
คําส่ังทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์ (begünstigender Verwaltungsakt) 

    

นางสาววรนารี  สิงห์โต∗ 
 

คําส่ังทางปกครองเป็นการกระทําขององค์กรหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองในการใช้
อํานาจรัฐหรืออํานาจปกครองซ่ึงกําหนดกฎเกณฑ์หรือสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีมีผลทาง
กฎหมายเป็นการเฉพาะรายและมีผลโดยตรงภายนอกฝ่ายปกครอง ซ่ึงมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดนิยามคําว่า “คําส่ังทางปกครอง” หมายความว่า 
การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันท่ีจะ
ก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่า
จะเป็นการถาวรหรือช่ัวคราว เช่น การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง 
และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ๑

 

คําส่ังทางปกครองมีหลายประเภทซ่ึงอาจจําแนกตามลักษณะของคําส่ังทาง
ปกครอง๒ ได้ดังนี้ 

(๑) จําแนกตามเนื้อหา (Inhalt) ของคําส่ังทางปกครอง ได้แก่ คําส่ังทางปกครองท่ี
กําหนดให้กระทําการหรือละเว้นการกระทํา เช่น คําส่ังร้ือถอนอาคาร คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการ
ก่อตั้งสิทธิ เช่น คําส่ังแต่งตั้งข้าราชการ คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงหรือจํากัดสิทธิ และ
คําส่ังทางปกครองท่ีก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย เช่น หนังสือรับรองคนพิการ ซ่ึงผู้รับคําส่ัง
ทางปกครองดังกล่าวย่อมมีสิทธิเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากรัฐ 

                                                 
∗ นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑ ความหมายของ “คําส่ังทางปกครอง” โปรดดู ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง, จิรรัชต์การพิมพ์, กรุงเทพฯ ๒๕๔๐, หน้า ๑๐๐; กมลชัย  รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมาย
ปกครองเยอรมัน, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ ๒๕๔๔, หน้า ๑๔๓ และ วรเจตน์  ภาคีรัตน์, 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง: หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง, 
สํานักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, กรุงเทพฯ ๒๕๔๙, หน้า ๑๐๐ 

๒ รศ.ดร. กมลชัยฯ อธิบายว่า เราอาจแบ่งประเภทของนิติกรรมทางปกครองได้หลากหลาย
ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาเรื่องใดมาเป็นหลักในการพิจารณา หรือเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องใด เช่น การนําเรื่อง
สิทธิขั้นพ้ืนฐาน (Grundrechte) กล่าวคือ เสรีภาพและกรรมสิทธ์ิของปัจเจกชนมาเป็นหลักในการพิจารณาก็อาจ
แบ่งนิติกรรมทางปกครองออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ นิติกรรมทางปกครองท่ีกระทบเสรีภาพและกรรมสิทธ์ิของ
ประชาชน (Eingriffverwaltung) และนิติกรรมทางปกครองท่ีเป็นคุณแก่ประชาชน (Leistungsverwaltung)  
ส่วนการบอกเลิกนิติกรรมทางปกครองอาจแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ นิติกรรมทางปกครองท่ีเป็นคุณประโยชน์ 
(begünstigende Verwaltungsakte) นิติกรรมทางปกครองท่ีเป็นภาระ (belastende Verwaltungsakte) และ 
นิติกรรมทางปกครองท่ีเป็นคุณประโยชน์และเป็นภาระ (Verwaltungsakt mit Doppelwirkung) (โปรดดู กมลชัย  
รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน, หน้า ๒๑๖-๒๑๗) 

  รศ.ดร. วรเจตน์ฯ อธิบายว่า คําส่ังทางปกครองอาจแบ่งแยกได้เป็นหลายประเภทแล้วแต่ว่า 
จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์แบ่ง ในท่ีนี้จะแบ่งคําส่ังทางปกครองออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ ๆ คือ คําส่ังทางปกครองพิจารณา
ในแง่การกําหนดสิทธิหน้าท่ี คําส่ังทางปกครองพิจารณาในแง่การให้ประโยชน์และการสร้างภาระ และคําส่ังทาง
ปกครองพิจารณาในแง่กระบวนการ ขั้นตอนและรูปแบบ (โปรดดู วรเจตน์  ภาคีรัตน์, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายปกครอง: หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง, หน้า ๑๑๓) 



 ๒ 

(๒) จําแนกตามผลกระทบท่ีเกิดแก่ผู้รับคําส่ังทางปกครอง (Wirkung für den 
Betroffenen) เช่น คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการก่อตั้งสิทธิ คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการจํากัดสิทธิ
หรือปฏิเสธการให้สิทธิ คําส่ังทางปกครองท่ีให้ผลสองทาง (Verwaltungsakt mit Doppelwirkung) 
หรือคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลต่อบุคคลท่ีสาม (Verwaltungsakt mit Drittwirkung) 

(๓) จําแนกตามเงื่อนไขการออกคําส่ังทางปกครองตามกฎหมาย เช่น คําส่ังทาง
ปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองไม่มีดุลพินิจในการออกคําส่ัง และคําส่ังทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองมีดุลพินิจในการออกคําส่ัง 

(๔) จําแนกตามระยะเวลาบังคับตามคําส่ังทางปกครอง (nach dem zeitlichen 
Regelungsinhalt) เช่น คําส่ังทางปกครองท่ีมีผลต่อเนื่อง (Verwaltungsakt mit Dauerwirkung) 
คําส่ังทางปกครองท่ีให้ผลคร้ังเดียวและส้ินผลบังคับเม่ือบรรลุวัตถุประสงค์แห่งคําส่ังทางปกครองนั้น
แล้ว 

(๕) จําแนกตามผู้เข้าร่วมกระบวนการออกคําส่ังทางปกครอง (Beteiligung) เช่น 
คําส่ังทางปกครองท่ีกระทําโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองแต่เพียงฝ่ายเดียว (einseitige Verwaltungsakte) 
คําส่ังทางปกครองท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอ่ืนก่อน (mitwirkungsbedürftige  
Verwaltungsakte) คําส่ังทางปกครองท่ีต้องได้ รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง
ตามลําดับช้ัน (mehrstufige Verwaltungsakte) 

(๖) จําแนกตามรูปแบบ (Form) เช่น คําส่ังทางปกครองท่ีมีรูปแบบและคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่มีรูปแบบ 

การจําแนกลักษณะของคําส่ังทางปกครองมีความสัมพันธ์กับหลักเกณฑ์ต่างๆ 
เก่ียวกับคําส่ังทางปกครองท่ีจะนํามาใช้บังคับในกรณีนั้น ๆ โดยการพิจารณาแบ่งแยกคําส่ังทาง
ปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์และคําส่ังทางปกครองท่ีก่อให้เกิดภาระมีความสัมพันธ์กับการพิจารณา
ทําให้คําส่ังทางปกครองส้ินผลบังคับ ซ่ึงการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองกําหนดไว้ตามมาตรา ๔๙ ถึง
มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอาจจําแนกได้ดังนี ้

(๑) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ (มาตรา ๔๙ วรรคสอง) 
(๒) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
     (๒.๑) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้

ประโยชน์ท่ีไม่อาจแบ่งแยกได้แก่ผู้รับคําส่ังทางปกครอง (มาตรา ๕๐) 
     (๒.๒) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้เงิน 

หรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ (มาตรา ๕๑) 
     (๒.๓) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับ

ของมาตรา ๕๑ (มาตรา ๕๒)  
(๓) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
     (๓.๑) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงไม่เป็นการให้

ประโยชน์แก่ผู้รับคําส่ังทางปกครอง (มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง)  
     (๓.๒) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้

ประโยชน์ 
             (๓.๒.๑) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้

ประโยชน์ท่ีไม่อาจแบ่งแยกได้แก่ผู้รับคําส่ังทางปกครอง (มาตรา ๕๓ วรรคสอง) 



 ๓ 

             (๓.๒.๓) การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้
เงิน หรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได ้(มาตรา ๕๓ วรรคส่ี) 

หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองในแต่ละกรณีตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ต้องพิจารณาในเบ้ืองต้นว่า “คําส่ังทางปกครองดังกล่าว
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และคําส่ังทางปกครองนั้นเป็นคําส่ังทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์
หรือไม่เป็นสําคัญ” จึงจะสามารถนําหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองมาใช้บังคับ 
ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงการพิจารณาเก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองต้องพิจารณา 
ท้ังในด้านรูปแบบ (formelle Rechtmäßigkeit) ได้แก่ เขตอํานาจของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง 
(Zuständigkeit) รูปแบบ (Form) และกระบวนการออกคําส่ังทางปกครอง (Verfahren) และในด้าน
เนื้อหา (materielle Rechtmäßigkeit) เช่น ความสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีให้อํานาจ
ในการออกคําส่ังทางปกครอง หรือขอบเขตการใช้ดุลพินิจ  

ส่วนการพิจารณาว่าคําส่ังทางปกครองท่ีจะเพิกถอนมีการให้ประโยชน์หรือไม่นั้น 
มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการพิจารณานําหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกับการเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ซ่ึงมีความเข้มงวดกว่าการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่เป็นการให้
ประโยชน์มาใช้บังคับได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการพิจารณาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้
ประโยชน์จะสัมพันธ์กับหลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะและหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริตอันเป็น
หลักการท่ีคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้รับคําส่ังทางปกครอง  

๑. สภาพปัญหาเกี่ยวกับคําส่ังทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน ์

การพิจารณาว่าคําส่ังทางปกครองใดจะเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์
หรือไม่ นั้น สามารถพิจารณาได้ ๒ แบบ ได้แก่ (๑) การพิจารณาในเชิงภาวะวิสัย อันเป็นการ
พิจารณาจากสภาพท่ัวไปของคําส่ังทางปกครองนั้นว่าเป็นการให้ประโยชน์ เช่น คําส่ังทางปกครองท่ี
เป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ และ (๒) การพิจารณาในเชิงอัตวิสัย อันเป็นการ
พิจารณาเฉพาะประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้รับคําส่ังทางปกครองในมุมมองของผู้รับคําส่ังทางปกครองนั้น
เป็นสําคัญ ซ่ึงในทางตํารามีความเห็นสอดคล้องกันว่า การพิจารณาว่าคําส่ังทางปกครองใดเป็นคําส่ัง
ทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์เพ่ือการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าวนั้นต้องพิจารณา 
ในเชิงอัตวิสัยโดยพิจารณาในมุมมองของผู้รับคําส่ังทางปกครองเป็นสําคัญ กล่าวคือ ศาสตราจารย์
พิเศษ ชัยวัฒน์ฯ มีความเห็นว่า คําส่ังทางปกครองท่ีแยกว่าเป็นการให้ประโยชน์ในความเป็นจริง 
ก็มีปัญหาน่าคิดว่าจะพิจารณาอย่างไร เนื่องจากคําส่ังทางปกครองบางประเภทมีสภาพเป็นการให้
ประโยชน์และสร้างภาระในขณะเดียวกัน การแบ่งแยกประเภทโดยยึดบุคคลเป็นหลักในการพิจารณา
หรือแยกคําส่ังทางปกครองเป็นส่วนๆ ย่อมกระทําไม่ได้ แต่จะต้องดูบุคคลที่เป็นหลักของคําส่ังทาง
ปกครองเป็นเกณฑ์เท่านั้น๓ และ รศ.ดร. วรเจตน์ฯ มีความเห็นว่า การวินิจฉัยว่าคําส่ังทางปกครองใด
เป็นคําส่ังทางปกครองท่ีให้ประโยชน์หรือไม่ ต้องพิจารณาจากมุมมองของบุคคลผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองเป็นสําคัญ ดังนั้น ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองต้องการท่ีจะลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ี
สร้างภาระเพ่ือท่ีจะออกคําส่ังทางปกครองใหม่ท่ีสร้างภาระยิ่งกว่า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองย่อมจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลบล้างคําส่ังทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์ ในทาง
กลับกัน ถ้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองต้องการลบล้างคําส่ังทางปกครองท่ีให้ประโยชน์  ท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะ

                                                 
๓ ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, หน้า ๒๙๘ 



 ๔ 

ออกคําส่ังทางปกครองท่ีให้ประโยชน์กับผู้รับคําส่ังทางปกครองยิ่งกว่า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลบล้างคําส่ังทางปกครองที่เป็นการสร้างภาระ๔

 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเคยมีความเห็นเก่ียวกับ
คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ในกรณีการอนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากราชการ๕  
ซ่ึงข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอลาออกจาก
ราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง มาตรการท่ี ๑ ซ่ึงมีผล
ให้ออกจากราชการไปตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๗  ต่อมา ข้าราชการผู้นั้นขอกลับเข้ารับราชการ
โดยอ้างว่าตัดสินใจสมัครเข้าร่วมมาตรการนี้ด้วยความเข้าใจว่ามีสิทธิจะได้รับบํานาญ แต่ภายหลัง
กรมบัญชีกลางตรวจสอบพบว่ามีสิทธิได้รับเพียงบําเหน็จ  

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นว่า การขอให้เพิกถอนคําส่ัง
อนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากราชการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๓ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สําหรับการขอให้เพิกถอนคําส่ังอนุมัติ 
ให้ลาออกจากราชการเพราะเหตุท่ีผู้ขอลาออกจากราชการเข้าใจผิดในสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ
ภายหลังจากท่ีลาออกแล้วโดยมิได้เกิดจากการกระทําให้เข้าใจเช่นนั้นของทางราชการ มิได้เป็นเหตุ
แห่งการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายตามบทบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด 

ในกรณีนี้การท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาว่า การเพิก
ถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการเข้าใจผิดในสิทธิประโยชน์ไม่เป็นเหตุแห่งการเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการฯ พิจารณาตามบทบัญญัติมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเป็นกรณีการเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ีเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําส่ังทางปกครอง ดังนั้น จึงอาจเข้าใจ 
ได้ว่า คําส่ังอนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากราชการเป็นคําส่ังทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์
แก่ผู้รับคําส่ังทางปกครอง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้อเท็จจริงเดียวกันนี้ตามความเห็นของ
ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ฯ และ รศ.ดร. วรเจตน์ฯ จะเห็นได้ว่า ข้าราชการผู้นั้นเข้าใจว่า หากเข้าร่วม 
มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนฯ จะมีสิทธิได้รับบํานาญ แต่ภายหลังจึงทราบว่ามีสิทธิได้รับเพียง
บําเหน็จเท่านั้น ซ่ึงจากมุมมองของข้าราชการผู้นั้นเห็นว่าการได้รับบํานาญเป็นประโยชน์มากกว่าการ
รับบําเหน็จจึงขอให้เพิกถอนคําส่ังอนุมัติให้ลาออกจากราชการและขอกลับเข้ารับราชการ ดังนั้น 
คําส่ังอนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากราชการจึงเป็นคําส่ังทางปกครองที่ไม่เป็นประโยชน์แก่
ข้าราชการผู้นั้น การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าวควรต้องเป็นไปตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
ดังกล่าวจะคํานึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบด้วย แต่ไม่จําต้องพิจารณาเหตุแห่งการ 
เพิกถอนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด เห็นได้ว่า การพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ

                                                 
๔ วรเจตน์  ภาคีรัตน์, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง: หลักการพ้ืนฐานของ

กฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง, หน้า ๒๒๒ 
๕ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การเพิกถอนคําส่ังอนุมัติให้

ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง มาตรการท่ี ๑ 
(เรื่องเสร็จท่ี ๔๑๓/๒๕๔๘) 



 ๕ 

ราชการทางปกครอง ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ฯ และ รศ.ดร. วรเจตน์ฯ ให้ผลท่ีแตกต่างกัน  
ด้วยเหตุนี้ จึงมีข้อควรพิจารณาเก่ียวกับความหมายและลักษณะของคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้
ประโยชน์  

๒. ความหมายของคําส่ังทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน ์

โดยท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ร่างขึ้นโดยมี
แนวคิดมาจากรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองแห่ง
สหพันธรัฐ (Verwaltungsverfahrensgesetz-VwVfG) ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้เขียนจึงได้
ตรวจสอบแนวทางในการพิจารณาคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ (begünstigender 
Verwaltungsakt) ในระบบกฎหมายเยอรมันเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้

“คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ (begünstigender Verwaltungsakt)” 
ในระบบกฎหมายเยอรมันปรากฏในหลักเกณฑ์เก่ียวกับการยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตาม
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองแห่งสหพันธรัฐ (VwVfG) ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่าวกําหนดนิยามความหมายของคําว่า “คําส่ังทาง
ปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ (begünstigender Verwaltungsakt)” หมายถึง คําส่ังทางปกครองท่ี
เป็นการก่อตั้งหรือรับรองสิทธิหรือประโยชน์ในทางกฎหมาย (Ein Verwaltungsakt, der ein Recht 
oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat)

๖  
๓. ความหมายของคําว่า “ประโยชน์” สําหรับคําส่ังทางปกครองที่เป็นการให้

ประโยชน์ 
คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ นั้น คําว่า “ประโยชน์” ในท่ีนี้มิได้มี

ความหมายเฉพาะประโยชน์อันเกิดจากสิทธิเท่านั้น แต่หมายรวมถึงประโยชน์ในทางกฎหมาย (einer 
rechtlich erhebliche Vorteil) ด้วย การแปลความหมายของคําว่า “ประโยชน์อันเกิดจากสิทธิ” นี้
จึงต้องพิจารณาตามความหมายของ “สิทธิ (Recht)” ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งประมวล
กฎหม า ย วิ ธี พิ จ า รณ าคดี ป ก ค รอ ง  (Verwaltungsgerichtsordnung-VwGO) ท่ี กํ า หนด ว่ า  
หากบทบัญญัติของกฎหมายมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน คําฟ้องจะชอบด้วยกฎหมาย เม่ือผู้ฟ้องคดีถูก
กระทบสิทธิจากคําส่ังทางปกครอง หรือการปฏิเสธหรือละเว้นไม่ออกคําส่ังทางปกครองอันเป็นการ

                                                 
๖ ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ฯ อธิบายว่า ในกฎหมายฝรั่งเศส เบลเยียม สเปนและโปรตุเกสจะ

มุ่งหมายจํากัดเฉพาะกรณีเป็นการก่อตั้งสิทธิ (creating rights) โดยตรงเท่านั้น ดังนั้น ในระบบกฎหมายของ
ประเทศเหล่านี้จะไม่ถือว่าคําส่ังของฝ่ายปกครองท่ีเป็นคําส่ังแสดงสิทธิหน้าท่ี (declaratory act) เป็นคําส่ังท่ีให้
ประโยชน์และอาจเพิกถอนเม่ือใดก็ได้ ไม่อยู่ในบังคับข้อจํากัดเรื่องระยะเวลาอันสมควร เพียงแต่ต้องชั่งประโยชน์
ของผู้ท่ีเก่ียวข้องประกอบเท่านั้น  

  นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ฯ มีความเห็นว่า คําส่ังแสดงสิทธิหน้าท่ี (declaratory 
act) เข้าใจกันว่าเป็นเรื่องท่ีสิทธิหน้าท่ีต่างๆ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกฎเกณฑ์ (Norm) อ่ืนอยู่ก่อนแล้ว คําส่ังดังกล่าวเป็น
เพียงแสดงสถานภาพของสิทธิหน้าท่ีท่ีเป็นอยู่โดยมิใช่การเปล่ียนสาระของสิทธิหน้าท่ีท่ีเกิดขึ้นแล้ว โดยผลในส่วน 
ข้อยุติของการใช้ดุลพินิจถูกผูกมัดไว้ล่วงหน้าแล้วท้ังหมด เจ้าหน้าท่ีไม่มีสิทธิเลือกว่าจะทําหรือไม่ทําคําส่ังทาง
ปกครองนั้น หรือเลือกว่าควรยุติในทํานองใด นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าในการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าว
ควรถือปฏิบัติโดยพิจารณาผลของคําส่ังทางปกครองท่ียืนยันสิทธิหน้าท่ีเป็นสําคัญ ซ่ึงมี ๒ ประเภท ได้แก่  
(๑) ประเภทท่ียืนยันไปในทางเสียประโยชน์ก็ถือเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีไม่ให้ประโยชน์ และ (๒) ประเภทท่ียืนยนัไป
ในทางได้ประโยชน์ก็ถือเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีให้ประโยชน์ (โปรดดู ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง, หน้า ๒๙๖-๒๙๗) 



 ๖ 

ละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี๗ ดังนั้น คําว่า “สิทธิ (Recht)” ในท่ีนี้จึงหมายถึง ประโยชน์ของปัจเจก
บุคคลท่ีได้รับการคุ้มครองหรือรับรองจากระบบกฎหมาย (Rechtsordnung)  แต่ท้ังนี้ “ประโยชน์” 
ในท่ีนี้ มุ่งเน้นว่าเป็นประโยชน์ตามธรรมชาติในเชิงเศรษฐกิจ๘และเป็นผลโดยตรงจากคําส่ังทาง
ปกครอง โดยไม่รวมถึงประโยชน์ในเชิงข้อเท็จจริงอย่างแท้จริงซ่ึงไม่อยู่ในขอบเขตหรือบริบททาง
กฎหมาย ตัวอย่างเช่น ประโยชน์จากการสมัครเป็นสมาชิกของสหพันธ์หรือสมาพันธ์นักศึกษา๙ หรือ
ประโยชน์ตอบแทนในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือถนน๑๐ นอกจากนี้ ผลกระทบในเชิงข้อเท็จจริงหรือ
ผลกระทบทางอ้อมยังไม่เพียงพอท่ีจะเป็นการก่อตั้งสิทธิของปัจเจกบุคคลในทางกฎหมายมหาชน 
(das subjektive öffentliche Recht)๑๑

 

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเคยมีความเห็นเก่ียวกับคําส่ังทาง
ปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ โดยอธิบายความหมายของ “คําส่ังทางปกครองซ่ึงเป็นการให้เงิน  
ให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้” ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น จะต้องเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดในลักษณะเดียวกับเงินหรือทรัพย์สินโดยตรง เช่น คําส่ังจ่ายเงินทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ หรือคําส่ังอนุมัติให้ได้รับทุนการศึกษา เป็นต้น แต่โดยท่ีคําส่ังแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดีและตําแหน่งอ่ืนใดในระดับท่ีสูงขึ้นมิได้เป็นคําส่ังในลักษณะ
ท่ีเป็นการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ผู้รับคําส่ังทางปกครองโดยตรง หากแต่เป็นคําส่ังท่ีทําให้บุคคลท่ีได้รับ
แต่งตั้งเป็นรองอธิบดีและตําแหน่งอ่ืนใดในระดับท่ีสูงขึ้นมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด  
ส่วนการได้รับเงินเดือน ทรัพย์สิน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนเป็นสิทธิตามกฎหมายท่ีจะได้รับ

                                                 
๗ OVG Münster NVwZ-RR 1989, 72; อ้างอิงจาก Kopp/Ramsauer, Verwaltungs- 

verfahrensgesetz Kommentar, C.H. Beck Verlag, 9. Auflage, München 2005, §48 Rn.64; รายละเอียด
เก่ียวกับมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (VwGO) โปรดดู บรรเจิด  สิงคะเนติ, 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน, โครงการตําราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 
กรุงเทพฯ ๒๕๔๗, หน้า ๘๔-๘๖ 

๘

 VG Köln 28. 5. 1958-1K 6483/83; อ้างอิงจาก Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungs- 
verfahrensgesetz Kommentar, C.H. Beck Verlag, 7. Auflage, München 2008, §48 Rn.117. 

๙

 OVG Münster NVwZ-RR 1989, 558; อ้างอิงจาก Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG §48 
Rn.117. 

๑๐

 VGH Mannheim NJW 1979, 1670; OVG Münster NJW 1987, 2695; VGH Mannheim 

NVwZ 1992, 196-197; Bamberger DVBl 1999, 1632, 1635; อ้างอิงจาก Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG §48 
Rn.117. 

๑๑ รศ.ดร. วรเจตน์ฯ แปลคําว่า das subjektive öffentliche Recht ว่าหมายถึง “สิทธิเรียกร้อง 
ทางมหาชน” ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของระบบกฎหมายเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจํากัดมิให้ความรับผิด
ของรัฐขยายตัวออกไปมากจนเกินไป และมีสาระสําคัญว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีพบเห็นการกระทําทางปกครองท่ี 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายยังไม่อาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือให้เพิกถอน (กรณีคําส่ังทางปกครอง) หรือส่ังระงับการ
กระทําทางปกครองนั้นได้ เว้นแต่การกระทําท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อ “สิทธิเรียกร้องทางมหาชน 
(das subjektive öffentliche Recht)” ของบุคคลนั้นแล้วจึงจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือให้เพิกถอน 
(กรณีคําส่ังทางปกครอง) หรือส่ังระงับการกระทําทางปกครองนั้นได้ (โปรดดู วรเจตน์  ภาคีรัตน์, รายงานการวิจัย 
เรื่อง ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน, เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พฤษภาคม ๒๕๔๗  
หน้า ๒๑;  อนึ่ง รศ.ดร. กมลชัยฯ แปลคําว่า das subjektive öffentliche Recht ว่าหมายถึง “สิทธิของประชาชน
ทางมหาชน” (โปรดดู กมลชัย  รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน, หน้า ๒๓๔) 



 ๗ 

เพ่ือตอบแทนการทํางานให้แก่ทางราชการ๑๒ นอกจากนี้ กรณีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองเป็น
คําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ เนื่องจากสิทธิในเคร่ืองหมายรับรองเป็นสิทธิตาม
กฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในอันท่ีจะใช้เคร่ืองหมายรับรองท่ีได้จดทะเบียนไว้๑๓  

๔. ตัวอย่างเกี่ยวกับคําส่ังทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์และคําส่ังทาง
ปกครองที่ไม่เป็นการให้ประโยชน์ในระบบกฎหมายเยอรมัน 

คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งรัฐบัญญัต ิ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ (VwVfG) นั้นต้อง
พิจารณาในส่วนของผู้รับคําส่ังทางปกครองเป็นการเฉพาะ๑๔ โดยไม่พิจารณาถึงบุคคลท่ีสามซ่ึงอาจ
ได้รับผลกระทบจากคําส่ังทางปกครองดังกล่าว แม้ว่าการได้รับประโยชน์จากคําส่ังทางปกครองนั้น 
จะมีผลเป็นการก่อให้เกิดภาระแก่บุคคลท่ีสามก็ตาม ตัวอย่างเก่ียวกับคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้
ประโยชน์และคําส่ังทางปกครองท่ีไม่เป็นการให้ประโยชน์ เช่น 

(๔.๑) คําส่ังทางปกครองที่มีผลเป็นการขจัดภาระหรือลดภาระ 
กรณีท่ีคําส่ังทางปกครองนั้นมีผลเป็นการขจัดภาระหรือลดภาระก็ถือว่าเป็นคําส่ัง

ทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์๑๕  แต่ท้ังนี้  ค่าเสียหายท่ีอาจได้รับจากคําส่ังทางปกครอง 
ท่ีก่อให้เกิดภาระไม่ถือว่าเป็นการให้ประโยชน์ท่ีสัมพันธ์กับคําส่ังทางปกครองท่ีก่อให้เกิดภาระนั้น 
เนื่องจากมิได้ทําให้เกิดส่ิงท่ีดีกว่าอย่างแท้จริง๑๖

 ส่วนการปฏิเสธการให้ประโยชน์เป็นคําส่ังทาง
ปกครองท่ีก่อให้เกิดภาระ รวมถึงการปฏิเสธผลประโยชน์ท่ีอาจได้รับอย่างต่อเนื่องจากคําส่ังทาง
ปกครองท่ีออกอย่างต่อเนื่อง (Ketten-Verwaltungsakt)๑๗ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
สังคมรายเดือน ไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนผลประโยชน์ แต่เป็นการปฏิเสธผลประโยชน์ท่ีอาจได้รับ
อย่างต่อเนื่องและเป็นภาระแยกจากกันในแต่ละกรณี 

(๔.๒) คําส่ังทางปกครองแบบผสม (Mischverwaltungsakt) 

คําส่ังทางปกครองท่ีโดยสภาพก่อให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดภาระต่อผู้รับคําส่ัง
ทางปกครองไปพร้อมกันและไม่อาจแยกออกจากกันได้เรียกว่า “คําส่ังทางปกครองแบบผสม 
(Mischverwaltungsakt)” ตัวอย่างเช่น คําส่ังทางปกครองท่ีให้ผลสองทาง (Verwaltungsakt mit 
Doppelwirkung) และคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลต่อบุคคลท่ีสาม (Verwaltungsakt mit Drittwirkung) 
ซ่ึงคําส่ังทางปกครองท่ีให้ผลสองทางจะมีลักษณะเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีก่อให้เกิดสิทธิหรือประโยชน์
บางอย่างและในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดภาระแก่เฉพาะผู้รับคําส่ังทางปกครองหรือทําให้เสียสิทธิหรือ
                                                 

๑๒ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การเรียกคืนเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดของข้าราชการพลเรือน กรณีศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคําส่ังแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายโดยให้มีผลย้อนหลัง (เรื่องเสร็จท่ี ๖๘๕/๒๕๕๑) 

๑๓ บันทึกของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายรับรองฮาลาล (เรื่องเสร็จท่ี ๔๑๕/๒๕๔๒) 

๑๔

 Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG §48 Rn.122. 
๑๕

 OVG Lüneburg NVwZ 1990, 675; Münster BRS 47, 483; อ้างอิงจาก Kopp/Ramsauer,  
VwVfG §48 Rn.64. 

๑๖

 OVG Münster BRS 47 Nr.149; อ้างอิงจาก Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG §48 Rn.119. 
๑๗ คําส่ังทางปกครองท่ีออกอย่างต่อเนื่อง (Ketten-Verwaltungsakt) จะมีการออกคําส่ังทาง

ปกครองหลายฉบับจึงแตกต่างจากคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง (Verwaltungsakt mit Dauerwirkung) 
ท่ีมีการออกคําส่ังทางปกครองเพียงฉบับเดียวแต่มีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง 



 ๘ 

เสียประโยชน์ โดยจะแตกต่างจากคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลต่อบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นคําส่ังทางปกครอง 
ท่ีให้ประโยชน์และก่อให้เกิดภาระแก่หลายบุคคลแตกต่างกัน ดังนั้น ในการอธิบายความหมายของ
คําส่ังทางปกครองท่ีมีผลแบบผสม (Mischwirkung) ตามแนวคิดเก่ียวกับคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลต่อ
บุคคลท่ีสาม จึงควรละเว้นการอธิบายในรูปแบบของการมีผลสองทาง (Doppelwirkung) เพ่ือหลีกเล่ียง
ความเข้าใจผิดในการทําคําพิพากษา การอธิบายในทางตํารา รวมถึงกระบวนการนิติบัญญัติ๑๘  

การพิจารณาว่า “คําส่ังทางปกครองแบบผสม (Mischverwaltungsakt)” เป็นคําส่ัง
ทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ นั้น หากพิจารณาตามแนวทางของคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้
ประโยชน์ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ัน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ (VwVfG) แล้ว เห็นได้ว่า ประโยชน์ท่ีได้รับต้องพิจารณาในส่วน
ของผู้รับคําส่ังทางปกครอง ส่วนคําส่ังทางปกครองท่ีให้ผลสองทางซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์บางอย่างและ
ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้รับคําส่ังทางปกครองนั้นให้พิจารณาสาระสําคัญของคําส่ังทาง
ปกครองท่ีให้ผลสองทางนั้นเป็นหลักว่าให้ผลในทางใด ตัวอย่างเช่น ศาลปกครองช้ันสูงเมืองมึนเช่น 
มีคําพิพากษาว่า การเพิกถอนหนังสือรับรองคนเร่ร่อน (คนไร้บ้าน) (Obdachloseneinweisung) ให้
มีผลย้อนหลังถือเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีก่อให้เกิดภาระ เนื่องจากสูญเสียสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือ 
ค่าเช่าบ้านย้อนหลังไปในอดีตทําให้ต้องคืนเงินช่วยเหลือท่ีได้รับไปแล้วด้วย๑๙  

นอกจากนี้ อาจมีคําส่ังทางปกครองเก่ียวกับทรัพย์สิน (dinglicher Verwaltungsakt) 
ตัวอย่างเช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปกครอง (Widmung)

 ๒๐ ซ่ึงอาจแปลตาม
ถ้อยคําว่าเป็น “การอุทิศให้”๒๑ โดยในกรณีท่ีอนุญาตให้ใช้ถนนเพ่ือสาธารณชนใช้สัญจรเป็นการท่ัวไป
เป็นคําส่ังทางปกครองท่ีส่วนหนึ่งเป็นการให้ประโยชน์ โดยบุคคลทุกคนย่อมสามารถใช้ถนนดังกล่าว
เพ่ือการสัญจรได้ และส่วนหนึ่งก่อให้เกิดภาระ เนื่องจากเม่ือมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ทางปกครองเพ่ือสาธารณชนใช้ร่วมกันย่อมก่อให้เกิดผลบังคับทางกฎหมายเก่ียวกับการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน (inter omnes) ด้วย กล่าวคือ ผู้ใช้ถนนทุกคนมีภาระหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องไม่หวงกัน
พ้ืนท่ีดังกล่าวเพ่ือใช้ประโยชน์เพียงลําพัง๒๒

 

 

                                                 
๑๘

 Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG §48 Rn.121. 
๑๙

 VGH München NVwZ 1994, 716, 717 
๒๐ ทรัพย์สินทางปกครอง (Verwaltungsvermögen หรืออาจเรียกว่า öffentliche Sachen) 

เป็นทรัพย์ท่ีนิติบุคคลมหาชนเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธ์ิตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง แต่มีเง่ือนไขพิเศษท่ีให้
ประชาชนท่ัวไปมีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเหล่านั้น เช่น ถนน ท่ีจอดรถ ทางน้ํา เป็นต้น (โปรดดู กมลชัย  รัตน- 
สกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน, หน้า ๓๐๗) 

๒๑ รายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปกครอง (Widmung)  
โปรดดู กมลชัย  รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน, หน้า ๓๐๗-๓๑๔ โดยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินทางปกครอง (Widmung) เป็นการกระทําในทางกฎหมาย (Rechtsakt) ซ่ึงมีลักษณะเป็นคําส่ังทาง
ปกครอง (Verwaltungsakt) ในรูปแบบของคําส่ังท่ัวไปทางปกครอง (Allgemeinverfügung) เนื่องจากมิได้ระบุตัว
ผู้รับคําส่ังทางปกครองไว้ (adressatlos) แต่เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีมีการอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปกครองนั้น (รายละเอียดเก่ียวกับคําส่ังท่ัวไปทางปกครอง (Allgemeinverfügung) 
และการถอนสภาพถนนท่ีมีการอุทิศเป็นถนนสาธารณะ โปรดดู เพ็ญศรี  วงศ์เสรี, คําส่ังทางปกครองท่ัวไปในระบบ
กฎหมายเยอรมัน, วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๔๘ หน้า ๒๗-๖๒) 

๒๒

 Kopp/Ramsauer, VwVfG §48 Rn.67. 



 ๙ 

(๔.๓) คําส่ังทางปกครองที่ไม่เป็นการให้ประโยชน์ 
คําส่ังทางปกครองท่ีไม่เป็นการให้ประโยชน์ ได้แก่ คําส่ังทางปกครองท่ีก่อให้เกิด

หน้าท่ี ท้ังในส่วนการให้กระทําและการละเว้นการกระทํา คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการถอนคืนสิทธิ 
การยกเลิกสิทธิ หรือการเปล่ียนแปลงหรือจํากัดสิทธิท่ีก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้รับคําส่ังทางปกครอง 
รวมถึงการปฏิเสธการก่อตั้งสิทธิหรือการปฏิเสธการให้ประโยชน์ในทางกฎหมาย เช่น การปฏิเสธท่ีจะ
ออกคําส่ังทางปกครองท่ีได้ยื่นคําขอ๒๓

 

(๔.๔) คําส่ังทางปกครองที่ให้ผลประโยชน์ข้างเคียง 
คําส่ังทางปกครองท่ีมีองค์ประกอบเป็นการให้ประโยชน์ซ่ึงเป็นเพียงผลกระทบ

ข้างเคียงย่อมมิใช่คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ เช่น สิทธิเรียกร้องในการควบกิจการหรือ
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือผลกระทบอย่างเบาบางโดยปราศจากนัยสําคัญต่อผู้รับคําส่ังทาง
ปกครอง ในทางกลับกัน ผลกระทบข้างเคียงในทางท่ีเป็นภาระก็มิได้ทําให้คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการ
ให้ประโยชน์กลายเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีก่อให้เกิดภาระได ้

(๔.๕) คําส่ังทางปกครองที่เรียกให้ชําระเงินในอัตราที่ต่ํากว่าความเป็นจริง 
ในกรณีท่ีมีการเรียกให้ผู้รับคําส่ังทางปกครองชําระเงิน เช่น การเรียกให้ชําระค่าเช่า

จากการใช้งานหรือค่าธรรมเนียมในอัตราท่ีต่ํากว่าความเป็นจริงอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิด ไม่ถือ
ว่าคําส่ังทางปกครองท่ีเรียกให้ชําระเงินดังกล่าวเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ 
เนื่องจากมิได้มีพ้ืนฐานมาจากสิทธิเรียกร้องท่ีเป็นการให้ประโยชน์ว่า หน่วยงานของรัฐจะไม่เรียกร้อง
ค่าธรรมเนียมในอัตราท่ีสูงกว่าความเป็นจริง๒๔ ซ่ึงการกําหนดให้ชําระค่าธรรมเนียมในอัตราต่ํากว่า
ความเป็นจริงสามารถเพิกถอนได้ตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ประโยคท่ีหนึ่ง แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วย 
วิธีพิจารณาเร่ืองทางปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองแห่งสหพันธรัฐ (VwVfG) ท่ีกําหนดว่าคําส่ัง
ทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีไม่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส่วน 
โดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดได้  
ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับแก่การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีก่อให้เกิดภาระ  

๕. หลักการพิจารณาคําส่ังทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์ 
๕.๑ การพิจารณาคําส่ังทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์ในเชิงอัตวิสัย 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น กําหนดไว้ในมาตรา ๔๙ วรรคสอง 
เก่ียวกับการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทําภายในเก้าสิบวัน
นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองนั้น และมาตรา ๕๑ ท่ีกําหนดให้การเพิกถอน
คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ท่ีอาจ
แบ่งแยกได้ ให้คํานึงถึงความเช่ือโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคําส่ังทางปกครอง
นั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน รวมท้ังมาตรา ๕๒ ท่ีกําหนดให้คําส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจาก
ความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําส่ังทางปกครองได้  
                                                 

๒๓

 Kopp/Ramsauer, VwVfG §48 Rn.65. 
๒๔

 BVerwGE 67, 129 ,134=NVwZ-RR 1993, 612; BVerwG 97, 163, 166ff.=NVwZ 

1989, 159; OVG Münster NVwZ-RR 2000, 820f.; อ้างอิงจาก Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG §48 Rn.123. 



 ๑๐ 

บทบัญญัติเก่ียวกับการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ดังกล่าว
ข้างต้นสัมพันธ์กับหลักความม่ันคงแห่งนิติฐานะและหลักการคุ้มครองความเช่ือโดยสุจริต และมุ่งเน้น
การคุ้มครองสิทธิของผู้รับคําส่ังทางปกครองเป็นสําคัญ ดังนั้น โดยหลักแล้วการพิจารณาว่าคําส่ังทาง
ปกครองใดจะเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์หรือไม่จึงต้องพิจารณาคําส่ังทางปกครองท่ี
เป็นการให้ประโยชน์ในเชิงอัตวิสัย โดยพิจารณาเฉพาะประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในมุมมองของผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองเป็นสําคัญ  อนึ่ง มีข้อสังเกตเก่ียวกับการพิจารณาคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ใน
เชิงอัตวิสัย ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง  ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองตามมาตรา 
๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีกําหนดให้คู่กรณีอุทธรณ์คําส่ัง
ทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้ง
คําส่ังดังกล่าว โดยในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองออกคําส่ังทางปกครองตรงตามคําขอของคู่กรณี  
ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้รับคําส่ังทางปกครองมักจะไม่อุทธรณ์คําส่ังทางปกครองดังกล่าว เนื่องจากเป็นคําส่ังทาง
ปกครองท่ีออกตามความประสงค์ของตน จนกระท่ังล่วงเลยระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว ผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองกลับมีความเห็นว่า คําส่ังทางปกครองนั้นไม่เป็นการให้ประโยชน์อีกต่อไปและยื่นคําขอให้ 
เพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าว  

ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองแสดงเจตนาสละสิทธิอุทธรณ์ หรือใน
กรณีท่ีระยะเวลาในการอุทธรณ์ได้ล่วงพ้นไปโดยไม่มีการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองนั้นย่อมทําให้คําส่ัง
ทางปกครองดังกล่าวไม่อาจโต้แย้งได้ (unanfechtbar) ซ่ึงสัมพันธ์กับความมีผลบังคับของคําส่ังทาง
ปกครอง (Rechtwirksamkeit) ด้วยเหตุนี้ การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองในกรณีนี้จึงต้องอยู่ใน
ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองดังท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีกําหนดว่า “เจ้าหน้าท่ีหรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีอาจเพิก
ถอนคําส่ังทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอน
การกําหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมาแล้วหรือไม่” ซ่ึงบทบัญญัติ
ดังกล่าวกําหนดให้การเพิกถอนเป็นอํานาจดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีจะดําเนินการให้
เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย (Gesetzmäßigkeit) และหลักความมีผลบังคับของคําส่ังทาง
ปกครอง (Rechtwirksamkeit) ซ่ึงสืบเนื่องมาจากหลักความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
(Effizienz des Verwaltungshandelns) ดังนั้น ผู้รับคําส่ังทางปกครองก็จะต้องตรวจสอบคําส่ังทาง
ปกครองอย่างถี่ถ้วนรอบคอบเพ่ือประโยชน์ในการใช้สิทธิอุทธรณ์ด้วย แม้ว่าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจะ
ออกคําส่ังทางปกครองให้ตรงตามคําขอก็ตาม 

ประการที่สอง  การบังคับใช้มาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยในกรณีท่ีผู้รับคําส่ังทางปกครองไม่พึงพอใจคําส่ังทางปกครอง
ท่ีโดยสภาพเป็นการให้ประโยชน์ทําให้คําส่ังทางปกครองนั้นกลายเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีไม่เป็นการ
ให้ประโยชน์ จึงมีข้อพิจารณาเก่ียวกับการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ต้อง
กระทําภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุท่ีจะให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีไม่อาจใช้บังคับได้ เพราะว่าผู้รับ
คําส่ังทางปกครองจะขอให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง ก็ต่อเม่ือเห็นว่าคําส่ังทาง
ปกครองนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วย่อมเป็นการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไม่เป็นการให้



 ๑๑ 

ประโยชน์และไม่อยู่ภายใต้บังคับระยะเวลาเพิกถอนมาตรา ๔๙ วรรคสอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๕.๒ การพิจารณาคําส่ังทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์ในเชิงภาวะวิสัย 
การพิจารณาคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ในเชิงอัตวิสัย โดยพิจารณา

เฉพาะประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในมุมมองของผู้รับคําส่ังทางปกครองเป็นสําคัญนั้นไม่อาจใช้บังคับได้ใน 
ทุกกรณี เนื่องจากข้อจํากัดของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจของผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองเก่ียวกับคําส่ังทางปกครองท่ีได้รับ โดยในบางกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองพิจารณาการได้รับ
ประโยชน์จากมาตรฐานของวิญญูชนก็จะทราบได้อย่างแน่ชัดว่าผู้รับคําส่ังทางปกครองได้ประโยชน์
จากคําส่ังทางปกครองดังกล่าวหรือไม่ เช่น กรณีท่ีผู้รับคําส่ังทางปกครองยื่นคําขอรับเงินค่าชดเชย
จํานวน ๕,๐๐๐ บาท และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองได้อนุมัติจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวไปแล้ว ต่อมา 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรได้รับเงินค่าชดเชยจํานวน 
๑๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น คําส่ังทางปกครองท่ีให้จ่ายเงินค่าชดเชยจํานวน ๕,๐๐๐ บาท จึงเป็นคําส่ังทาง
ปกครองท่ีไม่เป็นการให้ประโยชน์ เพราะเม่ือเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าวแล้ว ผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองจะได้รับเงินค่าชดเชยจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงอยู่ในสถานะท่ีดีกว่าเดิม เป็นต้น  

สําหรับในบางกรณีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองก็ไม่อาจพิจารณาการได้รับประโยชน์จาก
มาตรฐานของวิญญูชนและหากไม่มีการแสดงเจตจํานงของผู้รับคําส่ังทางปกครองแล้วก็ไม่อาจทราบ
ได้เลยว่าผู้รับคําส่ังทางปกครองได้รับประโยชน์จากคําส่ังทางปกครองนั้นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คําส่ัง
อนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลง มาตรการท่ี ๑๒๕ หากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองเป็นผู้ดําเนินการเพิกถอนคําส่ังอนุมัติให้
ลาออกจากราชการโดยมิได้ให้โอกาสผู้รับคําส่ังทางปกครองโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน๒๖หรือ 
                                                 

๒๕ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การเพิกถอนคําส่ังอนุมัติให้
ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง มาตรการท่ี ๑ 
(เรื่องเสร็จท่ี ๔๑๓/๒๕๔๘) โดยในกรณีนี้ผู้รับคําส่ังทางปกครองเป็นผู้ดําเนินการขอให้เพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
ดังกล่าวด้วยตนเองซ่ึงอาจอนุมานได้ว่า ผู้รับคําส่ังทางปกครองไม่ได้รับประโยชน์จากการขอลาออกจากราชการ
ดังกล่าวจึงต้องขอให้เพิกถอนคําส่ังอนุมัติให้ลาออกจากราชการ 

๒๖ มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดว่า ใน
กรณีท่ีคําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าท่ีต้องให้คู่กรณีมีโอกาสท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 

   ความในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีจะเห็นสมควรปฏิบัติ
เป็นอย่างอ่ืน 

   (๑) เม่ือมีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

   (๒) เม่ือจะมีผลทําให้ระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไว้ในการทําคําส่ังทางปกครองต้อง
ล่าช้าออกไป 

   (๓) เม่ือเป็นข้อเท็จจริงท่ีคู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคําขอ คําให้การหรือคําแถลง 
   (๔) เม่ือโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ 
   (๕) เม่ือเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 
   (๖) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
   ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ

ประโยชน์สาธารณะ 



 ๑๒ 

รับฟังความคิดเห็นของผู้รับคําส่ังทางปกครองจึงทําให้ไม่อาจทราบถึงความประสงค์ท่ีแท้จริงของผู้รับ
คําส่ังทางปกครองหากมีการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าว ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจึงต้อง
พิจารณาคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ในเชิงภาวะวิสัย โดยในเบ้ืองต้นหากเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองออกคําส่ังทางปกครองตรงตามคําขอของผู้รับคําส่ังทางปกครองก็อาจอนุมานได้ว่า คําส่ังทาง
ปกครองนั้นเป็นประโยชน์แก่ผู้รับคําส่ังทางปกครอง เพราะโดยส่วนใหญ่บุคคลจะมายื่นคําขอเพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองออกคําส่ังทางปกครอง ก็ต่อเม่ือมีความเห็นว่าคําส่ังทางปกครองดังกล่าวเป็น
ประโยชน์แก่ตนเอง ด้วยเหตุนี้ คําส่ังอนุมัติให้ลาออกจากราชการจึงถือว่าเป็นคําส่ังทางปกครองท่ีเป็น
การให้ประโยชน ์

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองนั้นเป็น “คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้
ประโยชน์ในเชิงภาวะวิสัย” หากผู้รับคําส่ังทางปกครองแสดงเจตนาสละสิทธิอุทธรณ์ หรือระยะเวลา
ในการอุทธรณ์ได้ล่วงพ้นไปโดยไม่มีการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองนั้นอาจจะถือได้ว่า ผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองยอมรับผลบังคับของคําส่ังทางปกครองดังกล่าว แต่ในกรณีท่ีผู้รับคําส่ังทางปกครองใช้สิทธิ
อุทธรณ์เพ่ือโต้แย้งคําส่ังทางปกครองดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้รับคําส่ังทางปกครองไม่พึงพอใจ
คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ในเชิงภาวะวิสัยทําให้คําส่ังทางปกครองนั้นกลายเป็น “คําส่ัง
ทางปกครองท่ีไม่เป็นการให้ประโยชน์” ซ่ึงเป็นการพิจารณาคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์
ในเชิงอัตวิสัย อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้รับคําส่ังทางปกครองยื่นอุทธรณ์เม่ือระยะเวลาอุทธรณ์ 

ล่วงพ้นไปแล้วจะถือได้หรือไม่ว่า ผู้รับคําส่ังทางปกครองได้แสดงเจตนาให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองได้
ทราบถึงความไม่พึงพอใจต่อคําส่ังทางปกครองนั้นแล้วอันจะทําให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองต้องพิจารณา
ลักษณะของคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ในเชิงอัตวิสัย 

ในกรณีนี้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเคยมีความเห็นเก่ียวกับการ
ยื่นอุทธรณ์เม่ือระยะเวลาอุทธรณ์ล่วงพ้นไปแล้ว๒๗

 สรุปได้ว่า “ระยะเวลาอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองท่ี
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือในกฎหมายอ่ืนนั้น  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือมิให้คําส่ังทางปกครองอาจถูกโต้แย้งโดยไม่มีท่ีส้ินสุดอันจะทําให้เกิดความไม่ม่ันคง
แน่นอนทางกฎหมาย ระยะเวลาอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองจึงเป็นระยะเวลาท่ีมีผลบังคับท้ังต่อคู่กรณี 

ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองและต่อเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ กล่าวคือ กรณีท่ีมีการ
ยื่นอุทธรณ์เม่ือล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์แล้วคู่กรณีย่อมเสียสิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาอุทธรณ์ 
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีย่อมไม่มีอํานาจท่ีจะรับคําอุทธรณ์ไว้พิจารณาเพ่ือวินิจฉัยอุทธรณ์ อย่างไรก็ดี 
โดยท่ีมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให้เจ้าหน้าท่ี
และผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองได้ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการ
กําหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายดังกล่าวหรือตามกฎหมายอ่ืนมาแล้วหรือไม่ ซ่ึงเป็น
อํานาจท่ัวไปในการตรวจสอบควบคุมภายในฝ่ายปกครอง ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีหรือผู้บังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าท่ีจึงอาจรับคําอุทธรณ์ท่ียื่นเกินระยะเวลานั้นไว้ในฐานะคําร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อเท็จจริง
ประกอบการพิจารณาทบทวนคําส่ังทางปกครองได”้  

 

 

                                                 
๒๗

 บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การขยายระยะเวลาอุทธรณ์และ
การรับอุทธรณ์ท่ียื่นเกินระยะเวลาไว้พิจารณา: กรณีการอุทธรณ์คําส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกองทัพอากาศ 
(เรื่องเสร็จท่ี ๒๑๓/๒๕๕๐) 



 ๑๓ 

หนังสืออุทธรณ์ท่ียื่นเม่ือพ้นระยะเวลาอุทธรณ์นั้นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอาจรับ 
คําอุทธรณ์ท่ียื่นเกินระยะเวลานั้นไว้ในฐานะคําร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา
ทบทวนคําส่ังทางปกครองเท่านั้น ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองก็มีดุลพินิจพิจารณาเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยในการพิจารณาเพิกถอนคําส่ังทางปกครองนั้นโดยหลักแล้วต้อง
พิจารณาลักษณะของคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ในเชิงอัตวิสัยเสียก่อน และเม่ือไม่อาจ
ทราบถึงความประสงค์หรือสถานะของผู้รับคําส่ังทางปกครองภายหลังการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
ดังกล่าวได้อย่างแท้จริงแล้วก็สามารถพิจารณาคําส่ังทางปกครองท่ีไม่เป็นการให้ประโยชน์ในเชิงภาวะ
วิสัยได้ ซ่ึงในกรณีหนังสืออุทธรณ์ท่ียื่นเม่ือพ้นระยะเวลาอุทธรณ์นั้น แม้ผู้รับคําส่ังทางปกครองเสียสิทธิ
ท่ีจะได้รับการพิจารณาอุทธรณ์และในขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองไม่มีอํานาจท่ีจะรับ 
คําอุทธรณ์ไว้พิจารณาเพ่ือวินิจฉัยอุทธรณ์ แต่หนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวก็เป็นคําร้องเรียนท่ีสามารถใช้
เป็นข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาทบทวนคําส่ังทางปกครองซ่ึงหากข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความ
ชัดเจนท่ีจะทําให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองได้ทราบถึงความประสงค์หรือสถานะของผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองภายหลังการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกล่าวได้แล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองก็ไม่อาจ
ปฏิเสธท่ีจะพิจารณาลักษณะของคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ในเชิงอัตวิสัยก่อนท่ีจะ
พิจารณาลักษณะของคําส่ังทางปกครองท่ีไม่เป็นการให้ประโยชน์ในเชิงภาวะวิสัย 

ด้วยเหตุนี้ อาจกล่าวได้ว่าการพิจารณาลักษณะของคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้
ประโยชน์โดยหลักแล้วต้องพิจารณาในเชิงอัตวิสัย อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง 
ไม่อาจทราบถึงความประสงค์หรือสถานะของผู้รับคําส่ังทางปกครองภายหลังการเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองดังกล่าวได้อย่างแท้จริง การพิจารณาลักษณะของคําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการให้ประโยชน์ 
จึงต้องเป็นการพิจารณาในเชิงภาวะวิสัยซ่ึงถือเป็นข้อยกเว้นของหลักการพิจารณาคําส่ังทางปกครองท่ี
เป็นการให้ประโยชน์ในเชิงอัตวิสัย  

 

     


