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๑. บคุคลท่ีเป็นคู่กรณี 

 มาตรา ๕ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิใหค้าํนิยามของคาํวา่ “คูก่รณ”ี ไวด้งัน้ี 

 “คู่กรณี” หมายความว่า ผูย้ ื่นคําขอหรอืผูค้ดัค้านคําขอ ผูอ้ยู่ในบงัคบัหรอืจะอยู่ใน

บงัคบัของคาํสัง่ทางปกครอง และผูซ้ึง่ไดเ้ขา้มาในกระบวนการพจิารณาทางปกครองเน่ืองจาก

สทิธขิองผูน้ัน้จะถูกกระทบกระเทอืนจากผลของคาํสัง่ทางปกครอง” 

 มาตรา ๒๑ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

 “มาตรา ๒๑ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการ

พิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูก

กระทบกระเทอืนโดยมอิาจหลกีเลีย่งได ้

 ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ได้ใหค้ําอธบิายในเรื่องน้ีไว 0้

๔๕ ว่า โดยหลกั

แล้วบุคคลทุกคนที่สทิธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรอือาจถูกกระทบกระเทือนโดยมอิาจ

หลีกเลี่ยงได้อาจเข้ามาเป็นคู่กรณีได้แล้ว ไม่ว่าโดยการเป็นผู้เริ่มให้เกิดการพจิารณาทาง

ปกครองขึ้นหรือเข้ามาในภายหลังที่การพิจารณาทางปกครองเริ่มไปแล้วก็ได้ โดย

ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ฯ ไดย้กตวัอยา่งของการเป็นคูก่รณไีวด้งัต่อไปน้ี 

 -   นาย ก. ต้องการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมซึ่งบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ

ประกอบอาชพี (มาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญฯ) แต่การตัง้โรงงานอุตสาหกรรมมกีฎหมาย

ควบคุมโดยหา้มตัง้ก่อนไดร้บัอนุญาต (มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕) 

การทีต่อ้งขออนุญาตเป็นการไมม่อีสิระในการประกอบอาชพี กรณเีป็นการกระทบกระเทอืนต่อ

เสรภีาพแลว้ นาย ก. จงึอาจยื่นคาํขออนุญาตตัง้โรงงานอุตสาหกรรมได ้นาย ก. จงึเป็นคู่กรณี

คนหน่ึง 

 -   นาย ข. ผูม้บี้านพกัอาศยัอยู่ใกล้กบัที่ดนิที่นาย ก. ยื่นคําขออนุญาตตัง้โรงงาน 

เมื่อทราบขา่วการจะตัง้โรงงานของนาย ก. นาย ข. เหน็ว่าความเป็นอยู่อย่างสงบของตนอาจ

                                                                          

 ๔๕ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๕๐-๒๕๒ 

บทท่ี ๕ 
คู่กรณีในการทาํคาํสัง่ทางปกครอง 
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ถูกกระทบกระเทอืนจากเสยีงดงัของโรงงานนัน้ นาย ข. กอ็าจคดัคา้นการขอตัง้โรงงานของ

นาย ก. โดยยื่นหนังสอืคดัคา้นต่อเจ้าหน้าที่ผูม้อีํานาจอนุญาตตัง้โรงงานได ้นาย ข. จงึเป็น

คูก่รณอีกีคนหน่ึง 

 -   นาย ค. ซึ่งมบี้านพกัอาศยัอยู่ติดกบัโรงงานเช่นกนั แต่มไิด้ทราบข่าวการจะตัง้

โรงงานของนาย ก. มาก่อน แต่ในระหว่างการพจิารณา เจา้หน้าทีเ่หน็ว่าการใหต้ัง้โรงงานคง

จะมผีลกระทบถงึนาย ค. เจา้หน้าทีจ่งึแจง้ใหน้าย ค. ทราบและเชญิใหม้าแสดงความเหน็ว่าจะ

คดัคา้นหรอืไม ่อยา่งไร นาย ค. กถ็อืวา่เป็นคูก่รณอีกีคนหน่ึง 

 -   นาย ง. อยูอ่าศยัคนละจงัหวดั แต่เป็นผูท้าํงานใหก้บัชมรมพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มโดย

เหน็ว่าโรงงานที ่นาย ก. จะสรา้งขึน้นัน้เป็นโรงงานทีจ่ะก่อมลภาวะทีไ่ม่เหมาะสม นาย ง. จงึ

ยืน่หนงัสอืคดัคา้นการจะอนุญาตใหต้ัง้โรงงานประเภทนัน้ 

 โดยสรุป ทุกคนทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องทีพ่จิารณาย่อมเป็นคู่กรณีไดท้ัง้นัน้ ไม่ว่า 

จะยื่นเข้ามาเองหรือเจ้าหน้าที่เรยีกเข้ามา และไม่ว่าสทิธิของผู้นัน้จะถูกกระทบกระเทือน 

มากน้อยเพยีงใด 

 คณะบุคคลที่ไม่เป็นนิติบุคคลก็อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาได้ หากมีกรณี 

ทีเ่กี่ยวกบัสทิธขิองคณะบุคคลนัน้ เช่น คณะบุคคลร่วมกนัจดัทําหนังสอืออกจําหน่ายในนาม

ของคณะบุคคล แต่เจ้าพนักงานการพิมพ์เห็นว่าหนังสือนัน้ต้องห้ามตามกฎหมายและ

ดาํเนินการพจิารณาเพื่อสัง่ใหง้ดจาํหน่าย คนหน่ึงคนใดในคณะบุคคลนัน้อาจโตแ้ยง้เขา้มาเป็น

คูก่รณไีด ้
 

๒. ความสามารถของคู่กรณี 

 ศาสตราจารย์ชยัวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ ได้ให้คําอธิบายในเรื่องน้ีไว้ 1 ๔๖ ว่าบุคคล 

จะกระทาํการใด ๆ ทางกฎหมายได ้จะตอ้งมคีวามสามารถ ซึง่กฎหมายแพ่งจะวางหลกัทัว่ไป

ว่า บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ ๒๐ ปี) เป็นผูม้คีวามสามารถ (มาตรา ๑๙ แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ส่วนผูเ้ยาว์ คนไรค้วามสามารถ และคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

ล้วนเป็นผูม้คีวามสามารถโดยจํากดัและมคีวามสามารถกระทําการเพยีงบางกรณี แต่บุคคล

ต่าง ๆ จะมคีวามสามารถกระทําการเป็นคู่กรณีในการพจิารณาทางปกครองได้เพยีงใดนัน้ 

มาตรา ๒๒ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

                                                                          

 ๔๖ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๕๒ 
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 “มาตรา ๒๒ ผูม้คีวามสามารถกระทําการในกระบวนการพจิารณาทางปกครองได้

จะตอ้งเป็น 

 (๑) ผูซ้ึง่บรรลุนิตภิาวะ 

 (๒) ผูซ้ึง่มบีทกฎหมายเฉพาะกําหนดใหม้คีวามสามารถกระทาํการในเรื่องทีก่ําหนด

ได ้แมผู้น้ัน้จะยงัไม่บรรลุนิตภิาวะหรอืความสามารถถูกจํากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย ์

 (๓) นิตบุิคคลหรอืคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผูแ้ทนหรอืตวัแทน แลว้แต่กรณ ี

 (๔) ผูซ้ึง่มปีระกาศของนายกรฐัมนตรหีรอืผูซ้ึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมายในราชกจิจา

นุเบกษากําหนดให้มีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได้ แม้ผู้นัน้จะยงัไม่บรรลุ 

นิตภิาวะหรอืความสามารถถูกจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย”์ 

 ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ ได้ให้คําอธิบายบทบัญญัติมาตรา ๒๒ 

ดงักล่าวขา้งตน้ไว้2๔๗ ดงัน้ี 

 (๑) ผูซ้ึ่งบรรลุนิตภิาวะ กรณีน้ีเป็นหลกัปกต ิเมื่อเป็นทีย่อมรบัในกฎหมายแพ่ง จงึ

เป็นทีย่อมรบัในกฎหมายปกครองดว้ย 

 (๒) ผูซ้ึง่มกีฎหมายเฉพาะกําหนดใหม้คีวามสามารถกระทําการในเรื่องทีก่ําหนดได ้

แม้จะยงัไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากดัตามกฎหมายแพ่งก็ตาม  กรณีน้ีถ้า

กฎหมายเฉพาะกําหนดเช่นใด กต็อ้งเป็นไปตามนัน้ เช่น บุคคลอายุ ๑๘ ปีขึน้ไปอาจยื่นขอรบั

ใบอนุญาตขบัรถยนต์ชัว่คราวได้ตามมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 

๒๕๒๒ 

 (๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งจะต้องกระทําการโดยผ่านผู้แทนหรือตัวแทน  

แลว้แต่กรณ ี

 (๔) ผูซ้ึง่มปีระกาศของนายกรฐัมนตรหีรอืผูซ้ึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมายไดป้ระกาศ

ราชกจิจานุเบกษากําหนดใหม้คีวามสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได ้แมผู้น้ัน้จะยงัไม่

บรรลุนิตภิาวะหรอืความสามารถถูกจาํกดัตามหลกักฎหมายแพง่กต็าม กรณน้ีีเป็นการเพิม่จาก

หลกัปกติ แต่เดมิมาในทางปกครองก็ยดึหลกัตามกฎหมายแพ่งเพราะไม่มกีฎหมายกําหนด

เป็นอย่างอื่น ผูไ้ม่มคีวามสามารถตามกฎหมายแพ่งจงึกระทําการใด ๆ ไม่ได ้ทัง้ทีโ่ดยสภาพ

จะเหน็ไดว้่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรอืเพื่อพทิกัษ์สทิธขิองตน เช่น การยื่นขอคดัสําเนาทะเบยีน

                                                                          

 ๔๗ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๕๒-๒๕๓ 
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บา้นสว่นของตน เป็นตน้  ดงันัน้ หากการใดสมควรยกเวน้หลกัปกตขิองกฎหมายแพ่ง กอ็าจ

ประกาศตามมาตรา ๒๒ (๔) แหง่พระราชบญัญตัน้ีิได ้
 

๓. การกระทาํการโดยตวัแทน 

 ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์ไดใ้หค้าํอธบิายในเรื่องน้ีไว 3้

๔๘ ว่า บุคคลทุกคน

ไมอ่าจทําการทุกอยา่งดว้ยตนเองได ้การใหค้นอื่นทําการแทนไดจ้งึเป็นเรื่องจาํเป็นเพราะทําให้

เกดิความสะดวกขึน้ การมตีวัแทนในการพจิารณาทางปกครองเกดิขึน้ได ้๒ ประการคอื 

 ๓.๑ ตวัแทนของคู่กรณีรายเดียว 

  มาตรา ๒๔ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๒๔ คู่กรณีอาจมหีนังสอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดซึง่บรรลุนิตภิาวะ

กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่กําหนดแทนตนในกระบวนการพจิารณาทางปกครองใด ๆ 

ได้ ในการน้ีเจ้าหน้าที่จะดําเนินกระบวนพจิารณาทางปกครองกบัตวัคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็น

เรื่องทีผู่น้ัน้มหีน้าทีโ่ดยตรงทีจ่ะตอ้งทาํการนัน้ดว้ยตนเองและตอ้งแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ให้

กระทาํการแทนทราบดว้ย 

  หากปรากฏว่าผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ระทําการแทนผูใ้ดไม่ทราบขอ้เทจ็จรงิใน

เรื่องนัน้เพยีงพอหรอืมเีหตุไมค่วรไวว้างใจในความสามารถของบุคคลดงักล่าว ใหเ้จา้หน้าทีแ่จง้

ใหคู้ก่รณทีราบโดยไมช่กัชา้ 

  การแต่งตัง้ใหก้ระทําการแทนไม่ถอืว่าสิน้สุดลงเพราะความตายของคู่กรณีหรอื

การที่ความสามารถหรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตาม

กฎหมายของคูก่รณหีรอืคูก่รณจีะถอนการแต่งตัง้ดงักล่าว” 

  ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ได้ให้คําอธิบายบทบญัญตัิมาตรา ๒๔ 

ดงักล่าวขา้งตน้ไว 4้

๔๙ วา่ เมือ่กฎหมายบญัญตัไิวเ้ช่นน้ี จงึเป็นสทิธขิองบุคคลทีจ่ะดาํเนินการโดย

ผ่านตวัแทน ในการน้ีเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการโดยสมัพนัธ์กบัตวัแทนโดยตรง จะเรยีกให้

คู่กรณีกระทาํการอย่างนัน้อยา่งน้ีไมไ่ดเ้พราะไดม้อบอํานาจตัง้ตวัแทนไวแ้ลว้ เวน้แต่ในกรณีใด

ที่คู่กรณี “มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทําการนัน้ด้วยตนเอง” เจ้าหน้าที่จึงจะติดต่อกับคู่กรณี

โดยตรงได ้แต่ตอ้งแจง้ใหต้วัแทนทราบดว้ย 

                                                                          

 ๔๘ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๕๓ 

 ๔๙ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๕๓-๒๕๔ 



 57 LA 342 [LW 461] 

  กรณี “มหีน้าทีโ่ดยตรงที่จะต้องทําการนัน้ดว้ยตนเอง” นัน้ไดแ้ก่ การขอใหก้าร 

ในฐานะพยานเกี่ยวกบัข้อเท็จจริงที่คู่กรณีประสบมาด้วยตนเอง หรือขอให้คู่กรณีมายนืยนั

ความหมายของคาํขอทีไ่ดย้ืน่ไวก่้อนตัง้ตวัแทนเพือ่ความมัน่ใจในขอบเขตของปญัหา 

  ความสมัพนัธ์ระหว่างคู่กรณีและตัวแทนนอกจากที่กําหนดไว้โดยเฉพาะใน

พระราชบญัญตัิน้ีแล้ว ยงัต้องปฏบิตัิตามกฎหมายเรื่องตวัแทนในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิยด์ว้ย 

  แมคู้่กรณีจะตัง้ตวัแทนมา หากปรากฏว่าตวัแทนไม่ทราบขอ้เทจ็จรงิในเรื่องนัน้

เพยีงพอ เช่น ซกัถามแล้ว ตอบไม่ได ้หรอืมเีหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของตวัแทน 

เช่น ดําเนินการผดิพลาดบกพร่องอนัอาจทําให้คู่กรณีเสียหาย มาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่ง

พระราชบญัญตัน้ีิจงึกําหนดใหเ้จา้หน้าที่แจง้ใหคู้่กรณีทราบ ส่วนคู่กรณีจะตดัสนิใจอย่างไร ก็

เป็นเรือ่งทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบตนเองเพราะไดท้ราบขอ้เทจ็จรงิแลว้ 

  ตามหลกักฎหมายแพ่ง ความเป็นตวัแทนโดยปกตริะงบัลง เมื่อตวัการตายหรอื 

ไรค้วามสามารถหรอืล้มละลาย (มาตรา ๘๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) แต่ใน

การดาํเนินกระบวนพจิารณาทางปกครองนัน้ หากยดึหลกัดงักล่าว กจ็ะไมส่ะดวกแก่ฝา่ยเอกชน

ทีม่าเกี่ยวขอ้ง เพราะต้องตัง้ตวัแทนใหม่และอาจก่อใหเ้กดิอุปสรรคแก่การดําเนินการพจิารณา 

ทางปกครองดว้ย เพราะอาจต้องรอการดําเนินการไวเ้พื่อใหโ้อกาสแก่คู่กรณีคนใหม่ ประกอบ

กบัฝา่ยปกครองมหีน้าทีช่ว่ยดแูลประโยชน์ของเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรา ๒๔ วรรคสองแหง่

พระราชบญัญตัน้ีิ มาตรา ๒๔ วรรคสามแห่งพระราชบญัญตัน้ีิจงึวางหลกัใหก้ารตัง้ตวัแทนเพื่อ

กระทําการในการพิจารณาทางปกครองไม่ระงับลง แม้ว่าคู่กรณีจะถึงแก่ความตายหรือ

ความสามารถของคูก่รณเีปลีย่นแปลงไป เชน่ เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

หรอืล้มละลาย หรอืความเป็นผูแ้ทนของคู่กรณีเปลี่ยนไป เช่น ในกรณีบรษิทัจํากดัอาจมกีาร

แต่งตัง้กรรมการบรษิทัขึน้ใหม ่เป็นตน้ เวน้แต่ผูส้บืสทิธติามกฎหมายจะถอนการแต่งตัง้ตวัแทน

ซึ่ง “ผูส้บืสทิธติามกฎหมาย” ในที่น้ีหมายถงึผูอ้าจรบัมรดกความเขา้มาเป็นผูใ้ช้สทิธใินความ

เป็นคู่กรณีแทนต่อไป เช่น เป็นทายาทโดยธรรม เป็นผูร้บัโอนทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นบรษิทั

จากการควบเขา้กนัของบรษิทัเดมิ ทัง้น้ี ขึน้กบัลกัษณะของแต่ละเรือ่ง 

 ๓.๒ ตวัแทนร่วมของคู่กรณีเกิน ๕๐ คน 

  มาตรา ๒๕ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มกีารยื่นคําขอโดยมผีูล้งชื่อร่วมกนัเกนิหา้สบิคนหรอืมี

คู่กรณีเกนิหา้สบิคนยื่นคําขอทีม่ขีอ้ความอย่างเดยีวกนัหรอืทํานองเดยีวกนั ถ้าในคําขอมกีาร
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ระบุใหบุ้คคลใดเป็นตวัแทนของบุคคลดงักล่าวหรอืมขีอ้ความเป็นปรยิายใหเ้ขา้ใจไดเ้ช่นนัน้ ให้

ถอืวา่ผูท้ีถู่กระบุชื่อดงักล่าวเป็นตวัแทนรว่มของคูก่รณเีหล่านัน้ 

  ในกรณีทีม่คีู่กรณีเกนิหา้สบิคนยื่นคําขอใหม้คีาํสัง่ทางปกครองในเรื่องเดยีวกนั 

โดยไม่มกีารกําหนดใหบุ้คคลใดเป็นตวัแทนรว่มของตนตามวรรคหน่ึง ใหเ้จา้หน้าทีใ่นเรื่องนัน้

แต่งตัง้บุคคลทีม่คีู่กรณีฝ่ายขา้งมากเหน็ชอบเป็นตวัแทนร่วมของบุคคลดงักล่าว ในกรณีน้ีให้

นํามาตรา ๒๔ วรรคสองและวรรคสามมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ตวัแทนรว่มตามวรรคหน่ึงหรอืวรรคสองตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา 

  คู่กรณีจะบอกเลกิการใหต้วัแทนร่วมดําเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมี

หนงัสอืแจง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบและดาํเนินการใด ๆ ในกระบวนการพจิารณาทางปกครองต่อไป

ดว้ยตนเอง 

  ตวัแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้

เจา้หน้าทีท่ราบกบัตอ้งแจง้ใหคู้ก่รณทีุกรายทราบดว้ย” 

  ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ได้ให้คําอธิบายบทบัญญัติดงักล่าว

ขา้งตน้ไวว้า่ ในทางปฏบิตับิ่อยครัง้ทีม่ชีาวบา้นซึง่เดอืดรอ้นเป็นจาํนวนหลายคน และไมใ่ครจ่ะ

มคีวามรูใ้นการดาํเนินการในการพจิารณาทางปกครอง การทีเ่จา้หน้าทีจ่ะตอ้งตดิต่อกบัคู่กรณี

ทุกรายเป็นราย ๆ ไป กจ็ะยุง่ยากเพราะตอ้งทาํหนงัสอืโตต้อบขอ้ความอยา่งเดยีวกนัถงึทุกคน 

และการจะใหทุ้กคนเขา้มามสีว่นรว่มทัง้หมด กจ็ะทาํใหก้ระบวนการพจิารณาล่าชา้ ทัง้ ๆ ทีร่ปู

เรื่องในกรณีนัน้มมีลูเหตุเดยีวกนัและขอ้เทจ็จรงิเดยีวกนั เช่น ในการพจิารณาออกใบอนุญาต

ใหต้ัง้โรงงานกําจดัขยะทางเคม ีชาวบา้นรอบ ๆ โรงงานจาํนวนเป็นรอ้ยคนอาจรว่มกนัคดัคา้น  

เป็นตน้ 

  จากลกัษณะเฉพาะดงักล่าวทาํใหก้ารพจิารณาทางปกครองตอ้งหาวธิกีารพเิศษ

ใหม้ตีวัแทนรว่มของบุคคลเหล่านัน้ทัง้หมดโดยอาจเกดิขึน้ไดใ้นกรณดีงัต่อไปน้ี 

  (๑) กรณีที่มกีารยื่นคําขอฉบบัเดยีวกนั (โดยมวีตัถุประสงค์เดยีวกนัไม่ว่าจะ

เป็นการขอใหก้ระทําหรอืขอมใิหก้ระทํา) โดยมผีูล้งชื่อร่วมกนัเกนิ ๕๐ คน อย่างทีเ่รยีกกนัว่า  

“ลงลายมอืชื่อหางว่าว” ถ้าหนังสอืนัน้มขีอ้ความโดยแจง้ชดัหรอืโดยปรยิายว่าประสงคใ์หผู้ใ้ด

เป็นตวัแทน มาตรา ๒๕ วรรคหน่ึงแห่งพระราชบญัญตัน้ีิกใ็หถ้อืว่าผูน้ัน้เป็นตวัแทนร่วมของ

ทุกคนทีล่งชื่อ 

  (๒) กรณีทีม่กีารยื่นคําขอหลายฉบบั (โดยมวีตัถุประสงคเ์ดยีวกนัไม่ว่าจะเป็น

การขอใหก้ระทําหรอืขอมใิหก้ระทํา) จากบุคคลเกนิ ๕๐ คน โดยคําขอแต่ละฉบบัมขีอ้ความ
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อย่างเดยีวกนัหรอืทํานองเดยีวกนั (ซึ่งอาจใช้วธิีการโรเนียวหรอืถ่ายสําเนามาจากหนังสอื 

ฉบบัเดยีวกนั) ถ้าหนังสอืนัน้มขีอ้ความแจง้ชดัหรอืโดยปรยิายว่าประสงค์ใหผู้ใ้ดเป็นตวัแทน 

มาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง แหง่พระราชบญัญตัน้ีิกใ็หถ้อืวา่ผูน้ัน้เป็นตวัแทนรว่มของทุกคนในกรณนีัน้ 

  (๓) กรณทีีม่คีูก่รณีเกนิ ๕๐ คนยื่นคาํขอใหม้คีาํสัง่ทางปกครองในเรื่องเดยีวกนั 

โดยไม่มีการกําหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตน มาตรา ๒๕ วรรคสองแห่ง

พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ ใหเ้จา้หน้าทีใ่นเรือ่งนัน้แต่งตัง้บุคคลทีคู่่กรณีฝา่ยขา้งมากเหน็ชอบ

เป็นตวัแทนร่วมของบุคคลดงักล่าว ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ได้ให้คําอธิบาย

เพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่อาจดําเนินการวิธีใด ๆ ก็ได้ เช่น มีหนังสือให้แต่ละคนแสดงความ

เหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบ ส่วนขอ้ความในตอนต้นของมาตรา ๒๕ วรรคสองน้ีทีว่่า “... เกนิหา้

สบิคนยื่นคําขอใหม้คีําสัง่ทางปกครอง” นัน้ ขอ้ความค่อนขา้งจะยาวและอาจเขา้ใจว่าเป็นคํา

ขอใหม้กีารอนุญาตหรอือนุมตั ิแต่เมื่อพจิารณาสภาพของปญัหาทีเ่กดิขึน้และความหมายของ 

“คาํสัง่ทางปกครอง” แลว้ น่าจะมคีวามหมายไปในทางขอใหอ้นุญาตหรอืขอไมใ่หอ้นุญาต (เป็น 

คาํคดัคา้น) กไ็ด ้

  การเป็นตัวแทนร่วมและอํานาจหน้าที่ของตัวแทนร่วมนัน้เป็นเช่นเดียวกบั

ตวัแทนของคูก่รณรีายเดยีวทุกประการ แต่มลีกัษณะเพิม่เตมิบางประการเป็นการเฉพาะดงัน้ี 

  (๑)  มาตรา ๒๕ วรรคสามแห่งพระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิ่า ตวัแทนร่วมน้ีต้อง

เป็นบุคคลธรรมดาเท่านัน้ เพราะความรบัผดิชอบเป็นส่วนตวัจะมผีลจรงิจงักว่าผลทีม่ต่ีอนิติ

บุคคลเพราะนิตบุิคคลจะจํากดัความรบัผดิเมื่อนิตบุิคคลลม้เลกิไป กไ็ม่มผีลต่อบุคคลธรรมดา

แต่ละคนทีม่สีว่นรว่มในนิตบุิคคลนัน้ 

  (๒)  มาตรา ๒๕ วรรคสีแ่ห่งพระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิ่า คู่กรณีแต่ละรายยงัมี

อสิระที่จะบอกเลิกการให้ตวัแทนร่วมดําเนินการแทนตน แต่ต้องมหีนังสอืแจ้งให้เจ้าหน้าที่

ทราบและดําเนินการส่วนต่าง ๆ ของตนเองแยกออกไป ทัง้น้ี เพราะการใหม้ตีวัแทนร่วมเป็น

เรื่องความสะดวกของทัง้สองฝ่ายเท่านัน้ แต่ในแง่การระวงัผลประโยชน์ถ้าคู่กรณีรายใดไม่

มัน่ใจในระบบรวม กไ็มม่เีหตุไปผกูมดับงัคบั 

  (๓)  โดยที่ตวัแทนร่วมตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญตัิน้ีมใิช่การแต่งตัง้

ชดัเจนว่าผูใ้ดเป็นตวัแทนและให้ดําเนินการได้เพยีงใด จงึอาจมปีญัหาว่าเมื่อความสมัพนัธ์

เกดิขึน้ตามกฎหมายแลว้ จะยุตกิารสมัพนัธ์นัน้ไดอ้ย่างไร มาตรา ๒๕ วรรคหา้ จงึบญัญตัใิห้

ตวัแทนรว่มมอีสิระทีจ่ะบอกเลกิเป็นตวัแทนไดโ้ดยมหีนงัสอืแจง้ใหเ้จา้หน้าทีแ่ละคู่กรณีทุกราย

ทราบ 


