้น ฝ่ายตําราเคยเสนอความเห็นว่า “ระยะเวลาเก้าสิบวัน
ย่อมเร่ิมนับเม่ือองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองซ่ึงทรงอํานาจในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองได้ทราบ
เหตุแห่งการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตลอดจนข้อเท็จจริงท้ังหลายท้ังปวงท่ีเป็นเคร่ืองประกอบ    
                                                 
  

๓๒

C.E., 19 novembre 1926, Monzat, R. p. 1002. 

  
๓๓ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๔๑๕/๒๕๔๕ 

  
๓๔คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๒๔๕/๒๕๔๙ 

  
๓๕คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๒๗๕/๒๕๕๓ 

  
๓๖คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๑๑๖/๒๕๕๔ 

  
๓๗ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕) เรื่องเสร็จท่ี ๓๘๑/๒๕๔๕ 
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๘ 

ในการตัดสินใจใช้ดุลพินิจเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง...”๓๘ ซ่ึงปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดได้วางหลัก
เก่ียวกับการนับระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตามแนวทางดังกล่าว๓๙ โดยฝ่ายตําราท่ีเสนอ
ความเห็นข้างต้นยอมรับว่า แม้แนวทางนี้จะทําให้การเร่ิมต้นนับระยะเวลาเก้าสิบวันต้องเนิ่นช้าออกไป 
ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อบุคคลผู้รับคําส่ังทางปกครองก็ตาม แต่โดยท่ีเม่ือระยะเวลาล่วงพ้นไปแล้ว เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปกครองย่อมไม่อาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายได้อีก กรณีจึงควรเร่ิมนับ
ระยะเวลาเพิกถอนเม่ือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองผู้ทรงอํานาจได้ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว๔๐ 

    ท้ังนี้ ผู้เขียนเห็นว่า หากถือตามแนวทางข้างต้นย่อมหมายความว่ากรณีคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้เงินหรือทรัพย์สิน แม้เจ้าหน้าท่ีจะรู้ว่าคําส่ังนั้นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว ระยะเวลาเพิกถอนเก้าสิบวันก็ยังไม่เร่ิมนับ แต่จะเร่ิมนับต่อเม่ือเจ้าหน้าท่ีรู้ข้อเท็จจริง
ท้ังปวงท่ีจะใช้ประกอบการตัดสินใจทําคําส่ังเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในมาตรา ๕๑๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว เช่น รู้ว่าคู่กรณีผู้รับคําส่ังมีความเช่ือในความ   
คงอยู่ของคําส่ังนั้นหรือไม่ ความเช่ือของคู่กรณีสมควรได้รับการคุ้มครองหรือไม่ คู่กรณีได้ใช้ประโยชน์
ท่ีได้รับไปตามคําส่ังแล้วหรือไม่ อย่างไร รวมท้ังช่ังน้ําหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะและความเช่ือ
โดยสุจริตของผู้รับคําส่ังว่าสมควรเพิกถอนคําส่ังหรือไม่ เม่ือเจ้าหน้าท่ีพร้อมที่จะตัดสินใจว่าจะทํา
คําส่ังเพิกถอนหรือไม่แล้ว ระยะเวลาเพิกถอนจึงจะเร่ิมนับตั้งแต่บัดนั้น โดยนัยนี้ ระยะเวลาเพิกถอน
เก้าสิบวันจึงมิใช่ “ระยะเวลาในการศึกษาเร่ือง” เพ่ือเตรียมการทําคําส่ัง แต่เป็น “ระยะเวลาในการ

                                                 
  

๓๘วรเจตน์  ภาคีรัตน,์ อ้างแล้วใน (๔), หน้า ๒๕๘.   
  

๓๙คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๓๙๑/๒๕๕๓ วินิจฉัยว่า ระยะเวลาเก้าสิบวัน “...เริ่มนับเม่ือ
องค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองได้ทราบเหตุแห่งการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตลอดจนข้อเท็จจริงท้ังปวงเพ่ือเป็น
เครื่องประกอบการตัดสินใจใช้ดุลพินิจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย”  
  

๔๐วรเจตน์  ภาคีรัตน,์ อ้างแล้วใน (๔), หน้า ๒๕๘. 
  

๔๑มาตรา ๕๑  การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้เงิน หรือให้
ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ ให้คํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคาํส่ัง
ทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน 
       ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเม่ือผู้รับคําส่ังทางปกครองได้ใช้
ประโยชน์อันเกิดจากคําส่ังทางปกครองหรือได้ดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปล่ียนแปลงได้
หรือการเปล่ียนแปลง จะทําให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณ ี
       ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับคําส่ังทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได ้
       (๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้งหรือข่มขู่ หรือ
ชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 
       (๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซ่ึงไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสําคัญ 
       (๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองในขณะได้รับคําส่ังทางปกครอง
หรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
       ในกรณีท่ีเพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ท่ีผู้รับคําส่ังทางปกครอง
ได้ไป ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยถ้าเม่ือใด
ผู้รับคําส่ังทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้นหากผู้นั้นมิได้ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผู้นั้น
ต้องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ท่ีได้รับไปเต็มจํานวน 
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ทําคําส่ัง” ท่ีเร่ิมนับต่อเม่ือข้อเท็จจริงท้ังปวงท่ีจําเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาทําคําส่ังเป็นท่ียุติ
แล้ว ดังนี้ ฝ่ายปกครองจึงอาจ “เล่ือน” ระยะเวลาเพิกถอนออกไปได้ทุกเม่ือ โดยอ้างว่าจําเป็นต้อง
แสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาออกคําส่ังเพิกถอน ซ่ึงจะทําให้ฝ่ายปกครองสามารถ 
“เล่ียง” ระยะเวลาเพิกถอนท่ีกฎหมายกําหนดไว้ได้โดยปริยาย กรณีจึงน่าคิดว่า หลักการนับระยะเวลา
ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและข้อเสนอของฝ่ายตําราข้างต้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสอง ท่ีมุ่งหมายคุ้มครองบุคคลผู้รับคําส่ังทางปกครองหรือไม่ เพียงใด 
เพราะหากผู้ตรากฎหมายประสงค์ให้ระยะเวลาตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงระยะเวลาสําหรับ  
ทําคําส่ังเพิกถอนหลังจากเจ้าหน้าท่ีรู้ข้อเท็จจริงท้ังปวงแล้วว่าจะต้องเพิกถอนคําส่ังหรือไม่ เหตุใดจึงต้อง
กําหนดระยะเวลาไว้ค่อนข้างยาวถึงเก้าสิบวัน หรือท่ีถูกต้องแล้ว ระยะเวลาเก้าสิบวันควรท่ีจะเร่ิมนับ 
ตั้งแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองรู้แน่ชัดถึงเหตุให้เพิกถอนคําส่ัง เช่น รู้ว่าคําส่ังมีความบกพร่องและ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ต้องรีบแสวงหาข้อเท็จจริงท้ังปวงท่ีจะใช้ประกอบการพิจารณาเพิกถอนคําส่ัง 
และทําคําส่ังเพิกถอนให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน ซ่ึงแนวทางดังกล่าวน่าจะสอดคล้องกับ   
ตัวบทมาตรา ๔๙ วรรคสอง ท่ีบัญญัติเพียงว่า “...นับแต่ได้รู้ถึงเหตุท่ีจะให้เพิกถอน...” เท่านั้น (มิได้
เรียกร้องว่าต้องรู้ข้อเท็จจริงท้ังปวงท่ีจะใช้ประกอบการพิจารณาทําคําส่ัง) ท้ังยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของระยะเวลาเพิกถอนท่ีมุ่งหมายคุ้มครองความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะของบุคคลผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองอีกด้วย 

    อนึ่ง ปัญหาว่าระยะเวลาเพิกถอนจะเร่ิมนับเม่ือเจ้าหน้าท่ีใด ๆ รู้ถึงเหตุแห่งการ  
เพิกถอน หรือต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเท่านั้น ในปัญหานี้ ผู้เขียนเห็นว่า 
แม้ว่าในแง่หนึ่ง อาจมองได้ว่าองค์กรฝ่ายปกครองถือเป็นหนึ่งเดียวในความสัมพันธ์กับประชาชน   
หากเจ้าหน้าท่ีคนใดในหน่วยงานท่ีออกคําส่ังได้รู้ถึงเหตุแห่งการเพิกถอน ย่อมถือว่าองค์กรฝ่าย
ปกครองได้รู้ถึงเหตุแห่งการเพิกถอนแล้ว เพราะถือเป็นเร่ืองภายในระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีจะประสานงาน
และแจ้งข้อมูลให้แก่กัน แต่แนวทางนี้ก็อาจทําให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองได้  
หากไม่มีการแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองได้ทราบถึงเหตุแห่งการเพิกถอน 
จนระยะเวลาเพิกถอนล่วงเลยไป  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของทางราชการ จึงสมควร
ถือว่าระยะเวลาเพิกถอนเร่ิมนับต่อเม่ือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองได้รู้ถึงเหตุแห่ง
การเพิกถอนแล้ว ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทาง
ปกครองและผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีนั้นตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ส่วนปัญหาว่า หากเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองได้รู้ถึงเหตุแห่ง
การเพิกถอนแล้วแต่มิได้เพิกถอนคําส่ังภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด แต่ต่อมาผู้บังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าท่ีได้รับทราบถึงเหตุแห่งการเพิกถอนในภายหลัง ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีจะยังมีอํานาจ 
เพิกถอนคําส่ังได้อีกหรือไม่ ในประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นว่า เม่ือคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของระยะเวลา      
เพิกถอนท่ีมุ่งคุ้มครองผู้รับคําส่ังแล้ว ต้องถือว่าระยะเวลาเพิกถอนได้ล่วงเลยไปแล้วสําหรับองค์กร
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองโดยรวม กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีไม่อาจ “แก้ตัว” แทน
เจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองท่ีละเลยไม่เพิกถอนคําส่ังภายในกําหนดเวลา เพราะมิฉะนั้นแล้ว    
จะเท่ากับเปิดช่องให้มีการเร่ิมนับระยะเวลาใหม่ได้อีกคร้ังหนึ่ง …หรือหลายคร้ัง หากตีความคําว่า 
“ผู้บังคับบัญชา” ว่าหมายถึงผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปในทุกระดับช้ันของเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทาง
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๑๐ 

ปกครอง เช่น อธิบดี ปลัดกระทรวง จนถึงรัฐมนตรี อันเป็นการตีความแบบ “ศรีธนญชัย” และขัดต่อ
วัตถุประสงค์ของระยะเวลาเพิกถอนท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 
      สําหรับวิธีการนับระยะเวลานั้น เม่ือเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองได้รู้ถึงเหตุแห่งการเพิกถอนตลอดจนข้อเท็จจริงท้ังปวงประกอบการตัดสินใจเพิกถอนคําส่ัง
แล้ว ระยะเวลาเก้าสิบวันย่อมเร่ิมนับ โดยไม่นับวันแรกแห่งระยะเวลารวมเข้าด้วย เนื่องจากไม่เต็มวัน 
ท้ังนี้ เป็นไปตามมาตรา ๖๔๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในทาง
ปฏิบัติจึงถือว่าวันถัดจากวันท่ีเจ้าหน้าท่ีรู้ถึงเหตุแห่งการเพิกถอนเป็นวันแรกของระยะเวลาเก้าสิบวัน 
โดยเจ้าหน้าท่ีต้องเพิกถอนคําส่ังอย่างช้าท่ีสุดภายในวันสุดท้ายของระยะเวลาดังกล่าว และแม้ว่าวัน
สุดท้ายของระยะเวลาจะเป็นวันหยุดทําการงานของเจ้าหน้าท่ี ก็ต้องนับรวมเข้าด้วย มิใช่ถือว่าระยะเวลา
ส้ินสุดในวันทํางานถัดจากวันหยุด ท้ังนี้ เป็นไปตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง ดังนั้น หากเจ้าหน้าท่ีปล่อย
ระยะเวลาให้ล่วงเลยไปจนเหลือเวลาอีกไม่มาก ก็พึงตรวจสอบด้วยว่าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็น
วันหยุดหรือไม่ โดยเฉพาะวันหยุดยาวหลายวัน เช่น วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือวันหยุดช่วง 
ส้ินปีและขึ้นปีใหม่ มิฉะนั้น เจ้าหน้าท่ีอาจต้องมาทํางานในวันหยุดเพ่ือทําคําส่ังเพิกถอนให้ทันภายใน
กําหนดเวลา  
      ส่วนประเด็นว่า กรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคทําให้เจ้าหน้าท่ีไม่อาจดําเนินการเพิกถอน
คําส่ังทางปกครองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เจ้าหน้าท่ีจะขยายระยะเวลาเพิกถอนคําส่ัง
ออกไปได้หรือไม่ นั้น ผู้เขียนเห็นว่า เม่ือไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ ท่ีกําหนดให้มีการขยายระยะเวลาเพิกถอน ประกอบกับมาตรา ๖๖๔๓ ท่ีว่าด้วยการขยาย
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย ก็ใช้กับระยะเวลากระทําการของคู่กรณีในการพิจารณาทาง
ปกครองเท่านั้น ไม่รวมถึงระยะเวลากระทําการของเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีจึงไม่อาจขยายระยะเวลา 
เพิกถอนคําส่ังทางปกครองออกไปได้ แม้จะมีพฤติการณ์ท่ีจําเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของตนก็ตาม 
ดังนั้น กรณีท่ีเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ ทําให้เจ้าหน้าท่ีไม่อาจเพิกถอนคําส่ังได้ทัน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ก็คงต้องยกประโยชน์ให้กับคู่กรณีไป 

    ปัญหาอีกประการหนึ่งซ่ึงน่าพิจารณา ก็คือ วันใดที่จะถือว่ามีการเพิกถอนคําส่ัง 
วันท่ีเจ้าหน้าท่ีมีคําส่ังเพิกถอน หรือวันท่ีคู่กรณีได้รับแจ้งคําส่ังเพิกถอน ปัญหานี้มีความสําคัญ      
เป็นอย่างยิ่งในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมีคําส่ังเพิกถอนก่อนครบกําหนดเวลาเก้าสิบวัน แต่คู่กรณีได้รับแจ้ง
คําส่ังเพิกถอนเม่ือล่วงพ้นกําหนดเวลาไปแล้ว สภาแห่งรัฐฝร่ังเศสเคยวินิจฉัยปัญหาทํานองนี้มาแล้ว 
ในกรณีการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงต้องกระทําภายในส่ีเดือน

                                                 
  

๔๒มาตรา ๖๔  กําหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีนั้น มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้น
รวมเข้าด้วย เว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้นหรือมีการกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยเจ้าหน้าท่ี 
       ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีต้องกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้นับวัน
ส้ินสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทําการงานสําหรับเจ้าหน้าท่ี 
        ฯลฯ   ฯลฯ 
  

๔๓มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีผู้ใดไม่อาจกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน
กฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ท่ีจําเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีคําขอเจ้าหน้าท่ีอาจขยาย
ระยะเวลาและดําเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ท้ังนี้ ต้องยื่นคําขอภายในสิบห้าวันนับแต่
พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้ส้ินสุดลง 
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นับแต่วันท่ีเจ้าหน้าท่ีมีคําส่ัง โดยสภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยว่า ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ทําคําส่ังเพิกถอน
ภายในระยะเวลาส่ีเดือน แม้คู่กรณีจะได้รับแจ้งคําส่ังเพิกถอนเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาไปแล้ว ก็ถือเป็น 
การเพิกถอนภายในระยะเวลา๔๔ ซ่ึงแนวทางดังกล่าวเอ้ือต่อฝ่ายปกครอง แต่ก็กระทบต่อความม่ันคง
แน่นอนแห่งนิติฐานะของผู้รับคําส่ัง เพราะเจ้าหน้าท่ีอาจแจ้งคําส่ังภายหลังล่วงพ้นระยะเวลาส่ีเดือน
ไปนานแล้วก็ได้ ซ่ึงจะทําให้เกิดความไม่แน่นอนเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีในทางกฎหมายของบุคคล 
ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

    สําหรับระบบกฎหมายไทย ท่ีผ่านมายังไม่เคยมีการวินิจฉัยในประเด็นนี้มาก่อน 
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่า เม่ือมีหลักตามมาตรา ๔๒๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ อยู่ว่าคําส่ังทางปกครองมีผลใช้ยันเม่ือผู้เก่ียวข้องได้รับแจ้ง ก็ย่อมต้องถือว่าการเพิกถอน  
มีผลในทางกฎหมายเม่ือคู่กรณีได้รับแจ้งคําส่ังเพิกถอน๔๖ ดังนั้น แม้ว่าเจ้าหน้าท่ีจะมีคําส่ังเพิกถอน
ก่อนส้ินกําหนดเวลา แต่ถ้าคู่กรณีได้รับแจ้งคําส่ังเม่ือล่วงพ้นกําหนดเวลาไปแล้ว ก็ต้องถือว่าเป็นการ
เพิกถอนภายหลังระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด แนวทางนี้อาจจะดูเคร่งครัดกับฝ่ายปกครองอยู่บ้าง 
แต่ก็ชอบด้วยเหตุผลและสอดคล้องกับ “ฐานคิด” ของระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีมุ่ง
คุ้มครองความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะของคู่กรณีผู้รับคําส่ัง ท้ังนี้ เม่ือถือว่าการเพิกถอนมีผลเม่ือ
คู่กรณีได้รับแจ้งคําส่ังเพิกถอนแล้ว ในการดําเนินการเพิกถอนคําส่ัง ทางราชการจึงต้อง “เผ่ือเวลา” 
ส่วนหนึ่งไว้สําหรับการแจ้งคําส่ังเพิกถอนด้วย โดยเฉพาะกรณีท่ีจะส่งคําส่ังทางไปรษณีย์ซ่ึงอาจมีความ
ล่าช้าในการจัดส่งหนังสือแจ้งคําส่ัง ทําให้คู่กรณีอาจได้รับหนังสือแจ้งคําส่ังภายหลังล่วงพ้นระยะเวลา
เพิกถอนคําส่ังไปแล้วก็ได้ หรือกรณีท่ีไม่อาจพิสูจน์ว่าได้รับหนังสือแจ้งคําส่ังเม่ือใด (เช่น ใบตอบรับ
สูญหาย) ก็ต้องใช้บทสันนิษฐานตามมาตรา ๗๑๔๗ ท่ีให้ถือว่าได้รับแจ้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันส่ง
หนังสือ (สําหรับกรณีส่งในประเทศ) ในกรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าท่ีก็ต้องส่งหนังสือแจ้งคําส่ังเพิกถอนอย่าง
น้อยเจ็ดวันก่อนครบกําหนดระยะเวลาเพิกถอนเพ่ือท่ีการเพิกถอนจะได้เป็นไปภายในระยะเวลาท่ี 
กฎหมายกําหนด หรือหากเป็นกรณี “ฉุกเฉิน” เช่น เจ้าหน้าท่ีต้องเพิกถอนคําส่ังภายในวันสุดท้ายของ
ระยะเวลา ทําให้ไม่มีเวลาเหลือสําหรับการจัดส่งหนังสือแจ้งคําส่ังทางไปรษณีย์ ก็อาจต้องแจ้งคําส่ัง 
 

 

                                                 
  

๔๔

C.E., Sect., 21 décembre 2007, Sarl BRETIM, req. n° 285515. ในคดีนี้สภาแห่งรัฐมี 
คําพิพากษาในแนวทางตรงกันข้ามกับคําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี M. Yves Struillou ท่ีเสนอความเห็นว่า 
นอกจากฝ่ายปกครองจะต้องทําคําส่ังเพิกถอนภายในระยะเวลาส่ีเดือนแล้ว คู่กรณีผู้รับคําส่ังจะต้องได้รับแจ้งคําส่ัง
เพิกถอนภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย จึงจะถือว่าการเพิกถอนเป็นไปภายในกําหนดเวลา โปรดดู R.F.D.A. 2008, 
p. 471 s. 

  
๔๕มาตรา ๔๒  คําส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะท่ีผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 

    ฯลฯ   ฯลฯ 
  

๔๖ฝ่ายตําราบางส่วนถึงกับให้ความเห็นว่า คําส่ังทางปกครองจะเกิดขึ้นได้ในทางกฎหมายก็ต่อเม่ือ 
ได้มีการแจ้งคําส่ังทางปกครองนั้นไปยังผู้รับคําส่ังแล้ว โปรดดู วรเจตน์  ภาคีรัตน์, อ้างแล้วใน (๔), หน้า ๑๕๔-๑๕๕. 
  

๔๗มาตรา ๗๑  การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเม่ือครบกําหนดเจ็ดวัน
นับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเม่ือครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 
เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 
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๑๒ 

ด้วยวิธีการอ่ืนท่ีรวดเร็วมากกว่า เช่น ให้บุคคลนําไปส่ง (ภายในวันนั้น) ตามมาตรา ๗๐๔๘ หรือส่ง 
ทางเคร่ืองโทรสารตามมาตรา ๗๔๔๙ หากคู่กรณีมีเคร่ืองโทรสารสําหรับติดต่อกับทางราชการ หรือ   
ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากกฎหมายในเร่ืองใดบัญญัติให้กระทําได้ และคู่กรณีได้แสดงความ
จํานงให้แจ้งด้วยวิธีการดังกล่าว๕๐ 

    นอกจากนี้ มีปัญหาท่ีน่าพิจารณาอีกประการหนึ่งว่า ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเพิกถอน
คําส่ังภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด แต่คําส่ังเพิกถอนมีความบกพร่องในวิธีพิจารณาหรือแบบ
พิธีอันเป็นสาระสําคัญ เช่น ไม่ได้รับฟังคู่กรณีก่อนออกคําส่ัง หรือไม่ได้ให้เหตุผลประกอบคําส่ัง และ
ความบกพร่องนั้นเป็นสาระสําคัญถึงขั้นท่ีเป็นเหตุให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคําส่ังเพิกถอน ในกรณี  
เช่นว่านี้ ฝ่ายปกครองจะเร่ิมทําคําส่ังเพิกถอนใหม่ได้หรือไม่ ปัญหานี้ยังไม่มีคําตอบท่ีชัดเจนในระบบ
กฎหมายไทย แต่น่าสังเกตว่า แนวคําพิพากษาของสภาแห่งรัฐหรือศาลปกครองสูงสุดของประเทศกรีซ
ยอมรับว่ากรณีท่ีฝ่ายปกครองต้องทําคําส่ังทางปกครองภายในระยะเวลาบังคับ (délai péremptoire) 

ตามท่ีกฎหมายกําหนด๕๑ และฝ่ายปกครองก็ได้ทําคําส่ังขึ้นภายในกําหนดระยะเวลานั้นแล้ว แต่คําส่ัง
มีความบกพร่องและถูกศาลพิพากษาเพิกถอนในภายหลัง ฝ่ายปกครองชอบท่ีจะทําคําส่ังใหม่ให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาเดียวกันกับท่ีกฎหมายกําหนดได้ โดยระยะเวลาในการทําคําส่ังจะเร่ิมนับใหม่ตั้งแต่
วันท่ีได้รับแจ้งคําพิพากษาของศาลเป็นต้นไป๕๒ สําหรับประเทศไทย คงต้องรอดูกันต่อไปว่า ศาล
ปกครองจะยอมรับแนวทางข้างต้นนี้หรือไม่ หากเดินตามแนวทางนี้ ก็จะช่วยให้ฝ่ายปกครองเบาใจ 
ไปได้ไม่น้อย แต่ในอีกแง่หนึ่ง ก็อาจจะไม่เป็นท่ีพอใจของผู้รับคําส่ังทางปกครองเท่าใดนัก เพราะแม้
จะชนะคดีแล้ว ก็ยังเส่ียงท่ีจะถูกฝ่ายปกครองเพิกถอนคําส่ังได้อีกคร้ังหนึ่ง 

 

 

 

                                                 
  

๔๘มาตรา ๗๐  การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไปส่ง
ไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะท่ีอยู่หรือทํางานในสถานท่ีนั้น หรือในกรณีท่ีผู้นั้นไม่ยอมรับ 
หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในท่ีซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีนั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงท่ีไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
  

๔๙มาตรา ๗๔  ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนการแจ้งคําส่ังทางปกครองจะใช้วิธีส่งทางเครื่องโทรสาร 
ก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมท่ีเป็นส่ือในการส่งโทรสารนั้น และต้องจัดส่ง
คําส่ังทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รับในทันทีท่ีอาจกระทําได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้ง
คําส่ังทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ท่ีปรากฏในหลักฐานของหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่
จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น 
  

๕๐โปรดดู ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กค. ๑๒/๒๕๕๑  
เรื่อง การพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายสินค้าล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัต ิ
ทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ 
  

๕๑“ระยะเวลาบังคับ” หมายถึง ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดให้ฝ่ายปกครองใช้อํานาจออกคําส่ัง
ทางปกครอง ซ่ึงหากล่วงพ้นระยะเวลาไปแล้ว ย่อมเป็นการตัดอํานาจของฝ่ายปกครองท่ีจะทําคําส่ังได้ หากทําคําส่ังขึ้น 
คําส่ังนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นการกระทําโดยปราศจากอํานาจ 
  

๕๒

SPILIOTOPOULOS (E.), Droit administratif hellénique, (2e édition : Athènes : 

Sakkoulas, 2004), p. 99. 
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๑๓ 

  ๓. กรณีที่เพิกถอนได้โดยไม่มีกําหนดเวลา 
      กรณีท่ีคําส่ังทางปกครองผิดพลาดอย่างร้ายแรงและชัดแจ้งถึงขั้นตกเป็นโมฆะ
หรือไม่มีผลใด ๆ ทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้น เจ้าหน้าท่ีย่อมไม่จําเป็นต้องเพิกถอนคําส่ัง แต่อาจประกาศ
ให้ทราบเป็นการท่ัวไปว่าคําส่ังไม่มีผลในทางกฎหมาย๕๓ ซ่ึงการประกาศความเสียเปล่าของคําส่ังย่อม
กระทําได้ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลา ส่วนคําส่ังทางปกครองอ่ืนท่ีแม้จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่    
ไม่ร้ายแรงถึงกับตกเป็นโมฆะย่อมอยู่ภายใต้บังคับระยะเวลาเพิกถอนตามปกติ ยกเว้นถ้าคู่กรณีใช้ 
“กลฉ้อฉล” เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีทําคําส่ัง เช่น แสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริง หรือข่มขู่หรือ
ชักจูงใจเจ้าหน้าท่ีโดยให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมถือว่าคู่กรณีไม่สุจริต    
จึงไม่มีเหตุผลอันใดท่ีจะคุ้มครองคู่กรณี ดังภาษิตกฎหมายท่ีว่า “กลฉ้อฉลทําให้ทุกส่ิงเป็นอันเสียไป” 
(fraus omnia corrumpit) เจ้าหน้าท่ีจึงเพิกถอนคําส่ังได้ทุกเม่ือ ไม่อยู่ในบังคับระยะเวลาเก้าสิบวัน
นับแต่รู้ถึงเหตุแห่งการเพิกถอน สําหรับคําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นเนื่องจากคู่กรณีแสดงข้อความเท็จ 
เช่น ปลอมต้นฉบับแบบการแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค. ๑) และทะเบียนการครอบครองท่ีดิน   
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)๕๔ หรือแก้ไขข้อความ 
ในหนังสืออนุญาตให้ทําทางเช่ือมกับทางหลวงแผ่นดินจาก “เพ่ือเป็นทางเข้า-ออกท่ีพักอาศัย” เป็น 
“เพ่ือเป็นทางเข้า-ออกอาคารบรรจุก๊าซ” เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสําคัญผิดในข้อเท็จจริงในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ๕๕ ส่วนคําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นโดยคู่กรณีปกปิดข้อความจริง 
ที่ควรบอกให้แจ้ง เช่น บุคคลท่ีสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานปกครอง ๓ 
และสอบได้ แต่ไม่ได้แจ้งว่ายังรับราชการท่ีกรมคุมประพฤติในตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ๓ ทําให้
กรมการปกครองสําคัญผิดและมีคําส่ังบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการซํ้าซ้อนกันสองแห่ง ...และได้รับ
เงินเดือนจากต้นสังกัดท้ังสองแห่งในขณะเดียวกัน๕๖ หรือข้าราชการท่ีปกปิดเร่ืองท่ีถูกลงโทษทางวินัย
หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์เพ่ือท่ีหน่วยงานจะได้ออกคําส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนให้ท้ังท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะ
ได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือน๕๗ อนึ่ง โดยหลักแล้วการปกปิดข้อความจริงอันจะถือเป็น “กลฉ้อฉล”   
คงต้องเป็นกรณีท่ีผู้รับคําส่ัง “จงใจ” หรือ “เจตนา” ท่ีจะทําให้เจ้าหน้าท่ีสําคัญผิดในข้อเท็จจริงเพ่ือ  
มีคําส่ังให้กับตน แต่หากเป็นกรณีท่ีผู้รับคําส่ังให้ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน เช่น ยื่นเอกสารไม่ครบ โดย   
ไม่มีเจตนาท่ีจะทําให้เจ้าหน้าท่ีสําคัญผิด ก็ไม่ควรถือเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงอันจะถือเป็นเหตุให้ 
เพิกถอนคําส่ังได้โดยไม่มีกําหนดเวลา  
  ท้ังนี้ มีข้อสังเกตว่า สภาแห่งรัฐฝร่ังเศสก็ไม่ปราณีบุคคลท่ีไม่สุจริตเช่นเดียวกัน    
โดยยอมรับว่า ฝ่ายปกครองสามารถเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อตั้งสิทธิเม่ือใดก็ได้โดยไม่อยู่ใน
บังคับระยะเวลาเพิกถอน๕๘ หากคู่กรณีใช้กลฉ้อฉลให้เจ้าหน้าท่ีทําคําส่ัง เพราะถือว่าคําส่ังท่ีทําขึ้น 

                                                 
  

๕๓ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๘๙๘/๒๕๕๔ : กรณีประกาศ
แต่งตั้งบุคคลท่ีเสียชีวิตแล้วเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  

๕๔ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) เรื่องเสร็จท่ี ๔๑๕/๒๕๔๔ 
  

๕๕ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๑๙๒/๒๕๔๓ 
  

๕๖ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) เรื่องเสร็จท่ี ๕๖/๒๕๔๔  
  

๕๗คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๑๔๓/๒๕๕๑ 
  

๕๘เดิมระยะเวลาเพิกถอน คือ ระยะเวลาฟ้องคดีต่อศาล (๒ เดือนนับแต่วันได้รับแจ้งคําส่ัง) และ
นับแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๑ คือ ส่ีเดือนนับแต่วันทําคําส่ัง  
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๑๔ 

มิได้ก่อตั้งสิทธิเป็นการถาวร (“n'avait pu créer de droits acquis”) หลักนี้มีมานับแต่คําพิพากษา  
คดี Sarovitch๕๙ ในปี ค.ศ. ๑๙๓๕ ซ่ึงเป็นกรณีของคนต่างด้าวท่ีปกปิดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทํา
ความผิดในอดีตเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสําคัญผิดและมีคําส่ังให้สัญชาติฝร่ังเศส กรณีนี้เจ้าหน้าท่ีย่อมมีคําส่ัง
เพิกถอนคําส่ังให้สัญชาติได้ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลา สําหรับกรณีอ่ืน ๆ ท่ีถือว่าคู่กรณีไม่สุจริตและ
เจ้าหน้าท่ีอาจเพิกถอนคําส่ังได้ทุกเม่ือ เช่น ผู้รับคําส่ังใช้ใบรับรองปลอม๖๐ ใช้เอกสารราชการปลอม๖๑ 
ใช้ใบรับรองแพทย์อันเป็นเท็จ๖๒ ปกปิดประวัติการได้รับโทษอาญา๖๓ ทุจริตในการสอบแข่งขัน๖๔ ลอก
วิทยานิพนธ์ของบุคคลอ่ืน๖๕ ปล่อยให้เจ้าหน้าท่ีเข้าใจผิดในระดับขั้นเงินเดือน๖๖ ปกปิดการได้รับ
บํานาญ๖๗

 หรือปกปิดการได้รับอนุมัติเงินกู้มาก่อน๖๘ หรือในการยื่นคํารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่สุจริตหากให้ข้อมูลอันเป็นเท็จว่าเป็นเจ้าของท่ีดินท้ังท่ีเป็นเพียงผู้ทําสัญญาจะซ้ือ
ท่ีดิน๖๙ หรือจงใจยื่นแบบแปลนไม่ตรงกับแบบอาคารท่ีจะก่อสร้างจริง๗๐ หรือกรณีคนต่างด้าวท่ีจด
ทะเบียนสมรสกับคนฝร่ังเศสเพียงเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ เช่น เพ่ือให้ได้รับใบสําคัญ  
การพํานักในประเทศโดยไม่คิดท่ีจะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือท่ีเรียกว่า “การแต่งงานสีขาว” 
(“mariage blanc”) ก็ถือเป็นกลฉ้อฉล อันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิกถอนการจดทะเบียนสมรส
ได้ทุกเม่ือโดยไม่มีกําหนดเวลา๗๑ 
      อนึ่ง สมควรทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่า แม้คําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นด้วยกลฉ้อฉล
ของผู้รับคําส่ังจะเป็นคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายร้ายแรงเป็นพิเศษซ่ึงอาจถูกเพิกถอนได้ตลอดเวลา 
แต่หากคําส่ังนั้นยังไม่ผิดพลาดร้ายแรงและชัดแจ้งถึงขั้นตกเป็นโมฆะแล้ว ย่อมมีผลในทางกฎหมาย
จนกว่าจะถูกเพิกถอนให้ส้ินผลไป ดังนั้น ตราบใดท่ียังไม่มีการเพิกถอนคําส่ัง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
ย่อมถูกผูกพันให้ดําเนินการให้เป็นไปตามคําส่ัง จะทําเสมือนไม่มีคําส่ังนั้นอยู่ในสารบบกฎหมายมิได้๗๒ 
โดยสภาแห่งรัฐฝร่ังเศสเคยวินิจฉัยว่า คําส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทําขึ้นโดยกลฉ้อฉลของผู้รับคําส่ัง 
ถือเป็นคําส่ังท่ีไม่ก่อตั้งสิทธิเป็นการถาวรและอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้เสมอ แต่ตราบใดท่ีคําส่ังนั้นยัง
ไม่ถูกยกเลิกเพิกถอน หน่วยงานย่อมถูกผูกพันให้ดําเนินการให้เป็นไปตามคําส่ังนั้น จะยกเอาเหตุท่ีว่า
คําส่ังทําขึ้นโดยกลฉ้อฉลเพ่ือปฏิเสธไม่ให้เจ้าหน้าท่ีได้ใช้สิทธิประโยชน์ในการลาป่วยและลาพักผ่อน

                                                 
  

๕๙

C.E., 12 avril 1953, R. p. 520. 

  
๖๐

C.E., 17 juin 1955, Silberstein, R. p. 334. 

  
๖๑

C.E., 10 avril 1957, Beuve, R. p. 249. 

  
๖๒

C.E., 28 juillet 2000, Seyman, req. n° 208540. 

                        
๖๓

C.E., 18 décembre 1957, Shamasch, R. p. 683. 

  
๖๔

C.E., 18 novembre 1966, Ministre des Travaux Publics c/ Silvani, R. p. 609. 

  
๖๕

C.E., 23 février 2009, Madame Gaëlle A-B, req. n° 310277.  
  

๖๖

C.E., 10 mars 1976, Baillet, R. table p. 753. 

  
๖๗

C.E., 19 janvier 1983, Dalanson, D.A. 1983, n° 84. 

  
๖๘

C.E., 24 février 1984, Desprès, D.A. 1984, n° 83. 

  
๖๙

C.E., 10 octobre 1990, Époux Alarcon, R. table p. 1040. 

  
๗๐

C.E., 12 mars 1969, Rondanelli, D.A. 1969, n° 123. 

  
๗๑

C.E., 13 novembre 1992, Riaz, D. 1993, p. 297. 

  
๗๒ซ่ึงแตกต่างจากกรณีของคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะซ่ึงไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมายและ     
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๑๕ 

มิได้๗๓ นอกจากนี้ แม้ว่าคําส่ังท่ีทําขึ้นโดยกลฉ้อฉลของผู้รับคําส่ังจะเป็นคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ร้ายแรงเป็นพิเศษจนไม่อยู่ในบังคับระยะเวลาเพิกถอน แต่ในการเพิกถอนคําส่ังก็ยังคงอยู่ภายใต้บังคับ
วิธีพิจารณาและแบบพิธีในการทําคําส่ังทางปกครองเช่นเดียวกับคําส่ังทางปกครองในกรณีอ่ืน ๆ  
เป็นต้นว่า ต้องมีการรับฟังคู่กรณีก่อนออกคําส่ังเพิกถอน๗๔ หรือให้เหตุผลประกอบคําส่ังเพิกถอนด้วย๗๕ 
ขณะท่ีการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นโมฆะ จะมีการผ่อนคลายความเข้มงวดของหลักเกณฑ์ 
ต่าง ๆ ลงอย่างมาก เช่น ไม่จําเป็นต้องระบุเหตุผลประกอบคําส่ังเพิกถอนก็ได้๗๖ 
  ๔. ผลของการเพิกถอนเกินระยะเวลา 
      ปัญหาว่าการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์เกินระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดจะมีผลประการใด นั้น จําต้องพิเคราะห์ถึง “สถานะทางกฎหมาย” ของระยะเวลา
เพิกถอนคําส่ังทางปกครองเสียก่อนว่าเป็นระยะเวลาประเภทใด ท้ังนี้ ในทางกฎหมายปกครองเราอาจ
จําแนกระยะเวลากระทําการของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองออกเป็น “ระยะเวลาเร่งรัด” (délai indicatif) 
และ “ระยะเวลาบังคับ” (délai impératif) โดยระยะเวลาเร่งรัดเป็นกรณีท่ีบทบัญญัติกฎหมายกําหนด
ระยะเวลาไว้เพ่ือเร่งรัดให้เจ้าหน้าท่ีกระทําการโดยไม่ชักช้าเท่านั้น มิได้มีผลตัดอํานาจของเจ้าหน้าท่ี  
ท่ีจะกระทําการเม่ือล่วงพ้นกําหนดระยะเวลาไปแล้ว เพียงแต่ความล่าช้าของเจ้าหน้าท่ีอาจนํามาซ่ึง
ความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่ทางราชการหรือแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ เช่น ระยะเวลาในการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ แม้ว่าจะล่วงพ้นระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไปแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีก็ยังคงมีอํานาจพิจารณามีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ได้๗๗ สําหรับระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ นั้น ท่ีผ่านมา
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจํานวนไม่น้อยยังเข้าใจว่าเป็น “ระยะเวลาเร่งรัด” เช่นเดียวกับระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณ์ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของระยะเวลาดังกล่าวท่ีมุ่งหมายคุ้มครองความ
ม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะของผู้รับคําส่ัง ย่อมเป็นท่ีชัดเจนว่าระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
เป็น “ระยะเวลาบังคับ” ท่ีจํากัดกรอบระยะเวลาในการใช้อํานาจของเจ้าหน้าท่ี เม่ือล่วงพ้นกําหนด
ระยะเวลาไปแล้ว เจ้าหน้าท่ีย่อมไม่มีอํานาจเพิกถอนคําส่ังได้อีกต่อไป เช่น กรณีท่ีกระทรวงมหาดไทย
ได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังแต่งตั้งข้าราชการมาเป็นเวลากว่าสองปีแล้ว กระทรวง 
มหาดไทยย่อมไม่อาจเพิกถอนคําส่ังได้๗๘ หากฝ่ายปกครองเพิกถอนคําส่ัง ย่อมเป็นการกระทําโดยไม่มี
อํานาจตามกฎหมาย คําส่ังเพิกถอนท่ีทําขึ้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังท่ีศาลปกครองสูงสุดเคย
วินิจฉัยเป็น “อุทาหรณ์” เตือนใจเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้ในคําพิพากษา ท่ี อ.๕๕๐/๒๕๕๑ 

                                                 
  

๗๓

C.E. Sect., 29 novembre 2002, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, req. 

n° 223027, A.J.D.A. 2003, chron. Donnat et Casas, p. 276-278. 

  
๗๔

C.E., 29 septembre 2004, Hervé X., req. n° 249543. 

  
๗๕

C.E., 25 avril 1990, Madame Figueréo et Bernachy, R. table p. 546. 

  
๗๖

C.E., 21 février 1997, Romano, req. n° 141960. 
  

๗๗อย่างไรก็ดี ในบางกรณีกฎหมายอาจกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไว้ในลักษณะท่ีเป็น 
“ระยะเวลาบังคับ” ซ่ึงการครบกําหนดระยะเวลาจะทําให้เกิดคําวินิจฉัยอุทธรณ์โดยปริยายขึ้นได้ แม้ว่าจะไม่มีการ 
ส่ังการใด ๆ โดยฝ่ายปกครองก็ตาม เช่น กรณีตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๑๖ 

      คดีตามคําพิพากษาดังกล่าวมีข้อเท็จจริงว่า สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครพนมได้จัดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ซ่ึงมีการประกาศผลการ
สอบและมีคําส่ังบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ แต่ต่อมาพบว่ามีการประมวลผลสอบของผู้สอบแข่งขันได้
บางรายผิดพลาดไป โดยคะแนนท่ีแท้จริงไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด คณะอนุกรรมการข้าราชการครู
จังหวัดนครพนมจึงได้ประชุมพิจารณาในวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และลงมติแก้ไขผลการสอบแข่งขัน
ในส่วนของผู้สมัครสอบท่ีไม่ผ่านเกณฑ์จํานวน ๔ ราย โดยถอนช่ือบุคคลดังกล่าวออกจากประกาศ  
ผลการสอบแข่งขัน และต่อมาวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด
นครพนมได้มีคําส่ังให้ นาย อ. ซ่ึงเป็นข้าราชการท่ีถูกถอนช่ือออกจากราชการ นาย อ. จึงฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองขอให้เพิกถอนคําส่ังให้ออกจากราชการ ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ววินิจฉัยว่า 
เม่ือประกาศผลการสอบแข่งขันและคําส่ังบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับคําส่ัง การเพิกถอนคําส่ังดังกล่าวจึงต้องกระทําภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรู้ถึงเหตุให้
เพิกถอนตามท่ีกําหนดในมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ซ่ึงปรากฏว่าผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครพนมได้รู้ถึงเหตุให้เพิกถอนคําส่ังอย่างช้าท่ีสุด
ในวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซ่ึงเป็นวันท่ีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูจังหวัดนครพนมได้ประชุม
ลงมติแก้ไขผลการสอบแข่งขัน แต่ผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครพนมได้มีคําส่ังลงวันท่ี    
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ให้ข้าราชการท่ีถูกถอนช่ือออกจากราชการ อันมีผลเป็นการเพิกถอนคําส่ังบรรจุ
แต่งตั้ง กรณีจึงเป็นการเพิกถอนคําส่ังเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่รู้เหตุให้เพิกถอนตามมาตรา ๔๙ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับการมีคําส่ังบรรจุแต่งตั้ง   
ผู้ฟ้องคดีเกิดจากความผิดพลาดของคณะกรรมการประมวลผลสอบด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์เอง โดย 
ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้งหรือข่มขู่
หรือชักจูงใจโดยให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย หากนําความผิดพลาดดังกล่าว
มาเป็นผลร้ายแก่ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่ถูกต้องเป็นธรรม ผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม   
จึงไม่อาจเพิกถอนคําส่ังได้ เนื่องจากเป็น “การกระทําโดยปราศจากอํานาจ” คําส่ังท่ีให้ผู้ฟ้องคดีออก
จากราชการจึงเป็นคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาเพิกถอนคําส่ังดังกล่าว และให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการเพ่ือให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันท่ีศาลมีคําพิพากษา 
โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ดังเดิม กรณีนี้จึงนับว่าเป็น “โชคสองช้ัน” สําหรับบุคคลท่ีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์
แต่ได้เข้ารับราชการ เพราะนอกจากการประมวลผลสอบแข่งขันจะผิดพลาดแล้ว ทางราชการยัง
ผิดพลาดในเร่ืองระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังบรรจุแต่งตั้งอีกด้วย  
 

ส่งท้าย 
  ระยะเวลาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ถือเป็น “เก้าสิบวัน
อันตราย” ท้ังสําหรับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีต้องเพิกถอนคําส่ังให้ทันภายในกําหนดเวลา และคู่กรณี
ซ่ึง “เส่ียง” ท่ีจะเสียสิทธิหรือประโยชน์ท่ีได้รับไปตามคําส่ัง แม้ว่าเก้าสิบวันจะเป็นระยะเวลาค่อนข้าง
ยาวและเร่ิมนับต่อเม่ือเจ้าหน้าท่ีรู้ข้อเท็จจริงท้ังปวงท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจออกคําส่ังเพิกถอน แต่
เจ้าหน้าท่ีก็ไม่ควร “ชะล่าใจ” และปล่อยระยะเวลาให้ล่วงเลยไปจนสายเกินแก้ เพราะกระบวนการ
เพิกถอนคําส่ังอาจมีขั้นตอนหลายประการท่ีต้องดําเนินการ โดยเฉพาะข้ันตอนอันเป็นสาระสําคัญ 
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๑๗ 

เช่น การรับฟังคู่กรณีตามมาตรา ๓๐๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ท่ีกําหนดให้
กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีจะออกคําส่ังทางปกครองท่ีกระทบสิทธิ จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงให้คู่กรณีทราบและ  
ให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเสียก่อน ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีต้องให้คู่กรณีมี “เวลาเพียงพอ” ในการ
เตรียมตัวโต้แย้งด้วย๘๐ และแม้ว่าเจ้าหน้าท่ีอาจไม่ต้องรับฟังคู่กรณีในกรณีท่ีมีความจําเป็นรีบด่วน 
หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเสียหายร้ายแรงแก่บุคคลอ่ืนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะตามท่ีกําหนด
ในมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แต่ระยะเวลาเพิกถอนเก้าสิบวันคงไม่ใช่เหตุจําเป็นรีบด่วนในตัวเองท่ีจะ
ถือเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องรับฟังคู่กรณี ส่วนข้อยกเว้นกรณีท่ีการรับฟังจะทําให้ระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้ในการทําคําส่ังทางปกครองต้องล่าช้าออกไปตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๒) นั้น ท่ีผ่านมา   
ก็ยังไม่เคยมีการวินิจฉัยว่าจะหมายความรวมถึงกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องทําคําส่ังเพิกถอนภายในระยะเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนดด้วยหรือไม่ ท้ังนี้ นอกจากขั้นตอนการรับฟังคู่กรณีซ่ึงต้องใช้เวลาพอสมควรแล้ว  
ในบางกรณีกระบวนการเพิกถอนคําส่ังอาจประกอบด้วยการพิจารณาของหลายองค์กรก่อนท่ีจะมี 
การออกคําส่ังเพิกถอน โดยเฉพาะกรณีท่ีการเพิกถอนต้องใช้ขั้นตอนเดียวกันกับการออกคําส่ังตาม
หลักข้ันตอนขนาน (principe de parallélisme des formes) เช่น ต้องมีการเสนอความเห็น   
หรือมีข้อเสนอแนะจากองค์กรท่ีปรึกษา หรือต้องมีการให้ความเห็นชอบจากองค์กรอ่ืนก่อนท่ีองค์กร       
ผู้มีอํานาจเพิกถอนจะออกคําส่ังเพิกถอน๘๑ ซ่ึงกรณีเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีให้ประโยชน์นั้น   
หลักขั้นตอนขนานยิ่งมีความสําคัญ เพราะจะเป็น “หลักประกัน” สําหรับผู้รับคําส่ังว่ากระบวนการ
พิจารณาเพิกถอนคําส่ังเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบ และท้ายท่ีสุดเจ้าหน้าท่ีต้องเผ่ือเวลาสําหรับการแจ้ง
คําส่ังเพิกถอนไปยังคู่กรณีด้วย เพราะถือว่าคําส่ังเพิกถอนจะเกิดขึ้นในทางกฎหมายและมีผลใช้ยัน
ต่อเม่ือคู่กรณีได้รับแจ้งคําส่ัง ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจึงต้อง “บริหารจัดการ” ระยะเวลา 
 

                                                 
  

๗๙มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าท่ีต้องให้คู่กรณี
มีโอกาสท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 
      ความในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีจะเห็นสมควรปฏิบัติ
เป็นอย่างอ่ืน 
      (๑) เม่ือมีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
      (๒) เม่ือจะมีผลทําให้ระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไว้ในการทําคําส่ังทางปกครองต้อง
ล่าช้าออกไป 
        ฯลฯ   ฯลฯ 
  

๘๐ศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยว่า การออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตสถานบริการโดยแจ้งให้
คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงและมีเวลาโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพียง ๑ วัน ถือว่าไม่ได้ให้เวลาคู่กรณีอย่างเพียงพอท่ีจะ
ทําความเข้าใจข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือทําคําโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ คําส่ังเพิกถอนจึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบท่ีจะมีคําส่ังทุเลาการ
บังคับตามคําส่ังไว้ก่อนได้ (คําส่ังศาลปกครองสูงสุด ท่ี ๑๒๒/๒๕๔๘)  
  

๘๑คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเคยนํา “หลักขั้นตอนขนาน” มาใช้ในเรื่องเสร็จท่ี 
๖๑๖/๒๕๔๕ โดยให้ความเห็นว่า เม่ือพระราชบัญญัติสัญชาติฯ มาตรา ๒๐ กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่เป็น
ผู้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการออกคําส่ังถอนสัญชาติ ในการพิจารณาเพิกถอนคําส่ัง
ถอนสัญชาติก็ต้องให้คณะกรรมการตามมาตรา ๒๐ เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีด้วย   
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๑๘ 

เก้าสิบวันให้ดี เพราะหากเพิกถอนเกินระยะเวลา และศาลปกครองเพิกถอนคําส่ังเพิกถอน ก็อาจเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการและประโยชน์สาธารณะได้ ซ่ึงตัวเจ้าหน้าท่ีเองก็อาจต้องรับผิดชดใช้
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นด้วย หากพฤติการณ์เป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
คงเห็นแล้วว่าระยะเวลาเก้าสิบวันนั้น... ช่างอันตรายจริง ๆ   
  ____________  


