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 มาตรา ๔๙ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

 “มาตรา ๔๙ เจา้หน้าทีห่รอืผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หน้าทีอ่าจเพกิถอนคาํสัง่ทางปกครอง

ได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขัน้ตอนการ

กาํหนดใหอุ้ทธรณ์หรอืใหโ้ตแ้ยง้ตามกฎหมายน้ีหรอืกฎหมายอื่นมาแลว้หรอืไม ่

 การเพกิถอนคําสัง่ทางปกครองที่มลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ต้องกระทําภายใน 

เกา้สบิวนันับแต่ไดรู้ถ้งึเหตุทีจ่ะใหเ้พกิถอนคําสัง่ทางปกครองนัน้ เวน้แต่คําสัง่ทางปกครองจะ

ไดท้ําขึน้เพราะการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึ่งควรบอกใหแ้จง้ การ

ขม่ขูห่รอืการชกัจงูใจโดยการใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย” 
 

๑. หลกัพืน้ฐานทัว่ไป 

 ๑.๑ ลกัษณะของคาํสัง่ทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายและท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 

  ศาสตราจารย์ชัยวฒัน์ วงศ์วัฒนศานต์ ได้ให้คําอธิบายในเรื่องน้ีไว้ 0
๑๑๒

 ว่า 

ฝา่ยปกครองจะตอ้งกระทาํการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย หากฝา่ยปกครองได้

มีคําสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ที่จะต้องเพิกถอนคําสัง่นัน้ 1

๑๑๓ คําสัง่ 

ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายบางครัง้กก่็อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสงัคมสว่นรวมได ้จงึอาจ

ต้องถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผลของคําสัง่เพื่อรกัษาประโยชน์ส่วนรวม  ดงันัน้ คําสัง่ 

ทางปกครองไม่ว่าจะชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่กอ็าจมกีารเพกิถอนได ้เพยีงแต่การเพกิถอน

คาํสัง่ทางปกครองจะตอ้งมหีลกัเกณฑท์ีแ่ตกต่างกนั 

 

 
                                                                          

 ๑๑๒ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๘๘ 

 ๑๑๓ Maurer, อา้งแลว้ใน (๒๖), หน้า ๒๘๗-๒๘๘, อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน 

(๒), หน้า ๒๘๘ 

บทท่ี ๘ 
การเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครอง 
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 ๑.๒ การเพิกถอนทัง้หมดและการเพิกถอนบางส่วน 

  “มาตรา ๕๐ คําสัง่ทางปกครองทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายอาจถูกเพกิถอนทัง้หมด

หรอืบางสว่นโดยจะใหม้ผีลยอ้นหลงัหรอืไมย่อ้นหลงัหรอืมผีลในอนาคตไปถงึขณะใดขณะหน่ึง

ตามที่กําหนดได ้แต่ถ้าคําสัง่นัน้เป็นคําสัง่ซึ่งเป็นการใหป้ระโยชน์แก่ผูร้บั การเพกิถอนต้อง

เป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒” 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิายเรื่องน้ีไว 2้

๑๑๔
 ว่าการเพกิ

ถอนคําสัง่ทางปกครองอาจกระทําได้หลายลกัษณะ คําสัง่ทางปกครองที่ออกมาโดยไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย ถา้ไม่มผีลกระทบต่อผูใ้ดหรอืมผีลกระทบต่อบางคนแต่มปีระโยชน์สาธารณะที่

สาํคญัมาเกี่ยวขอ้งอาจมกีารเพกิถอนไปทัง้หมด เช่น ออกใบอนุญาตใหต้ัง้โรงงานซึง่ส่งเสยีง

ดงัมากโดยไม่อาจป้องกนัไดใ้นบรเิวณทีอ่ยู่ตดิกบัโรงเรยีน อนัเป็นการขดัต่อกฎหมายว่าดว้ย

โรงงาน เมื่อไม่อาจเยยีวยาเป็นอย่างอื่นได ้คําสัง่ทางปกครองหรอืใบอนุญาตนัน้จะตอ้งมกีาร

เพกิถอนไปทัง้หมด 

  ในบางกรณีคําสัง่ทางปกครองอาจไม่ขดัต่อกฎหมายเสียทัง้หมดหรืออยู่ใน

ดุลพนิิจการใชก้ฎหมายว่าจะสมควรปฏบิตัเิช่นใด การเพกิถอนผลของคาํสัง่ทางปกครองเพยีง

บางสว่นกอ็าจเกดิขึน้ได 3้

๑๑๕ และโดยทีค่าํสัง่ทางปกครองเป็นการกําหนดใหเ้กดิผลในกฎหมาย 

ความมีอยู่ของคําสัง่ทางปกครองจึงมีผลต่อสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องในห้วงเวลาหน่ึง ผล

บางสว่นของคาํสัง่จงึอาจแยกออกเป็น ๒ กรณคีอื 

  ๑.๒.๑ การเพิกถอนบางส่วนในแง่สาระ 

   ในกรณีที่เน้ือหาส่วนใดของคําสัง่ทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หรอืไม่ถูกตอ้ง กอ็าจเพกิถอนเพยีงเน้ือหาส่วนนัน้ เช่น ออกใบอนุญาตใหต้ัง้โรงงานทําวงกบ

ประตูหน้าต่างอนัเป็นโรงงานประเภทที ่๓ ซึง่ประกอบดว้ยอาคาร ๓ หลงัทาํงานอยา่งเดยีวกนั 

ปรากฏวา่มหีลงัหน่ึงอยูห่า่งจากโรงเรยีน ๘๐ เมตร และอกี ๒ หลงั อยูใ่นระยะ ๑๐๐ เมตร เมื่อ

กฎหมายหา้มสรา้งโรงงานประเภทที ่๓ ภายในระยะ ๑๐๐ เมตรจากโรงเรยีน กอ็าจเพกิถอน

ผลของใบอนุญาตเดมิบางส่วนโดยแกไ้ขใบอนุญาตหรอืออกใบอนุญาตใหส้รา้งอาคารโรงงาน 

ไดเ้พยีง ๒ หลงัทีอ่ยูพ่น้ระยะ ๑๐๐ เมตร ดงักล่าว 

 
                                                                          

 ๑๑๔ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๙๐ 

 ๑๑๕ Maurer, อา้งแลว้ใน (๒๖), หน้า ๒๘๕, อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒),  

หน้า ๒๙๐ 
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  ๑.๒.๒ การเพิกถอนบางส่วนในแง่เวลา 

   ในกรณีของคําสัง่ทางปกครองที่มผีลทางกฎหมายสบืเน่ืองระยะเวลา

หน่ึง การเพกิถอนบางส่วนโดยไมย่อ้นหลงัไปเป็นสญูตัง้แต่วนัทีค่ําสัง่ทางปกครองมผีล กอ็าจ

กระทาํไดโ้ดยขึน้อยูก่บัความชอบดว้ยกฎหมายและความเหมาะสมของสภาพขอ้เทจ็จรงิ 

   วนัทีค่าํสัง่มผีล    วนัเพกิถอน 
                •      • 
           ผลยอ้นหลงั    ผลในอนาคต 

 

       ผลยอ้นหลงัไปขณะหน่ึง  มผีลในอนาคตอยูข่ณะหน่ึง 

   ตวัอย่างท่ี ๑ 

   มหาวทิยาลยัใหทุ้นการศกึษาแก่นักศกึษายากจนด้วยการออกค่าเช่า

บา้นรายเดอืนใหโ้ดยมเีงื่อนไขว่าถา้เมื่อใดนักศกึษามรีายไดอ้ื่นถงึระดบัหน่ึง จะตอ้งงดการได้

ทุนและตอ้งแจง้ใหม้หาวทิยาลยัทราบ 

   ถา้ปรากฏว่ามนีักศกึษาคนหน่ึงไดทุ้นไปโดยแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็

ตัง้แต่ขณะพจิารณาใหทุ้น เป็นเหตุใหเ้กดิการเขา้ใจผดิ มหาวทิยาลยัอาจเพกิถอนคาํสัง่ใหทุ้น

ทัง้หมดโดยใหม้ผีลยอ้นหลงัไปตัง้แต่เริม่แรกได ้ซึง่นกัศกึษาคนนัน้จะตอ้งคนืเงนิทุนทีไ่ดร้บัไป

ทัง้หมด 

   ตวัอย่างท่ี ๒ 

   ตามตวัอย่างที่ ๑ ถ้าปรากฏว่า ๖ เดือนแล้ว ก็มผีู้มารบัเป็นบุตรบุญ

ธรรม และไดร้บัค่าใชจ้่ายจากผูป้กครองเกนิระดบัที่มหาวทิยาลยักําหนดใหง้ดการได้รบัทุน  

แต่นกัศกึษาผูน้ัน้มไิดแ้จง้ใหม้หาวทิยาลยัทราบจนเวลาล่วงเลยมา ๑ ปี มหาวทิยาลยัจงึทราบ

ความจรงิและเพกิถอนการใหทุ้นโดยใหม้ผีลตัง้แต่เดอืนที ่๗ 

   กรณีน้ีเป็นการเพิกถอนโดยย้อนหลังไปบางส่วนซึ่งนักศึกษาผู้นัน้

จะตอ้งคนืเงนิทุนตัง้แต่เดอืนที ่๗ ถงึสิน้ปีใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 

   ตวัอย่างท่ี ๓  

   ตามตวัอย่างที ่๑ ถ้ามหาวทิยาลยัพจิารณาใหทุ้นแก่นักศกึษาคนหน่ึง  

แต่เจา้หน้าทีเ่กดิความสบัสนกลบัไปแจง้ผลการพจิารณาเป็นชื่อของนักศกึษาอกีคนหน่ึง และ

นักศึกษาผู้นัน้ก็ได้ไปเช่าบ้านทัง้ ๆ ที่ตนเองสามารถอาศยัอยู่กบัผู้ปกครองได้ ต่อมาเมื่อ
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มหาวทิยาลยัทราบความผดิพลาด กอ็าจเพกิถอนคําสัง่เดมิโดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัออกคําสัง่ให ้

เพกิถอนโดยไมม่ผีลยอ้นหลงั 

   กรณีน้ีเป็นการเพกิถอนผลทัง้หมดเฉพาะผลในอนาคตหลงัจากได้รบั

คาํสัง่เพกิถอน ซึง่มผีลเทา่กบัวา่นกัศกึษาผูน้ัน้ไมไ่ดอ้ะไรและไมเ่สยีอะไร 

   ตวัอย่างท่ี ๔ 

   ตามตวัอยา่งที ่๓ ถา้ปรากฏวา่นกัศกึษาผูน้ัน้ไมม่ทีีอ่ยูอ่าศยัอื่นและอาจ

ตอ้งเตรยีมตวัระยะหน่ึงเพื่อหาบา้นพกัอื่น มหาวทิยาลยัอาจออกคําสัง่ใหค้ําสัง่เดมิมผีลต่อไป

เป็นเวลาอกี ๒ เดอืนเพื่อความเป็นธรรมเพราะการทีน่ักศกึษาผูน้ัน้ไปเช่าบา้นไวก้เ็พราะเชื่อ

ในคาํสัง่เดมิของมหาวทิยาลยั 

   กรณีน้ีเป็นการเพกิถอนโดยให้มผีลต่อไปในอนาคตได้เพยีงบางส่วน

ระยะเวลาหน่ึง 

   การเพิกถอนบางส่วนน้ีจะมีผลเท่ากับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงคําสัง่ทางปกครองนัน้เอง ส่วนการจะออกแต่คําสัง่แก้ไขเพิม่เตมิหรอืออกคําสัง่

ใหม่ที่มเีน้ือความเหมอืนเดมินัน้เป็นเพยีงวธิปีฏบิตัอินัเป็นแบบพธิเีท่านัน้ มไิดม้คีวามสําคญั 

การดวูา่เป็นการเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางสว่นนัน้จะดผูลทางกฎหมายทีถู่กเพกิถอนเป็นหลกั 

 ๑.๓ คาํสัง่ทางปกครองท่ีให้ประโยชน์กบัคาํสัง่ทางปกครองท่ีไม่ให้ประโยชน์ 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิายในเรื่องน้ีไว 4้

๑๑๖ พอสรุป 

ได้ว่า การเพิกถอนคําสัง่ทางปกครองจะต้องคํานึงถึงความมัน่คงของสิทธิที่เกิดขึ้น 

สืบเน่ืองมาจากคําสัง่ทางปกครอง และต้องปกป้องผู้ที่เชื่อโดยสุจริตในผลของคําสัง่ทาง

ปกครอง ทัง้น้ี โดยพิจารณาประโยชน์ของผู้อยู่ในบังคับของคําสัง่ทางปกครอง ผู้ได้ร ับ

ผลกระทบจากคาํสัง่ทางปกครอง และประโยชน์สาธารณะ ประกอบกนั 

  โดยทีก่ารเพกิถอนคาํสัง่ทางปกครองจะเกีย่วขอ้งกบัประโยชน์ของบุคคลต่าง ๆ 

ทีค่าํสัง่ทางปกครองไดก่้อขึน้ จงึแยกคาํสัง่ทางปกครองออกเป็น ๒ ประเภทคอื 

  (๑) คาํสัง่ทางปกครองทีใ่หป้ระโยชน์ และ 

  (๒) คาํสัง่ทางปกครองทีไ่มใ่หป้ระโยชน์ 

                                                                          

 ๑๑๖ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๙๓-๒๙๕ 
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  ทัง้น้ี คาํสัง่ทางปกครองทัง้สองประเภทดงักล่าวจะมหีลกัเกณฑใ์นการเพกิถอน 

ทีแ่ตกต่างกนัทัง้ในแง่ของขอ้จํากดัดา้นเวลาทีจ่ะใหเ้พกิถอนไดแ้ละการเยยีวยาความเชื่อโดย

สจุรติในผลของคาํสัง่ทางปกครอง 

  “คาํสัง่ทางปกครองทีใ่หป้ระโยชน์” ไดแ้ก่ คาํสัง่ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์อย่างหน่ึง

อย่างใดโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ให้เงนิชดเชย ให้ทุน ให้เงนิอุดหนุน ให้แปลงสญัชาต ิ 

ใหใ้บอนุญาตก่อสรา้งอาคาร5

๑๑๗ การแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่ง6

๑๑๘
 

  คาํสัง่ทางปกครองทีแ่ยกวา่เป็นการใหป้ระโยชน์หรอืไมใ่หป้ระโยชน์นัน้ในความ

เป็นจรงิกม็ปีญัหาน่าคดิว่าจะพจิารณาอยา่งไร เช่น คาํสัง่อนุญาตใหน้าย ก. ก่อสรา้งอาคารสงู 

ย่อมเป็นคําสัง่ที่ให้ประโยชน์แก่นาย ก. แต่สําหรบันาย ข. ผู้อยู่ข้างเคียงกลบัจะเป็นผู้เสยี

ประโยชน์ หรือคําสัง่ทางปกครองอาจมีสภาพเป็นการให้ประโยชน์และสร้างภาระใน

ขณะเดยีวกนั เช่น อนุญาตใหก่้อสรา้งภตัตาคารได ้แต่มเีงื่อนไขว่าตอ้งมหีอ้งน้ําหอ้งสว้มตาม

จาํนวนทีก่าํหนดโดยเอกชนคนใดจะเขา้ไปใชก้ไ็ด ้

 ๑.๔ ดลุพินิจท่ีจะเร่ิมการเอง 

  ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ไดใ้หค้ําอธบิายไว้7๑๑๙ ว่าการเพกิถอน

คําสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๔๙ ถงึมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบญัญตัน้ีิเป็นกรณีรเิริม่การเอง 

(ex officio) ของเจา้หน้าทีโ่ดยไมต่อ้งมผีูใ้ดรอ้งขอหรอืโตแ้ยง้ และเจา้หน้าทีผู่อ้อกคาํสัง่นัน้เอง 

(รวมทัง้ผู้ที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งภายหลังจากที่ได้มีการออกคําสัง่นั ้นไปแล้ว) หรือ

ผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หน้าทีผู่น้ัน้ไมว่า่ในระดบัใดกอ็าจรเิริม่เพกิถอนคาํสัง่ทางปกครองไดเ้อง 

 ๑.๕ กาํหนดเวลาท่ีจะเพิกถอนได้ 

  ศาสตราจารย์ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ได้ใหค้ําอธิบายไว้8๑๒๐ ว่า มาตรา ๔๙ 

วรรคหน่ึงแหง่พระราชบญัญตัน้ีิไดว้างหลกัว่า การเพกิถอนคาํสัง่ทางปกครองจะกระทาํเมื่อใด 

กไ็ด ้เมื่อกฎหมายเปิดกวา้งไวเ้ช่นน้ี ย่อมแสดงว่าการเพกิถอนคําสัง่ทางปกครองจะกระทําใน 

                                                                          

 ๑๑๗ Maurer, อา้งแลว้ใน (๒๖), หน้า ๒๙๒-๒๙๓, อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน 

(๒), หน้า ๒๙๕ 

 ๑๑๘ Schwarze, อา้งแลว้ใน (๖๓), หน้า ๙๗๐, อา้งไวใ้นชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒), 

หน้า ๒๙๕ 

 ๑๑๙ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๙๘-๒๙๙ 

 ๑๒๐ ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศาสตร,์ อา้งแลว้ใน (๒), หน้า ๒๙๙-๓๐๑ 
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ชัน้ใดกไ็ด ้กล่าวคอื จะกระทาํเมือ่พน้กาํหนดเวลาอุทธรณ์ภายในฝา่ยปกครอง หรอืพน้กําหนด

นําคดขีึน้สูก่ารพจิารณาขององคก์รวนิิจฉยัคดปีกครองแลว้กไ็ด ้

  อน่ึง แมแ้ต่ในกรณีมคีดไีปสู่องคก์รวนิิจฉัยคดปีกครองแล้วกต็าม การวนิิจฉัย 

อนัเป็นที่สุดในกฎหมาย (res judicata) เป็นแต่การยนืยนัขอ้ยุตอินัเป็นประเดน็ขอ้พพิาท

เท่านัน้ เช่น เหน็ว่าคําสัง่ทางปกครองไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ถ้าองค์กรวนิิจฉัยคดปีกครองไม่

เพกิถอนเองว่าให้มผีลเช่นใด เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเพกิถอนเพื่อให้เป็นไปตามคําวนิิจฉัยของ

องค์กรวนิิจฉัยคดปีกครอง แต่ถ้าองค์กรวนิิจฉัยคดปีกครองเพกิถอนเอง ผลกย็ุตใินการเพกิ

ถอนไปตามนัน้ เป็นการหา้มเจา้หน้าทีท่ีจ่ะเพกิถอนเป็นอย่างอื่นอกี แต่ถ้าองค์กรวนิิจฉัยคดี

ปกครองเหน็ว่าคาํสัง่ทางปกครองใดชอบดว้ยกฎหมายเพราะเหตุใด กรณีย่อมไม่เป็นการหา้ม

เจา้หน้าทีท่ีจ่ะกลบัความเหน็เป็นใหเ้พกิถอนเพราะไม่ชอบดว้ยกฎหมายเพราะเหตุอื่น เพราะ

เป็นคนละประเดน็กนั ซึง่หลกัการเป็นทีสุ่ด (res judicata) นัน้ ไมผ่กูมดัในกรณีทีต่่างประเดน็

กนั เพราะองคก์รวนิิจฉยัคดปีกครองเพยีงแต่ตรวจสอบการใชอ้าํนาจของฝา่ยปกครอง และใน

กรณทีีอ่งคก์รวนิิจฉยัคดปีกครองเหน็วา่เป็นคาํสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมาย เจา้หน้าทีก่็

ยงัอาจเพกิถอนไดห้ากเขา้เหตุใหเ้พกิถอนคําสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 

๕๓ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิ 
 

๒. การเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 จกัรนิ วงศ์กุลฤด ีและอญัชลติา กองอรรถ ได้ใหค้ําอธบิายในเรื่องน้ี 9

๑๒๑ ว่า การเพกิ

ถอนคาํสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายนัน้อาจแบ่งไดเ้ป็น ๓ กรณ ีคอื 

 ๒.๑ การเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครองท่ีไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รบัคาํสัง่ 

ทางปกครอง 

  คาํสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายและคาํสัง่นัน้ไมเ่ป็นการใหป้ระโยชน์แก่

ผูร้บัคําสัง่ เจา้หน้าทีห่รอืผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หน้าทีน่ัน้อาจเพกิถอนทัง้หมดและบางส่วนโดย

จะใหม้ผีลยอ้นหลงัหรอืไมย่อ้นหลงัหรอืใหม้ผีลในอนาคตไปถงึขณะใดขณะหน่ึงตามทีก่ําหนดก็

ได ้(มาตรา ๕๐) 

 

                                                                          

 ๑๒๑ จกัรนิ วงศกุ์ลฤด ีและอญัชลติา กองอรรถ, “การเพกิถอนคําสัง่ทางปกครองโดยเจา้หน้าที่”,  

ในหนงัสอืทีอ่า้งแลว้ใน (๓๖), หน้า ๑๕ 
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 ๒.๒ การเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครองท่ีเป็นการให้เงินหรือให้ทรพัยสิ์นหรือให้

ประโยชน์ท่ีอาจแบง่แยกได้แก่ผูร้บัคาํสัง่ทางปกครอง 

  มาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๕๑ การเพกิถอนคําสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายซึ่งเป็นการ 

ใหเ้งนิหรอืใหท้รพัยส์นิหรอืใหป้ระโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได ้ใหค้ํานึงถงึความเชื่อโดยสุจรติของ 

ผูร้บัประโยชน์ในความคงอยูข่องคาํสัง่ทางปกครองนัน้กบัประโยชน์สาธารณะประกอบกนั 

     ฯลฯ    ฯลฯ 

ซึง่จกัรนิ วงศกุ์ลฤด ีและอญัชลติา กองอรรถ ไดใ้หค้ําอธบิายบทบญัญตัดิงักล่าวขา้งตน้ 1 0

๑๒๒ ว่า

คําสัง่ทางปกครองที่เป็นการใหเ้งนิหรอืใหท้รพัยส์นิหรอืใหป้ระโยชน์ทีอ่าจแบ่งแยกไดแ้ก่ผูร้บั

คาํสัง่ เจา้หน้าทีห่รอืผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หน้าทีน่ัน้อาจเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางสว่นโดยจะให้

มผีลยอ้นหลงัหรอืไมย่อ้นหลงัหรอืไมใ่หม้ผีลในอนาคตไปถงึขณะใดขณะหน่ึงตามทีก่ําหนดกไ็ด ้

แต่การเพกิถอนคําสัง่ดงักล่าวจะตอ้งคํานึงถงึความเชื่อโดยสุจรติของผูร้บัประโยชน์ในความคง

อยูข่องคาํสัง่ทางปกครองนัน้กบัประโยชน์สาธารณะประกอบกนั 

 ๒.๓ การเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครองในกรณีท่ีผู้รบัคาํสัง่ทางปกครองมีความ

เช่ือโดยสจุริตในความคงอยู่ของคาํสัง่ทางปกครอง 

  มาตรา ๕๑ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “ความเชื่อโดยสุจรติตามวรรคหน่ึงจะได้รบัความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รบัคําสัง่ 

ทางปกครองไดใ้ชป้ระโยชน์อนัเกดิจากคาํสัง่ทางปกครองหรอืไดด้าํเนินการเกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

ไปแลว้โดยไมอ่าจแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดห้รอืการเปลีย่นแปลงจะทาํใหผู้น้ัน้ตอ้งเสยีหายเกนิควร

แก่กรณ”ี 

  ซึง่จกัรนิ วงศกุ์ลฤด ีและอญัชลติา กองอรรถ ไดใ้หค้าํอธบิายบทบญัญตัดิงักล่าว

ขา้งต้น 1 1

๑๒๓ ว่าในกรณีที่ผูร้บัคําสัง่ทางปกครองมคีวามเชื่อโดยสุจรติในความคงอยู่ของคําสัง่ 

ทางปกครอง ถ้าได้ใชป้ระโยชน์อนัเกดิจากคําสัง่ทางปกครองนัน้หรอืได้ดําเนินการเกี่ยวกบั

ทรพัยส์นิไปแลว้ โดยไม่อาจแกไ้ขเปลี่ยนแปลงไดห้รอืการเปลี่ยนแปลงจะทําใหผู้น้ัน้เสยีหาย 

เกินสมควร เจ้าหน้าที่หรอืผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าที่นัน้อาจจะไม่สามารถเพกิถอนคําสัง่ 

ทางปกครองนัน้ยอ้นหลงัไปลบลา้งคาํสัง่เดมิได ้

                                                                          

 ๑๒๒ จกัรนิ วงศกุ์ลฤด ีและอญัชลติา กองอรรถ, อา้งแลว้ใน (๑๒๑), หน้า ๑๕ 

 ๑๒๓ จกัรนิ วงศกุ์ลฤด ีและอญัชลติา กองอรรถ, อา้งแลว้ใน (๑๒๑), หน้า ๑๕ 
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  มาตรา ๕๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติน้ีได้บัญญัติกรณีที่ผู้ร ับคําสัง่ 

ทางปกครองจะอา้งความเชื่อโดยสจุรติไมไ่ดไ้วด้งัน้ี 

  “ในกรณดีงัต่อไปน้ี ผูร้บัคาํสัง่ทางปกครองจะอา้งความเชื่อโดยสจุรติไมไ่ด ้

  (๑) ผูน้ัน้ไดแ้สดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึง่ควรบอกใหแ้จง้

หรอืขม่ขู ่หรอืชกัจงูใจโดยการใหท้รพัยส์นิหรอืใหป้ระโยชน์อื่นใดทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 

  (๒) ผูน้ัน้ไดใ้หข้อ้ความซึง่ไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้นในสาระสาํคญั 

  (๓) ผูน้ัน้ไดรู้ถ้งึความไม่ชอบดว้ยกฎหมายของคําสัง่ทางปกครองในขณะไดร้บั

คาํสัง่ทางปกครองหรอืการไมรู่น้ัน้เป็นไปโดยความประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง” 
 

๓. การเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

 จกัรนิ วงศ์กุลฤด ีและอญัชลติา กองอรรถ ไดใ้หค้ําอธบิายในเรื่องน้ีไว้1 2

๑๒๔ ว่าคําสัง่ 

ทางปกครองแมจ้ะออกมาโดยชอบดว้ยกฎหมาย แต่บางกรณีนัน้มผีลบงัคบัทีไ่ม่เหมาะสมแก่

สถานการณ์หรอืมเีหตุการณ์สาํคญั การคงคําสัง่ดงักล่าวย่อมไม่เกดิผลด ีจงึจําเป็นต้องมกีาร

เพกิถอนคาํสัง่ทางปกครองนัน้ การเพกิถอนคาํสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายอาจแบ่งได้

เป็น ๓ กรณ ีคอื 

 ๓.๑ คาํสัง่ทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รบั

คาํสัง่ 

  มาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๕๓ คําสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่ไม่เป็นการใหป้ระโยชน์

แก่ผูร้บัคําสัง่ทางปกครองอาจเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางส่วนโดยใหม้ผีลตัง้แต่ขณะทีเ่พกิถอน

หรอืมผีลในอนาคตไปถงึขณะใดขณะหน่ึงตามทีก่ําหนดได ้เวน้แต่เป็นกรณีทีค่งต้องทําคําสัง่ 

ทางปกครองที่มเีน้ือหาทํานองเดยีวกนันัน้อกี หรอืเป็นกรณีที่การเพกิถอนไม่อาจกระทําได้

เพราะเหตุอื่น ทัง้น้ี ใหค้าํนึงถงึประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบดว้ย” 

 

 

 

 

                                                                          

 ๑๒๔ จกัรนิ วงศกุ์ลฤด ีและอญัชลติา กองอรรถ, อา้งแลว้ใน (๑๒๑), หน้า ๑๖-๑๗ 
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 ๓.๒ คาํสัง่ทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รบั

คาํสัง่ 

  มาตรา ๕๓ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “คําสัง่ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการใหป้ระโยชน์แก่ผูร้บัคําสัง่ 

ทางปกครองอาจถูกเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางส่วนโดยใหม้ผีลตัง้แต่ขณะทีเ่พกิถอน หรอืมผีล 

ในอนาคตไปถงึขณะใดขณะหน่ึงตามทีก่าํหนดไดเ้ฉพาะเมือ่มกีรณดีงัต่อไปน้ี 

  (๑)  มีกฎหมายกําหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ใน

คาํสัง่ทางปกครองนัน้เอง 

  (๒)  คาํสัง่ทางปกครองนัน้มขีอ้กําหนดใหผู้ร้บัประโยชน์ตอ้งปฏบิตัแิต่ไม่มกีาร

ปฏบิตัภิายในเวลาทีก่าํหนด 

  (๓)  ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและ

พฤตกิารณ์เช่นน้ีในขณะทาํคําสัง่ทางปกครองแลว้ เจา้หน้าทีค่งจะไม่ทาํคําสัง่ทางปกครองนัน้ 

และหากไมเ่พกิถอน จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์สาธารณะได ้

  (๔)  บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึง่หากมบีทกฎหมายเช่นน้ีในขณะทําคําสัง่

ทางปกครองแล้ว เจ้าหน้าที่คงจะไม่ทําคําสัง่ทางปกครองนัน้ แต่การเพกิถอนในกรณีน้ีให้

กระทําได้เท่าที่ผูร้บัประโยชน์ยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรอืยงัไม่ได้รบัประโยชน์ตามคําสัง่ทาง

ปกครองดงักล่าว และหากไมเ่พกิถอน จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์สาธารณะได ้

  (๕)  อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อ

ประชาชนอนัจาํเป็นตอ้งป้องกนัหรอืขจดัเหตุดงักล่าว” 

  คาํสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เป็นการใหป้ระโยชน์แก่ผูร้บัคาํสัง่นัน้ 

เจา้หน้าทีห่รอืผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หน้าทีอ่าจเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางสว่นโดยใหม้ผีลตัง้แต่

ขณะทีเ่พกิถอน หรอืมผีลในอนาคตไดเ้มือ่เกดิกรณดีงัต่อไปน้ี 

  (๑)  มกีฎหมายกาํหนดใหเ้พกิถอนไดห้รอืมขีอ้สงวนสทิธใิห ้

  (๒)  คําสัง่นัน้มีข้อกําหนดให้ผู้รบัประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติ

ภายในกาํหนดเวลา 

  (๓)  มีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป และหากไม่เพิกถอนจะ

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ประโยชน์สาธารณะ 
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  (๔)  มบีทกฎหมายเปลีย่นแปลงไป ซึง่การเพกิถอนจะจํากดัใหก้ระทําไดเ้ท่าที่

ผูร้บัประโยชน์ยงัไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์หรอืยงัไม่ไดร้บัประโยชน์ และหากไมเ่พกิถอนจะก่อใหเ้กดิ

ความเสยีหายแก่ประโยชน์สาธารณะ 

  (๕)  อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อ

ประชาชน 

 ๓.๓ คาํสัง่ทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้เงิน ให้ทรพัยสิ์นหรือ

ให้ประโยชน์ท่ีแบง่แยกได้ 

  มาตรา ๕๓ วรรคสี ่แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “คําสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เป็นการใหเ้งนิหรอืใหท้รพัยส์นิหรอื

ให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ อาจถูกเพิกถอนทัง้หมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลัง

หรือไม่มีผลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหน่ึงตามที่กําหนดได้ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

  (๑) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่ าช้าในอันที่จะดํา เ นินการให้เ ป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องคาํสัง่ทางปกครอง 

  (๒)  ผู้ได้รบัประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดําเนินการให้

เป็นไปตามเงือ่นไขของคาํสัง่ทางปกครอง 

  ทัง้น้ี ใหนํ้าความในมาตรา ๕๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 

  คําสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายซึ่งเป็นการใหเ้งนิ ใหท้รพัยส์นิ หรอืให้

ประโยชน์ที่แบ่งแยกได้ เจ้าหน้าที่หรอืผูบ้งัคบับญัชาของเจ้าหน้าที่นัน้อาจเพกิถอนทัง้หมด

หรอืบางสว่น โดยใหม้ผีลยอ้นหลงัหรอืไมย่อ้นหลงัหรอืมผีลในอนาคตไปถงึในขณะใดขณะหน่ึง

กไ็ดใ้นกรณดีงัต่อไปน้ี 

  (๑)  มไิดป้ฏบิตัหิรอืปฏบิตัลิ่าชา้ในการดําเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของคาํสัง่ทางปกครอง 

  (๒)  ผูร้บัประโยชน์มไิดป้ฏบิตัหิรอืปฏบิตัลิ่าชา้ในการดําเนินการใหเ้ป็นไปตาม

เงือ่นไขของคาํสัง่ทางปกครอง 
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๔. การเยียวยาประโยชน์ท่ีเสียหาย 

 ๔.๑ กรณีการเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

  ๔.๑.๑ การเพิกถอนการให้ประโยชน์ท่ีแบง่แยกได้ 

   มาตรา ๕๑ วรรคสี ่แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์ที่ผู้รบัคําสัง่ทางปกครองได้ไป ให้นําบทบญัญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยถา้เมื่อใดผูร้บัคําสัง่ทางปกครองไดรู้ถ้งึ

ความไม่ชอบดว้ยกฎหมายของคําสัง่ทางปกครอง หรอืควรไดรู้เ้ช่นนัน้หากผูน้ัน้มไิดป้ระเมนิ

เลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง ใหถ้อืวา่ผูน้ัน้ตกอยูใ่นฐานะไมส่จุรติตัง้แต่เวลานัน้เป็นตน้ไป และในกรณี

ตามวรรคสาม ผูน้ัน้ตอ้งรบัผดิในการคนืเงนิ ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ทีไ่ดร้บัไปเตม็จาํนวน” 

   จกัรนิ วงศ์กุลฤด ีและอญัชลิตา กองอรรถ ได้ให้คําอธิบายบทบญัญตัิ

ดงักล่าวขา้งตน้ 1 3

๑๒๕ ว่า ในกรณีทีเ่ป็นการเพกิถอนการใหป้ระโยชน์ทีแ่บ่งแยกได ้การเพกิถอน

คาํสัง่ทางปกครองจะใหม้ผีลยอ้นหลงัหรอืไมจ่ะตอ้งพจิารณาจากสภาพของเรื่อง ความเชื่อโดย

สุจรติของผูร้บัประโยชน์ และประโยชน์สาธารณะประกอบกนั โดยกําหนดใหบุ้คคลผูร้บัคําสัง่

ทางปกครองต้องคนืประโยชน์ที่ได้รบัไปตามหลกัลาภมคิวรได้ ถ้าผูน้ัน้ได้รูถ้ึงความไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายของคําสัง่ทางปกครองในขณะได้รบัคําสัง่ หรอืการไม่รู้นัน้เป็นไปด้วยความ

ประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง ผูน้ัน้กต็อ้งคนืประโยชน์ทีไ่ดร้บัไปเตม็จาํนวน 

  ๔.๑.๒ การเพิกถอนการให้ประโยชน์ท่ีแบง่แยกไม่ได้ 

   มาตรา ๕๒ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

   “มาตรา ๕๒ คําสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ใน

บงัคบัของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพกิถอนทัง้หมดหรอืบางส่วนได ้แต่ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการ

เพกิถอนคําสัง่ทางปกครองดงักล่าวมสีทิธไิดร้บัค่าทดแทนความเสยีหายเน่ืองจากความเชื่อ

โดยสุจรติในความคงอยู่ของคําสัง่ทางปกครองได้ และให้นําความในมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง 

วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่ตอ้งรอ้งขอค่าทดแทนภายในหน่ึงรอ้ยแปด

สบิวนันบัแต่ไดร้บัแจง้ใหท้ราบถงึการเพกิถอนนัน้ 

   ค่าทดแทนความเสยีหายตามมาตราน้ีจะต้องไม่สงูกว่าประโยชน์ทีผู่น้ัน้

อาจไดร้บั หากคาํสัง่ทางปกครองดงักล่าวไมถู่กเพกิถอน 

                                                                          

 ๑๒๕ จกัรนิ วงศกุ์ลฤด ีและอญัชลติา กองอรรถ, อา้งแลว้ใน (๑๒๑), หน้า ๑๗ 
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   จกัรนิ วงศ์กุลฤด ีและอญัชลิตา กองอรรถ ได้ให้คําอธิบายบทบญัญตัิ

ดงักล่าวขา้งต้น 1 4

๑๒๖ ว่า ในกรณีที่เป็นการเพกิถอนการใหป้ระโยชน์ที่แบ่งแยกไม่ได้ ผูไ้ด้รบั

ผลกระทบจากการเพกิถอนมสีทิธไิดร้บัค่าทดแทนความเสยีหายเน่ืองจากความเชื่อโดยสุจรติ 

ในความคงอยู่ของคาํสัง่นัน้ โดยค่าทดแทนความเสยีหายดงักล่าวจะตอ้งไม่สงูกว่าประโยชน์ที ่

ผูน้ัน้อาจไดร้บั 

 ๔.๒ กรณีการเพิกถอนคาํสัง่ทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

  มาตรา ๕๓ วรรคสาม แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “ในกรณีที่มกีารเพกิถอนคําสัง่ทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) 

และ (๕) ผูไ้ดร้บัประโยชน์มสีทิธไิดร้บัค่าทดแทนความเสยีหายอนัเกดิจากความเชื่อโดยสุจรติ 

ในความคงอยูข่องคาํสัง่ทางปกครองได ้และใหนํ้ามาตรา ๕๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 

     ฯลฯ    ฯลฯ 

  จกัริน วงศ์กุลฤดี และอัญชลิตา กองอรรถ ได้ให้คําอธิบาย 1 5

๑๒๗ บทบัญญัติ

ดงักล่าวขา้งตน้วา่ ผูเ้สยีประโยชน์จากการเพกิถอนคาํสัง่ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายตาม

เหตุในขอ้ ๓.๒ (๓) (๔) และ (๕) ยอ่มไดร้บัค่าทดแทนความเสยีหายอนัเกดิจากความเชื่อโดย

สุจรติในความคงอยู่ของคําสัง่นัน้ทํานองเดยีวกนักบัผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการเพกิถอนคําสัง่ทาง

ปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายซึง่เป็นการใหป้ระโยชน์ทีแ่บ่งแยกไมไ่ด ้

                                                                          

 ๑๒๖ จกัรนิ วงศกุ์ลฤด ีและอญัชลติา กองอรรถ, อา้งแลว้ใน (๑๒๑), หน้า ๑๘ 

 ๑๒๗ จกัรนิ วงศกุ์ลฤด ีและอญัชลติา กองอรรถ, อา้งแลว้ใน (๑๒๑), หน้า ๑๘ 


