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๑. การเกิดผลของคาํสัง่ทางปกครอง 

 มาตรา ๔๒ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

 “มาตรา ๔๒ คําสัง่ทางปกครองให้มผีลใชย้นัต่อบุคคลตัง้แต่ขณะที่ผูน้ัน้ได้รบัแจ้ง 

เป็นตน้ไป 

 คําสัง่ทางปกครองย่อมมผีลตราบเท่าที่ยงัไม่มกีารเพกิถอนหรอืสิน้ผลลงโดยเงื่อน

เวลาหรอืโดยเหตุอื่น 

 เมื่อคําสัง่ทางปกครองสิน้ผลลง ใหเ้จา้หน้าที่มอีํานาจเรยีกผูซ้ึ่งครอบครองเอกสาร

หรือวัตถุอื่นใดที่ได้จดัทําขึ้นเน่ืองในการมีคําสัง่ทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือ

เครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู่ของคําสัง่ทางปกครองนัน้ ให้ส่งคืนสิ่งนัน้หรือให้นําสิ่งของ

ดงักล่าวอนัเป็นกรรมสทิธิข์องผูน้ัน้มาใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัทาํเครื่องหมายแสดงการสิน้ผลของคาํสัง่

ทางปกครองดงักล่าวได”้ 

 ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ได้ใหค้ําอธบิายในเรื่องน้ีไว 0้

๙๘
 ว่าคําสัง่ทาง

ปกครองที่เป็นโมฆะนั ้นไม่มีผลในกฎหมาย แต่คําสัง่ทางปกครองอื่นทัง้หมดจะมีผล 

ทางกฎหมายทนัทีท่ีไ่ดร้บัแจง้1

๙๙
 มาตรา 42 แหง่พระราชบญัญตัน้ีิกย็ดึหลกั “ไดร้บัแจง้” เป็นตน้

ไป ไม่ว่าผู้นัน้จะรู้เน้ือหาของคําสัง่หรอืไม่เพราะเท่ากบักระบวนการพจิารณาทําคําสัง่ทาง

ปกครองจบสิ้นลงแล้ว ก่อนการแจ้ง ยังถือเป็นกระบวนการภายในฝ่ายปกครองอยู่ จะ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขคําสัง่ทางปกครองนัน้อย่างไรก็ได้ แต่เมื่อแจ้งไปถึงแล้วเป็นอันครบ

กระบวนการเป็นคําสัง่ทางปกครอง และมผีลทางกฎหมายออกไปภายนอก ส่วนผูร้บัคําสัง่ได้

ปฏบิตัหิรอืรูภ้ายหลงัจะเป็นขอ้แกต้วัไดใ้นชัน้ตอ้งปฏบิตัติามคําสัง่ ส่วนการแจง้จะตอ้งปฏบิตัิ

อยา่งใดนัน้มอียูห่ลายวธิตีามแต่สถานการณ์ 
 

                                                                          

 ๙๘ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๘๕ 

 ๙๙ Brewer-Carias, อา้งแลว้ใน (๗), หน้า ๙๓;Singh, อา้งแลว้ใน (๒๕), หน้า ๔๑, อ้างไวใ้น

ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๘๕ 

บทท่ี ๗ 
ผลของคาํสัง่ทางปกครอง 
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๒. การส้ินผลของคาํสัง่ทางปกครอง 

 ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ ได้ให้คําอธิบายในเรื่องน้ีไว้ 2 ๑๐๐ ว่า ตาม 

มาตรา ๔๒ วรรคสองแหง่พระราชบญัญตัน้ีิ คาํสัง่ทางปกครองเมื่อเกดิขึน้แลว้ จะมผีลเรื่อยไป

จนกว่าจะถูกเพกิถอนหรอืสิน้ผลลงโดยเงื่อนเวลาหรอืโดยเหตุอื่น เช่น เงื่อนไขสิน้สุดโดยขึน้อยู่

กับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน แต่คําสัง่ทางปกครองบางอย่างอาจมีอายุโดยการกําหนดใน

กฎหมายก็ได้ เช่น กฎหมายอาจกําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุ ๕ ปี (เป็นเงื่อนเวลาโดย

กฎหมาย) สําหรบัการเพกิถอนนัน้อาจเป็นการเพกิถอนในกระบวนการอุทธรณ์ตามมาตรา 

๔๔ แห่งพระราชบญัญตัิน้ี หรอืเพกิถอนโดยเจา้หน้าที่หรอืผูบ้งัคบับญัชาของเจ้าหน้าที่ตาม

มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญตัิน้ีหรอืเพกิถอนโดยการพจิารณาใหม่ตามมาตรา ๕๔ แห่ง

พระราชบญัญตัน้ีิ หรอืโดยการนําคดไีปสูก่ารพจิารณาขององคก์รวนิิจฉยัคดปีกครอง 
 

๓. การแก้ไขรายละเอียดเลก็น้อย 

 มาตรา ๔๓ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

 “มาตรา ๔๓ คําสัง่ทางปกครองที่มีข้อผดิพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนัน้

เจา้หน้าทีอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดเ้สมอ 

 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิคําสัง่ทางปกครองตามวรรคหน่ึง ใหแ้จง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบ

ตามควรแก่กรณี ในการน้ีเจ้าหน้าที่อาจเรยีกใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งจดัส่งสําเนาคําสัง่ทางปกครอง

เอกสารหรอืวตัถุอื่นใดทีไ่ดจ้ดัทําขึน้เน่ืองในการมคีําสัง่ทางปกครองดงักล่าวมาเพื่อการแกไ้ข

เพิม่เตมิได ้

 ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิายในเรื่องน้ีไว 3้

๑๐๑ ว่า ในกรณีมี

คําสัง่ทางปกครองออกมาแล้ว ถ้าคําสัง่ทางปกครองนัน้มขีอ้ผดิพลาด ไม่ตรงกบัความตัง้ใจ

แท้จริงของเจ้าหน้าที่ในรายละเอียดเล็กน้อย ก็อาจแก้ไขได้ เช่น พิมพ์ผิด นับตัวเลขผิด  

ใชศ้พัทเ์ทคนิคผดิ อา้งชื่อบุคคลผดิ ไม่ไดล้งชื่อรบัรองความถูกตอ้ง ฯลฯ อนัเหน็ไดช้ดัเจนใน

ตวัว่า แทจ้รงิหากพจิารณาทัง้เรื่องแลว้ มไิดมุ้่งประสงคเ์ช่นนัน้ หากกรณีดงักล่าวไม่มลีกัษณะ

ถึงระดบัที่ถือเป็นการบกพร่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวขอ้งในการออก

                                                                          

 ๑๐๐ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๘๖ 

 ๑๐๑ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๘๖ 
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คําสัง่อาจแก้ไขได้เสมอ 4

๑๐๒ แต่หากเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายถึงระดบัที่ทําใหค้ําสัง่ทาง

ปกครองไม่สมบูรณ์ ก็ต้องแก้ไขโดยการเพิกถอนหรือขอให้พิจารณาใหม่หรือขอให้

กระบวนการยตุธิรรมทางปกครองแกไ้ขเยยีวยาให ้

 มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญัติน้ีได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขข้อผิดพลาด

เลก็น้อยตามหลกัการขา้งตน้ไดเ้สมอ ไมว่่าเวลาจะผ่านมานานเท่าใด และถงึไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ

อย่างไรแล้ว ต้องแจ้งให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อบุคคลเหล่านัน้จะได้อ้างอิงคําสัง่ทาง

ปกครองที่ถูกต้องไดต่้อไป บางครัง้ในการมคีําสัง่ทางปกครองอาจมกีารจดัทําต้นฉบบัส่งไป

ใหแ้ก่คูก่รณ ีเชน่ ใบอนุญาตตัง้โรงงาน หรอืทาํเอกสารหรอืวตัถุใด ๆ ขึน้ เน่ืองจากการมคีาํสัง่

ทางปกครองดงักล่าว เช่น ในการออกคําสัง่ใหน้ักศกึษาได้รบัปรญิญา ต่อมาอาจทํารูปแบบ

ของปรญิญาเป็นใบประกาศนียบตัรแจกใหเ้พือ่ใหอ้า้งองิกบัคนทัว่ไป แบบอนุญาตใหร้ถยนตใ์ช้

ก๊าซได ้โดยมอีกัษรใหต้ดิที่รถว่า “รถใชก๊้าซ” หรอืออกบตัรตดิรูปใหเ้ขา้ไปในสถานที่ต่าง ๆ 

เพื่อแสดงหลงัจากมคีาํสัง่ทางปกครองใหเ้ขา้ไปในบรเิวณทีห่วงหา้มไว ้เป็นตน้ สว่นการแสดง

คําสัง่ทางปกครองทีต่ดิอยู่ตามเอกสารหรอืวตัถุต่าง ๆ น้ี อาจจําเป็นต้องนํามาแกไ้ขเพิม่เตมิ

ตามคําสัง่ทางปกครองที่เปลี่ยนแปลงไป มาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิน้ีจงึให้

อาํนาจเจา้หน้าทีเ่รยีกใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งจดัสง่คาํสัง่ทางปกครอง เอกสารหรอืวตัถุใดทีไ่ดจ้ดัทาํขึน้

เน่ืองในการมคีําสัง่ทางปกครองดงักล่าวมาเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิไดเ้พื่อทีบุ่คคลทีเ่กี่ยวขอ้งจะได้

ไมห่ลงผดิในการใชเ้อกสารหรอืวตัถุดงักล่าว 
 

๔. คาํสัง่ทางปกครองท่ีไม่สมบรูณ์ 

 ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ได้ให้คําอธิบายในเรื่องน้ีไว้ 5
๑๐๓

 ว่าคําสัง่ 

ทางปกครองทีไ่มส่มบูรณ์อาจเป็นเพราะบกพรอ่งในรปูแบบหรอืวธิพีจิารณาหรอืไมส่มบูรณ์ใน

เน้ือหาก็ได ้ซึ่งความบกพร่องในเรื่องที่สําคญัน้อยจะไม่ถอืว่าทําใหค้ําสัง่ทางปกครองนัน้ไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย และถอืว่าคําสัง่ทางปกครองนัน้เป็นคําสัง่ทางปกครองทีส่มบูรณ์ กล่าวคอื 

มผีลตามปกตขิองคําสัง่ทางปกครองนัน้ เฉพาะคําสัง่ทางปกครองที่บกพร่องในเรื่องที่สําคญั

เท่านัน้จะถอืว่าไม่ชอบดว้ยกฎหมายและทําใหเ้ป็นคําสัง่ทางปกครองทีไ่ม่สมบูรณ์ แต่ผลทาง

กฎหมายของคาํสัง่ทางปกครองทีไ่มส่มบรูณ์ยงัจาํแนกออกไดเ้ป็น ๒ ประเภทคอื 

                                                                          

 ๑๐๒ Singh, อา้งแลว้ใน (๒๕), หน้า ๔๓-๔๔, อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒), 

หน้า ๙ 

 ๑๐๓ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๗๙-๒๘๐ 
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 (๑)  ประเภททีเ่ป็นโมฆะ ซึง่ เสยีเปล่าไมม่ผีลมาตัง้แต่ตน้ และ 

 (๒)  ประเภทเพกิถอนได้ ซึ่ง มผีลตามกฎหมายมาตัง้แต่ต้น แต่อาจถูกเพกิถอน

ภายหลงัได ้

 คําสัง่ทางปกครองประเภททีเ่ป็นโมฆะนัน้ ในต่างประเทศยงัมหีลกัการทีไ่ม่ตรงกนั  

ดงันัน้ ผูย้กร่างพระราชบญัญตัิน้ีจงึตัง้ใจที่จะปล่อยไว้ใหพ้ฒันาไปโดยการตีความกฎหมาย  

ส่วนคําสัง่ทางปกครองใด ๆ ทีไ่ม่สมบูรณ์นัน้เป็นคําสัง่ทีอ่าจถูกเพกิถอนได ้ไม่ว่าจะเพกิถอน

โดยเจา้หน้าทีผู่อ้อกคาํสัง่เอง ผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ัน้หรอืองคก์รวนิิจฉยัคดปีกครอง 

 คําสัง่ทางปกครองที่เ ป็นโมฆะและคําสัง่ทางปกครองที่อาจเพิกถอนได้นั ้น  

มขีอ้แตกต่างกนัในสาระสาํคญัดงัน้ี 

 (๑) คําสัง่ทางปกครองที่เป็นโมฆะนัน้ไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ ในกฎหมาย ทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในภาคเอกชนหรือภาครฐั หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสัง่นัน้เอง 6

๑๐๔ อาจ

ปฏเิสธไม่รบัรูว้่ามคีําสัง่เช่นนัน้อยู่ได ้ผูใ้ดพยายามบงัคบัตามคําสัง่ทางปกครองนัน้อาจต้องมี

ความผดิทางละเมดิได7้

๑๐๕ 

  แต่คําสัง่ทางปกครองที่อาจถูกเพกิถอนได้ถือว่ามผีลในกฎหมายแล้ว ส่วนจะ 

เพกิถอนภายหลงัเมื่อใดโดยจะให้มผีลย้อนหลงัหรอืไม่ย้อนหลงัเป็นปญัหาในขัน้เพกิถอน  

บางระบบใชห้ลกัใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าคําสัง่ทางปกครองทีไ่ม่ถอืเป็นการโมฆะนัน้ชอบดว้ย

กฎหมายจนกว่าจะพสิูจน์เป็นอย่างอื่น 8

๑๐๖ ซึ่งมผีลเป็นทํานองเดยีวกนั เพราะก่อนเพกิถอน  

ผลทางกฎหมายทุกอยา่งตอ้งมอียูแ่ละเกดิต่อเน่ืองกนัไปจนกวา่จะถูกเพกิถอน 

 (๒) คําสัง่ทางปกครองทีเ่ป็นโมฆะมผีลเท่ากบัไมม่กีารใดเกดิขึน้  ดงันัน้ จงึจะแกไ้ข

ใหส้มบรูณ์อกีไมไ่ด ้

                                                                          

 ๑๐๔ Chapus, อา้งแลว้ใน (๒๕), หน้า ๖๓๒-๖๓๓ และ Singh, อา้งแลว้ใน (๒๕), หน้า ๔๒, อา้งไว้

ในชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๘๓ 

 ๑๐๕ Brewer-Carias, อา้งแลว้ใน (๗), หน้า ๘๘, อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน 

(๒), หน้า ๒๘๓ 

 ๑๐๖ เรื่องเดยีวกนั, และ  Chapus, อ้างแลว้ใน (๒๕), หน้า ๗๓๑, อ้างไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒัน

ศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๘๓ 
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  แต่คําสัง่ทางปกครองที่อาจถูกเพกิถอนได้นัน้มผีลทางกฎหมายอยู่หากต่อมา 

มกีารแกไ้ขส่วนบกพร่องนัน้ได ้กจ็ะสมบูรณ์ต่อไป9

๑๐๗
 เช่น ดําเนินวธิพีจิารณาในส่วนทีเ่สยีนัน้

ใหม่ แต่ถ้าบกพร่องในเน้ือหาของคําสัง่ กค็งต้องแกไ้ขโดยออกคําสัง่ใหม่ใหม้ผีลสบืเน่ืองกบั

คาํสัง่เดมิ คาํสัง่ทางปกครองทีเ่ป็นโมฆะไมก่่อใหเ้กดิผลใด ๆ ในกฎหมาย ผูใ้ดจงึยกเอาความ

เป็นโมฆะขึน้อา้งเมือ่ใดกไ็ด ้ไมว่า่จะโดยฝา่ยปกครอง เอกชนทีเ่กีย่วขอ้งหรอืองคก์รวนิิจฉยัคดี

ปกครอง และไม่ว่าในชัน้การพจิารณาของเจา้หน้าที ่ชัน้อุทธรณ์ภายในฝา่ยปกครอง หรอืชัน้

การพจิารณาขององค์กรวนิิจฉัยคดปีกครอง โดยไม่มอีายุความ 1 0

๑๐๘ โดยไม่จําต้องวนิิจฉัยให้

เพกิถอน แต่วนิิจฉยัแสดงความไมม่อียูข่องคาํวนิิจฉยันัน้ดว้ยเหตุเป็นโมฆะ11

๑๐๙
 

  แต่คําสัง่ทางปกครองที่อาจเพิกถอนได้นัน้ การอุทธรณ์หรือฟ้องร้องต้อง

ดาํเนินการภายในอายคุวาม 

 (๓)  การวนิิจฉัยว่าคําสัง่ทางปกครองใดเป็นโมฆะนัน้มผีลยอ้นหลงัไปตัง้แต่วนัทํา

คาํสัง่ทางปกครองนัน้เสมอเพราะคาํสัง่ทีเ่ป็นโมฆะไมม่ผีลมาตัง้แต่ตน้ 

  แต่การเพกิถอนคําสัง่ทางปกครองทีไ่ม่สมบูรณ์นัน้ปกตจิะไม่เพกิถอนยอ้นหลงั

โดยเพกิถอนผลในอนาคตเป็นหลกั (ex nunc) เวน้แต่จําเป็นตอ้งเพกิถอนยอ้นหลงัหรอืมไิด้

เกดิความเสยีหายแก่บุคคลทีส่ามหรอืประโยชน์สาธารณะ12

๑๑๐ 

 (๔)  ความเป็นโมฆะของคําสัง่ทางปกครองนัน้องค์กรวินิจฉัยคดีปกครองยกขึ้น

พจิารณาเองได ้เพราะเป็นกรณไีมม่ผีลในกฎหมาย 

  แต่คําสัง่ทางปกครองทีอ่าจเพกิถอนไดน้ัน้ องคก์รวนิิจฉัยคดปีกครองจะยกขึน้

เองและวนิิจฉยัเพกิถอนเองไมไ่ด ้คูก่รณจีะตอ้งยกเป็นประเดน็ขึน้ จงึจะพจิารณาได1้3

๑๑๑ 

                                                                          

 ๑๐๗ Brewer-Carias, อา้งแลว้ใน (๗), หน้า ๘๘, อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน 

(๒), หน้า ๒๘๓ 

 ๑๐๘ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๖ 

 ๑๐๙ Singh, อา้งแลว้ใน (๒๕), หน้า ๔๓, อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า 

๒๘๔ 

 ๑๑๐ Brewer-Carias, อา้งแลว้ใน (๗), หน้า ๘๙, อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน 

(๒), หน้า ๖ 

 ๑๑๑ Brewer-Carias, อา้งแลว้ใน (๗), หน้า ๘๙, อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน 

(๒), หน้า ๖ 



 100 LA 342 [LW 461] 

  คําสัง่ทางปกครองที่มลีกัษณะเช่นใดจงึจะเป็นโมฆะนัน้ ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ 

วงศ์วฒันศานต์ เห็นว่าสมควรพิเคราะห์ที่ผลเป็นหลัก โดยทัว่ไปความเป็นโมฆะคือการ 

ไม่ยอมรบัว่ามผีลใด ๆ เกดิขึน้เลย อนัไม่แตกต่างไปจากกรณีการเพกิถอนคําสัง่ทางปกครอง 

ที่ไม่สมบูรณ์โดยใหม้ผีลยอ้นหลงัไปทัง้หมดจนเป็นสูญ แต่กรณีของโมฆะน้ีจะต้องเป็นเรื่อง

บกพร่องรุนแรงที่เห็นได้ชดัเจนโดยบุคคลทัว่ไป อนัเป็นเรื่องรุนแรงยิง่กว่ากรณีของคําสัง่ 

ทางปกครองทีไ่มส่มบรูณ์ประเภททีอ่าจเพกิถอนยอ้นหลงัลงไปทัง้หมดได ้เพราะความเป็นสญู

ของคําสัง่ทางปกครองที่เป็นโมฆะจะไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดแก่ผู้อยู่ในบังคับของคําสัง่ทาง

ปกครอง และบุคคลอื่นทีม่คีวามสมัพนัธ์สบืเน่ืองไปจากผูน้ัน้ดว้ย ทุกอย่างเป็นสูญหมด ไม่มี

สทิธใิด ๆ ทีจ่ะเกดิสบืเน่ืองต่อไปได ้โดยความบกพรอ่งดงักล่าวมคีวามชดัเจนถงึระดบัทีท่าํให้

ไม่มผีูใ้ดเลยทีจ่ะอา้งความคาดหวงัโดยชอบดว้ยกฎหมายไดแ้ละรฐัจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อ

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

  การจะตคีวามว่าคําสัง่ทางปกครองใดสมควรเป็นโมฆะหรอืไม่สมบูรณ์ จงึต้อง

ตระหนกัถงึผลแตกต่างน้ีวา่จะก่อใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ทุกฝา่ย รวมทัง้รฐัและเอกชนหรอืไม ่

หากกรณีใดไม่ใช่เรื่องบกพร่องรุนแรงทีเ่หน็ไดช้ดัเจนโดยคนทัว่ไปแลว้ กไ็ม่ควรถอืเป็นโมฆะ

เพราะจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อในผลของคําสัง่ทางปกครอง  

สว่นปญัหาเรื่องอายุความเป็นหลกัทีจ่ะตามมาในตวัโดยปรยิายเพราะการทีค่าํสัง่ทางปกครอง

เป็นโมฆะนัน้ กฎหมายถอืว่าความไม่มอียู่นัน้เป็นขอ้เทจ็จรงิ บุคคลจงึย่อมยกขอ้เทจ็จรงินัน้ 

ขึน้อา้งไดเ้สมอวา่ความจรงิเป็นเชน่ใด ไมว่า่เวลาจะผา่นมานานเพยีงใดกต็าม 


