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 ศรณัย ูโพธริชัตางกูร ไดใ้หค้ําอธบิายในเรื่องน้ีไว 0้

๑๒๘ ว่า ในกรณีทีม่กีฎหมายเฉพาะ

บญัญตัใิหค้าํสัง่ทางปกครองใดมขี ัน้ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรอืโตแ้ยง้ไวแ้ลว้เช่นใด คู่กรณี 

กต็้องปฏบิตัติามขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ฎหมายเฉพาะนัน้บญัญตัไิว ้(มาตรา ๓ วรรคสอง) 

แม้ว่าขัน้ตอนและระยะเวลาดังกล่าวนัน้จะมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมี

มาตรฐานในการปฏบิตัริาชการตํ่ากว่าหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิกต็าม ทัง้น้ี 

เน่ืองจากการอุทธรณ์คําสัง่ทางปกครองทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายเฉพาะของแต่ละฉบบัเป็นเรื่อง

ละเอยีดอ่อน จงึมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละเรื่องแต่ละฉบบั การ

กําหนดหลกัเกณฑก์ลางเพื่อใหใ้ชบ้งัคบักบักฎหมายเฉพาะทุกฉบบัจงึไมเ่หมาะสมและกระทํา

ได้ยาก ส่วนคําสัง่ทางปกครองที่ไม่มบีทบญัญตัิในกฎหมายเฉพาะกําหนดเรื่องขัน้ตอนและ

ระยะเวลาอุทธรณ์หรอืโต้แยง้ไวก้ย็่อมถูกบงัคบัใหต้้องปฏบิตัติามขัน้ตอนและระยะเวลาตาม

พระราชบญัญตัิน้ี มฉิะนัน้ คู่กรณีจะไม่สามารถนําคดีไปสู่การพจิารณาขององค์กรวนิิจฉัย 

คดปีกครองได ้

 ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดให้คําสัง่ทางปกครองใดต้องอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที ่

ซึ่งเป็นคณะกรรมการ นอกจากขอบเขตการพจิารณาอุทธรณ์และกระบวนการพจิารณาจะต้อง

ปฏบิตัิตามกฎหมายเฉพาะนัน้แล้ว ยงัใหใ้ช้กระบวนพจิารณาที่ได้บญัญตัิไว้ในหมวด ๒ ของ

พระราชบญัญตัิน้ีเท่าที่ไม่ขดัหรอืแยง้กบักระบวนพจิารณาในกฎหมายเฉพาะฉบบันัน้อกีด้วย 

(มาตรา ๔๗) 

 แต่อย่างไรก็ตาม มคีําสัง่ทางปกครองอยู่ ๒ ประเภทที่แม้จะมไิด้มกีฎหมายเฉพาะ

กําหนดขัน้ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรอืโต้แยง้เอาไว ้แต่กไ็ม่อยู่ภายใต้บงัคบัใหต้้องอุทธรณ์

เสยีก่อน จงึจะนําคดไีปสูก่ารพจิารณาขององคก์รวนิิจฉยัคดปีกครองได ้ไดแ้ก่ 

 

                                                                          

 ๑๒๘ ศรณัยู โพธริชัตางกูร, “การอุทธรณ์คําสัง่ทางปกครอง” ในหนังสอืที่อ้างแลว้ใน (๓๖), หน้า      

๒๖-๒๗ 

บทท่ี ๙ 
การอทุธรณ์คาํสัง่ทางปกครอง 
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 (๑) คาํสัง่ทางปกครองของรฐัมนตรี 

  มาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๔๔ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คําสัง่ทางปกครองใดไม่ไดอ้อก

โดยรฐัมนตรแีละไม่มกีฎหมายกําหนดขัน้ตอนอุทธรณ์ภายในฝา่ยปกครองไวเ้ป็นการเฉพาะ ให้

คู่กรณีอุทธรณ์คําสัง่ทางปกครองนัน้โดยยื่นต่อเจา้หน้าทีผู่ท้าํคาํสัง่ทางปกครองภายในสบิหา้วนั

นบัแต่วนัทีต่นไดร้บัแจง้คาํสัง่ดงักล่าว” 

     ฯลฯ    ฯลฯ 

  ศรณัย ูโพธริชัตางกูร ไดใ้หค้ําอธบิาย1

๑๒๙ บทบญัญตัดิงักล่าวขา้งตน้ว่าในกรณีที่

คําสัง่ทางปกครองไดอ้อกโดยรฐัมนตร ีคําสัง่ทางปกครองดงักล่าวจะไม่อยู่ภายใต้บงัคบัใหต้้อง

อุทธรณ์ตามพระราชบญัญตัน้ีิ เน่ืองจากรฐัมนตรซีึง่เป็นผูร้กัษาการตามกฎหมายเฉพาะฉบบัใด  

ก็เป็นองค์กรสูงสุดตามกฎหมายฉบบันัน้ ๆ จึงไม่มีผู้บงัคบับญัชาที่สูงกว่าที่จะพิจารณาคํา

อุทธรณ์ได้  ดงันัน้ คู่กรณีจึงต้องโต้แย้งคําสัง่ทางปกครองนัน้ต่อองค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง

โดยตรง 

 (๒) คาํสัง่ทางปกครองของคณะกรรมการ 

  มาตรา ๔๘ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

  “มาตรา ๔๘ คาํสัง่ทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไมว่่าจะจดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายหรอืไม่ ใหคู้่กรณีมสีทิธโิต้แยง้ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยรอ้งทุกขต์ามกฎหมายว่า

ดว้ยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดท้ัง้ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายภายในเก้าสบิวนันับแต่

วนัทีไ่ดร้บัแจง้คําสัง่นัน้ แต่ถ้าคณะกรรมการดงักล่าวเป็นคณะกรรมการวนิิจฉัยขอ้พพิาท สทิธิ

การอุทธรณ์และกําหนดเวลาอุทธรณ์ใหเ้ป็นไปตามที่บญัญตัใินกฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการ

กฤษฎกีา” 

  ศรณัย ูโพธริชัตางกูร ไดใ้หค้ําอธบิาย2

๑๓๐ บทบญัญตัดิงักล่าวขา้งตน้ว่าในกรณีที่

คําสัง่ทางปกครองไดอ้อกโดยคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่จดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายหรือไม่ คําสัง่ทางปกครองดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องอุทธรณ์ตาม

พระราชบญัญตัน้ีิ เน่ืองจากคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นองคก์รทีใ่ชอ้ํานาจทางปกครองโดยเฉพาะ

และไม่อยู่ในระบบสายการบงัคบับญัชา คําสัง่ทางปกครองของคณะกรรมการจงึเป็นที่สุด ไม่มี

                                                                          

 ๑๒๙ ศรณัย ูโพธริชัตางกรู, อา้งแลว้ใน (๑๒๘), หน้า ๒๗ 

 ๑๓๐ ศรณัย ูโพธริชัตางกรู, อา้งแลว้ใน (๑๒๘), หน้า ๒๗ 
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องคก์รใดทีส่งูกว่าทีจ่ะพจิารณาคําอุทธรณ์ได ้ ดงันัน้ คู่กรณีจงึตอ้งโตแ้ยง้คําสัง่ทางปกครองนัน้

ต่อองคก์รวนิิจฉยัคดปีกครองโดยตรง 

 

๑. การย่ืนอทุธรณ์และกาํหนดเวลาอทุธรณ์คาํสัง่ทางปกครอง 

 ศรณัย ูโพธริชัตางกรู ไดใ้หค้าํอธบิายในเรือ่งน้ีไว3้

๑๓๑ ดงัน้ี 

 ๑.๑ ผูท่ี้มีสิทธิอทุธรณ์คาํสัง่ทางปกครอง 

  ผู้ที่มีสิทธิอุทธรณ์คําสัง่ทางปกครอง คือ คู่กรณี ซึ่งได้แก่ผู้ที่ได้เข้ามาใน

กระบวนการพจิารณาทางปกครองทุกคนนัน่เอง ซึ่งได้แก่ ผู้ที่ได้ยื่นคําขอ ผู้คดัค้านคําขอ  

ผูอ้ยู่ในบงัคบัหรอืจะอยู่ในบงัคบัของคําสัง่ทางปกครอง และผูท้ีไ่ดเ้ขา้มาในกระบวนพจิารณา

ทางปกครองอื่น ๆ แต่สําหรบับุคคลภายนอกที่มิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครองนัน้จะอุทธรณ์ไมไ่ด ้แต่บุคคลดงักล่าวสามารถโตแ้ยง้คําสัง่ทางปกครองนัน้ต่อองคก์ร

วนิิจฉยัคดปีกครองไดโ้ดยตรง (มาตรา ๔๔) 

 ๑.๒ ผูท่ี้จะรบัอทุธรณ์คาํสัง่ทางปกครอง 

  คู่กรณีต้องอุทธรณ์คําสัง่ทางปกครองต่อเจา้หน้าที่ผูอ้อกคําสัง่ทางปกครองที่

ระบุชื่อและตําแหน่งในคาํสัง่ทางปกครองนัน้ เพราะบุคคลดงักล่าวเป็นผูท้ีท่ราบเรื่องและอยูใ่น

ฐานะทีจ่ะทบทวนคาํสัง่ทางปกครองของตนเองไดด้ทีีส่ดุ (มาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง) 

 ๑.๓ กาํหนดเวลาอทุธรณ์คาํสัง่ทางปกครอง 

  คู่กรณีต้องอุทธรณ์คําสัง่ทางปกครองภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีต่นไดร้บัแจง้

คําสัง่ดงักล่าว (มาตรา ๔ วรรคหน่ึง) แต่ในกรณีที่คําสัง่ทางปกครองดงักล่าวมไิดร้ะบุกรณีที่

อาจอุทธรณ์หรอืโตแ้ยง้ การยืน่คาํอุทธรณ์หรอืคาํโตแ้ยง้ และระยะเวลาสาํหรบัการอุทธรณ์หรอื

การโต้แย้งไว้ในคําสัง่ทางปกครองนัน้ด้วย (มาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง) ระยะเวลาสําหรบัการ

อุทธรณ์หรอืการโต้แยง้นัน้จะเริม่นับใหม่ตัง้แต่วนัที่ไดร้บัแจง้หลกัเกณฑด์งักล่าว แต่ถ้าไม่มี

การแจ้งใหม่ดงักล่าวและระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญตัิน้ี (สบิห้าวนัตาม

มาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง) หรอืตามกฎหมายเฉพาะ (ถ้าม)ี มรีะยะเวลานัน้กว่าหน่ึงปี ใหข้ยาย

เป็นหน่ึงปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ทางปกครอง (มาตรา ๔๐ วรรคสอง) อน่ึง คาํสัง่ทางปกครอง

ทีอ่อกก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิมผีลใชบ้งัคบัไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัใหต้อ้งอุทธรณ์ภายในสบิหา้

วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ทางปกครองตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

                                                                          

 ๑๓๑ ศรณัย ูโพธริชัตางกรู, อา้งแลว้ใน (๑๒๘), หน้า ๒๘ 
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๒. รปูแบบของคาํอทุธรณ์ 

 มาตรา ๔๔ วรรคสองแหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

 “มาตรา ๔๔ คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสอืโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจรงิหรือ 

ขอ้กฎหมายทีอ่า้งองิประกอบดว้ย” 

 ซึง่คุณศรณัย ูโพธริชัตางกรู ไดใ้หค้าํอธบิายบทบญัญตัดิงักล่าวขา้งตน้4

๑๓๒ วา่ 

 (๑)  คาํอุทธรณ์ตอ้งทาํเป็นหนงัสอื 

 (๒)  คาํอุทธรณ์ตอ้งมขีอ้โตแ้ยง้วา่ไมเ่หน็ดว้ยกบัคาํสัง่ทางปกครองนัน้อยา่งชดัเจน 

 (๓)  คําอุทธรณ์ต้องมขีอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมายที่อา้งองิประกอบดว้ย แต่อย่างไร 

กต็าม ขอ้ความดงักล่าวกเ็ป็นแต่เพยีงแสดงใหเ้กดิความเขา้ใจว่าประสงคจ์ะโต้แยง้ส่วนใดหรอื

โตแ้ยง้คาํสัง่ทางปกครองนัน้ทัง้หมดกเ็พยีงพอแลว้ 
 

๓. การพิจารณาอทุธรณ์ 

 มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

 “มาตรา ๔๕ ใหเ้จ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง พจิารณาคําอุทธรณ์และแจ้ง 

ผูอุ้ทธรณ์โดยไมช่กัชา้ แต่ตอ้งไมเ่กนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ ในกรณีทีเ่หน็ดว้ยกบั

คําอุทธรณ์ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ก็ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสัง่ทางปกครองตาม

ความเหน็ของตนภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวดว้ย 

 ถา้เจา้หน้าทีต่ามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง ไม่เหน็ดว้ยกบัคําอุทธรณ์ไม่ว่าทัง้หมดหรอื

บางส่วน กใ็หเ้ร่งรายงานความเหน็พรอ้มเหตุผลไปยงัผูม้อีํานาจพจิารณาคําอุทธรณ์ภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ผู้มอีํานาจพจิารณาคําอุทธรณ์พจิารณาให้แล้วเสร็จภายใน 

สามสบิวนันับแต่วนัที่ตนได้รบัรายงาน ถ้ามเีหตุจําเป็นไม่อาจพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว ให้ผู้มอีํานาจพจิารณาอุทธรณ์มหีนังสอืแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบ

กําหนดเวลาดงักล่าว ใหผู้ม้อีํานาจพจิารณาอุทธรณ์มหีนังสอืแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบก่อนครบ

กําหนดเวลาดงักล่าว ในการน้ี ใหข้ยายระยะเวลาพจิารณาอุทธรณ์ออกไปไดไ้มเ่กนิสามสบิวนั

นบัแต่วนัทีค่รบกาํหนดเวลาดงักล่าว 

 เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่

กาํหนดในกฎกระทรวง 

 บทบญัญตัมิาตราน้ีไมใ่ชก้บักรณทีีม่กีฎหมายเฉพาะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
                                                                          

 ๑๓๒ ศรณัย ูโพธริชัตางกรู, อา้งแลว้ใน (๑๒๘), หน้า ๒๙ 
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 มาตรา ๔๖ ในการพจิารณาอุทธรณ์ ใหเ้จา้หน้าทีพ่จิารณาทบทวนคาํสัง่ทางปกครอง

ได้ไม่ว่าจะเป็นปญัหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสัง่ทาง

ปกครอง และอาจมคีาํสัง่เพกิถอนคาํสัง่ทางปกครองเดมิหรอืเปลีย่นแปลงคาํสัง่นัน้ไปในทางใด 

ทัง้น้ี ไมว่า่จะเป็นการเพิม่ภาระหรอืลดภาระหรอืใชดุ้ลพนิิจแทนในเรือ่งความเหมาะสมของการ

ทาํคาํสัง่ทางปกครองหรอืมขีอ้กาํหนดเป็นเงือ่นไขอยา่งไรกไ็ด”้ 

 ซึง่ศรณัย ูโพธริชัตางกูร ไดใ้หค้าํอธบิายบทบญัญตัดิงักล่าวขา้งตน้5

๑๓๓ ว่า เจา้หน้าที ่

ผู้ออกคําสัง่ทางปกครองที่ได้รบัอุทธรณ์คําสัง่ทางปกครองมอีํานาจพจิารณาทบทวนคําสัง่ 

ทางปกครองของตนเอง หรอืความเหมาะสมของการทําคําสัง่ทางปกครอง และอาจมคีําสัง่ 

เพิกถอนคําสัง่ทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสัง่นัน้ไปในทางใดและในเรื่องใดก็ได้

ภายในขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องตน (มาตรา ๔๖) โดยต้องพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้ใหผู้้

อุทธรณ์ทราบว่าตนเห็นด้วยหรอืไม่เห็นด้วยกบัคําอุทธรณ์นัน้โดยไม่ชกัช้า แต่ต้องไม่เกิน

สามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ (มาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง) ในกรณีทีเ่หน็ดว้ยกบัคําอุทธรณ์

ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน กใ็หด้ําเนินการเปลีย่นแปลงคําสัง่ทางปกครองภายในกําหนดเวลา

สามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํอุทธรณ์ (มาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง) แต่ถา้ไมเ่หน็ดว้ยกบัคาํอุทธรณ์ 

นอกจากจะตอ้งแจง้ผลใหแ้ก่ผูร้อ้งทุกขท์ราบแลว้ กต็อ้งเรง่รายงานความเหน็พรอ้มดว้ยเหตุผล

ไปยงัผูม้อีาํนาจพจิารณาคําอุทธรณ์ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคําอุทธรณ์ดงักล่าวดว้ย 

ส่วนผูใ้ดจะเป็น “ผูม้อีํานาจพจิารณาอุทธรณ์” นัน้ ใหเ้ป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่

โดยทัว่ไปแลว้กค็อืเจา้หน้าทีใ่นระดบัสงูขึน้ตามสายงานบงัคบับญัชานัน่เอง (มาตรา ๔๕ วรรค

สาม) ซึง่ผูม้อีํานาจพจิารณาคําอุทธรณ์ตอ้งพจิารณาคําอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนั

นบัแต่วนัทีต่นไดร้บัรายงาน แต่ถา้มเีหตุจําเป็นไม่อาจพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ได ้กต็อ้งมหีนังสอื

แจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดระยะเวลาสามสบิวนัดงักล่าว และผูม้อีํานาจพจิารณา

คําอุทธรณ์สามารถขยายระยะเวลาพจิารณาคําอุทธรณ์ออกไปไดอ้กีไม่เกนิสามสบิวนันับแต่

วนัทีค่รบกําหนดระยะเวลาสามสบิวนัแรก (มาตรา ๔๕ วรรคสอง) ส่วนขอบเขตการพจิารณา

คําอุทธรณ์นัน้ ก็เป็นเช่นเดยีวกบัขอบเขตการพจิารณาคําอุทธรณ์ของเจา้หน้าที่ผูอ้อกคําสัง่

ทางปกครองนัน่เอง (มาตรา ๔๖) 

 

 
 

                                                                          

 ๑๓๓ ศรณัย ูโพธริชัตางกรู, อา้งแลว้ใน (๑๒๘), หน้า ๒๙ 
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๔. ผลการพิจารณาอทุธรณ์ 

 ศรณัยู โพธริชัตางกูร ไดใ้หค้ําอธบิายในเรื่องน้ี 6

๑๓๔ ว่า เมื่อผูอ้อกคําสัง่ทางปกครอง

พจิารณาคําอุทธรณ์หรอืเมื่อผูม้อีํานาจพจิารณาคําอุทธรณ์พจิารณาคําอุทธรณ์ตามขัน้ตอน

ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ บุคคลดงักล่าวอาจจะมคีาํสัง่แทนคาํสัง่เดมิไดเ้ตม็ที ่เพราะในระบบ

น้ีเป็นการพจิารณาอุทธรณ์โดยผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานปกต ิจงึเป็นการทบทวนคําสัง่ทาง

ปกครองภายในฝา่ยปกครองดว้ยกนัเอง แต่หลกัเกณฑก์ารเพกิถอนคําสัง่ทางปกครองเดมิจะ

กระทําได้เพียงใด และจะมีผลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตอย่างไร ก็จะต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑก์ารเพกิถอนคาํสัง่ทางปกครองตามพระราชบญัญตัน้ีิ (มาตรา ๔๙ ถงึมาตรา ๕๓) 
 

๕. การทุเลาการบงัคบั 

 มาตรา ๔๔ วรรคสามแหง่พระราชบญัญตัน้ีิบญัญตัวิา่ 

 “การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุใหทุ้เลาการบงัคบัตามคําสัง่ทางปกครอง เวน้แต่จะมกีารสัง่

ใหทุ้เลาการบงัคบัตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง” 

 ซึ่งศรณัยู โพธิรชัตางกูร ได้ให้คําอธิบายบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นว่า 7

๑๓๕ การ

อุทธรณ์คําสัง่ทางปกครองไม่เป็นเหตุใหม้กีารทุเลาการบงัคบัตามคําสัง่ทางปกครอง  ดงันัน้ 

เจา้หน้าทีผู่อ้อกคาํสัง่ทางปกครองยงัคงบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ทางปกครองนัน้ได ้แมว้่า

จะมผีูอุ้ทธรณ์คําสัง่ทางปกครองนัน้ แต่อย่างไรกต็าม เจา้หน้าทีผู่อ้อกคําสัง่ทางปกครองหรอื

เจา้หน้าทีผู่ม้อีาํนาจพจิารณาคาํอุทธรณ์ หรอืองคก์รวนิิจฉยัคดปีกครองมอีาํนาจทีจ่ะมคีาํสัง่ให้

ทุเลาการบงัคบัคาํสัง่ทางปกครองนัน้ไดโ้ดยมาตรา ๕๖ แหง่พระราชบญัญตัน้ีิซึง่บญัญตัวิา่ 

 “มาตรา ๕๖ เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสัง่ทางปกครองมอีํานาจที่จะพจิารณาใช้มาตรการ

บงัคบัทางปกครองเพื่อใหเ้ป็นไปตามคําสัง่ของตนไดต้ามบทบญัญตัใินส่วนน้ี เวน้แต่จะมกีาร

สัง่ใหทุ้เลาการบงัคบัไวก่้อนโดยเจา้หน้าทีผู่ท้าํคาํสัง่นัน้เอง ผูม้อีาํนาจพจิารณาคาํอุทธรณ์หรอื

ผูม้อีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัความถูกตอ้งของคาํสัง่ทางปกครองดงักล่าว 

 เจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชา หรือ

เจา้หน้าทีอ่ื่นเป็นผูด้าํเนินการกไ็ดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

                                                                          

 ๑๓๔ ศรณัย ูโพธริชัตางกรู, อา้งแลว้ใน (๑๒๘), หน้า ๓๐ 

 ๑๓๕ ศรณัย ูโพธริชัตางกรู, อา้งแลว้ใน (๑๒๘), หน้า ๓๐-๓๑ 
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 ใหเ้จา้หน้าทีต่ามวรรคหน่ึงหรอืวรรคสองใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองเพยีงเท่าที่

จาํเป็นเพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องคาํสัง่ทางปกครอง โดยกระทบกระเทอืนผูอ้ยูใ่นบงัคบั

ของคาํสัง่ทางปกครองน้อยทีส่ดุ” 


